Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 5 juli 2018
Aanvangstijd: 19.35 uur
Eindtijd:
23.50 uur
Locatie:
Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
26 Raadsleden:
(fv=fractievoorzitter)


VVD‐fractie:
mw. J.H. Prins (fv), J. Bartlema, W.H. Holtslag, S.H. van Klink, J.W. Meijerman, J. Ribberink



Fractie Dorpsbelangen Huizen:
mw. M.K. Rebel (fv), J.B.R. Driessen, L. Schaap (vanaf 19.40 uur)



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



D66‐fractie:
mw. K. van Werven (fv), P. Lekkerkerker, B. Schröder



PvdA‐fractie:
S. van der Pas (fv), K. Gencer, mw. M.N. Leeuwin (tot 21.05 uur, en heeft deelgenomen aan de
besluitvorming tot en met agendapunt 9)



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:
R.G. Boom, G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher

Afwezig:


mw. D.C. van Deutekom (CDA)
1






1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen om een moment stilte.
Hij meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Van Deutekom (CDA).
Hij meldt voorts dat omstreeks 21.00 uur de vergadering, zoals gebruikelijk, zal worden geschorst
voor een schepijsje.
Daarna krijgt mevrouw Rienstra (GroenLinks), samen met mevrouw Leeuwin (PvdA) voor Huizen
deelnemer in de werkgroep “regioambassadeurs” van de regio Gooi en Vechtstreek, het woord.
Zij roept de overige raadsleden op vooral deel te nemen aan de regiopodia, zodat ook de stem
van de Huizer raad wordt gehoord bij de beleidsvorming in de regio. Verder doet zij de volgende
voorstellen.
o De agendacommissie zal worden benaderd met het verzoek om de regio een vast agenda‐
onderdeel te maken op de agenda voor alle commissies. Mondelinge verslagen van de regio‐
ambassadeurs alleen indien er iets te melden valt.
o De wethouders wordt gevraagd de gemeenteraad op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen in de regio door via de schriftelijke mededelingen aan de commissies een
kort verslag doen van de afgelopen periode.
o Een jaarlijks bezoek vanuit het regiobestuur aan de raad (bijvoorbeeld samen met de regio‐
begroting of het regio jaarverslag ) voor een mondelinge toelichting.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) doet de beide regioambassadeurs de suggestie om de regio
voor te stellen de regiopodia op dinsdag te organiseren en niet op maandag, omdat raadsleden
anders verhinderd kunnen zijn vanwege bijvoorbeeld de fractie‐overleggen die altijd op maandag
zijn.



2. Vaststelling agenda
De heer Van der Pas (PvdA) meldt namens zijn fractie, en mede namens de fracties van
GroenLinks en ChristenUnie, een motie (M1) vreemd aan de orde van de dag aan over
“kinderpardon”. Ingestemd wordt met toevoeging van de motie als agendapunt 16 aan de
agenda.
Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.



3.1 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 31 mei 2018
Ongewijzigd vastgesteld.





3.2 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 31 mei 2018
Ingestemd wordt met de volgende wijziging van de notulen. Op blz. 11, 5e alinea, dient de zin:
“Het amendement wordt verworpen met de stemmen van SGP en de CU tegen.” gewijzigd te
worden in: ““Het amendement wordt verworpen met de stemmen van SGP en CU voor, en die
van de overige fracties tegen”.
De notulen worden aldus gewijzigd vastgesteld.



