Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 12 februari 2018,
die een voortzetting is van de raadsvergadering van 8 februari 2018
Aanvangstijd: 19.30 uur
Eindtijd:
22.15 uur
Locatie:
Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
26 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 (vanaf 20.05 uur)



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



Fractie Leefbaar Huizen:
R.W. de Bruijn (fv)



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

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

Afwezig:



A.T.M. van der Helm (Leefbaar Huizen)
Wethouder mw. M.L.C. Verbeek
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Opening





De voorzitter opent de vergadering, die een voortzetting is van de raadsvergadering van
donderdag 8 februari jl.. Hij meldt de afwezigheid van de heer Van der Helm (Leefbaar Huizen) en
dat mevrouw Landré (GroenLinks) de vergadering op een later tijdstip zal bijwonen. Hij meldt
tevens de afwezigheid van wethouder mevrouw Verbeek. Voor zover het haar portefeuille betreft
zal zij worden vervangen door wethouder Pas.

8. Vaststelling bestemmingsplan “Verplaatsing Lidl Huizen”
Conform voorstel besloten.
10. Naar een toekomstbestendige ICT infrastructuur
Conform voorstel besloten.

11. Kinderarrangement voor de gemeente Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes
Bij de behandeling is door mevrouw Leeuwin (PvdA) namens haar fractie een amendement (A6)
ingediend, dat de volgende wijziging inhoudt van het door het college voorgestelde besluit:
“….., en ter aanvulling daarop besluiten dat in de plaats van maatwerk de mogelijkheid wordt
geboden te kiezen voor tegoedbonnen, zoals een VVV-bon of een Fashioncheque, en de hiermee
gemoeide kosten voor 2018 ten laste te brengen van het voor de bestrijding van armoede onder
kinderen beschikbare budget ad € 209.000, onder de toevoeging van het restantbudget 2017 ad €
90.000, en voor 2019 en volgende jaren ten laste van het jaarlijks beschikbare budget ad €
164.500, en het college opdragen zorg te dragen dat de regelingen goed bekend worden gemaakt
om ondergebruik tegen te gaan en alle kinderen te bereiken.
Het amendement is met 21 stemmen tegen en 5 voor verworpen. Tegen het amendement
stemden de fracties van VVD, CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, Leefbaar Huizen, ChristenUnie
en SGP. Voor het amendement stemden de fracties van PvdA en GroenLinks.
 Vervolgens wordt conform voorstel besloten.











12. De Lokale Woonvisie Huizen 2017-2022
In meerderheid, met 23 stemmen voor en 3 tegen, conform voorstel besloten. De PvdA-fractie
stemde tegen.
13. Intentieverklaring fusie veiligheidsregio’s en GGD-en Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Conform voorstel besloten.
14. Beleidsuitgangspunten begraven op eigen terrein
Bij de behandeling is door de heer Doorn (ChristenUnie) namens zijn fractie, en mede namens de
fracties van VVD, CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, Leefbaar Huizen en SGP, een
amendement (A7) ingediend, dat de volgende wijziging inhoudt van het door het college
voorgestelde besluit:
o beleidsuitgangspunt a. komt als volgt te luiden: “a. een oppervlakte van de particuliere grond
van minimaal 5 hectare;”
o bij beleidsuitgangspunt c wordt de vermelde termijn van 20 jaar gewijzigd in 5 jaar;
o beleidsuitgangspunt d. komt als volgt te luiden: “d. een afstand van tenminste 25 meter ten
opzichte van de omliggende percelen/bebouwing;”
Het amendement is met meerderheid van stemmen, 23 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, met 23 stemmen voor en 3 tegen, conform het op grond van
amendement A7 gewijzigde voorstel besloten. Voor het voorstel stemden de fracties van VVD,
CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, Leefbaar Huizen ChristenUnie en SGP. Tegen
het voorstel stemde de PvdA-fractie.
15. Aanpassing algemene subsidieverordening 2010
Conform voorstel besloten.
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16. Bibliotheek, huurovereenkomst
Conform voorstel besloten.



17. Mandaat burgemeester aan de griffier voor ondertekening van de raad uitgaande
stukken
Is bij de vaststelling van de agenda als agendapunt van de agenda afgevoerd.



18. Vragenuur
Wethouder Pas beantwoordt vragen van de heer R.H. Rebel (CDA) over het MRA-fietsnetwerk
waarvan Huizen geen deel uit maakt.
Toezegging
o Wethouder Pas zegt op een daartoe strekkend verzoek van de heer R.H. Rebel toe, dat hij de
twee voorstellen die in het kader van het MRA-fietsnetwerk vanuit de regio v.w.b. Huizen zijn
gedaan, ter informatie aan de commissie zal toesturen.





