Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 6 juli 2017
Aanvangstijd: 15.00 uur
Eindtijd:
21.50 uur
Locatie:
Raadszaal gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
26 Raadsleden:
(fv=fractievoorzitter)
•

VVD-fractie:
mw. J.H. Prins (fv) vanaf 19.45 uur, J. Bartlema, C. Bikkers (VVD), J.W. Meijerman vanaf 19.45 uur,
mw. A.T.M. van der Will

•

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

•

D66-fractie:
P. Lekkerkerker (fv), B. Schröder, mw. K. van Werven vanaf 16.05 uur

•

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

•

PvdA-fractie:
M.W. Hoelscher (fv), K. Gencer, mw. M.N. Leeuwin vanaf 19.45 uur

•

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) vanaf 20.15 uur, A.T.M. van der Helm

•

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

Voorzitter en griffier
• A.Ph. Hertog, voorzitter
• J. Veenstra, raadsgriffier
Wethouders:
mw. J. Bakker, mw. M.L.C. Verbeek, G.E.H. Pas, mw. M. Verhage

Afwezig:
•

C.B. de la Mar (D66)
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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 De la Mar (D66) en dat mevrouw Leeuwin (PvdA), mevrouw
Prins (VVD), mevrouw Van Werven (D66), de heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) en de heer
Meijerman (VVD) op een later moment de vergadering zullen bijwonen.

•

2. Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2016
Conform voorstel besloten.

•

3.1 Meerjarenonderhoudsplanning 2016 t/m 2021 Infrastructuur en Riolering
Conform voorstel besloten.

•

3.2 Gemeentelijk standpunt op het Integraal Huisvestings Plan (IHP)onderwijs Huizen 20172027
Conform voorstel besloten.

•

•
•

•

•

3.3 Voorjaarsnota 2017
Bij de behandeling wordt door de heer Doorn (ChristenUnie), mede namens de fracties van CDA,
D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks en SGP, een amendement (A1) ingediend. Het
amendement behelst de volgende wijziging van beslispunt 5 van het voorstel:
“5. Een standpunt bepalen (eerste afweging) ten aanzien van wens 2018.02, en ten aanzien van
wens 2018.01 besluiten om een krediet ad € 227.000 beschikbaar te stellen voor het integrale
toezicht in de openbare ruimte voor de periode 2017-2019, te dekken ten laste van de vrije
ruimte in de egalisatiereserve.”
Het amendement is bij meerderheid van stemmen (19 voor en 7 tegen) aangenomen. Voor het
amendement stemden de fracties van CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, PvdA, GroenLinks,
ChristenUnie en SGP. Tegen het amendement stemden de fracties van VVD en Leefbaar Huizen.
Vervolgens wordt conform het aldus geamendeerde voorstel besloten.
De fractie van Dorpsbelangen Huizen wenst aangetekend te hebben, dat voor wat beslispunt 6
ingestemd kan worden met de beschikbaarstelling van 8 miljoen euro, overeenkomstig de
afspraak daarover in het collegeprogramma, maar dat tegen de beschikbaarstelling van het
meerdere van 2,5 miljoen euro wordt gestemd. De fractie van Leefbaar Huizen wenst
aantekening tegen het gehele beslispunt 6 te hebben gestemd.
3.4 Rapportage `Protocol grote projecten`
De rapportages over ontwikkeling Oude Haven, Ontwikkeling Keucheniushof en Hoogwaardig
Openbaar Vervoer Huizen-Hilversum worden voor kennisgeving aangenomen.
3.5 Concept-begrotingsprogramma´s 2018
Het betrof een eerste behandeling als gevolg waarvan de programma´s niet in stemming zijn
gebracht. Besluitvorming over de definitieve programma´s vindt plaats in de financiële
raadsvergadering van 2 november a.s..

Besluitvorming over de ingediende moties
Motie M1 betreffende evenementenbeleid
Motie is ingediend door de heer Van der Helm van de fractie Leefbaar Huizen. De motie draagt het
college op: “In de begroting voor de periode 2019 tot en met 2022 een bedrag van € 67.000 per jaar
op te nemen voor het evenementenbeleid, waarvan € 15.000 voor de subsidiëring van de Stichting
2

