Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 8 februari 2018
Aanvangstijd: 19.30 uur
Eindtijd:
23.15 uur
Locatie:
Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
27 Raadsleden:
(fv=fractievoorzitter)
•

VVD-fractie:
mw. J.H. Prins (fv), J. Bartlema, S.H. van Klink, 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, 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), 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:
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•
•

•

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen om een moment stilte.
De voorzitter memoreert het overlijden van de heer Peter Leene, één van de bodes die ook dienst
deed bij commissie- en raadsvergaderingen. Ter nagedachtenis aan hem neemt de raad een
moment van stilte in acht.
De voorzitter meldt dat ter uitvoering van de motie daarover de Nederlandse en Huizer vlag in de
raadszaal zijn geplaats na overleg daarover met de initiatiefnemer, de heer Bource, en consultatie
van de overige fractievoorzitters.

•

2. Vaststellen agenda
Ingestemd wordt met het voorstel van de voorzitter om agendapunt 17 “Mandaat burgemeester
aan de griffier voor ondertekening van de raad uitgaande stukken” van de agenda te halen. Hij
verwijst daarvoor naar de uitkomsten van de consultatie van de fractievoorzitters, na bespreking
van dit voorstel in hun fractievergaderingen, waaruit duidelijk de voorkeur naar voren kwam om bij
afwezigheid van de burgemeester de plaatsvervangend raadsvoorzitters in te schakelen.
Op voorstel van mevrouw Prins (VVD) wordt vanwege de aanwezige publieke belangstelling
daarvoor besloten om eerst agendapunt 9 “Vervanging veld 1 Huizer Hockey Club + aanvullende
verzoeken HHC” te behandelen en daarna agendapunt 8 “Vatstelling bestemmingsplan
Verplaatsing Lidl Huizen”.
De heer Hoelscher (PvdA) dient namens zijn fractie, en mede namens de fracties van VVD,
GroenLinks en Leefbaar Huizen, een motie vreemd aan de orde van de dag in over “LHBTIbeleid” (motie M1), met bijbehorende adhesiebetuiging van COC-Nederland. De motie wordt
aanvullend aan agenda toegevoegd onder agendapunt 19.
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) dient namens haar fractie, en mede namens de fracties van
D66, PvdA, Leefbaar Huizen en ChristenUnie, een motie vreemd aan de orde van de dag in over
“Steun aan Statiegeldalliantie” (motie M2), die aanvullend aan de agenda wordt toegevoegd
onder agendapunt 20.
Voorts dient mevrouw Lemmens (GroenLinks) namens haar fractie, mede namens de fracties van
de PvdA en ChristenUnie, een motie vreemd aan de orde van de dag in over “In beeld brengen
artikel 1 van de Grondwet” (motie M3). De motie wordt aanvullend aan de agenda toegevoegd
onder agendapunt 21.
Mevrouw Leeuwin (PvdA) dient namens haar fractie een motie vreemd aan de orde van de dag in
over “klantvriendelijke ingerichte spreekkamers” (motie M4). De motie wordt aanvullend aan de
agenda toegevoegd onder agendapunt 22.
Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

•

3. Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 december 2017
Ongewijzigd vastgesteld.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4.1 Ingekomen stukken
Rubriek A
o Overeenkomstig het voorstel van de heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wordt besloten om
brief A5 (brief Oogvereniging Gooi, Eemland en Flevoland over Wmo-vervoer in het Gooi) over
te hevelen naar rubriek D (afhandelen door college; kopie afhandelingsbrief aan de raad).
Rubriek C
o Overeenkomstig het voorstel van de heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wordt besloten om
brief C1 (brief van de Wmo-raad over advies verordening sociaal domein) 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.
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•
•

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 R. Rebel (CDA) over dreigende
sluiting Oud Valkeveen
Voor kennisgeving aangenomen.

•

4.2b Antwoord van het college op de raadsvragen van mevrouw Lemmens (GroenLinks) over
rentepercentages sociale kredieten
Voor kennisgeving aangenomen.

•

4.2c Antwoord van het college op de raadsvragen van mevrouw Leeuwin (PvdA) over
daklozen
Voor kennisgeving aangenomen.