19. Motie (M1) vreemd aan de orde van de dag over LHBTI+-beleid
De motie is ingediend door de heer Hoelscher (PvdA) namens zijn fractie, en mede namens de
fracties van GroenLinks, VVD en Leefbaar huizen. De motie behelst de volgende opdracht aan
het college:
“de raad uiterlijk in zijn vergadering van 5 juli a.s. een voorstel voor te leggen met daarin
opgenomen:
1. wat er al binnen de gemeente Huizen aan beleid is op het gebied van LHBTI;
2. een voorstel voor aanvullend beleid, dat wordt voorbereid in samenwerking met het onderwijs,
zorgaanbieders, sportclubs, overige (maatschappelijke) partners als politie, GGD, COC, het
Centrum voor Jeugd & Gezin en Vluchtelingenwerk, waarin expliciet aandacht is voor de
LHBTI-ers van jong tot oud, met als doel hen volwaardig deel te laten uitmaken van onze
maatschappij;
3. het aanvullend beleid vorm te geven aan de hand van o.a. de aanbevelingen van Movisie
over LHBTI-emancipatie, zie: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/lhbt-emancipatie ;
Bij de behandeling van de motie meldt de heer Hoelscher een amendering van de motie, waarbij:
o elke vermelding van “….LHBTI…” in de overwegingen en het dictum van de motie is gewijzigd
in “…LHBTI+….”, en
o waarbij in punt 2 van het dictum het zinsdeel “……met als doel hen volwaardig deel te laten
uitmaken van onze maatschappij;” is gewijzigd in: “…..met als doel er voor te zorgen dat zij
ervan overtuigd kunnen zijn dat zij volwaardig deel uitmaken van onze maatschappij;”
De aldus aangepaste motie wordt door de heer Hoelscher ingediend namens zijn fractie, en mede
namens de fracties van GroenLinks, VVD, Leefbaar Huizen en D66.
De motie is met 20 stemmen voor en 6 tegen in meerderheid aangenomen. Voor de motie
stemden de fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen. Tegen de motie
stemden de fracties van Dorpsbelangen Huizen, ChristenUnie en SGP.
20. Motie (M2) vreemd aan de orde van de dag over Steun aan de Statiegeldalliantie
De motie is ingediend door mevrouw Lemmens (GroenLinks) namens haar fractie, en mede
namens de fracties van D66, PvdA, Leefbaar Huizen en ChristenUnie. De motie behelst de
volgende opdracht aan het college:
“namens de gemeente Huizen steun uit te spreken voor de Statiegeldalliantie door zich hierbij aan
te sluiten.
De motie is met algemene stemmen aanvaard.
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21. Motie (M3) vreemd aan de orde van de dag over in beeld brengen artikel 1 van de
Grondwet
De motie is ingediend door mevrouw Lemmens (GroenLinks) namens haar fractie, en mede
namens de fracties van PvdA en ChristenUnie. De motie behelst de volgende opdracht aan het
college:
“uiterlijk in de raadsvergadering van 5 juli 2018 met een voorstel te komen over de wijze waarop
artikel 1 van de Grondwet prominent en letterlijk “in beeld” gebracht kan worden in het
gemeentehuis”
De motie is met 14 stemmen tegen en 12 voor verworpen. Tegen de motie stemden de fracties
van VVD, D66, Dorpsbelangen Huizen, Leefbaar Huizen en SGP. Voor de motie stemden de
fracties van CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie.
22. Motie (M4) vreemd aan de orde van de dag over klantvriendelijk ingerichte
spreekkamers



De motie is ingediend door mevrouw Leeuwin (PvdA) namens haar fractie. De motie behelst de
volgende opdracht aan het college:
“een voorstel aan de raad voor te leggen om te komen tot de inrichting van klantvriendelijke
spreekkamers.”.
De motie wordt door de indiener weer ingetrokken vanwege een dienovereenkomstige
toezegging door wethouder Bakker.
Toezegging
o Wethouder Bakker zegt n.a.v. behandeling van motie M4 toe, dat het college in het nog aan
de raad uit te brengen voorstel over verbetering van de toegankelijkheid van het
gemeentehuis, ook een klantvriendelijker inrichting van de spreekkamers zal meenemen.



Sluiting
Nadat de voorzitter alle aanwezigen om een moment van stilte heeft gevraagd, sluit hij de
vergadering om 22.15 uur.
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