Notulen 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.
Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Leeuwin (PvdA) en mevrouw Lemmens
(GroenLinks). De heer Lekkerkerker (D66) zal wat later aanschuiven.
2. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2017
De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de jaarrekeningcommissie, de heer Schröder.
De heer Schröder (D66) doet verslag van de beraadslagingen in de jaarrekeningcommissie van
14 juni jl. De accountant heeft zijn zienswijze gedeeld op de voorliggende stukken en heeft de vele
vragen die zijn gesteld beantwoord. Ten tijde van de vergadering kon de accountant nog geen
goedkeurende verklaring afgeven vanwege onzekerheden in zijn onderzoek. Deze verklaring is
intussen wel afgegeven. De jaarrekeningcommissie adviseert unaniem om het college décharge te
verlenen ten aanzien van het gevoerde financiële beleid.
Verder zijn de aandachtspunten voor de accountant vastgesteld voor 2018. Het Sociaal Domein en
ICT blijven staan. Nieuwe speerpunten zullen zijn: de Algemene Verordening Gegevensbescherming
en het opvolgen van de mogelijke aanbevelingen in het onderzoek dat Deloitte op dit moment
verricht.
De heer Woudsma (CDA) spreekt namens het CDA zijn waardering uit voor het prachtige resultaat.
Dit geldt in het bijzonder het voormalige college dat op een solide beleid heeft voortgebouwd en
hiermee een gedegen basis heeft gelegd voor de toekomst. Het CDA kan instemmen met het voorstel
om het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen en het college decharge te verlenen.
De voorzitter concludeert dat conform het voorstel wordt besloten.
3. Beantwoording raadsvragen van mevrouw Van den Berge (GroenLinks) over de wens nieuw
beleid betreffende Gooise Tram
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) heeft een verhelderend gesprek gevoerd met de
initiatiefnemer van het plan en zij heeft geen verdere vragen.
4. Algemene Beschouwingen over:
4.1. Meerjarenonderhoudsplanning 2018 tot en met 2022 voor Infrastructuur en Riolering
Eerste termijn
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) laakt de “potjescultuur” en pleit voor het betrekken van de
raad. Het eigen vermogen van de gemeente Huizen over 2017 is 109 miljoen euro. Hiermee is het
een zeer welvarende gemeente. Per inwoner zijn er prima reserves en voorzieningen en deze moeten
ten gunste van de Huizer inwoners blijven komen. De slogan van Dorpsbelangen Huizen is:
“samenwerken is oké, maar samenvoegen nee!”. De minister van Binnenlandse Zaken schrijft in haar
brief van 5 juli jl. aan de voorzitter van de Tweede Kamer dat versterking van de lokale democratie en
het lokale bestuur primair de zaak van de gemeenten zelf is. Ook wil zij meer grip op
gemeenschappelijke regelingen, het mogelijk maken van externe voorzitters voor
commissievergaderingen, een basistoets integriteit en een VOG voor wethouders. Dit zijn zaken die
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Dorpsbelangen Huizen kan onderschrijven en de VOG mag wat haar betreft ook voor raadsleden
gelden.
Hoewel Dorpsbelangen Huizen altijd voorstander is geweest van het omvormen van leegstaande
kantoren naar woningen op de Huizermaatweg, gebeurt dit momenteel in wel heel hoog tempo. Een
vraag hierbij is hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt omgebouwd tot woningen en hoeveel
vierkante meter er nog overblijft voor kantoren.
Dorpsbelangen Huizen vindt dat vrachtauto’s vanaf de Langestraat vanuit het dorp geweerd moeten
worden. De fietspaden op de hoofdwegen zijn overigens zeer slecht te noemen.
Het is mooi dat Huizen weer een burgemeester heeft die in Huizen woont en hier festiviteiten en
winkelcentra bezoekt waardoor inwoners en hij elkaar beter leren kennen.
In de afgelopen raadsvergadering is tot tweemaal toe een telefoon overgegaan. Mevrouw Rebel
heeft voorgesteld om alle aanwezigen te trakteren op taart als een telefoon hoorbaar overgaat.
De voorzitter heeft toegezegd dit in de agendacommissie te bespreken.
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) stelt dat het bedienen van de ophaalbrug in het
takenpakket van de havenmeesters thuishoort. En als dit niet te realiseren is, moeten duidelijke
afspraken worden gemaakt en samen met de betrokken brugbedieners aan het eind van het
vaarseizoen een evaluatie plaatsvinden. Dorpsbelangen Huizen pleit voor het bijhouden van een
logboek met het aantal brugbewegingen en de tijdstippen, omdat dit zal bijdragen aan het uitzetten
van een duidelijk beleid.
Alleen al vanuit kostenoverwegingen moet exoten een halt worden toegeroepen. Ieder jaar dat
hiermee wordt gewacht, zullen de kosten verder oplopen. Er is inmiddels bekend waar de populatie
zich bevindt en zich het snelst uitbreidt. Het gaat hierbij met name om de Japanse duizendknoop.
De benodigde 75.000 euro zou gedeeltelijk uit een herschikking van het budget en uit de algemene
middelen moeten komen. De motie van de ChristenUnie inzake bestrijding exoten zal mede
ingediend worden.
De verdere invulling van het BNI-terrein baart Dorpsbelangen Huizen zorgen. In het nieuwe
coalitieprogramma staat duidelijk dat er geen verdere ontwikkeling van detailhandel in de
Havenstraat zal zijn. De projectontwikkelaars proberen dit met een verzoek tot wijziging van het
bestemmingsplan toch te realiseren. Een zeer grote foodmarkt zal het huidige aanbod op de
Havenstraat ontwrichten.
De heer Bource (SGP) maakt voor de openeindfinanciering voor de zorg de vergelijking met de
Barmhartige Samaritaan. De SGP wil niet dat wordt weggekeken bij kwetsbaren en mensen in nood.
Hij heeft twee mensen ontmoet die uit eigen beweging en middelen anderen die het minder hebben,
ondersteunen. Kan het college dit kleinschalige initiatief een stap verder helpen?
Voor de SGP is veiligheid een basisbehoefte. Er moet daarom worden ingezet op een wijkagent per
5000 inwoners en op meer en beter uitgeruste boa’s. Wanneer komt duidelijkheid over de
financiering van nieuw beleid ten aanzien van veiligheid?
De verkeerscirculatie in Huizen moet beter. Snelheidsremmende maatregelen en veilige zebra’s zijn
noodzakelijk en ook de fietsstraat moet worden verbeterd. Gaat het college aan de slag met
eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat en hoe worden andere knelpunten als de Haardstedelaan en de
rotonde aangepakt? Een andere vraag is of kan worden onderzocht of een groene golf mogelijk is op
de Randweg ’t Merk. Belangrijk zijn voldoende fietsstallingen bij voorzieningen en bushaltes. Om het
probleem van parkeren op te lossen, moet worden gedacht aan maatregelen als autodelen. Staat het
college open voor initiatieven met elektrische deelauto’s in de wijk?
Onderwijs en Jeugdzorg zijn bij verschillende portefeuillehouders ondergebracht, terwijl juist
integraal werken en ontschotting de voorkeur verdient. Hoe gaat het college de integrale aanpak van
zorg borgen? Respijtzorg voor mantelzorgers vindt de SGP belangrijk. Preventie en vroegtijdige
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signalering is noodzakelijk. Hoe gaat het college de vroegsignalering verbeteren en wat wordt voor
mantelzorgers gedaan?
De verspreiding van invasieve exoten moet actief worden bestreden. Hiervoor zou geen nieuw beleid
nodig moeten zijn omdat veiligheid tenslotte op de eerste plaats komt.
Met het oog op de toekomst pleit de SGP voor een Huizer energiecoöperatie. De komende tijd moet
goed worden gekeken naar de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening.
Is het college bekend met de plannen van Blaricum om de Bijvanck grootschalig op te waarderen en
wordt in samenspraak met het college van Blaricum gewerkt aan een gezamenlijk plan?
Hoe gaat het college zich inspannen om de beoogde opbrengsten van de parkeerplaatsen bij het
Keucheniushof alsnog te realiseren? De heer Bource is benieuwd naar een tijdspad voor de
Keucheniusstraat en de zogenaamde Blokkerpanden.
De SGP staat positief tegenover een echte foodmarket op de Havenstraat, maar dit moet geen
gewone supermarkt zijn. Parkeren zou ondergronds moeten wat de SGP betreft. Wanneer komen de
uitkomsten van het onderzoek rond de Havenstraat?
De Gooise Tram kan zorgen voor levendigheid. Omarmt het college dit initiatief?
Verhuur van tiny houses kan rekenen op goedkeuring van de SGP voor starters op de woningmarkt.
Is het college bereid om de mogelijkheden voor een tiny housesproject in Huizen te onderzoeken?
