Besluitenlijst van de voortzetting van openbare raadsvergadering van 20 april 2017
op maandag 24 april 2017
Aanvangstijd: 19.30 uur
Eindtijd:
20.35 uur
Locatie:
Raadszaal gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
24 Raadsleden:
(fv=fractievoorzitter)
•

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

•

CDA-fractie:
G. Rebel (fv), mw. D.C. van Deutekom, R.H. Rebel, R. Woudsma

•

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

•

Fractie Dorpsbelangen Huizen:
mw. M.K. Rebel (fv), J.B.R. Driessen (Dorpsbelangen Huizen)

•

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
3 wethouders:
mw. J. Bakker, mw. M.L.C. Verbeek, mw. M. Verhage

Afwezig:

C.G. de Kok (CDA), G.G. Oudhof (Dorpsbelangen Huizen), B. Schröder (D66)
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•
•

•
•

•

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering die een voortzetting is van de vergadering van 20 april jl..
Hij meldt de afwezigheid van de heren De Kok (CDA), Oudhof (Dorpsbelangen Huizen) en
Schröder (D66).
8. Nota Speelruimtebeleid: SpeelWijzer
Conform voorstel besloten.
9. Bijdrage Metropool Regio Amsterdam
Door de heer Woudsma (CDA) wordt, mede namens de fracties van D66, Dorpsbelangen Huizen,
GroenLinks, Leefbaar huizen, ChristenUnie en SGP, bij de beraadslagingen een amendement (A2)
ingediend. Het amendement behelst de volgende wijziging van het door het college voorgestelde
besluit:
1. in beslispunt 1 wordt “….2017 tot en met 2020.” gewijzigd in: “…..2017 tot en met 2021.”;
2. in beslispunt 2 wordt “…..voor een periode tot en met 2020……” gewijzigd in: “…..voor een
periode tot en met 2021….”;
3. in beslispunt 3 wordt “….. tot en met 2020 een bedrag van € 246.000….” gewijzigd in: “….tot
en met 2021 een bedrag van € 307.500 ……”
Het amendement wordt bij meerderheid van stemmen (21 stemmen voor en 3 tegen)
aangenomen. Voor het amendement stemden de fracties van VVD, CDA, D66, Dorpsbelangen
Huizen, GroenLinks, Leefbaar Huizen, ChristenUnie en SGP. Tegen stemde de PvdA-fractie.
Vervolgens wordt in meerderheid conform het aldus gewijzigde voorstel besloten. Voor stemden
de fracties van VVD, CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, Leefbaar Huizen,
ChristenUnie en SGP. Tegen stemde de PvdA-fractie.

•

10. Rapportage monitoring aanbevelingen Rekenkamercommissie
Conform voorstel besloten.

•

11. Rekenkamercommissie Evaluatieonderzoek “Van Goed naar Beter”
Conform voorstel besloten.

•
•

•

12. Vragenuur
Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van de heer Van der Helm, die zijn vragen mede
namens de fracties van de VVD en PvdA stelt, over het mogelijk maken van een incidentele
subsidie voor 2017 aan het Oldtimerfestival.
Naar aanleiding van de beantwoording dient mevrouw Prins (VVD), mede namens de fracties van
PvdA en Leefbaar Huizen, een motie vreemd aan de orde van de dag in (M1), ertoe strekkende
dat het Oldtimerfestival voor 2017 alsnog een subsidie ontvangt. De motie wordt aan de agenda
toegevoegd onder agendapunt 13.
13. Motie vreemd aan de orde van de dag (M1) inzake subsidie aan Oldtimerfestival voor 2017
De motie betreft het mogelijk maken van een incidentele subsidie voor 2017 voor het
Oldtimerfestival. Het behelst de opdracht aan het college om:
1. in afwachting van de nota Evenementenbeleid, het tekort op de exploitatie voor 2017 zijnde
€ 5.500,-, incidenteel toe te kennen;
2. dit te financieren door een her allocatie van de middelen uit het budget: Nieuwe
evenementen, programma, Marketing, Promotie;
3. indien dit niet lukt, dit in navolging van eerdere collegevoorstellen, te dekken uit het
begrotingsresultaat.
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De motie wordt na hoofdelijke stemming bij meerderheid van stemmen verworpen (14 stemmen
tegen en 10 stemmen voor). Tegen de motie stemden: de heer Driessen, mevrouw Mauritz, de
heer Woudsma, mevrouw Van Deutekom, de heer Lekkerkerker, mevrouw Van Werven,
mevrouw Rebel, de heren G. Rebel, R.H. Rebel, Doorn, Bource, De la Mar, mevrouw Landré en
mevrouw Lemmens. Voor de motie stemden: de heren Bikkers, Meijerman en Gencer, mevrouw
Leeuwin, mevrouw Prins, mevrouw Van der Will, de heren De Bruijn, Bartlema, Van der Helm en
Hoelscher.
•

Sluiting
Nadat de voorzitter alle aanwezigen om een moment van stilte heeft gevraagd, sluit hij de
vergadering om 20.35 uur.
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