Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 4 juni 2018, die een
voortzetting is van de raadsvergadering van 31 mei jl.
Aanvangstijd: 19.30uur
Eindtijd:
00.50 uur
Locatie:
Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
26 Raadsleden:
(fv=fractievoorzitter)


VVD‐fractie:
mw. J.H. Prins (fv), J. Bartlema, R.G. Boom (tot en met agendapunt 12), W.H. Holtslag (vanaf
agendapunt 13), S.H. van Klink, J.W. Meijerman, J. Ribberink,



CDA‐fractie:
R.H. Rebel (fv), R. Woudsma



D66‐fractie:
mw. K. van Werven (fv), P. Lekkerkerker, mw. M.L.C. Verbeek (tot en met agendapunt 12),
B Schröder (vanaf agendapunt 13)



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



PvdA‐fractie:
M.W. Hoelscher (fv)(tot en met agendapunt 12), S. van der Pas (fv) (vanaf agendapunt 13)
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
 J. Veenstra, raadsgriffier
Wethouders:
Tot en met agendapunt 12: mw. J. Bakker, mw. M.L.C. Verbeek, G.E.H. Pas, mw. M. Verhage
Vanaf agendapunt 12: R.G. Boom, M.W. Hoelscher, G. Rebel en mw. M.L.C. Verbeek

Afwezig:


mw. D.C. van Deutekom (CDA)
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1. Opening en mededelingen
De voorzitter heropent de vergadering, die een voortzetting is van de vergadering van 31 mei jl.,
en meldt de afwezigheid van mw. Van Deutekom (CDA). Voorts heet hij de (in)formateur de heer
G.W. Ormel welkom, die een toelichting zal geven op het gevoerde formatieproces bij de
behandeling van het coalitieakkoord (agendapunt 11).
11. Coalitieakkoord 2018-2022
Tijdens de beraadslagingen is door de heer Doorn (ChristenUnie), namens zijn fractie, een
mondeling amendement ingediend, dat er toe strekt om de foto op de kaft van het coalitieakkoord
te vervangen door een andere, meer passend bij de titel “Vitaal en verbindend”.
Het mondeling amendement is verworpen met 23 stemmen tegen en 3 voor. Tegen het
amendement stemden de fracties van VVD, Dorpsbelangen Huizen, CDA, D66, PvdA, GroenLinks
en Leefbaar Huizen. Voor het amendement stemden de fracties van ChristenUnie en SGP.
Vervolgens wordt het coalitieakkoord met 17 stemmen voor en 9 tegen aangenomen. Voor het
coalitieakkoord stemden de fracties van VVD, CDA, D66, PvdA en Leefbaar Huizen. Tegen het
coalitieakkoord stemden de fracties van Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en
SGP. De heer Lekkerkerker van de D66-fractie stemde voor het coalitieakkoord maar wenste
aantekening tegen punt 3.1.1 (over het BNI-terrein) van het coalitieakkoord gestemd te hebben.
Tijdens de beraadslagingen is door de heer Doorn (ChristenUnie), namens de fracties van
ChristenUnie en GroenLinks, een motie (M1) ingediend. De motie verzoekt het college in nieuwe
samenstelling:
o bij het behandelen van de voorjaarsnota 2018 inhoudelijk te reageren op de
voorstellen in de bijlage van deze motie;
o daarbij per voorstel aan te geven hoe en wanneer het college het betreffende voorstel
wil uitvoeren, of toe te lichten waarom zij het voorstel niet overneemt.
De motie is met 21 stemmen tegen en 5 voor verworpen. Tegen de motie stemden de fracties van
VVD, Dorpsbelangen Huizen, CDA, D66, PvdA, Leefbaar Huizen en SGP. Voor de motie stemden
de fracties van GroenLinks en ChristenUnie.
12. Benoeming wethouders
Namens de commissie onderzoek geloofsbrieven, ingesteld door de raad in zijn vergadering van
31 mei 2018 en bestaande uit de heren Gencer, Van Klink en mevrouw Terlouw, doet mevrouw
Terlouw verslag van het onderzoek van de geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders, waarbij
geen belemmeringen zijn geconstateerd voor hun benoeming door de raad.
Vervolgens wordt op verzoek van de fractie van Dorpsbelangen Huizen over de benoeming van
de kandidaat-wethouders schriftelijk gestemd. Ingestemd wordt met het voorstel van de voorzitter
om de al ingestelde “commissie onderzoek geloofsbrieven” voor deze stemming ook te laten
functioneren als stembureau.
Bij de schriftelijke stemming zijn 26 stemmen uitgebracht, waarmee de stemming geldig is. De
raad heeft alle vier kandidaat-wethouders benoemd, op basis van de volgende uitslag van de
stemming:
o R.G. Boom (VVD)
: 26 stemmen voor;
o G. Rebel (CDA)
: 23 stemmen voor en 3 stemmen tegen;
o mw. M.L.C. Verbeek (D66) : 23 stemmen voor en 3 tegen;
o M.W. Hoelscher (PvdA)
: 26 stemmen voor.
Vervolgens worden de benoemde wethouders, die hun benoeming hebben aanvaard, te midden
van de raad en ten overstaan van de voorzitter beëdigd. Daarna krijgen zij van de voorzitter een
bos bloemen uitgereikt ter gelegenheid van hun benoeming tot wethouder.
13. Installatie raadsleden
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
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toelating van de heren W.H. Holtslag (als opvolger van R.G. Boom) , B. Schröder (als opvolger
van mw. M.L.C. Verbeek) en S. van der Pas (als opvolger van M.W. Hoelscher) als raadslid.
Vervolgens wordt besloten tot toelating van de heren Holtslag, Schröder en Van der Pas als
raadslid.
Daarna wordt de heren Holtslag, Schröder en Van der Pas te midden van de raad en ten
overstaan van de voorzitter beëdigd. Daarna krijgen zij van de voorzitter een bos bloemen
uitgereikt ter gelegenheid van hun installatie als raadslid.