De winkelopenstelling op zondag zal door de SGP nauwlettend worden gevolgd.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) noemt het tijdstip van de vergadering ongelukkig. Verder wil hij
het nieuwe college niet afrekenen op wat het oude college heeft gedaan.
De laatste vier jaar is niets gedaan aan het Bad Vilbelpark. Het heeft een slechte beschoeiing, er zijn
exoten en het is langzaam aan het verzakken. Leefbaar Huizen zal de motie van de collegepartijen
ondersteunen die vraagt om de raad in november te laten weten wat de mogelijkheden zijn, inclusief
de kosten.
De Gooise Tram haalt in feite mensen in Huizen op om ze naar de rest van het Gooi te brengen. Op
het moment dat mensen naar Huizen worden gebracht, zou het interessant kunnen zijn en de heer
De Bruijn wacht voorstellen hierover af.
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) laat een liedje horen dat Ernst van der Sloot heeft gecomponeerd
voor de tentoonstelling Groen Gooi in het Huizer Museum. Dit staat symbool voor duurzaamheid.
Huizen staat voor twee opdrachten: klimaatbestendigheid en de energietransitie. Voor dat laatste is
het belangrijk dat deze voor alle huishoudens geldt en er moet worden gezorgd dat niemand
hierdoor in de financiële problemen komt. De wethouder wordt gevraagd om de raad in september
te informeren over de stand van zaken van de uitvoering van de regionale energietransitie en dan
met name over de consequenties voor Huizen.
De financiële stukken zijn voor veel mensen niet makkelijk toegankelijk en leesbaar. Na bestemming
van een deel van de algemene middelen blijft er nog 61,2 miljoen euro over als algemene reserve,
bestemd voor algemene tegenvallers in de toekomst. Heldere criteria voor de hoogte van een
reserve maken duidelijk waarvoor wordt gereserveerd en wat nu kan worden gebruikt voor actuele,
zinvolle en noodzakelijke voorzieningen in de gemeente. Het college wordt daarom verzocht om met
een voorstel te komen met criteria voor de algemene reserves. Verder wordt uitgekeken naar het
rapport van de Rekenkamercommissie die een leesbaardere variant van de begroting heeft
onderzocht.
Door de unieke cultuur en historie van Huizen te verbinden met eigentijdse elementen ontstaat het
Huizen van de toekomst, dat aantrekkelijk is voor inwoners en bezoekers. Hiervoor is het belangrijk
dat vragen open worden geformuleerd: hoe kan het mogelijk worden gemaakt dat …? Daarnaast is
mevrouw Rienstra benieuwd of behandeling van het BNI-terrein nog steeds staat gepland voor de
commissie Fysiek Domein in september 2018.
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Tot nu toe wordt de participatieladder gebruikt om vorm te geven aan een participatieproces. Door
gebruik te maken van een andere route – de trap van eigenaarschap – kan een gelijk speelveld
worden gecreëerd voor bewoners en maatschappelijke initiatieven, waarbij iedereen het
democratisch proces vormgeeft. Het college wordt verzocht om te onderzoeken hoe deze manier kan
worden ingezet voor participatieprocessen.
GroenLinks ondersteunt de aanpak van de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop, de
herinrichting van het Bad Vilbelpark en de inrichting van de oevers. Dit zijn onderwerpen die
belangrijk zijn voor een veilige, plezierige en groene leefomgeving. GroenLinks ondersteunt daarom
de motie van de ChristenUnie over de invasieve exoten. De planten moeten zo snel mogelijk worden
aangepakt, ook in regionaal verband.
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) stelt dat het beheersen van de Nederlandse taal een
voorwaarde is om een volwaardige plek in te nemen in de samenleving. Het zelf vinden van een
taalaanbieder blijkt te veel te vragen van de zelfredzaamheid van mensen die pas net in Nederland
zijn. Vanaf 2020 is het weer de taak van de gemeente om taalaanbieders te selecteren. Gaat het
college de komende maanden taalaanbieders voorselecteren?
Het is belangrijk dat kinderen in een gezonde omgeving opgroeien en de kans krijgen om hun
talenten maximaal te ontwikkelen. In het nieuwe coalitieakkoord wordt het belang van snelle en
adequate jeugdzorg onderstreept en is het terugdringen van wachtlijsten een speerpunt. Een vraag
hierbij is hoe het college dit denkt te realiseren.
GroenLinks ondersteunt de plannen van het college om te inventariseren of er aparte
basisschoolklassen voor hoogbegaafden kunnen komen. Een veilige sfeer op school is essentieel en
onderzoek wijst uit dat de anti-pestmethodes PRIMA, KiVa, Taakspel en Alles kidzzz zijn aan te
bevelen. Het college wordt gevraagd deze methodes aan te bevelen in gesprekken met scholen.
De stoppen-met-roken-campagnes richten zich met name op jongeren en aanstaande ouders en niet
op de hele bevolking. GroenLinks pleit ervoor om een ontmoedigingsbeleid voor iedereen integraal in
het beleid op te nemen. Hiertoe kan bijvoorbeeld een rookvrije zone in de publieke buitenruimte
worden ingesteld, met name in een kinderrijke omgeving. Kan het college toezeggen zo snel mogelijk
in te zetten op een publiekscampagne en communicatie om roken actief te ontmoedigen?
In Huizen is meer dan 1 op de 5 inwoners 65-plusser, waardoor de vraag naar woonruimte voor
ouderen toeneemt. Er is een groeiende behoefte om gezamenlijk te wonen. Groepswonen is een
mooie tussenvorm en het college wordt verzocht om te onderzoeken of hier in Huizen behoefte aan
is.
De heer Rebel (CDA) vraagt wanneer welke ambities uit het coalitieakkoord worden uitgewerkt, in
hoeverre er al zicht is op de financiële consequenties en hoe de huidige wensen voor nieuw beleid
hierin passen. Om deze vragen beantwoord te krijgen, dient het CDA samen met de coalitiegenoten
en Leefbaar Huizen een motie in.
MOTIE prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambitie (M1)
De raad van de gemeente Huizen,
in vergadering bijeen op 12 juli 2018
gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en
overige werkzaamheden van de raad;
overwegende dat:
• het coalitieakkoord de bestuurlijke ambities vastlegt voor de jaren 2018-2022;
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• daarnaast bestuurlijke ambities tot uitdrukking kunnen komen via honorering van één of
meerdere wensen nieuw beleid 2019,
• realisering van de voornoemde bestuurlijke ambities ook financiële gevolgen kunnen
hebben voor de begrotingsjaren 2019-2022, en dus ook van invloed kunnen zijn op het
begrotingsevenwicht in meerjarenperspectief;
• het daarom wenselijk is inzicht te krijgen in de prioritering van de eerdergenoemde
bestuurlijke ambities over de jaren 2019-2022 en dat, zover mogelijk, de financiële
effecten in beeld worden gebracht, zodat afgewogen kan worden of deze binnen de
financiële ruimte gerealiseerd kunnen worden;
draagt het college op:
bij de behandeling van de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 in de
raadsvergadering van 1 november 2018, een overzicht te verstrekken van:
• de prioritering van de bestuurlijke ambities, vervat in het collegeprogramma en wensen
nieuw beleid 2019, over de jaren 2018-2022,
• zo veel mogelijk de financiële effecten in beeld brengen, zodat afgewogen kan worden of
deze binnen de financiële ruimte gerealiseerd kunnen worden;
en gaat over tot de orde van de dag.
ingediend door:
CDA, VVD, PvdA, D66, Leefbaar Huizen
De tweede bullet in het dictum van de motie mag door het college ook zo gelezen worden dat het
gaat om inzicht in het effect op zowel de financiële als personele middelen.
Voor de uitwerking van het coalitieakkoord heeft het CDA enkele wensen:
Naar aanleiding van de ondertekening van het convenant ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ zou
het zwembad Sijsjesberg rookvrij verklaard kunnen worden. Met betrekking tot het zwembad zouden
abonnementhouders altijd toegang moeten hebben. In de voorgaande weken zijn zij als gevolg van
drukte regelmatig geweigerd.
Een wens is om in de uitwerking van de kustvisie een locatie te benoemen waar kitesurfers hun sport
kunnen beoefenen.
Binnen Gooi en Vechtstreek wordt aardgasvrij en energieneutraal gezamenlijk opgepakt, maar de
heer Rebel waarschuwt ervoor dat burgers zich terecht zorgen maken over hoge rekeningen. Een
proef is noodzakelijk om de effecten in kaart te brengen.
Nog te vaak zijn er berichten over werk van de gemeente dat onvoldoende is afgestemd met mensen
die zich vaak overvallen voelen.
