Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 20 april 2017
Aanvangstijd: 19.30 uur
Eindtijd:
23.20 uur
Locatie:
Raadszaal gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
26 Raadsleden:
(fv=fractievoorzitter)
•

VVD-fractie:
mw. J.H. Prins (fv), J. Bartlema (vanaf 21.05 uur), C. Bikkers (VVD), J.W. Meijerman, mw. A.T.M.
van der Will

•

CDA-fractie:
G. Rebel (fv), mw. D.C. van Deutekom, C.G. de Kok, R.H. Rebel (vanaf 19.40 uur), R. Woudsma

•

D66-fractie:
P. Lekkerkerker (fv), C.B. de la Mar, B. Schröder, mw. K. van Werven

•

Fractie Dorpsbelangen Huizen:
mw. M.K. Rebel (fv), G.G. Oudhof

•

PvdA-fractie:
M.W. Hoelscher (fv), K. Gencer, mw. M.N. Leeuwin

•

GroenLinks-fractie:
mw. M. Lemmens (fv), mw. L.C. Landré

•

ChristenUnie-fractie:
W. Doorn (fv), mw. M.H. Mauritz

•

Fractie Leefbaar Huizen:
R.W. de Bruijn (fv), A.T.M. van der Helm

•

SGP-fractie:
R.J.C. Bource (fv)

Voorzitter en griffier
• A.Ph. Hertog, voorzitter
• J. Veenstra, raadsgriffier
4 wethouders:
mw. J. Bakker, mw. M.L.C. Verbeek, G.E.H. Pas, mw. M. Verhage
Bij agendapunt 6
• J.Chr.van der Hoek (gedeputeerde van de provincie Noord-Holland), samen met ambtelijke
ondersteuning in de personen van mw. Van den Haak en J. van der Wal

Afwezig:

J.B.R. Driessen (Dorpsbelangen Huizen)
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•
•

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen om een moment stilte.
Hij meldt de afwezigheid van de heer J.B.R. Driessen (Dorpsbelangen Huizen) en dat de heren
R.H. Rebel (CDA) en J. Bartlema (VVD) op een later moment de vergadering zullen bijwonen.

•

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

•

3. Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 16 maart 2017
Ongewijzigd vastgesteld.

•

4.1 Ingekomen stukken
Rubriek A
o Overeenkomstig het voorstel van mevrouw Lemmens (GroenLinks) wordt besloten
ingekomen stuk A4 (verantwoording door het college van welstandsbeleid 2016) over te
hevelen naar rubriek G (afhandelen zoals bij elk stuk afzonderlijk vermeld) waarbij tot de
volgende wijze van afhandeling wordt besloten: de verantwoording van het welstandsbeleid
2016 zal worden betrokken bij de evaluatie van de welstandsnota.
o Overeenkomstig het voorstel van de heer Hoelscher (PvdA) wordt besloten de brieven A6,
A7, A10, A12 en A13 van de heer Schatens over TerGooi, over te hevelen naar rubriek G
(afhandelen zoals bij elk stuk afzonderlijk vermeld) waarbij tot de volgende wijze van
afhandeling wordt besloten: de brieven worden betrokken bij de bespreking in de commissie
met de vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur van TerGooi ziekenhuizen.

•

Rubriek C
o Overeenkomstig het voorstel van mevrouw Van Deutekom (CDA) wordt besloten brief C2
(brief van Spant! over informatie met betrekking tot nieuwe maatregelen om de
geluidsoverlast van De Boerderij terug te dringen) over te hevelen naar rubriek D (afhandelen
door het college; een kopie van de antwoordbrief naar raadsleden).

•

Voor het overige wordt de lijst van ingekomen stukken ongewijzigd vastgesteld.

•

4.2 (Schriftelijke) mededelingen van en beantwoording van raadsvragen door het college en
de burgemeester
Er zijn geen mededelingen en/of schriftelijk beantwoorde raadsvragen.

•

4.3 Overzicht stand van zaken uitwerking initiatiefvoorstellen en moties
De heer Rebel (CDA) maakt namens zijn fractie bezwaar tegen het laatste zinsdeel in de reactie
van het college op de stand van zaken uitvoering motie “Viskraam in het Oude Haven- gebied”,
dat luidt: “…..met mogelijk het gevolg dat wordt afgezien van verdere uitvoering van de motie.”.
Naar aanleiding hiervan meldt wethouder Verbeek, dat het college mogelijkheden ziet om te
komen tot alternatieve locaties in het havengebied en de motie dus zal worden uitgevoerd.
Toezegging:
Wethouder verbeek zegt toe dat als het college het nieuwe standplaatsenbeleid heeft vastgesteld
de raad daarover zal worden geïnformeerd.