14. Benoeming personen in diverse functies
Conform voorstel besloten.
15. Afscheid wethouders Bakker, Verhage en Pas
Ter gelegenheid van hun afscheid zijn de wethouders Bakker, Verhage en Pas toegesproken door
o de burgemeester, die hen tevens een afscheidscadeau en een bos bloemen uitreikt;
o R.H. Rebel, namens de CDA‐fractie;
o mw. Lemmens (die zich richt tot mw. Verhage en mw. Bakker) en mw. Rienstra (die zich
richt tot dhr. Pas) namens de GroenLinks‐fractie;
o W. Doorn namens de fractie van ChristenUnie;
o R.J.C. Bource namens de SGP‐fractie;
o mw. Van Werven namens de D66‐fractie;
o mw. J.H. Prins namens de VVD‐fractie;
o mw. Leeuwin, namens de PvdA‐fractie;
o R.W. de Bruijn namens de fractie van Leefbaar Huizen.
Het agendapunt wordt afgesloten met afscheidstoespraken van:
o mw. Verhage,
o dhr. Pas, en
o mw. Bakker.
16. Afscheid raadsleden
Ter gelegenheid van hun afscheid, na 12 jaar of langer raadslid te zijn geweest, zijn
C.G. de Kok, G. Rebel en M.W. Hoelscher benoemd tot Lid in de Orde van Oranje‐Nassau, en
kregen zij door de burgemeester de bijbehorende onderscheiding opgespeld en een bos bloemen
uitgereikt.
Vervolgens zijn zij toegesproken door:
o mw. Leeuwin, namens de PvdA‐fractie;
o mw. Lemmens, namens de GroenLinks‐fractie;
o mw. Van Werven, namens de D66‐fractie;
o W. Doorn, namens de fractie van de ChristenUnie.
Sluiting
Alvorens de vergadering te sluiten deelt de voorzitter mee, dat na afloop van de vergadering de
nieuw benoemde wethouders, de afscheid nemende wethouders, de nieuwe raadsleden en de
afscheidnemende raadsleden in de raadszaal zullen gaan staan, zodat alle aanwezigen de
gelegenheid hebben om hen persoonlijk de hand te schudden.
Na een moment stilte gevraagd te hebben sluit de voorzitter de vergadering om 00.50 uur.
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