Het heikele punt bij het protocol ‘Grote Projecten’ is de transformatie van koop- naar huurwoningen
en de vraag is of het college dit had kunnen zien aankomen en of de raad niet explicieter
geïnformeerd had moeten worden over het risico dat de opbrengst niet gehaald zou worden, omdat
de ontwikkelaar de appartementen ook wel zou kunnen verhuren.
De ontwikkeling van de Havenstraat is nog geen onderdeel van het protocol ‘Grote projecten’ en het
CDA wacht de uitwerking van de motie hierover af en is benieuwd wanneer deze er zal zijn en op
welke manier de commissie Fysiek Domein erbij betrokken zal worden.
De heer Van der Pas (PvdA) vraagt speciale aandacht voor de jeugdzorg. Landelijk is het aantal
uithuisplaatsingen fors gestegen en dit geldt ook voor het aantal residentiële opnames. Het is
daarom goed dat het college de wachtlijsten voor de zwaardere jeugdzorg door een tekort aan
zorgplekken of hulpverleners onacceptabel vindt. Pleegzorg is vaak het beste alternatief voor
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kinderen die niet thuis kunnen blijven wonen. Er zijn gemeenten waar het college als ambassadeur
voor pleegouders optreedt, wellicht is dat ook iets voor Huizen.
In het coalitieakkoord is opgenomen dat de Klijnsma-gelden volledig worden ingezet voor de
bestrijding van armoede onder kinderen, waarbij een keuze wordt gemaakt voor een aantal bepaalde
zaken zoals schoolpakketten aan het begin van het schooljaar, andere schoolkosten, een fiets en
kleding. De PvdA ziet een voorstel hiervoor bij voorkeur zo snel mogelijk tegemoet.
Er komt een onderzoek naar de verruiming van minimaregelingen naar een inkomensgrens van
120%. De PvdA ziet hiernaar uit en pleit ook voor meer communicatie over de bestaande regelingen.
Op 3 juli jl. is het rapport ‘Knellende schuldwetgeving’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin zijn
50 aanbevelingen opgenomen waaruit de wethouder misschien de aanbevelingen kan overnemen
die van toepassing zijn op Huizen.
De locatie Ter Gooi in Blaricum zal sluiten. De PvdA is zeer benieuwd naar de ontwikkeling van een
zorginstelling in Huizen.
De PvdA vindt het belangrijk dat wordt ingezet op een bruisend Huizen. Een goed winkelaanbod is
hier onderdeel van en dit geldt niet alleen voor het centrum, maar ook voor de andere winkelcentra.
Een ander onderdeel is de kustvisie. De PvdA gaat ervan uit dat hierbij de kennis van mensen in
Huizen optimaal wordt benut. Cushman & Wakefield doet onderzoek naar het BNI-terrein aan de
Havenstraat. Behalve benieuwd naar dit onderzoek, geeft de PvdA ook mee dat zij voorstander is van
een culturele en informatieve invulling.
Kan de wethouder ingaan op het project tiny houses?
Inwoners van Huizen moeten meer betrokken worden bij ontwikkelingen in hun woonomgeving en
bij ontwikkelingen die een grote impact hebben op de Huizer samenleving. Een aanzet hiervoor is in
het coalitieakkoord gegeven en wellicht kan de wethouder hierop ingaan.
De heer Van der Pas sluit zich aan bij voorgaande sprekers met betrekking tot het onderhoud van het
Bad Vilbelpark en hij ziet dit niet als nieuw beleid zoals in een van de stukken staat.
Op dit moment is Huizen nog een relatief veilig dorp, maar de politie trekt zich terug om zich te
richten op wat zij kerntaken noemt. Er is alle vertrouwen dat de burgemeester bij de politie aan de
orde stelt dat er te weinig wijkagenten op het aantal inwoners in Huizen zijn. Voor ondermijnende
criminaliteit is goede samenwerking tussen gemeente, politie en andere ketenpartners cruciaal. In
het coalitieakkoord staat dat voor eind 2018 een plan van aanpak wordt opgesteld om ondermijning
tegen te gaan en de PvdA gaat ervan uit dat het college dit voortvarend aanpakt.
Gedeputeerde Staten concluderen dat de begroting 2018 niet structureel en reëel in evenwicht is. Dit
staat haaks op het feit dat Huizen vaak als een rijk dorp wordt afgeschilderd. De heer Van der Pas
krijgt hierover graag een duidelijke, begrijpelijke uitleg.
Tot slot wordt namens mevrouw Leeuwin een exemplaar van Quiet Kids aangeboden aan wethouder
Hoelscher, een uitgave van Quiet 500 dat deel uitmaakt van een lespakket gericht op het niet langer
stilhouden van stille armoede.
Mevrouw Prins (VVD) benoemt de mooie locatie van Huizen tussen water, bos en heide, en toch
midden in de Randstad. Als haven van het Gooi lukt het nog steeds om goede voorzieningen te
combineren met een dorps gevoel. De VVD wil werken aan een levendig Huizen waar veiligheid
topprioriteit heeft. Verder moeten mensen zich kunnen ontplooien en kansen kunnen grijpen.
Tegelijkertijd moet Huizen ook zorgzaam zijn en moet worden gekeken naar wat mensen echt nodig
hebben. Het bedrijfsleven moet optimaal de ruimte krijgen om werkgelegenheid te creëren. De VVD
maakt zich sterk voor financieel degelijk beleid, een zo efficiënt mogelijke overheid en lage
belastingen. Ook wordt gestreefd naar een mooi, groen en duurzaam Huizen.
Hoewel Huizen een van de rijkste gemeenten is, zit het geld vast in spaarpotten. Van belang is een
prudent financieel beleid. Eerst moet het doel worden geformuleerd en daarna worden de middelen
erbij gezocht. De VVD dient mede de motie van het CDA hieromtrent in. Daarnaast dient de VVD ook
een amendement (A1) in op beslispunt 3 bij 4.2.
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AMENDEMENT oormerking rekeningresultaat 20171 (A1)
De raad van de gemeente Huizen,
in vergadering bijeen op 12 juli 2018,
gelet op het bepaalde in art. 147b van de Gemeentewet en art. 43 van het "Reglement van orde voor
de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad 2015", gelezen het voorstel van het college
d.d. 5 juni 2018, nr. 4.2, betreffende "Voorjaarsnota 2018",
overwegende dat:
• in het coalitieakkoord 2018-2022 is vermeld, dat autonome financiële meevallers (zoals bijvoorbeeld
positieve saldi van de jaarrekening) bij voorrang worden ingezet voor de dekking van prioriteiten van
het coalitieakkoord;
• dit nodig is om aldus de benodigde financiële middelen beschikbaar te krijgen voor de realisering
van bestuurlijke ambities, zonder dat nadelige effecten ontstaan voor het begrotingsevenwicht in
meerjarenperspectief;
besluit:
het door het college voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:
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."
Ingediend door: VVD, CDA, D66, PvdA
Het college wordt opgeroepen om de trend van hoog opgevoerde verwachtingen over
burgerparticipatie gevolgd door teleurstelling bij de betrokken inwoners en de pers te stoppen.
Voor de VVD is een van de prioriteiten het opstellen van een definitieve kustvisie. Deze is belangrijk
voor de levendigheid en voor de lokale ondernemers en vooraf dienen alle mogelijkheden afgestemd
te worden om een breed draagvlak te krijgen.
Het aanpassen van de entree en de horecafaciliteiten van zwembad Sijsjesberg is ook belangrijk voor
de VVD. Met meer dan 70.000 bezoekers per jaar is het bad nog steeds heel populair. Een onderzoek
naar de kosten voor een update zou zo snel mogelijk van start moeten gaan.
Veiligheid is een kerntaak. Het veiligheidsgevoel in de wijken en de winkelcentra moet toenemen en
het is goed dat hier werk van wordt gemaakt. Overlast door hangjongeren en criminaliteit moet
effectief worden bestreden en het college wordt gevraagd dit als prioriteit mee te nemen. Ook de
buurten zelf kunnen hun steentje bijdragen in de vorm van bijvoorbeeld buurtpreventie. Hier moet
aandacht voor zijn.
De zondagopenstelling van de winkels zal zeker een bijdrage leveren aan de levendigheid van Huizen.
Een goed vestigingsklimaat en bereikbaarheid zijn ook speerpunten voor de VVD. Klopt het dat het
mobiliteitsplan in het najaar kan worden besproken?
Een acquisitieambtenaar moet zich inzetten om werkgelegenheid en bedrijvigheid in Huizen te
houden.
Sport is belangrijk en de VVD blijft zich inzetten voor goede sportaccommodaties. Hierbij moet ook
gekeken worden naar veilige fietsroutes van en naar accommodaties. Sporten voor senioren en
speciale doelgroepen moeten extra aandacht krijgen.