3.3 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 4 juni 2018, die een
voortzetting was van de vergadering van 31 mei 2018
Ongewijzigd vastgesteld.
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3.4 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 4 juni 2018, die een
voortzetting was van de vergadering van 31 mei 2018
Ingestemd wordt met de volgende wijziging van de notulen. Op de bladzijden 4 (2e regel bij punt
6.1), 5 (10e regel van boven) en 7 (laatste alinea, 1e regel) dient “Dorpsbelangen” gewijzigd te
worden in “Dorpsbelangen Huizen”.
De notulen worden aldus gewijzigd vastgesteld.
5.1 Ingekomen stukken
Rubriek A
o Overeenkomstig het voorstel van mevrouw Van Werven (D66) wordt besloten om brief A1
(brief van Netwerk Right to Challenge over aandacht voor Right to Challenge”) over te
hevelen naar rubriek G (afhandelen zoals bij elk stuk afzonderlijk vermeld), met als wijze van
afdoening dat in overleg met wethouder Hoelscher, die participatie in de portefeuille heeft,
een speciale avond over Right to Challenge belegd moet worden.
o Overeenkomstig het voorstel van de heer Doorn (ChristenUnie) wordt besloten om brief A2
(brief van vereniging Tijd voor Meedoen over continuering Tijd voor Meedoen en jaarverslag
2017) over te hevelen naar rubriek D (afhandelen door college, kopie van de antwoordbrief
naar de raadsleden).
o Overeenkomstig het voorstel van de heer Doorn (ChristenUnie) wordt besloten om brief A8
(brief van Gedeputeerde Staten van Noord‐Holland over financiële positie 2018) over te
hevelen naar rubriek C (afhandelen door college), zodat aldus het college er voor kan zorg
dragen dat het overzicht waarvan de provincie melding maakt bij de behandeling van de
begroting 2019 in het najaar is toegevoegd.
Rubriek B
o Overeenkomstig het voorstel van mevrouw Prins (VVD) wordt besloten om brief B2 (brief van
WP Retail Development &Management B.V. over verzoek tot wijziging bestemmingsplan BNI‐
locatie aan de Havenstraat) over te hevelen naar rubriek G (afhandelen zoals bij elk stuk
afzonderlijk vermeld) met als wijze van afdoening, dat de brief wordt afgehandeld door het
college waarbij wordt vastgehouden aan de uitgangspunten zoals in het collegeakkoord
verwoord, en dat de raad een kopie ontvangt van de antwoordbrief van het college.
Rubriek C
o Overeenkomstig het voorstel van de heer Gencer (PvdA) wordt besloten om brief C5 (brief
van Continentie Stichting Nederland over openbare toiletvoorzieningen voor mensen met
incontinentie) over te hevelen naar rubriek D (afhandelen door college, kopie van de
antwoordbrief naar de raadsleden).
o Overeenkomstig het voorstel van de heer Gencer (PvdA) wordt besloten om brief C12 (brief
van Initiatiefgroep Huizen haven van ’t Gooi over bezorgdheid voortgang en aanpak project
Kustvisie 2017) over te hevelen naar rubriek D (afhandelen door college, kopie van de
antwoordbrief naar de raadsleden).
o Overeenkomstig het voorstel van de heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wordt besloten om
brief C2 (brief van Buurtinitiatief Ophaalbrug Aanloophaven over bezwaar besluitvorming
brug bediening aanloophaven), brief C13 (brief van J. Schra over wijzigingen afspraken over
brugbediening en ons antwoord hierop) en brief C14 (brief van J. Schra over afspraken over
brugbediening en ons antwoord hierop) 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.
De griffie wordt verzocht te bezien of het mogelijk is om aan de ingekomen brieven in Notubox
ook de nummering toe te kennen zoals vermeld op de lijst van ingekomen stukken.
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5. (Schriftelijke) mededelingen van en beantwoording van raadsvragen door het college en
de burgemeester
Er zijn geen mededelingen van het college en/of de burgemeester.



5.1 Antwoord van het college op de raadsvragen van de heer W. Holtslag (VVD) over
uitbreiding aantal wijkagenten
Voor kennisgeving aangenomen.
Toezegging:
o De burgemeester zegt toe dat hij de raad op de hoogte zal houden van de reactie van
eenheidsleiding op het voorstel over 1 wijkagent per 5000 inwoners.



