Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 12 juli 2018
Aanvangstijd: 15.00 uur
Eindtijd:
21.55 uur
Locatie:
Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
25 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



CDA‐fractie:
R.H. Rebel (fv), mw. D.C. van Deutekom, R. Woudsma



D66‐fractie:
mw. K. van Werven (fv), P. Lekkerkerker (vanaf 15.30 uur), B. Schröder



PvdA‐fractie:
S. van der Pas (fv), K. Gencer,



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



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. M.N. Leeuwin (PvdA), mw. M.E. Lemmens (GroenLinks)
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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 Leeuwin (PvdA) en mevrouw
Lemmens (GroenLinks). De heer Lekkerkerker (D66) zal op een later moment de vergadering
bijwonen.



2. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2017
De voorzitter van de jaarrekeningcommissie, de heer B. Schröder (D66) leidt het punt kort in met
informatie uit de behandeling in de jaarrekeningcommissie. Hij rond zijn inleiding af met het
advies aan de raad het college décharge te verlenen voor het verantwoorde financieel beheer.
Vervolgens wordt conform voorstel besloten.



3. Beantwoording raadsvragen van mevrouw Van den Berge (GroenLinks) over de wens nieuw
beleid betreffende Gooise Tram
Voor kennisgeving aangenomen.



4.1 Meerjarenonderhoudsplanning 2018 t/m 2022 voor Infrastructuur en Riolering
Conform voorstel besloten.









4.2 Voorjaarsnota 2018
Tijdens de beraadslagingen is door mevrouw Prins (VVD) namens haar fractie en mede namens
de fracties van CDA, D66 en PvdA, een amendement (A1) ingediend. Het amendement behelst de
volgende wijziging van het voorgestelde besluit:
o aan beslispunt 3 van het voorstel wordt het volgende toegevoegd: “….met dien verstande
dat binnen de egalisatiereserve een bedrag van € 1.094.062 wordt geoormerkt voor de
realisering van het collegeprogramma.
Het amendement is in meerderheid, met 19 stemmen voor en 6 tegen, aangenomen. De fracties
van VVD, CDA, D66, PvdA, Dorpsbelangen Huizen en GroenLinks stemden voor. De fracties van
Leefbaar Huizen, ChristenUnie en SGP stemden tegen.
Vervolgens wordt conform het, met inachtneming van het aangenomen amendement A1,
gewijzigde voorstel besloten.
4.3 Rapportage “Protocol Grote Projecten”
Voor kennisgeving aangenomen.
Besluitvorming over de ingediende moties



Motie M1 betreffende “Prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities”
De motie is ingediend door de heer Rebel (CDA) namens de fractie van CDA en mede namens de
fracties van VVD, D66, PvdA en Leefbaar Huizen. De motie behelst de volgende opdracht aan het
college:
bij de behandeling van de begroting 2019 en meerjarenraming 2020‐2022 in de raadsvergadering
van 1 november 2018, een overzicht te verstrekken van:
o de prioritering van de bestuurlijke ambities, vervat in het collegeprogramma en wensen
nieuw beleid 2019, over de jaren 2018‐2022,
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o zo veel mogelijk de financiële effecten in beeld brengen, zodat afgewogen kan worden of deze
binnen de financiële ruimte gerealiseerd kunnen worden.
Bij het indienen van de motie geeft de heer Rebel aan, dat de tweede bullet in het dictum van de
motie door het college ook zo gelezen mag worden, dat het gaat om inzicht in het effect op
zowel de financiële als personele middelen.
De motie is in meerderheid, met 22 stemmen voor en 3 tegen, aangenomen. Voor de motie
stemden de fracties van VVD, CDA, PvdA, D66, Dorpsbelangen Huizen, Leefbaar Huizen en
GroenLinks. Tegen de motie stemden de fracties van ChristenUnie en SGP.