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Het college heeft toegezegd te kijken naar de mogelijkheid van uitbreiding van de camperplek aan de
Wolfskamer en naar betaling door bezoekers. Als het terrein flexibel wordt ingericht, kan het worden
gebruikt voor parkeren bij grote evenementen.
Het Kunst- en Cultuurpodium, een initiatief vanuit de raad, moet in het najaar 2018 plaatsvinden. Het
college wordt verzocht dit ook mee te nemen in de prioriteiten.
Mevrouw Prins blijft aandacht vragen voor het behoud van de bomen aan de Nieuwe Bussumerweg.
Mevrouw Van Werven (D66) noemt de ontwikkeling van het Keucheniushof een mooie impuls voor
de aantrekkingskracht van het oude dorp, maar het was wel mooi geweest als bij het akkoord in
maart 2017 bekend was geweest dat het om huurwoningen ging in plaats van om koopwoningen.
Het binnenhalen van de riviercruises is een mooie opsteker voor het toeristisch op de kaart zetten
van Huizen en nu is het zaak om een plan te ontwikkelen om de toeristen in Huizen te houden.
D66 is zeer enthousiast over de aanleg van de wadi’s, infiltrerende rioolbuizen, waterpasserende
straatstenen en de operatie Steenbreek is een mooi initiatief.
Klimaataanpassingen en energietransitie zijn grote uitdagingen. Wat D66 betreft, wordt in de
komende jaren grote vaart gemaakt met de voortzetting van de duurzaamheid van de gemeente
Huizen en is dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de politiek en de inwoners. Initiatieven
vanuit bewoners op het gebied van duurzaamheid moeten zo veel mogelijk worden omarmd en
hierin wordt bij voorkeur regionaal opgetrokken.
Bij de renovatie van het Bad Vilbelpark zouden ook verduurzamingsprojecten gerealiseerd kunnen
worden.
Verder wil D66 verder met de ontwikkeling van de Havenstraat en de aanpak van de kustzone. Het
zou mooi zijn als een nieuwe uitbater kan worden gevonden voor hotel Newport en een lobby zou
hierbij kunnen helpen. Dit geldt ook voor de leegstaande winkelpanden in het oude dorp.
Extra wijkagenten zijn nodig en bij voorkeur een jeugdagent.
Preventie is ook van belang op het sociaal gebied en communicatie speelt hierbij een essentiële rol.
Ook digibeten en laaggeletterden moeten hun weg kunnen vinden in het oerwoud van regels en
mogelijkheden.
De raad wil zelf het initiatief nemen voor het organiseren van een raadspodium kunst en cultuur. Ook
in dit opzicht is het goed om in regionaal verband naar het cultuuraanbod te kijken. Scholen in
Huizen kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van een project cultuureducatie dat regionaal wordt
aangeboden. Het college wordt gevraagd scholen hierop te wijzen.
D66 dient mede de motie in van het CDA om inzicht te krijgen in de kosten en een prioritering in de
uitvoering.
Tot slot pleit mevrouw Van Werven ervoor dat het college alle plannen beoordeelt op de manier van
ja, tenzij. Soms zijn dingen mogelijk door er op een andere manier naar te kijken.
De heer Doorn (ChristenUnie) wil de discussie over de koopzondagen niet opnieuw voeren, maar hij
spreekt wel zijn verbazing uit over de onderbouwing hiervan door de partijen. De ChristenUnie
bedrijft politiek vanuit hetgeen de Bijbel aanreikt. De zondagopenstelling was vooral een principiële
afweging in plaats van een politieke. In de discussie werd gesteld dat de kiezer heeft gesproken,
waarbij de principiële en inhoudelijke afweging is weggevallen en het individuele belang wordt
overgelaten aan beslissingen van de markt.
Tijdens de discussie over het coalitieprogramma hebben de ChristenUnie, GroenLinks en Leefbaar
Huizen via de motie Samenspel in het openbaar vele vragen aan de coalitiepartijen gesteld. Hierop is
schriftelijk via e-mail gereageerd met verwijzing naar het hoofdlijnenakkoord, waarbij voorstellen
afgewacht moeten worden. Het akkoord is nog altijd niet politiek onderbouwd en hij hoopt dat
hierop nog wordt teruggekomen door de coalitiepartijen.
De ChristenUnie is enigszins verontrust door de reactie van wethouder Rebel op vragen over
eventuele overschotten op het Sociaal Domein. In het verleden is afgesproken om een plafond aan te
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brengen in de reserve van 10 miljoen euro. In 2015 en 2016 waren de overschotten op de
jaarrekening dermate groot dat geld voor het Sociaal Domein is toegevoegd aan de egalisatiereserve.
Om te voorkomen dat dit geld gebruikt zou worden voor andere zaken is de besteding van het
Sociaal Domein uitgebreid naar Sociale Infrastructuur. Deze wethouder vindt dit kennelijk minder
noodzakelijk en hem wordt gevraagd hierop in te gaan.
Bij de stukken van de laatste raadsvergadering zaten diverse brieven van bewoners over het
insectennetwerk. Deze populatie staat onder druk en dat heeft ecologische, maar misschien ook
economische consequenties. Hiertoe heeft de ChristenUnie een motie (M2) opgesteld, mede namens
Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks en de SGP:
MOTIE Insectennetwerk (M2)
De raad van de gemeente Huizen,
in vergadering bijeen op 12 juli 2018,
gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en
overige werkzaamheden van de raad;
overwegende dat:
• uit verschillende onderzoeken naar voren komt dat de totale biomassa aan vliegende insecten met
60 tot 75 procent is afgenomen;
• insecten een essentieel onderdeel uitmaken van ons totale ecosysteem, inclusief de bijdrage die zij
leveren aan onze voedselvoorziening;
• deskundigen ervan overtuigd zijn dat ook de achteruitgang van weidevogels te maken heeft met het
afnemend aantal insecten;
• diverse inwoners van Huizen een oproep aan de gemeente hebben gestuurd waarin zij beroep doen
op de gemeente om bij het groenbeheer rekening te houden met het insectenleven, aangevuld met
aanbevelingen waarmee de gemeente dit kan doen;
• het college in het conceptbegrotingsprogramma "Beheer en inrichting openbare ruimte" onder
"Prestaties reguliere taken" bij het onderdeel "Groen en bomen" bewustwording van het belang van
openbaar en particulier groen benoemt, evenals het aanplanten van een grotere variatie van bomen
en beplanting (met als doel de realisatie van grotere kwaliteit, meer biodiversiteit en verschillende
bloeitijden);
• Huizen ter uitvoering van de nota "Duurzame inrichting en beheer van de groene ruimte" al
aandacht heeft voor de relatie tussen groenbeheer en insectenleven;
draagt het college op:
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;
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door: ChristenUnie, GroenLinks, Dorpsbelangen Huizen, SGP
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Naar aanleiding van de motie Samenspel heeft Isaac Dekkers, een leerling van de Dr. Maria
Montessorischool, de ChristenUnie benaderd en de heer Doorn laat een filmpje zien waarin de
leerling toelicht waarom kinderen in Huizen een stem nodig hebben. Om participatie onder jongeren
te vergroten, dient de ChristenUnie – mede namens GroenLinks – een motie (M3) in.
MOTIE Jeugdparticipatie (M3)
De raad van de gemeente Huizen, in vergadering bijeen op 12 juli 2018,
gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en overige
werkzaamheden van de raad;
overwegende dat:
• kinderen en jongeren de toekomstige bewoners, stemmers en gebruikers van Huizen zijn;
• ruim 27 procent van de bevolking van Huizen tussen de 0 en 24 jaar is;
• er op dit moment in Huizen weinig wordt gedaan om deze toekomstige kiezers te betrekken bij dan
wel inzicht te geven in de politiek van Huizen;
• kinderen en jongeren (langer) met de consequenties van de door de raad gemaakte keuzes moeten
leven;
• kind- en jeugdinclusie deel uitmaken van brede burgerparticipatie;
• kinderen en jongeren het recht hebben om mee te praten over onderwerpen die ook hun leven
aangaan (artikel 12 van het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind);
• de gemeenteraad en het college door het gesprek met kinderen en jongeren te voeren kunnen leren
over hoe kinderen en jongeren onze gemeente Huizen zien en wat zij belangrijk vinden; kinderen en
jongeren daarom kunnen bijdragen aan lokale besluitvorming;
• het derhalve gewenst is om jongeren meer te betrekken bij de lokale politiek om bewust zijn van en
inzicht in het plaatselijk bestuur te creëren;
• het coalitieakkoord 'Verbindend en Vitaal' uitspreekt een nieuwe invulling te willen geven aan
burgerparticipatie;
• er in 2017 een succesvolle jongeren Meet&Greet door wethouder Verhage is gehouden;
draagt het college op:
• 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;
• dit voorstel uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2019 te presenteren;
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door: ChristenUnie, GroenLinks
Verder zou de ChristenUnie graag een relatiedesk in Huizen willen die zich richt op ouders en
toekomstige stellen om problemen te voorkomen. Het gaat om een laagdrempelige voorziening die
gewoon kan worden gebeld. De heer Doorn verzoekt de wethouder om een reactie op dit idee.
