Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 13 juli 2017
Aanvangstijd: 19.30 uur
Eindtijd:
23.05 uur
Locatie:
Raadszaal gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
27 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 vanaf 20.30 uur (vanaf agendapunt 6), C.G. de Kok, R.H.
Rebel, R. Woudsma
•

•

D66-fractie:
P. Lekkerkerker (fv) tot 21.15 uur (tot agendapunt 7), C.B. de la Mar, B. Schröder, mw. K. van
Werven

•

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

•

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
Wethouders:
mw. J. Bakker, mw. M.L.C. Verbeek, G.E.H. Pas, mw. M. Verhage

Afwezig:
-.-.-.1

•
•

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen om een moment stilte.
Hij meldt:
o dat mevrouw Van Deutekom (CDA) op een later moment de vergadering zal bijwonen;
o de traktatie bij de koffie ter gelegenheid is van het 40-jarig ambtsjubileum van de
raadsgriffier, waarmee hij de griffier namens de raad feliciteert;
o de vergadering halverwege, zo omstreeks 21.00 uur, zal worden geschorst voor het
traditionele ijsje, dat dit keer geen schepijsje is maar een cornetto of waterijsje;
o dat aan de lijst van ingekomen stukken, na verzending van de agenda, nog een drietal brieven
aan rubriek C is toegevoegd, waarover de raadsleden via de mail zijn geïnformeerd.

•

2. Vaststelling agenda
Ongewijzigd vastgesteld.

•

3.1 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 1 juni 2017
Ongewijzigd vastgesteld.

•

4.1 Ingekomen stukken
Rubriek C
o Overeenkomstig het voorstel van de heer de Bruijn (Leefbaar Huizen) wordt besloten om de
brieven C1 en C2 (brieven van de buurtcommissie De Woensberg over overlast van camping
De Woensberg) over te hevelen naar rubriek E (behandelen in de commissie en daarna ter
besluitvorming voorleggen aan de raad).
o Overeenkomstig het voorstel van mevrouw Prins (VVD) wordt besloten de brief C3 (brief van
dhr. Zuure over inzameling afval GAD) over te hevelen naar rubriek E (behandelen in de
commissie en daarna ter besluitvorming voorleggen aan de raad).
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 van het college en/of de burgemeester.

•

•

•

•

4.2a Antwoord van het college op de raadsvragen van de heer Woudsma (CDA) over inhuur
extern personeel door de Veiligheidsregio
Na beantwoording door de burgemeester van aanvullende vragen voor kennisgeving
aangenomen.
Toezegging:
De burgemeester zegt toe, dat hij in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio het onderwerp
instellen flexibele pool bespreekbaar zal maken.
4.2b Antwoord van het college op de raadsvragen van de heer Hoelscher (PvdA) over
Deelname aan het VNG-congres
Na beantwoording door de burgemeester van aanvullende vragen voor kennisgeving
aangenomen.
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4.2c Antwoord van het college op de raadsvragen van de heer Meijerman (VVD) over
“onaantastbare overvallers” in Huizen
•

•

Na beantwoording door de burgemeester van een aanvullende vragen voor kennisgeving
aangenomen.
Toezegging
De burgemeester zegt toe dat hij de commissie ABM, zodra mogelijk, zal informeren over het op
basis van de resultaten van het nog lopende onderzoek te voeren beleid.
4.2d

•
•

•

Antwoord van het college op de raadsvragen van mevrouw Mauritz (ChristenUnie)
over overlast jeugdgroepen bij camping De Woensberg
Na beantwoording door wethouder Verbeek van aanvullende vragen voor kennisgeving
aangenomen.
Aan het slot van de behandeling wordt door de heer Bartlema (VVD) een motie (M1) ingediend
over terugdringen overlast camping De Woensberg. Deze motie “vreemd aan de orde van de
dag” wordt als aanvullend agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

4.3. Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen
Voor kennisgeving aangenomen.
5. Hamerstukken
5.1
Vangnetuitkering 2016
5.2.
Bekostiging noodlokalen t.b.v. 2 groepen leerlingen Van den Brugghenschool
(begrotingswijziging)
5.3.
Verkoop grond aan het bedrijf V.O.C. Huizermaatweg 1
5.4.
Rapportage integriteitsbeleid 2016

•

Zonder beraadslagingen is conform de voorstellen 5.1 t/m 5.4 besloten.

•
•

6. Zienswijze Huizen fase “Open overleg”
In meerderheid (met 22 stemmen voor en 5 tegen) conform voorstel besloten.
De fracties van PvdA en Leefbaar Huizen stemden tegen het voorstel.

•

7. HOV: instemmen met afspraken provincie en Huizen over tracé meerijden via de
Meent
Conform voorstel besloten.

•

8. Zienswijze financiering Uitvoeringsprogramma 2017-2018 Regio Gooi en Vechtstreek
Conform voorstel besloten.

•
•

9. Vaststelling bestemmingsplan Erfgooierscollege
In meerderheid (met 24 stemmen voor en 2 tegen) conform voorstel besloten.
De fractie van Leefbaar Huizen stemde tegen het voorstel.
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•
•

•

•

10. Wijziging gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek
Conform voorstel besloten.
De fracties van de PvdA en Leefbaar Huizen wensen aangetekend te hebben, dat zij tegen de
wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling zoals vermeld onder punten 3 (toevoeging
uitvoeringsgerichte taken bij de regio) en 4 (wijziging van de governance) bij de argumentatie in
het raadsvoorstel hebben gestemd.
Toezegging:
De burgemeester zegt toe, dat bij het opstellen van het vergaderschema voor 2018 getracht zal
worden om zoveel als mogelijk ook rekening te houden met de vergadercycli van de verbonden
partijen, zodat raadsbesluitvorming tijdig voorafgaand aan de besluitvorming in de besturen van
verbonden partijen plaatsvindt.
11. Opheffen geheimhouding op dossier “Uitgaanscentrum De Graaf Wichman”
Conform voorstel besloten.
12. Vragenuur

1. Vragen van de heer De Kok (CDA) over overlast bij de voetbalkooi aan de Bestevaer zijn door
wethouder Verhage beantwoord.
2. Vragen van de heer Doorn over vuilophalen door het GAD zijn door wethouder Pas beantwoord.
13. Motie M1 vreemd aan de orde van de dag over terugdringen overlast bij camping De
Woensberg
• De motie is tijdens de behandeling door de fractie die hem heeft ingediend weer ingetrokken,
waardoor stemming over de motie achterwege is gebleven.
•

Sluiting
Nadat de voorzitter alle aanwezigen om een moment van stilte heeft gevraagd, sluit hij de
vergadering om 23.05 uur.
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