Huizer Botters/Havenfestival, € 12.000 voor de subsidiëring van het Oldtimerfestival en € 40.000
extra voor het budget nieuwe evenementen, en het totaalbedrag ad € 268.000 te dekken ten laste
van de vrije ruimte in de egalisatiereserve;
De motie is voor de stemming daarover door de indienende fractie ingetrokken.
Motie M2 betreffende financiële dekking bij subsidieverzoek Winterguard The Pride
Motie is ingediend door mevrouw M.E. Lemmens van de GroenLinks-fractie, mede namens de
fracties van CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, ChristenUnie en SGP. De motie draagt het college op:
“de wens nieuw beleid 2018.02 bij de begrotingsraadsvergadering van 2 november a.s. aan te vullen
met een dekkingsvoorstel, op basis waarvan de raad alsdan een positief besluit op het
subsidieverzoek kan nemen”
De motie is bij meerderheid van stemmen (met 21 stemmen voor en 5 stemmen tegen)
aangenomen. Voor stemden de fracties van CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, PvdA, GroenLinks,
Leefbaar Huizen, ChristenUnie en SGP. Tegen stemde de VVD-fractie.
Motie M3 betreffende uitvoering taken vanuit inventarisatie voorjaarsnota 2017
Motie is ingediend door de heer G. Rebel van de CDA-fractie, mede namens de fracties van D66,
Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. De motie behelst het volgende
raadsbesluit:
1. in te stemmen met het nu in de begroting opnemen van de lasten voortvloeiend uit de
inventarisatie voorjaarsnota 2017, met dien verstande dat op onderdelen nog aanbesteding of
uitwerking van de plannen zal plaatsvinden waardoor de bedragen kunnen wijzigen en welke
wijzigingen vanzelfsprekend aan de raad opnieuw zullen moeten worden voorgelegd;
2. een investeringskrediet beschikbaar stellen voor een bedrag van € 1.486.731 in 2018 en in 2019
€ 5.309.500, in totaal een bedrag van € 6.796.231, ten behoeve van uitwerking Kustzone en
diverse maatregelen onderwijsaccommodaties;
3. voor dit zelfde bedrag een afschrijvingsreserve te vormen door dit bedrag te onttrekken aan de
egalisatiereserve, en om dit mogelijk te maken in 2018 een bedrag van € 4.000.000 over te
hevelen van de algemene reserve naar de egalisatiereserve;
4. de afschrijvingslasten jaarlijks te onttrekken aan de afschrijvingsreserve en de overige in de
inventarisatie genoemde jaarlijkse lasten ten laste te brengen van het begrotingsresultaat als
hieronder aangegeven:
2017
2018
2019
2020
2021
Begrotingsresultaat -275.882
-1.475.586
-1.095.616
-1.056.116 -1.056.116
en draagt tevens het college op:
5. de uitwerking van de in de inventarisatie opgenomen posten voortvarend ter hand te nemen en
voorstellen ter zake aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.
De motie is met meerderheid van stemmen (met 23 stemmen voor en 3 stemmen tegen)
aangenomen. Voor stemden de fracties van VVD, CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks,
Leefbaar Huizen, ChristenUnie en SGP. Tegen stemde de PvdA-fractie.
Motie M4 betreffende huisvesting van drie scholen
Motie is ingediend door de heer R.H. Rebel van de CDA-fractie, mede namens de fracties van VVD,
D66, Dorpsbelangen Huizen, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen, ChristenUnie en SGP. De motie
draagt het college op:
1. ten aanzien van de Rehobothschool:
• onderzoek te doen naar de financiële voordelen van het combineren van nieuwbouw van
de Rehobothschool met de renovatie dan wel nieuwbouw van de Zenderkerk;
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een voorstel te ontwikkelen voor de invulling van de vrijkomende grond bij nieuwbouw
van de Rehobothschool en daarbij in eerste instantie uit te gaan van de bestemming
“zorg” en anders “sociaal”;
• er naar te streven dit onderzoek en voorstel voor de begrotingsbehandeling 2018
uitgewerkt te hebben en de gemeenteraad over de uitkomsten te informeren;
2. ten aanzien van de Springplank:
• een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de mogelijkheid om de school,
vanwege kwalitatieve aspecten, te verhuizen naar het Ellertsveld voor de
begrotingsbehandeling 2018 af te ronden en de gemeenteraad over de uitkomsten te
informeren;
3. ten aanzien van de dr. Maria Montessorischool:
• een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de ambities van deze school voor de
begrotingsbehandeling 2018 af te ronden en de gemeenteraad over de uitkomsten te
informeren.
De motie is met algemene stemmen aanvaard.
•