Mede namens Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks en de SGP wordt motie M4, aanpak invasieve
exoten, ingediend.
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MOTIE aanpak invasie exoten (M4)
De raad van de gemeente Huizen, in vergadering bijeen op 12 juli 2018,
gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en overige
werkzaamheden van de raad;
naar aanleiding van wens 2019.04 "Aanpak Invasieve exoten", zoals opgenomen in het "Overzicht
niet te honoreren incidentele wensen 2019" als onderdeel van het collegevoorstel onder agendapunt
4.2 over ''Voorjaarsnota 2018" d.d. 5 juni 2018;
overwegende dat:
• zowel in de commissie Fysiek Domein van 16 mei jl. als in de gecombineerde commissie van 28 juni
jl. door een inwoner is ingesproken met betrekking tot overlast en mogelijke schade door Japanse
Duizendknoop;
• uit informatie van de wethouder Verbeek d.d. 5 juli 2018 is gebleken dat, anders dan vermeld bij de
beschrijving van de wens nieuw beleid 2019 ter zake "Aanpak invasieve exoten", de Japanse
Duizendknoop niet vermeld staat op de Unielijst, welke tot het voorkomen van verspreiding verplicht;
• uit de informatie van de wethouder ook naar voren komt, dat dit niet wegneemt dat het college
voorstander blijft van het aanpakken van de Reuzenberenklauw ter uitvoering van de Unielijst en de
Japanse Duizendknoop vanwege de overlast en/of schade die deze plant veroorzaakt, mits daarvoor
het gevraagde budget ad € 75.000 ter beschikking wordt gesteld;
• uit de informatie van de wethouder blijkt, dat de aanpak van zowel de Reuzenberenklauw als de
Japanse Duizendknoop al deel uitmaakt van het bestaande beleid, en dus ook de planvorming
daarvoor daartoe gerekend mag worden, maar dat de bestrijding van beide invasieve exoten veel
intensiever zou moeten;
• wens 2019.04 derhalve, voor zover die betrekking heeft op de intensivering van de bestrijding van
de Reuzenbrenklauw en de Japanse Duizendknoop, binnen de categorie 1 valt: vastgesteld/bestaand
beleid waarvan de financiële gevolgen onvermijdelijk zijn
draagt het college op:
de aanpak "Invasie exoten", voor zover de intensivering van de bestrijding van de Reuzenberenklauw
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, 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;
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door: ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, SGP
Met betrekking tot de Gooise Tram is nog veel onduidelijk. De heer Doorn denkt dat deze voorlopig
op de lange baan geschoven moet worden.
De voorzitter schorst de vergadering voor fractie- en collegeberaad en aansluitend een buffet.
De voorzitter heropent de vergadering voor het onderdeel collegereactie op de algemene
beschouwingen in eerste termijn en ingediende moties en amendementen.
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Wethouder Rebel verwijst voor de vragen van mevrouw Rebel over kantoorruimte naar een rapport
van een aantal jaar geleden van RVO.nl dat de transformatie in kaart heeft gebracht. Hieruit blijkt dat
er mogelijkheden zijn bij de panden tot en met 400 (Sportcity) op de Huizermaatweg. Voor de
nummers hierna is het de bedoeling dat de kantoorfunctie behouden blijft. Bij een aantal panden is
de transformatie op dit moment in gang.
Het college staat open voor initiatieven die het gebruik van elektrische auto’s stimuleren.
De plannen voor de Bijvanck in Blaricum zijn bekend en het college is met name geïnteresseerd in de
verduurzamingselementen en in de mogelijkheden om gezamenlijk het gasloos maken van een wijk
op te pakken. Er is al contact geweest met Blaricum en er wordt bekeken of samenwerking mogelijk
is.
In het collegeprogramma 2.9.1 staat dat het college bereid is om een project van tiny houses te
ondersteunen. Het is nog wel een opgave om hiervoor locaties te vinden en te bestemmen indachtig
om binnen de rode contouren te blijven en in beginsel niet in het groen te bouwen.
De uitwerking regionale energietransitie is een van de belangrijkste speerpunten van het regionale
portefeuille-overleg Milieu en Duurzaamheid. Dit overleg komt na het reces voor het eerst in formele
setting bijeen. Het zal daarom niet lukken dit onderwerp te agenderen voor de commissie in
september.
De discussie over de hoogte van de algemene reserve komt ieder jaar terug en het is niet mogelijk
om hier duidelijke criteria voor aan te geven. De reserves bevinden zich namelijk niet alleen in liquide
middelen, maar ook in overige activa. Bovendien zijn de reserves nodig om de jaarlijkse exploitatie
dekkend te krijgen.
Er is gevraagd om rekening te houden met de kosten die gepaard gaan met de energietransitie en te
komen tot aardgasvrije wijken. Voor de wijkaanpak energietransitie heeft de gemeente een offerteuitvraag uitgezet. Bij de keuze voor een wijk moet duidelijk uit te leggen zijn waarom juist in deze
wijk wordt gestart. Hierbij zal rekening worden gehouden met de financiële effecten voor de
inwoners.
Gelden die binnen het Sociaal Domein overblijven, worden niet besteed maar worden gedoteerd aan
de reserve Sociaal Domein. Hiervoor is wel een maximale hoogte bepaald van 10 miljoen euro, maar
dit bedrag is vooralsnog niet bereikt en de verwachting is ook niet dat dit de komende jaren zal
gebeuren.
Wat betreft het oormerken van het rekeningresultaat 2017 kan het college zich hierin vinden, omdat
dit aansluit bij de ambities uit het collegeprogramma.
Met betrekking tot de motie over prioritering en de financiële vertaling van de bestuurlijke ambities
vindt het college dat de realisering van de bestuurlijke ambities, zoals vastgelegd in het
coalitieakkoord en in het nieuwe beleid 2019, bezien moeten worden in relatie tot de beschikbare
ambtelijke en financiële capaciteit en de financiële gevolgen voor de begrotingsjaren 2019 tot en met
2022. Het uitgangspunt is een begrotingsevenwicht in meerjarenperspectief. Bij de uitvoering van de
motie gaat het college ervan uit dat ook naar de beschikbare ambtelijke capaciteit wordt gekeken. Bij
de Begrotingsraad van 2018 zal inzicht worden gegeven in de totale beschikbare capaciteit, zodat een
integrale afweging kan worden gemaakt. Op deze manier zal het college de motie van harte
uitvoeren.
Wethouder Boom gaat in op het Keucheniusproject. Hij noemt het een les die is geleerd en die dit
college heel goed heeft begrepen: het is niet de bedoeling dat in de loop van een project steeds meer
geld beschikbaar wordt gesteld.
Het mobiliteitsplan zal in het eerste kwartaal van 2019 gereed zijn. Voor die tijd komt er een analyse
van de punten met betrekking tot onveilige verkeerssituaties en mogelijke oplossingen. De veiligheid
van met name fietsers heeft hierin een zeer grote prioriteit. Op dit moment wordt hier al aan
gewerkt. Dit zal altijd in samenspraak met bewoners en direct belanghebbenden gebeuren.
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Participatie houdt voor het college niet in dat alle suggesties en aanbevelingen van alle betrokkenen
gevolgd kunnen worden.
Uitgangspunten als Huizen bereikbaar houden voor de auto en gratis parkeren zullen worden
gehandhaafd.
Het ontwikkelen van panden wordt samen met een projectontwikkelaar gedaan. Hoewel de
gemeente tempo maakt, is zij voor een aantal onderdelen afhankelijk van de externe partijen.
Vandaag is er nog heel intensief overleg geweest over de Blokkerpanden. Het streven is om hierover
op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te geven.
De heer Doorn (ChristenUnie) hoort dat de gemeente tempo wil maken, maar dat deze geen
leidende rol heeft. Hij vraagt wat de positie van de gemeente precies is.
Wethouder Boom antwoordt dat er bij de projectontwikkelaar sterk wordt aangedrongen op
snelheid van handelen.
De definitieve vormgeving van het initiatief van de Gooise Tram moet nog plaatsvinden en wordt nog
aan de commissie gepresenteerd. Of het college dit initiatief omarmt, zal pas duidelijk worden op het
moment dat duidelijk is wat dit initiatief precies behelst. Een toevoeging is dat initiatieven moeten
bijdragen aan de levendigheid van Huizen en niet slechts moeten leiden tot levendigheid in andere
gemeenten.
