Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 31 mei 2018
Aanvangstijd: 20.30uur
Eindtijd:
22.50 uur
Locatie:
Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
27 Raadsleden:
(fv=fractievoorzitter)


VVD-fractie:
mw. J.H. Prins (fv), J. Bartlema, R.G. Boom, S.H. van Klink, J.W. Meijerman, J. Ribberink (vanaf
agendapunt 4), mw. J.M.T. van der Will (tot en met agendapunt 3),



CDA-fractie:
R.H. Rebel (fv), mw. D.C. van Deutekom, R. Woudsma (vanaf 20.50 uur)



D66-fractie:
mw. K. van Werven (fv), P. Lekkerkerker, mw. M.L.C. Verbeek,



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



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



GroenLinks-fractie:
mw. K.S. Rienstra (fv), mw. M.J. van den Berge, mw. M.E. Lemmens



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



Fractie Leefbaar Huizen:
R.W. de Bruijn (fv), mw. F.F.H. van der Kleij, F.E.R. Koning



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

Voorzitter en griffier
 K.S. Heldoorn, voorzitter (behalve bij agendapunt 10)
 Mw. J.H. Prins, voorzitter bij agendapunt 10
 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.
Hij meldt dat de heer Woudsma (CDA) de vergadering op een later moment zal bijwonen.
2. Vaststelling agenda






De voorzitter meldt de toevoeging van het vragenuur onder agendapunt 17 aan de agenda voor de
vergadering van 31 mei 2018.
De heer Koning (Leefbaar Huizen) meldt een motie (M1) vreemd aan de orde van de dag aan over
“geluidsnormering aardgasvrij bouwen”. Ingestemd wordt met toevoeging van de motie als
agendapunt 18 aan de agenda voor de vergadering van 31 mei 2018.
Vervolgens geeft de voorzitter aan dat de agenda voor de vergadering van 31 mei 2018 en de
voortzetting ervan op 4 juni formeel één agenda is, en overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten de beide agenda’s, met de voornoemde aanvullingen van de agenda van
31 mei 2018, voor het overige ongewijzigd vast te stellen.
3.
















Afscheid mw. Van der Will

Ter gelegenheid van haar afscheid, omdat zij ontslag heeft genomen als raadslid, wordt mevrouw
Van der Will eerst toegesproken door de voorzitter, die haar daarna tevens een bos bloemen en
een afscheidscadeau uitreikt.
Vervolgens wordt zij toegesproken door:
o de fractievoorzitter van de VVD, mevrouw Prins;
o de fractievoorzitter van de PvdA, de heer Hoelscher;
o de fractievoorzitter van het CDA, tevens in zijn hoedanigheid als voorzitter van de
commissie Fysiek Domein, de heer Rebel.
Daarna sluit mevrouw Van der Will dit punt af met een afscheidswoord gericht tot de raad.
Vervolgens wordt de vergadering geschorst om alle aanwezigen in de gelegenheid te stellen
persoonlijk afscheid te nemen van mevrouw Van der Will.
4. Installatie van de heer Ribberink als raadslid
Namens de commissie onderzoek geloofsbrieven, ingesteld door de raad in zijn vergadering van
31 mei 2018 en bestaande uit de heren Klink en Boom en mevrouw Terlouw, doet mevrouw
Terlouw verslag van het onderzoek, waarbij geen belemmeringen zijn geconstateerd voor de
toelating van de heer Ribberink als raadslid.
Vervolgens wordt besloten tot toelating van de heer Ribberink.
Daarna wordt de heer Ribberink ten overstaan van de voorzitter en te midden van de raad
beëdigd.
Daarop volgend wordt de vergadering opnieuw geschorst om alle aanwezigen de gelegenheid te
geven de heer Ribberink te feliciteren met zijn toelating tot de raad.
Tevens wordt besloten om als vervanger van de heer Boom, van wie op maandag 4 juni a.s. een
voorstel tot benoeming als wethouder ter besluitvorming voorligt, de heer Gencer te benoemen als
derde lid van de ingestelde commissie geloofsbrieven, en deze commissie in stand te laten voor
het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw te benoemen wethouders en toe te laten
raadsleden in de vergadering van 4 juni a.s..

4.1 Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 22 maart 2018
4.2 Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 27 maart 2018
4.3 Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 29 maart 2018
4.4 Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 18 april 2018
4.5 Notulen van de openbare raadsvergadering van 18 april 2018
Alle ongewijzigd vastgesteld.
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5.1 Ingekomen stukken
Rubriek A
o Overeenkomstig het voorstel van mevrouw Rienstra (GroenLinks) wordt besloten om brief A4
(brief van Natuurmonumenten over aanbieding manifest “Groen verdient de ruimte”) over te
hevelen naar rubriek E (behandelen in de commissie, daarna ter besluitvorming voorleggen
aan de raad).
o Overeenkomstig het voorstel van de heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) wordt besloten
om brief A7 (brief van Erven Westrik BV over afschrift brief aan college inzake verzoek om
maatregelen m.b.t. illegaal bouwwerk) over te hevelen naar rubriek D (afhandelen door
college, kopie van de antwoordbrief naar de raadsleden).



Rubriek C
o Overeenkomstig het voorstel van de heer Doorn (ChristenUnie) wordt besloten om de
brieven C3 (brief van dhr. J. Schra over ontevredenheid inzake gunning brugbediening
aanloophaven) en brief C4 (brief van Erven Westrik BV over bediening brug over de
aanloophaven) over te hevelen naar rubriek D (afhandelen door college, kopie van de
antwoordbrief naar de raadsleden).