5.2 Antwoord van het college op de raadsvragen van de heer W. Meijerman (VVD) over
verkoop parkeerplaatsen Keucheniusstraat
Voor kennisgeving aangenomen.



5.3 Antwoord van het college op de raadsvragen van mevrouw Rienstra (GroenLinks) over
VNG‐congres 2018
Voor kennisgeving aangenomen.



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



7. Hamerstukken
7.1 Conceptbegroting 2019 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Zonder beraadslagingen conform voorstel besloten.





8. Zienswijze programmabegroting 2019‐2022 Regio Gooi en Vechtstreek en opmerkingen
m.b.t. jaarrekening 2017
Overeenkomstig het daartoe strekkende voorstel van het college, vervat in zijn mededeling aan
de commissie ABM van 3 juli 2018, stemt de raad in met het laten vervallen van beslispunt 1a in
het voorstel, waardoor dit beslispunt geen deel meer uitmaakt van de beraadslagingen en
besluitvorming.
Conform het aldus gewijzigde voorstel besloten.
Toezegging:
o De kritiek van D66 op de inhoudelijke presentatie van de regiobegroting zal worden
doorgegeven aan de regio, en het college zal er voor waken dat een volgende regiobegroting
aan die kritiek tegemoet komt.




9. Zienswijze begrotingswijzigingen 2018.5 t/m 2018.9 Regio Gooi en Vechtstreek
Conform voorstel besloten.
10. Winkeltijdenverordening/zon‐ en feestdagenregeling
Tijdens de beraadslagingen is door de heer Bource (SGP), mede namens de fractie van
ChristenUnie, een amendement (A1) ingediend. Het amendement behelst de volgende wijziging
van het voorgestelde besluit:
o de beslispunten 1 tot en met 4 worden geschrapt;
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daarvoor in de plaats komen de volgende drie beslispunten:
1. De thans geldende regeling voor winkelopenstelling op zon‐ en feestdagen blijft
gehandhaafd.
2. Voor het bepalen van het jaarlijks aantal koopzondagen wordt eerst een
draagvlakonderzoek gehouden, waarbij winkeliers, omwonenden van winkelcentra en
inwoners actief betrokken worden.
3. Bij invoering van koopzondagen op basis van de uitkomsten van het
draagvlakonderzoek, wordt na één jaar een evaluatie gehouden.
Het amendement is in meerderheid, met 22 stemmen tegen en 3 voor, verworpen. De fracties
van VVD, CDA, D66, PvdA, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks en Leefbaar Huizen stemden
tegen. De fracties van ChristenUnie en SGP stemden voor.
Vervolgens is in meerderheid, met 22 stemmen voor en 3 tegen, conform voorstel besloten. De
fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks en Leefbaar Huizen
stemden voor. De fracties van ChristenUnie en SGP stemden tegen.
o