•

Voor het overige wordt het overzicht voor kennisgeving aangenomen.
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•

•

•

•

5 Hamerstukken
5.1 Verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een woning op het perceel Koningin
Julianastraat 37
5.2 Verkoop grond aan de Alliantie Ontwikkeling B.V.
Conform de voorstellen 5.1 tot en met 5.2 besloten.
6. Gesprek met de gedeputeerde, de heer Van der Hoek ,over herindelingsplannen van de
provincie
De gedeputeerde, de heer Van der Hoek, houdt een inleiding waarin hij de plannen van de
provincie toelicht, en waarin hij tevens geclusterd ingaat op de vragen die vooraf vanuit
verschillende fracties zijn ingediend en aan de provincie zijn toegestuurd. Tevens beantwoordt
de heer Van der Hoek in eerste en tweede termijn (aanvullende) vragen die bij de fracties naar
aanleiding van zijn inleiding en beantwoording nog leven.
In zijn beantwoording/reactie geeft de heer Van der Hoek onder meer aan, dat hij de vooraf
ingediende vragen van fracties niet schriftelijk zal gaan beantwoorden, en dat er van
provinciezijde geen vertegenwoordiger aanwezig zal zijn op de drie informatieavonden (voor
instellingen, ondernemers en inwoners) om de plannen van de provincie toe te lichten. Van
provinciezijde zal voor de informatieavonden wel een schriftelijke toelichting worden verstrekt.
De heer Van der Hoek geeft aan wel bereid te zijn om in een later stadium een tweede maal naar
Huizen te komen om te overleggen over de visie van de raad op de herindelingsplannen van de
provincie.
7. Uitvoering motie Uitwerking kansenkaart d.d. 15 december 2015
Door de heer de Bruijn (Leefbaar Huizen) wordt tijdens de beraadslagingen een amendement
(A1) ingediend dat de volgende wijzigingen van het voorgestelde besluit behelst.
o De beslispunten 2 en 3 worden geschrapt.
o Daarvoor in de plaats komt een nieuw beslispunt 2. dat als volgt komt te luiden:
“2. Het college opdragen om:
a. met de huidige eigena(a)r(en) de mogelijkheden te onderzoeken voor de
realisering van een plan waarbij:
 het KKC-blok (de zogenaamde Blokkerpanden) aan de Kerkstraat
verdwijnt en vervangen wordt door nieuwe bebouwing;
 aan de achterzijde van de nieuwe bebouwing genoeg ruimte komt voor
een toegangsweg van de Ceintuurbaan naar de Keucheniusstraat;
 de panden nr. 1 en 3 aan de Ceintuurbaan verdwijnen, zodat er naast de
nieuwe straat ook parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden;
 de Kerkstraat tot de kruising met de Havenstraat voetgangersgebied kan
worden en tevens op zaterdag gebruikt kan worden als marktterrein en
doordeweeks voor eventuele losse standplaatsen;
 het Oude Raadhuisplein dan de hele week, ook op zaterdag, vrij komt
voor meer terrassen en andere activiteiten;
b. met de marktondernemers te overleggen over de nieuwe locatie voor een deel
van de markt;
c. de totale kosten voor de gemeente voor de realisering van dit plan in beeld te
brengen.
Het amendement wordt tijdens de beraadslagingen door de heer de Bruijn weer ingetrokken en
derhalve niet in stemming gebracht.
Vervolgens wordt in meerderheid conform voorstel besloten. De fracties van CDA, D66,
Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP stemmen voor. De fracties van VVD,
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PvdA en Leefbaar Huizen stemmen tegen, waarbij de PvdA-fractie aangetekend wil hebben wel
met beslispunt 1 van het voorstel te hebben ingestemd.
Toezeggingen:
o Wethouder Verbeek zegt op een daartoe strekkend verzoek van de heer Schröder (D66)
toe, om de mogelijkheden op het gebied van logistiek, bevoorrading en verkeerscirculatie
te betrekken bij de eerstvolgende actualisering van het verkeerscirculatieplan. Zij
verwacht de actualisering in 2017/2018.
o Wethouder Verbeek zegt op een daartoe strekkend verzoek van de heer Bource (SGP) toe
de raad blijvend te zullen informeren over de concrete resultaten van de overleggen met
de diverse eigenaren en beleggers in het gebied.
•

•

Ordevoorstel voortzetting vergadering op uitloopavond
Naar aanleiding van een ordevoorstel daarover van de heer Hoelscher (PvdA) tijdens de
beraadslagingen over agendapunt 7 , wordt besloten om na de afronding van dat agendapunt de
vergadering te schorsen, en op maandagavond 24 april a.s. voort te zetten met de behandeling
van de resterende agendapunten 8 tot en met 12.
Schorsing vergadering
Nadat de behandeling van agendapunt 7 is afgerond schorst de voorzitter de vergadering om
23.20 uur tot maandagavond 24 april a.s. om 19.30 uur.
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