Het onderzoek naar de Havenstraat wordt in principe conform planning in september 2018 gedeeld.
Een klein voorbehoud is dat dit onderzoek wordt gedaan door een extern bureau.
De heer Doorn (ChristenUnie) wijst erop dat er ideeën zijn voor het BNI-terrein. Hoe gaat het college
om met de aanvraag voor een wijziging van het bestemmingsplan in relatie tot afgesproken
termijnen?
Wethouder Boom stelt dat in het coalitieakkoord is verwoord wat het college niet wenselijk acht
voor het terrein. De afhandeling van de aanvraag zal in lijn worden gebracht met hetgeen in het
coalitieakkoord staat geformuleerd.
Voor de kustvisie is een opdracht uitgezet voor een eerste opzet aan de hand waarvan kan worden
gesproken met alle maatschappelijk betrokkenen. Het is goed dat veel mensen zich betrokken
voelen, maar het achteloos bekritiseren van anderen draagt niet bij aan het maatschappelijk debat.
Het college zal onderzoeken op welke termijn de camperplaats uitgebreid en geoptimaliseerd kan
worden. Het zal om betaald recreëren gaan. Op het moment dat de eerste resultaten van het
onderzoek beschikbaar zijn, zal de raad worden geïnformeerd.
Voor Sijsjesberg zal onderzocht moeten worden of deze moet worden aangepast aan de eisen van
deze tijd, waarbij een prioritering moet worden aangebracht voor noodzakelijke aanpassingen en de
gewenste veranderingen.
De heer Doorn (ChristenUnie) memoreert dat vorig jaar een meerjarenonderhoudsplan voor
Sijsjesberg is vastgesteld. De entree en de horeca zijn hier niet in opgenomen. Begrijpt hij goed dat
deze hieraan toegevoegd worden en dat er extra budget beschikbaar komt?
Wethouder Boom legt uit dat als er extra budget nodig is, bepaald zal moeten worden wat als eerste
wordt aangepakt.
Op dit moment lopen er geen gesprekken met de eigenaar van Hotel Newport over de nieuwe
bestemming. Na de vakantie zullen gesprekken worden gevoerd over een aantal ideeën die op dit
moment nog niet bekend zijn bij hem.
Naar aanleiding van de vraag van de heer Bource stelt hij dat de groene golf wordt meegenomen in
het Mobiliteitsplan.
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Over de oostzijde van de Keucheniusstraat is op dit moment nog niets concreet te melden, maar het
college zal op zeer korte termijn mogelijkheden en wensen inventariseren. Zodra er meer bekend is,
komt de wethouder hierop terug.
Wethouder Verbeek zegt dat er inderdaad een logboek met brugbewegingen wordt bijgehouden en
dit blijft ook gebeuren.
Met betrekking tot jeugd en zorg vindt goede afstemming plaats tussen de portefeuillehouders, zoals
bij het regionale portefeuillehoudersoverleg.
Het Bad Vildelpark is opgenomen in het collegeprogramma 3.12.1, waar staat dat er zal worden
geïnvesteerd in de herinrichting van het park. Nadat in kaart is gebracht wat de problemen zijn, zal
een tijdspad worden gegeven. 1 november a.s. is niet haalbaar, zowel qua capaciteit als met
betrekking tot het te verrichten onderzoek. In het eerste kwartaal van 2019 zal het waarschijnlijk wel
mogelijk zijn om een eerste aanzet te presenteren.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stelt dat er al 200.000 euro is uitgetrokken voor nieuw beleid en
hij neemt aan dat er wel al plannen zijn.
Wethouder Verbeek bevestigt dat er vanzelfsprekend over nagedacht is, maar er moet eerst worden
bekeken waar de prioriteiten liggen en met welk project wordt begonnen.
Mevrouw Prins (VVD) vraagt of in het te presenteren plan ook het onderhoud wordt meegenomen.
Wethouder Verbeek beaamt dit.
Er is gevraagd de anti-pestprogramma’s onder de aandacht van de scholen te brengen, maar de
gemeente speelt hierin geen rol.
De motie over het insectennetwerk is sympathiek. In Huizen bestaat het programma ‘tegel eruit,
plant erin’. Onder deze noemer wordt het belang van groen onder de aandacht van mensen
gebracht. Bij werkzaamheden op straat wordt ook bekeken of verharding kan worden verminderd.
De raad heeft vorig jaar 300.000 euro beschikbaar gesteld om de versteende gebieden te
vergroenen. Het voorstel is om een ecoloog opdracht te geven om specifiek naar het
insectenbestand in Huizen te kijken en voorstellen te doen om dit te verbeteren. De bekostiging
hiervan kan uit het eerdergenoemde budget en het college kan zich derhalve vinden in deze motie.
Met betrekking tot de motie over invasieve exoten stelt wethouder Verbeek dat er overeenstemming
is over de noodzaak van bestrijding hiervan. Binnen de bestaande mogelijkheden wordt hier alles aan
gedaan. Als deze mogelijkheden niet toereikend zijn, zal zij hier in november op terugkomen. Voor de
begrotingsbehandeling zal het probleem in kaart worden gebracht.
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft met de motie beoogd het probleem naar een andere categorie
te verplaatsen, zodat de exoten in ieder geval worden bestreden.
Wethouder Verbeek is positief over de motie.
De heer Gencer (PvdA) wijst erop dat de motie vraagt om een budget van 75.000 euro.
Wethouder Verbeek wil eerst binnen de bestaande mogelijkheden bekijken hoe groot het probleem
is en of het binnen het budget past of dat geld nodig is van de 75.000 euro.
Mevrouw Prins (VVD) stelt ook dat de motie om een prioritering van het beleid vraagt. Zij adviseert
om de motie aan te houden, zo snel mogelijk onderzoek te doen en er vervolgens op terug te komen.
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De heer Rebel (CDA) sluit zich hierbij aan, omdat hij denkt dat het op dit moment te vroeg is om dit
bedrag structureel in de begroting op te nemen.
Het is de heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) nu niet duidelijk wat precies wordt aangehouden.
De heer Doorn (ChristenUnie) zegt dat er met betrekking tot de reuzenberenklauw een wettelijke
verplichting bestaat om deze te bestrijden.
De heer Van der Pas (PvdA) begrijpt van de wethouder dat zij het eens is met bestrijding en deze
binnen de huidige beschikbare middelen wil aanpakken. In de motie wordt echter al om budget voor
de komende jaren gevraagd.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wil in november horen hoeveel geld nodig is voor de bestrijding
en hoe snel deze ter hand kan worden genomen. In dit kader is hij benieuwd of zowel M1 als M4
wordt aangenomen.
De heer Bource (SGP) constateert dat de wethouder een toezegging heeft gedaan die conform M1 is.
Wethouder Verbeek bevestigt dit.
Mevrouw Van Werven (D66) meent dat M4 op dit moment overbodig is, aangezien de wethouder
duidelijk aangeeft dat zij ernaar wil kijken en deze meeneemt in de prioritering conform M1. Ook zij
stelt voor om de motie aan te houden.
Wethouder Verbeek vindt dit een goede suggestie.
Wethouder Hoelscher zegt dat het college zeker bereid is om te kijken naar het faciliteren van
kleinschalige initiatieven van burgers.
Om dementie in een vroeg stadium te herkennen, worden preventieve huisbezoeken bij ouderen
afgelegd. Signalering verloopt via de centrale wijkteams en de buurthuizen, en uiteraard zijn
huisartsen op de hoogte. Deze weten ook vaak of mantelzorgers overbelast raken.
Burgerparticipatie zal als eerste worden geagendeerd na het reces. Hierbij worden inwoners,
verenigingen en andere belanghebbenden betrokken.
Dat Huizen een Gouden Sociale Gemeente is, komt volgens de wethouder doordat inwoners centraal
worden gesteld in plaats van beleid en regels.
Vanaf 2020 gaan de nieuwe inburgeringsregels gelden. Wel is nu al duidelijk dat inburgering weer bij
de gemeente komt te liggen. Op het moment dat de nieuwe regels duidelijk zijn, zal de gemeente
ervoor zorgen dat Huizen klaar is.
Wachttijden voor de jeugdzorg zijn een grote zorg in Nederland. Dit probleem doet zich in de regio
vooral voor bij ondertoezichtstelling. In Huizen doet dit zich overigens niet voor, maar mocht er geen
oplossing zijn in de regio, dan gaat de gemeente zelf op zoek naar een oplossing.
De wethouder heeft inderdaad een aantal weken geleden het convenant ‘rookvrije generatie’
ondertekend. In het najaar komt het college met een jeugdgezondheidsplan, waarin wordt geregeld
dat elke jeugdige het recht krijgt om gezond op te groeien en dit zal worden uitgebreid naar de hele
bevolking. Het college is er geen voorstander van om vooruitlopend hierop al maatregelen te treffen.