•

4.3. Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen
Voor kennisgeving aangenomen.

•

5. Hamerstukken
5.1
Zienswijze op de begrotingswijzigingen 2018 Regio Gooi en Vechtstreek
5.2
Marktverordening gemeente Huizen 2018
5.3
Uitgangspunten begroting 2019
5.4
Rekenkamercommissie quick scan moties
Zonder beraadslagingen is conform de voorstellen 5.1 tot en met 5.4 besloten.

•

•

6. Uitwerking Kustvisie
Bij de behandeling is door mevrouw Landré (GroenLinks) namens haar fractie, en mede namens
de fracties van CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, ChristenUnie en SGP, een amendement (A1),
ingediend dat de volgende wijziging inhoudt het door het college voorgestelde besluit:
o bij beslispunt 1 wordt “Instemmen met….” vervangen door “Kennisnemen van…..”;
o beslispunt 2 wordt in zijn geheel als volgt gewijzigd: “Instemmen met de nadere
uitwerking van de vier projecten genoemd in de notitie Uitwerking Kustvisie Huizen 2017,
te weten: 1. verdiepte zwem- en duikplek, 2. het strandpaviljoen, 3. de trekkerscamping
en 4. de fietsroute Zomerkade recreatiegebied Gooiershoofd;
o bij beslispunt 3 wordt het zinsdeel “Voor de start van het project Uitwerking Kustvisie
2017…….” vervangen door: “Voor de start van de nadere uitwerking van de 4 projecten
genoemd in de notitie Uitwerking Kustvisie Huizen 2017…..”
Het amendement is met 17 stemmen voor en 10 tegen aangenomen. Voor het amendement
stemden de fracties van CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP.
Tegen het amendement stemden de fracties van VVD, PvdA en Leefbaar Huizen.
Vervolgens is het met inachtneming van amendement A1 gewijzigde voorstel met 17 stemmen
voor en 10 stemmen tegen aangenomen. Voor het gewijzigde voorstel stemden de fracties van
CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Tegen het gewijzigde
voorstel stemden de fracties van VVD, PvdA en Leefbaar Huizen.
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•

Bij de behandeling is door de heer Hoelscher (PvdA) namens zijn fractie, en mede namens de
fracties van VVD en Leefbaar Huizen, een motie (M5) ingediend, dat de volgende opdracht aan
het college behelst:
1. een (extern) onderzoek te laten uitvoeren naar de ontwikkelingspotentie van de gehele
gemeentelijke kuststrook, waaronder begrepen de gemeentelijke havens;
2. de uitkomsten van en aanbevelingen uit dit onderzoek terug te rapporteren aan de commissie
Fysiek Domein en met de commissie in overleg te treden over de uitkomsten/aanbevelingen
en het opstellen van een nieuwe kustvisie of actualisering van de kustvisie 2012;
3. bij de verdere uitwerking van de vier onderdelen uit voormeld voorstel serieus rekening te
houden met en invulling te geven aan aanpassingen, die recht doen aan de ter
commissievergadering gehoorde bezwaren die betrekking hebben op overlast, toezicht
beperking uitzicht en locatie van de betreffende projecten;
4. de met het onderzoek naar de ontwikkelingspotentie van de gehele gemeentelijke kuststrook,
waaronder begrepen de gemeentelijke havens, gemoeide kosten tot een maximum van €
30.000 te dekken ten laste van de in de begroting opgenomen middelen voor het project
Uitwerking Kustvisie ter uitvoering van het raadsbesluit van 6 juli 2017 over motie M3
(uitvoering taken vanuit inventarisatie voorjaarsnota 2017) door een in de
begrotingsactualisering op te nemen verschuiving van deze middelen van 2019 naar 2018;
De motie is met 17 stemmen tegen en 10 voor verworpen. Tegen de motie stemden de fracties
van CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Voor de motie stemden
de fracties van VVD, PvdA en Leefbaar Huizen.