11. Uitvoering motie LHBTI+
In meerderheid, met 22 stemmen voor en 3 tegen, conform voorstel besloten. De fracties van
VVD, CDA, D66, PvdA, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks en Leefbaar Huizen stemden voor. De
fracties van ChristenUnie en SGP stemden tegen.
12. Jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 Goois Natuurreservaat
(GNR) en meerjarenraming 2020‐2022
Conform voorstel besloten.
13. Beschikbaar stellen budgetten vaststellen exploitatie Keucheniushof e.o.
Overeenkomstig een daartoe strekkend voorstel van de heer Meijerman (VVD) en gehoord het
instemmend standpunt van het college, wordt besloten om beslispunt 2 te laten vervallen,
waardoor het geen deel meer uitmaakt van de beraadslagingen en besluitvorming. Daarmee
wordt het college de gelegenheid geboden op een ander moment, bij voorkeur de raad van 12
juli a.s., een aangepaste grondexploitatie ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt het college daarbij de mogelijkheid te bezien om de
grondexploitatie zo op te stellen dat het een openbaar document kan zijn waar geen
geheimhouding op hoeft te rusten.
Vanwege het laten vervallen van beslispunt 2 constateert de voorzitter dat v.w.b. beslispunt 3
geldt, dat de bekrachtiging van de geheimhouding voor nu alleen geldt voor bijlage 1 en dat de
raad op basis van een nieuw collegevoorstel over de grondexploitatie, zo nodig, ook een besluit
zal nemen over de bekrachtiging van de geheimhouding daarop.
Conform het aldus gewijzigde voorstel besloten.
14. Aankoop Brederode 22‐24
Mevrouw F. van der Kleij (Leefbaar Huizen) meldt bij aanvang van de behandeling van dit
agendapunt, dat zij werknemer is van Koninklijke Visio en zij zich om die reden zal onthouden
van deelname aan de beraadslagingen en de besluitvorming over het voorstel.
Conform voorstel besloten.
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Toezegging
o Wethouder Rebel zegt toe, dat nagegaan zal worden of, en zo ja welke, maatregelen na
aankoop genomen moeten worden voor het duurzaam maken van Brederode 22‐24, en als de
directe noodzaak daarvoor niet aanwezig is dat het duurzaam maken zal worden
meegenomen in de totale aanpak van het energieneutraal maken van het gemeentelijk
maatschappelijk onroerend goed.



15. Vragenuur
Wethouder Boom beantwoordt vragen van de heer Koning (Leefbaar Huizen) over het gebruik
van de woningen Kamperzand 5 en 7 voor opvang.
Wethouder Rebel beantwoordt vragen van de heer Bartlema (VVD) over gemeentelijk beleid
voor laadpalen voor elektrische auto’s.
Toezegging
o Wethouder Rebel zegt toe, dat de raad de ambtelijke notitie zal ontvangen met
beantwoording van de vragen van de heer Bartlema, waarin ook melding wordt gemaakt van
verschillende websites met informatie over laadpalen e.d..
o Tevens zegt hij toe, dat binnen afzienbare tijd ook op de gemeentelijke informatiepagina
actief informatie zal worden gegeven over het gemeentelijk laadpalenbeleid.




Wethouder Boom beantwoordt vragen van de heer Woudsma (CDA) over aanpak van de
verrommeling van het terrein van de voormalige zeilschool bij de kop van de aanloophaven.
Wethouder Boom beantwoordt vragen van mevrouw Terlouw over buurtcampings.
Toezegging:
o Wethouder Boom zegt toe, dat de mogelijkheid van buurtcampings zal worden onderzocht en
dat hij de uitkomsten daarvan uiterlijk voor de volgende zomervakantie aan de raad zal
presenteren.







16. Aanvullend agendapunt: Motie (M1) vreemd aan de orde van de dag over kinderpardon
De motie is ingediend door de heer Van der Pas namens de fractie van de PvdA en mede namens
de fracties van GroenLinks en ChristenUnie. De motie behelst de volgende opdracht aan het
college:
De motie toe te sturen aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, met daaraan gekoppeld
de oproep om te komen een oplossing voor deze groep kinderen zoals door de Kinderombudsman
voorgesteld en omschreven bij de laatste overweging van deze motie, te weten:
o schrappen van het meewerkcriterium,
o uitbreiding van de regeling naar kinderen die geen asiel hebben aangevraagd,
o aanpassing van het toezichtscriterium, zodat kinderen die tenminste vijf jaar onder
toezicht hebben gestaan van Rijk of gemeente ook in aanmerking komen, en
o verankering van de regeling in de Vreemdelingenwet of het Vreemdelingenbesluit.
De motie wordt in meerderheid, met 18 stemmen tegen en 7 voor, verworpen. Tegen de motie
stemden de fracties van VVD, Dorpsbelangen Huizen, CDA, D66, Leefbaar Huizen en SGP. Voor de
motie stemden de fracties van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie.
Sluiting
Na een moment stilte gevraagd te hebben sluit de voorzitter de vergadering om 23.50 uur.
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