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) meent dat inwoners van Huizen zelf gratis bordjes ‘verboden
te roken’ kunnen aanvragen om bij een speeltuin te plaatsen. Het zou mooi zijn als deze mogelijkheid
onder de aandacht wordt gebracht.
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Wethouder Hoelscher bevestigt dat er regionaal afspraken zijn gemaakt, maar hij bedoelde
afspraken die verder gaan dat de regio voorstelt.
Voor zover bekend, zijn er op dit moment twee woonvormen voor ouderen in Huizen en liggen er
geen andere verzoeken. Als er behoefte is aan groepswoningen wordt uiteraard naar de
(on)mogelijkheden gekeken.
Het college is graag ambassadeur voor pleegzorg.
Naar verwachting zal in september een eerste voorstel volgen inzake de Klijnsma-gelden.
De minimaregelingen onderzoeken zal niet voor 2019 gebeuren. Aan de communicatie van
regelingen wordt wel gewerkt, omdat een aantal hiervan in het Sociaal Domein niet bekend is. Hierbij
zal rekening worden gehouden met laaggeletterden.
Van de aanbevelingen over schuldhulp wordt met interesse kennisgenomen.
Ter Gooi staat gepland voor na het reces.
Sporten van ouderen is belangrijk in het kader van gezondheid en het voorkomen van eenzaamheid
en het college zal hierop blijven inzetten en de buurtsportcoaches zullen zeker blijven.
Jeugdparticipatie is een onderdeel van burgerparticipatie. Bij de presentatie van het convenant
rookvrije generatie was ook een vertegenwoordiger van de kindergemeenteraad en de
kinderburgemeester van Hilversum. Huizen zal dit meenemen in het bredere kader van
burgerparticipatie. De meet & greet zal worden gecontinueerd. De wethouder denkt dat hiermee de
motie overbodig is.
Gezien de hoeveelheid instanties lijkt de voorgestelde relatiedesk weinig toe te voegen.
Het is de heer Doorn (ChristenUnie) opgevallen dat in de huidige instanties met name het kind
centraal staat. Dit is ook heel belangrijk, maar eigenlijk zou voorkomen moeten worden dat deze
überhaupt nodig zijn en het verzoek is daarom om een laagdrempelige voorzieningen te creëren.
Wethouder Hoelscher vindt het geen taak van de overheid om zich te bemoeien met relaties.
Als mensen ondersteuning nodig hebben, is deze op vele manieren beschikbaar.
E-health bij jeugdhulpverlening is al meegenomen bij het regionale transformatieplan.
Burgemeester Heldoorn beantwoordt de vragen voor zijn portefeuille.
Er is geïnformeerd wanneer meer duidelijkheid komt over veiligheid in het nieuwe beleid. Bij de
voorbereiding van de begroting wordt gevraagd of en hoeveel middelen beschikbaar worden gesteld
en bij de begrotingsvergadering wordt hierover besloten.
Na het reces zal een vertrouwelijke bijeenkomst worden georganiseerd over ondermijning en
radicalisering.
Als burgemeester is hij enthousiast over het idee van een jeugdburgemeester en hij stelt het
bijzonder op prijs dat een onderzoek hiernaar wordt meegenomen in het kader van de
jeugdparticipatie.
De voorzitter schorst de vergadering voor fractie-overleggen.
De voorzitter heropent de vergadering voor de tweede termijn van de algemene beschouwingen
door de fracties.
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) loopt de moties langs.
Ze kan instemmen met het betoog van wethouder Rebel over M1 en daarmee met de motie.
M2 is ook ondertekend door Dorpsbelangen Huizen en het college neemt deze over.
Wat betreft M3 wacht Dorpsbelangen Huizen voorlopig de ontwikkelingen af en stemt hier niet mee
in.
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Voor M4, invasieve exoten, wil Dorpsbelangen Huizen afwachten of het binnen het beschikbare
budget lukt en zo niet, dan komt de motie weer terug.
Dorpsbelangen Huizen stemt in met het Amendement A1.
De heer Bource (SGP) reageert eerst op de bijdragen van de verschillende fracties.
Hij is blij dat er een logboek wordt bijgehouden voor de brugbewegingen, hoewel hij niet hoopt dat
het een zware administratieve verplichting is voor de vrijwilligers.
Hij is tevreden over het onderzoek van de Rekenkamer naar het inzichtelijker maken van begrotingen
en jaarrekeningen.
Er moet bekeken worden hoe meer mensen geënthousiasmeerd kunnen worden voor participatie.
De heer Bource onderstreept het belang van anti-pestprogramma’s.
De SGP heeft steeds gepleit voor een thuishuis, een variatie op groepswonen.
Het is een goed idee om de opmerkingen van het CDA over het zwembad te onderzoeken.
Met betrekking tot de kustvisie zou de SGP de prioriteit willen leggen bij de bestrijding van het
fonteinkruid.
De heer Bource kan zich vinden in de opmerkingen van het CDA over realisme met betrekking tot
gasloos en waken voor idealistische dadendrift en kapitaalvernietiging.
De opmerkingen over de Klijnsma-gelden onderschrijft de SGP.
Kennis van de inwoners optimaal benutten, is ingewikkeld – aangezien het vrijwilligers zijn – maar
wel de moeite waard.
De Sijsjesberg aanpassen is zinvol hoewel de financiering nog onduidelijk is.
Betaalde plaatsen voor campers bij de Wolfskamer is prima.
De oproep voor zelfstandigheid van Huizen wordt ondersteund, evenals de oproep voor bomen aan
de Bussumerweg.
De SGP is niet voor een kinderburgemeester, maar wel voor een vorm van betrekken van jongeren.
Vervolgens gaat de heer Bource in op de termijn van het college.
Hij is blij dat de wethouder bereid is om naar de groene golf te kijken.
Hopelijk kan er toch iets gedaan worden met het anti-pestprogramma.
Hoewel hij de reactie van de wethouder op een relatiedesk begrijpt, denkt hij dat er toch kansen
liggen. Wellicht kan hier later nog over van gedachten worden gewisseld.
Tot slot reageert hij op de moties en het amendement.
De SGP heeft begrip voor het amendement A1, maar steunt dit niet.
In M1 zit een aantal afwegingen waar weinig zicht op is en waar de raad weinig invloed op kan
uitoefenen en deze wordt niet ondersteund door de SGP.
M2 wordt ondersteund.
Aan M3 geeft de SGP geen steun, ondanks dat er positieve aspecten in zitten.
Van M4 heeft hij begrepen dat deze wordt aangehouden.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) sluit zich aan bij de oproep om het zwembad rookvrij te maken.
Hoewel de gemeente niet over de openbare ruimte gaat, wil hij wel bekijken of de speeltuinen
rookvrij kunnen worden. Veel speeltuinen worden gebruikt als hangjeugdplek. Dit wordt ontmoedigd
als er niet meer gerookt mag worden.
Om de waterplanten te bestrijden, is net als bij de exoten meer nodig dan maaien. De wethouder
wordt verzocht om zich sterk te maken in de regio om de planten helemaal weg te baggeren.
In het amendement wordt alleen gesproken over “geoormerkt voor realisatie van het
collegeprogramma” en niet over het eventueel gebruiken voor nieuw beleid. Leefbaar Huizen zal
derhalve A1 niet steunen.
M1 heeft Leefbaar Huizen medeondertekend.
De heer De Bruijn heeft begrepen dat het college M2 niet overneemt.
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De heer Doorn (ChristenUnie) heeft begrepen dat het college dit wel doet.
Wethouder Rebel stelt dat de raad bepaalt of een motie wordt aangenomen.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) zal M2 niet steunen.
Met betrekking tot M3 stelt hij dat Leefbaar Huizen voorstander is van een jeugdgemeenteraad en
een kinderburgemeester, omdat het goed is dat steeds meer jongeren zich met de politiek gaan
bemoeien. In de motie staat echter de instelling van een Kinder-/Jeugdgemeenteraad en/of de
instelling van een Kinderburgemeester. En/of moet volgens hem en zijn. Als deze aanpassing wordt
doorgevoerd, zal Leefbaar Huizen de motie steunen.
M4 wordt niet gesteund door Leefbaar Huizen.
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) complimenteert de heer Bource met zijn uitgebreide toelichting op
alle fracties en wethouders.
Zij begrijpt dat september te snel is voor de regionale energietransitie. Kan de wethouder wel
toezeggen dat de raad zo snel mogelijk wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen ten aanzien van
de regionale energietransitie?
GroenLinks vraagt niet om een maximale hoogte van een reserve, maar om een duurzaam meerjarig
reservebeleid, zodat op langere termijn duidelijk is hoe en op welk terrein reserves ingezet kunnen
worden.