Voor het overige wordt de lijst van ingekomen stukken ongewijzigd vastgesteld.



5.2 (Schriftelijke) mededelingen van en beantwoording van raadsvragen door het college en
de burgemeester
Er zijn geen mededelingen van het college en/of de burgemeester.



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



6. Hamerstukken
6.1
Vergroten toegankelijkheid Verenigingsgebouw De Baat
6.2
Rapportage integriteitsbeleid 2017
6.3
Rapportage monitoring aanbevelingen rekenkamercommissie
Zonder beraadslagingen is conform de voorstellen 6.1 tot en met 6.3 besloten.



7. Voorziening voor LED-verlichting sportverenigingen
Tijdens de beraadslagingen is door de heer Rebel namens de CDA-fractie, en mede namens de
fracties van VVD, D66, PvdA, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP, een
amendement (A1) ingediend. Het amendement behelst de volgende wijziging van het
voorgestelde besluit:
o aan beslispunt 2 wordt toegevoegd: “…..Een voorwaarde zal zijn, dat sprake moet zijn van
gebleken commitment tot het willen treffen van duurzaamheidsmaatregelen, bijvoorbeeld
blijkende uit een overgelegd investeringsoverzicht.”;
o beslispunt 4 wordt in zijn geheel te vervangen door het volgende nieuwe beslispunt 4:
4. Met betrekking tot de Huizer Hockey Club, -Base- en softbalvereniging De Zuidvogels,
atletiekvereniging Zuidwal, en de verenigingen die zich nog melden en met deze drie
verenigingen vergelijkbaar zijn, wordt voor 1 juli a.s. een energiescan uitgevoerd die door
de gemeente wordt vergoed, waarna het college in september a.s. een voorstel klaar
heeft op basis waarvan de raad in de begrotingsraadsvergadering van 1 november a.s.
een besluit kan nemen over een aanvullende gemeentelijke voorziening voor de
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vervanging van de veldverlichting door LED-verlichting en/of eventuele andere
energiemaatregelen bij deze verengingen.
Voor de overige sportverenigingen/-stichtingen zal, op basis van energiescans en in
overleg met het Sport Platform Huizen, uiterlijk in het eerste kwartaal 2019 een voorstel
aan de raad worden uitgebracht op basis waarvan ook voor deze sportverenigingen/stichtingen een besluit genomen kan worden over een aanvullende gemeentelijke
voorziening voor duurzaamheidsmaatregelen.
Het amendement is in meerderheid, met 24 stemmen voor en 3 tegen, aangenomen. De fracties
van VVD, CDA, D66, PvdA, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP stemden
voor. De fractie van Leefbaar Huizen stemde tegen.
Vervolgens wordt in meerderheid, met 24 stemmen voor en 3 tegen, conform het op grond van
amendement A1 gewijzigde voorstel besloten. De fracties van VVD, CDA, D66, PvdA,
Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP stemden voor. De fractie van Leefbaar
Huizen stemde tegen.



8. Grondverkoop 2e fase Oude Haven
Conform voorstel besloten.



9. Opstellen bestemmingsplan Wijngaard en toepassen coördinatieregeling
Conform voorstel besloten.




10. Zienswijze over de jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 van de Veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek
Conform voorstel besloten.
De fractie van Dorpsbelangen Huizen stemde tegen beslispunt 2.



17. Vragenuur
Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van dhr. Bartlema (VVD) of door het college de
mogelijkheid onderzocht kan worden over te stappen naar betaalde camperplaatsen.
Toezegging
1. Wethouder Verbeek zegt toe, dat het nieuwe college onderzoek zal doen naar de
mogelijkheid over te stappen naar betaalde camperplaatsen, waarbij ook de expertise van de
Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) zal worden ingeschakeld.



18. Aanvullend agendapunt: Motie (M1) vreemd aan de orde van de dag over
geluidsnormering aardgasvrij bouwen
De motie is ingediend door de heer Koning namens de fractie van Leefbaar Huizen. De motie
behelst de volgende opdracht aan het college:
uiterlijk in zijn vergadering van 27 september a.s. aan de raad een voorstel voor te leggen waarin:
1. duidelijk wordt gemaakt of de geluidnormering voor luchtwarmtepompen in de huidige
bouwregelgeving, toereikend is voor de nieuwe verplichting tot aardgasvrij bouwen, en
2. als dat niet het geval is aangeeft of op lokaal niveau, in afwachting van eventuele hogere
regelgeving, hiervoor regelgeving kan/mag worden vastgesteld, en
3. als dat mag/kan een voorstel bevat voor de wenselijkheid voor de vaststelling van lokale
regelgeving over geluidhinder als gevolg van luchtwarmtepompen;
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De motie wordt in meerderheid, met 25 stemmen voor en 2 tegen, aangenomen. Voor de motie
stemden de fracties van VVD, Dorpsbelangen Huizen, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, Leefbaar
Huizen en SGP. Tegen de motie stemden de fractie van ChristenUnie.
Schorsing vergadering
Nadat de agenda voor het deel van de vergadering van 31 mei 2018 in zijn geheel is afgewerkt,
schorst de voorzitter de vergadering om 22.50 uur. De vergadering zal op maandag 4 juni om
19.30 uur worden voortgezet.
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