Motie M2 betreffende “Insectennetwerk”
De motie is ingediend door mevrouw Terlouw (ChristenUnie) namens de fractie van ChristenUnie
en mede namens de fracties van Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks en SGP. De motie behelst de
volgende opdracht aan het college:
1. een onderzoek te laten uitvoeren door een ecoloog naar het insectenbestand in Huizen, en die
voorstellen te laten uitbrengen over verdere maatregelen die genomen kunnen worden ter
verbetering van het insectenleven, en de kosten van dit onderzoek te dekken ten laste van het
beschikbare budget voor het programma “Vergroenen van versteende wijken”;
2. de raad te rapporteren over de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijkheden om de
voorgestelde maatregelen te implementeren binnen de reguliere werkzaamheden en budgetten,
en voor welke maatregelen eventueel aanvullend budget noodzakelijk is;
De motie is in meerderheid, met 17 stemmen tegen en 8 voor, verworpen. Tegen de motie
stemden de fracties van VVD, CDA, PvdA, D66 en Leefbaar Huizen. Voor de motie stemden de
fracties van Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP.



Motie M3 betreffende “Jeugdparticipatie” (ingetrokken)
De motie is ingediend door mevrouw Terlouw (ChristenUnie) namens de fractie van ChristenUnie
en mede namens de fractie van GroenLinks. De motie behelst de volgende opdracht aan het
college:
in samenwerking met (onder meer) scholen en jongerenorganisaties met voorstellen te komen om
kinderen en jongeren meer te betrekken bij de lokale democratie door middel van bijvoorbeeld:
o een structureel vervolg te geven aan de Meet&Greet voor jongeren;
o de instelling van een Kinder‐/Jeugdgemeenteraad en/of de instelling van een
Kinderburgemeester;
en dit voorstel uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2019 te presenteren;
De motie is door de indienende partijen weer ingetrokken, na de toezegging van wethouder
Hoelscher dat hij dit zal betrekken bij voorstellen die zullen worden gedaan betreffende het
bredere kader van burgerparticipatie, waarbij dan ook specifiek aandacht zal worden besteed
aan jeugdparticipatie.



Motie M4 betreffende “Aanpak invasieve exoten” (ingetrokken)
De motie is ingediend door de heer W. Doorn (ChristenUnie) namens de fractie van ChristenUnie
en mede namens de fracties van Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks en SGP. De motie behelst de
volgende opdracht aan het college:
de aanpak “Invasieve exoten”, voor zover het de intensivering van de bestrijding van de
Reuzeberenklauw en de Japanse Duizendknoop betreft, structureel op te nemen in de begroting
voor 2019 en volgende jaren, en zoveel als mogelijk te dekken binnen de beschikbare budgetten,
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en de raad bij de behandeling van de begroting 2019 c.a. in zijn vergadering van 1 november
2018 te rapporteren over de eventuele (financiële) gevolgen;
De motie is door de indienende partijen weer ingetrokken in afwachting van de rapportage van
het college ter uitvoering van motie M1.


Sluiting
Na een moment stilte gevraagd te hebben sluit de voorzitter de vergadering om 21.55 uur.

Door het college gedane toezeggingen












Wethouder Rebel
Het college is bereid initiatieven voor het stimuleren van elektrische deelauto’s te ondersteunen.
Wethouder Boom
Uiterlijk 1e kwartaal 2019 zal een mobiliteitsplan ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.
Daaraan voorafgaand zal het college een analyse voorleggen betreffende verschillende
verkeersonveilige punten in de gemeente en wat daar mogelijk zou moeten gebeuren om de
verkeersveiligheid te verbeteren.
Een onderzoek zal worden ingesteld naar de uitbreiding en optimalisering van de bestaande
camperplaatsen. Zodra de eerste uitkomsten daarvan, die aan papier kunnen worden
toevertrouwd, beschikbaar zijn zullen die met de commissie worden gedeeld.
Wethouder Verbeek
Ter uitvoering van het collegeprogramma 3.12.1 over herinrichting van het Bad Vilbelpark zal een
plan van aanpak worden opgesteld, waarin ook het structurele onderhoud is opgenomen, dat
naar verwachting in het eerste kwartaal 2019 aan de commissie kan worden voorgelegd.
Wethouder Hoelscher
Naar verwachting zal in september 2018 een eerste voorstel over de besteding van de Klijnsma‐
gelden in de commissie kunnen worden behandeld.
Bij de voorstellen die zullen worden gedaan betreffende het bredere kader van
burgerparticipatie, zal ook specifiek aandacht worden besteed aan jeugdparticipatie.
Burgemeester Heldoorn
Na het zomerreces zal een vertrouwelijke bijeenkomst worden georganiseerd over ondermijning.
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