Motie M5 betreffende eigen bijdrage
Motie is ingediend door de heer de Kok van de CDA-fractie, mede namens de fracties van D66,
Dorpsbelangen Huizen, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen, ChristenUnie en SGP. De motie draagt
het college op:
1. de eigen bijdrage systematiek sterk te vereenvoudigen, zodat inwoners hun bijdrage zelf
eenvoudig kunnen berekenen;
2. de hoogte van de bijdrage gelijk te trekken voor inwoners met zware en lichte beperkingen die
dezelfde soort ondersteuning gebruiken;
3. de dekking ten laste van het begrotingsresultaat te laten komen, waardoor de overheveling
vanuit het overschot sociaal domein per saldo uitkomt op € 450.000.
De motie is met algemene stemmen aanvaard.
Motie M6 betreffende aanpassing collectieve zorgverzekering minima
Motie is ingediend door mevrouw M.N. Leeuwin van de PvdA-fractie. De motie draagt het college op:
1. de premiebijdrage voor minima in het kader van de CZM-regeling met ingang van 2018 te
verhogen naar € 20 per persoon per maand;
2. de inkomensgrens voor de CZM-regeling met ingang van 2018 te verhogen naar 120%;
3. de structurele extra jaarlijkse kosten voor beide maatregelen, te weten: € 110.000, gezien het
geschetste meerjarenperspectief in de Voorjaarsnota 2017, ten laste te brengen van het
begrotingsresultaat
De motie is bij meerderheid van stemmen (23 tegen en 3 voor) verworpen. Voor stemde de PvdAfractie. Tegen stemden de fracties van VVD, CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, Leefbaar
Huizen, ChristenUnie en SGP.
Motie M7 betreffende raadspodium verdere ontwikkeling Havenstraat
Motie is ingediend door de heer M.W. Hoelscher van de PvdA-fractie. De motie wordt tijdens de
vergadering tweemaal mondeling geamendeerd (amendering in de tekst hieronder onderstreept) en
draagt in zijn uiteindelijke vorm de agendacommissie op:
1. een raadspodium over de verdere ontwikkeling van de Havenstraat te organiseren en voor te
bereiden waarvoor in ieder geval BNI, de ontwikkelaars van de krachtcentrale, het Huizer
Museum, de bibliotheek en cultuurondernemer Ernst van der Sloot worden uitgenodigd om
samen de (on)mogelijkheden van bedoelde ontwikkelingen in kaart te brengen;
2. ook geïnteresseerde inwoners, bedrijven en instellingen uit Huizen hiervoor uit te nodigen;
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3. dit raadspodium uiterlijk 1 oktober aanstaande te laten plaatsvinden, onder de voorwaarde van
deelname door BNI, zodat bevindingen kunnen worden meegenomen bij de
begrotingsbehandeling 2018
De motie is bij meerderheid van stemmen (21 voor en 5 tegen) aangenomen. Voor stemden de
fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, Leefbaar Huizen, ChristenUnie en SGP. Tegen stemden de fracties
van Dorpsbelangen Huizen en GroenLinks.
•

Sluiting
Nadat de voorzitter alle aanwezigen om een moment van stilte heeft gevraagd, sluit hij de
vergadering om 21.50 uur.

Overzicht van door het college gedane toezeggingen bij de behandeling van de jaarrekening 2016
Wethouder Bakker:
• Via de mededelingen van de portefeuillehouder zal de commissie Sociaal Domein voor zijn
vergadering van 12 september a.s. een update krijgen over de uitkomsten van het onderzoek
naar facturatiegedrag van aanbieders (n.a.v. een vraag daarover van mw. Lemmens van de
fractie GroenLinks).
Overzicht van door het college gedane toezeggingen n.a.v. de algemene beschouwingen
Wethouder Verbeek:
• Na het havenfestival in september a.s. zal door de Stichting Huizer Botters de eerste spijker voor
het havenkantoor worden geslagen. De commissie zal op de hoogte worden gehouden over de
aanvang van de werkzaamheden (n.a.v. een vraag daarover van mw. Rebel van de fractie
Dorpsbelangen Huizen).
• De raad zal in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de voorbereidingen op de invoering
van de Omgevingswet (n.a.v. een vraag daarover van mw. Van der Will van de VVD-fractie).
• In overleg met de agendacommissie zal bezien worden op welke wijze en wanneer in de
commissie gesproken kan worden over onderbenutting van de arbeidsmarkt en de regionale
agenda 2017-2019 (n.a.v. een vraag daarover van mw. Van der Will van de VVD-fractie)
Wethouder Verhage:
• Het preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs zal uiterlijk in oktober a.s. aan de commissie
worden voorgelegd (n.a.v. een vraag daarover van mw. Rebel van de fractie Dorpsbelangen
Huizen)
• In de vergadering van de commissie van oktober a.s. zal een voorstel worden gedaan over de
blijverslening (n.a.v. een vraag daarover van de heer G. Rebel van de CDA-fractie).
• Een voorstel over de besteding van het door de rijksoverheid beschikbaar gestelde bedrag van €
170.000 voor deelname van kinderen aan sociale activiteiten, zal in de vergadering van oktober
a.s. aan de commissie worden voorgelegd (n.a.v. een vraag daarover van de heer Hoelscher van
de PvdA-fractie).
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Wethouder Pas:
• In de vergadering van oktober a.s. zal aan de commissie een notitie ter bespreking worden
voorgelegd over hangplekken en vandalisme (n.a.v. een vraag daarover door mw. Lemmens van
de GroenLinks-fractie).
• Er wordt naar gestreefd om in het 4e kwartaal 2017 een nota duurzaam groenbeheer aan de
commissie voor te leggen (n.a.v. een vraag daarover van mw. Lemmens van de GroenLinksfractie).
Burgemeester
• Op de beantwoording van de vraag hoe de communicatie met de inwoners van Huizen over
veiligheid en de maatregelen die de gemeente op dat gebied neemt verbeterd kan worden, zal in
de vergadering van de commissie ABM van september a.s. worden teruggekomen (n.a.v. een
vraag daarover van de heer Hoelscher van de PvdA-fractie).
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