•

Bij de behandeling is door mevrouw Van Deutekom (CDA) namens haar fractie, en mede namens
de fracties van D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP, een motie (M6)
ingediend, dat de volgende opdracht aan het college behelst:
1. bij de verdere uitwerking van de vier voornoemde projecten, zo mogelijk, rekening te houden
met de tijdens commissievergadering Fysiek Domein van 24 januari jl. ingebrachte bezwaren
en suggesties, en terugkoppeling te geven aan de commissie die het aangaat over de wijze
waarop hieraan bij de nadere uitwerking van de 4 projecten tegemoet is gekomen alvorens in
het kader van de verdere uitwerking procedures (bijvoorbeeld voor vaststelling
bestemmingsplan, vergunningen) te starten, zodat de commissie dienaangaande nog wensen
en bedenkingen kan inbrengen;
2. de raad uiterlijk in zijn vergadering van 13 december 2018 een voorstel voor te leggen van
een geactualiseerde Kustvisie, waarin betrokken de visie op havens, natuur, wonen, werken
en waterrecreatie, en waaruit duidelijk blijkt wat de gemeente wil met de gehele kust;
3. de eventueel hiermee gemoeide kosten te financieren ten laste van de in begroting
opgenomen middelen voor het project Uitwerking Kustvisie.
De motie is met 17 stemmen voor en 10 tegen aangenomen. Voor de motie stemden de fracties
van CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Tegen de motie
stemden de fracties van VVD, PvdA en Leefbaar Huizen.

•
•

7. Vaststelling bestemmingsplan “Keucheniushof”
Conform voorstel besloten.
Bij de behandeling is door de heer Hoelscher (PvdA) namens zijn fractie, en mede namens de
VVD-fractie, een motie (M7) ingediend, met het volgende verzoek aan de rekenkamercommissie:
1. onderzoek te verrichten naar de gang van zaken van en tijdens het participatieproces
Keuchenius;
2. in het onderzoek in ieder geval een beoordeling op te nemen van de aspecten genoemd in de
overwegingen;
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3. de raad, zo mogelijk, uiterlijk 3e kwartaal 2018 te infomeren over de bevindingen van de RKC.
De motie is met 17 stemmen tegen en 10 voor verworpen. Tegen de motie stemden de fracties
van CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Voor de motie stemden
de fracties van VVD, PvdA en Leefbaar Huizen.
•

9. Vervanging veld 1 Huizer Hockey Club + aanvullende verzoeken HHC
Bij de behandeling is door de heer Van Klink (VVD) namens zijn fractie, en mede namens de
fractie van PvdA, een amendement (A2), ingediend dat de volgende wijziging inhoudt het door
het college voorgestelde besluit:
o beslispunt 2 komt in zijn geheel te vervallen en, met vernummering van het huidige beslispunt
3 in beslispunt 4, worden de volgende nieuwe beslispunten 2 en 3 ingevoegd:
2. Het verzoek van het bestuur van de HHC honoreren om twee watervelden en twee zand
ingestrooide velden te zien als norm voor de breedtesport, waardoor de in de huur
doorberekende meerkosten van “water t.o.v. zand” niet meer volledig voor rekening komen
van de HHC, maar op basis van 26% van de totale kapitaallast van een waterveld wordt
doorberekend. De lagere huuropbrengst van de twee watervelden ad € 12.386 per jaar ten
laste brengen van het begrotingsresultaat.
3. Het verzoek van het bestuur van Stichting HHC afwijzen om een investeringsbijdrage te
verstrekken voor realisatie van permanente opslagruimte en vervangen van de huidige
veldverlichting door LED-verlichting.
Het amendement is door de indieners weer ingetrokken.

•

Bij de behandeling is door de heer Van Klink (VVD) namens zijn fractie, en mede namens de
fractie van PvdA, een amendement (A3), ingediend dat de volgende wijziging inhoudt het door
het college voorgestelde besluit:
o beslispunt 2 komt in zijn geheel te vervallen en, met vernummering van het huidige beslispunt
3 in beslispunt 4, worden de volgende nieuwe beslispunten 2 en 3 ingevoegd:
2. Het verzoek van het bestuur van Stichting HHC afwijzen om watervelden als norm te zien
voor de breedtesport in plaats van zandvelden.
3. Het verzoek van het bestuur van Stichting HHC om een investeringsbijdrage te verstrekken
voor realisatie van permanente opslagruimte van € 50.000,- af te wijzen en het verzoek voor
de vervanging van de huidige veldverlichting door LED-verlichting te honoreren, en daartoe
een subsidie verstrekken van € 30.000,- (zijnde 30% van € 100.000,-), te dekken ten laste van
de vrije ruimte in de egalisatiereserve.
Het amendement is door de indieners weer ingetrokken.

•

Bij de behandeling is door de heer Van der Helm (Leefbaar Huizen) namens zijn fractie een
amendement (A5) ingediend, dat als het meest verstrekkende als eerste in stemming wordt
gebracht, en dat de volgende wijziging van beslispunt 2 van het door het college voorgestelde
besluit inhoudt:
“2. De verzoeken van het bestuur van de stichting HHC honoreren om:
o de huur voor een waterveld op dezelfde manier te berekenen als de huur voor een
zandveld en de watervelden dus ook als norm te zien voor de breedtesport, en de lagere
huuropbrengst te dekken ten laste van het begrotingsresultaat;
o een investeringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 200.000,- voor de realisatie van
permanente opslagruimte bij het clubgebouw en de vervanging van de huidige
veldverlichting door LED-verlichting, te dekken ten laste van de vrije ruimte in de
egalisatiereserve.”
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Tijdens de beraadslagingen over het voorstel wordt amendement A5 door de indiener op
onderdelen gewijzigd (uit de tekst van de overwegingen en het dictum wordt geschrapt
“……van € 200.000……..), waarna het amendement geacht wordt mede ingediend te zijn namens
de fracties van VVD en PvdA, en het amendement in zijn finale vorm de volgende wijzing behelst
van het door het college voorgestelde besluit:
“2. De verzoeken van het bestuur van de stichting HHC honoreren om:
a. de huur voor een waterveld op dezelfde manier te berekenen als de huur voor een
zandveld en de watervelden dus ook als norm te zien voor de breedtesport, en de lagere
huuropbrengst te dekken ten laste van het begrotingsresultaat;
b. een investeringsbijdrage beschikbaar te stellen voor de realisatie van permanente
opslagruimte bij het clubgebouw en de vervanging van de huidige veldverlichting door
LED-verlichting, te dekken ten laste van de vrije ruimte in de egalisatiereserve.”
Het amendement is met 17 stemmen tegen en 10 voor verworpen. Tegen het amendement
stemden de fracties van CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP.
Voor het amendement stemden de fracties van VVD, PvdA en Leefbaar Huizen.
•

Bij de behandeling is door de heer Van Klink (VVD) namens zijn fractie, en mede namens de
fracties van CDA, D66, PvdA, ChristenUnie en SGP, een amendement (A4), ingediend dat de
volgende wijziging inhoudt het door het college voorgestelde besluit:
o beslispunt 2 komt in zijn geheel te vervallen en, met vernummering van het huidige beslispunt
3 in beslispunt 4, worden de volgende nieuwe beslispunten 2 en 3 ingevoegd:
2. Het verzoek van het bestuur van Stichting HHC afwijzen om watervelden als norm te zien
voor de breedtesport in plaats van zandvelden.
3. Het verzoek van het bestuur van Stichting HHC honoreren om een investeringsbijdrage te
verstrekken voor realisatie van permanente opslagruimte van € 50.000 te dekken ten laste
van de vrije ruimte in de egalisatiereserve, en het verzoek voor de vervanging van de huidige
veldverlichting door LED-verlichting afwijzen.
Het amendement is met algemene stemmen aanvaard.

•

Vervolgens wordt conform het als gevolg van amendement A4 gewijzigde voorstel besloten.
De fracties van de VVD, PvdA en Leefbaar Huizen wensen daarbij aangetekend, dat zij tegen het
als gevolg van het aangenomen amendement A4 gewijzigde beslispunt 2 hebben gestemd.

•

Schorsing vergadering tot 12 januari 2018
Gelet op het bereikte tijdstip (23.15 uur) en de nog resterende agendapunten, wordt
overeenkomstig het voorstel van de voorzitter de vergadering geschorst tot maandag 12 januari
a.s. om 19.30 uur.
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