Het is fijn dat het onderzoek van het BNI-terrein voor september staat gepland.
GroenLinks waardeert het tempo dat het college wil maken op het gebied van participatie en zij is blij
dat dit het eerste onderwerp is dat na het reces op de agenda staat. Wel blijft GroenLinks van
mening dat er een verantwoordelijkheid ligt bij het college om het proces goed vorm te geven en
daarom wordt de wethouder opnieuw gevraagd om zich vooraf te verdiepen in de mogelijkheden om
een participatieproces vorm te geven.
GroenLinks ondersteunt M1, maar maakt voorbehoud inzake de prioritering en uitvoering. Er wordt
niet op voorhand steun gegeven voor elke uitwerking en prioritering.
M2 is medeondertekend door GroenLinks.
Voor M3 geldt hetzelfde. De ChristenUnie wordt ondersteund in het aanhouden van de motie.
De heer Doorn (ChristenUnie) wijst erop dat er nog geen sprake is van het aanhouden van de motie.
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) zegt dat GroenLinks de motie in ieder geval blijft steunen.
Voor M4 ondersteunt GroenLinks de ChristenUnie in het aanhouden van de motie en wacht de
reactie van het college in november af.
Met A1 kan GroenLinks instemmen.
Het verbaast mevrouw Van den Berge (GroenLinks) dat wethouder Verbeek het anti-pestprogramma
geen taak van de gemeente noemt. In het coalitieakkoord staat onder jeugd 2.3.2 dat er in gesprek
wordt gegaan met het onderwijs over de wijze waarop anti-pestprogramma’s worden vormgegeven.
Zij herhaalt daarom haar verzoek aan het college om de door haar genoemde anti-pestprogramma’s
door te geven in de gesprekken met het onderwijs.
Wethouder Hoelscher wijst erop dat Huizen een Gouden Sociale Gemeente is omdat inwoners
centraal staan in plaats van wet- en regelgeving. Toch wil hij wachten met maatregelen voor
rookvrije zones vanwege de regels en het opstellen van algemeen beleid. Mevrouw Van den Berge
vraagt zich af of dit in het belang van inwoners is. Zij pleit ervoor haast te maken met het op orde
brengen van het beleid gezien de grote risico’s die roken met zich meebrengt.
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De heer Rebel (CDA) neemt graag het woord fietsenbelt – de enorme chaos van fietsen rondom
bushaltes – over van de heer Bource.
Het CDA ontvangt ook graag een exemplaar van de Quiet Kids.
Wat betreft de kustvisie wil de heer Rebel geen keus maken tussen een kitesurfplaats of maaien,
maar hij wil deze allebei. Een kitesurfplaats is een kwestie van een bordje ophangen dat kitesurfen is
toegestaan.
De heer Rebel is blij met de toezegging van wethouder Hoelscher dat hij contact gaat opnemen met
‘Gun het een ander’ om te kijken wat nodig is.
Teleurstellend is dat de wethouder problemen ziet voor het ophangen van een bordje bij het
zwembad dat erop wijst dat roken niet is toegestaan.
M1 heeft het CDA medeondertekend.
M2 krijgt geen steun van het CDA omdat er enerzijds al heel veel gebeurt op het gebied van insecten
in de gemeente, anderzijds is het CDA het niet eens met de dekking vanuit de actie Steenbreek. Als
hier geld over is, zou dit beter naar de bestrijding van de exoten kunnen gaan. De motie is wel zo
sympathiek dat deze bewaard zou kunnen blijven tot een moment waarop er misschien nog geld is
na de bestrijding van de exoten.
Het CDA staat positief tegenover M3, maar steunt het verzoek van het college om M3 aan te houden
en de plannen af te wachten.
M4 wordt niet gesteund omdat deze in M1 is verwoord.
A1 wordt wel gesteund.
De heer Van der Pas (PvdA) vindt het goed dat participatie van onderen af ingevuld zal worden en hij
gaat ervan uit dat de jeugdparticipatie hierin wordt meegenomen.
Het is ook mooi dat de wethouder heeft aangegeven dat wachtlijsten niet acceptabel zijn en dat hij
instemt met het vervullen van een ambassadeursrol voor pleegzorg.
Het is begrijpelijk dat het onderzoek naar minimaregelingen tijd kost en daarom kan de PvdA zich
vinden in 2019. Het is dan wel goed dat de communicatie hierover wel op dit moment al de aandacht
van de wethouder heeft.
Er blijkt voortvarendheid uit het feit dat Ter Gooi reeds na het reces zal worden opgepakt.
Het is goed dat ondermijning en radicalisering op de agenda van het college staat en de PvdA is
benieuwd hoe dit na de zomer zal worden vervolgd.
Wat betreft de moties sluit de heer Van der Pas zich aan bij het CDA. De moties die mede zijn
ondertekend door de PvdA worden vanzelfsprekend gesteund.
Quiet 500 is voor het onderwijs gratis te bestellen. Lessuggesties zijn te downloaden via de website
www.quiet500.nl.
Mevrouw Prins (VVD) is van mening dat Huizen niet moet worden volgebouwd met woningen. Er
moet ook nog ruimte zijn om te leven, werken en recreëren. Ook in het belang van de
werkgelegenheid moeten niet alle kantoren worden omgebouwd.
Een aantal fietspaden is behoorlijk slecht. Graag ontvangt de VVD een rapportage over de stand van
zaken met betrekking tot het onderhoud van de fietspaden.
De VVD heeft vragen gesteld over de wijkagenten en mevrouw Prins roept op om als Huizen hierin
vooraan te gaan staan.
Om de groene golf wordt al jaren gevraagd en het is verbazingwekkend dat deze nog steeds niet is
geregeld.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wijst erop dat de groene golf er wel is, maar dat deze tussen
07.00 uur en 10.00 uur functioneert en loopt van het busstation tot aan Blaricum.
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Mevrouw Prins (VVD) onderstreept nog een keer het belang van het kunnen blijven parkeren in
Huizen.
Met betrekking tot de Bijvanck zou overleg met Blaricum nuttig zijn.
Het idee van GroenLinks van groepswonen voor ouderen vindt de VVD ook heel sympathiek en dit
geldt ook voor het thuishuis. De behoefte van ouderen voor dit soort woonvormen zou zeker
onderzocht moeten worden.
Mevrouw Prins begrijpt net als de heer Rebel niet waarom het zo moeilijk is om een bordje ‘niet
roken’ bij het zwembad te plaatsen.
Ook sluit zij zich aan bij het verzoek van het CDA om een kitesurfplaats.
Het CDA heeft gewezen op de timing en communicatie van wegwerkzaamheden met ondernemers
en inwoners, en de noodzaak om hier aandacht voor te hebben deelt de VVD.
De VVD is blij met de toezegging van de burgemeester om de raad in september te informeren over
het onderwerp ondermijning.
D66 heeft gesproken over slimme ideeën van burgers voor het verduurzamen van huizen. Het
voorbeeld dat hierbij is genoemd, lijkt meer geschikt voor een bank dan voor de gemeente.
De jeugdparticipatie, inclusief de kinderburgemeester, kan op sympathie van de VVD rekenen, maar
mevrouw Prins is wel benieuwd hoe dit vorm gaat krijgen.
Zij hoopt dat er zorgvuldig worden gehandeld bij de Blokkerpanden en dat rekening wordt gehouden
met parkeerplaatsen. Wel zal dit een enorme verbetering voor de entree van Huizen kunnen zijn.
Hotel Newport is aan het verloederen en hierdoor daalt de ozb. De VVD hoopt dat het de aandacht
van het college heeft.
De VVD heeft gepleit voor buurtcoaches voor doelgroepen.
Met betrekking tot het fonteinkruid is het de vraag of maaien de enige mogelijkheid is om dit tegen
te gaan. De VVD roept op tot creatieve ideeën en wellicht bij andere gemeenten te bekijken hoe dit
probleem ter hand wordt genomen.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt naar aanleiding van het amendement waarom het nieuwe
beleid niet wordt genoemd en waar het geld voor dit beleid vandaan komt.
Mevrouw Prins (VVD) wijst erop dat de punten in het collegeprogramma voor een deel het nieuwe
beleid dekken zoals veiligheid.
De heer Doorn (ChristenUnie) neemt aan dat er bij de bespreking over het coalitieprogramma ook
aan de orde is gekomen hoe om te gaan met voorstellen van de oppositie. Uit het amendement blijkt
eigenlijk dat er geen geld meer is voor dit samenspel.
Mevrouw Prins (VVD) stelt dat het college in M1 wordt opgedragen om ambitie te prioriteren voor
de jaren 2018-2020. De volgorde is eerst het collegeprogramma en daarna wensen en nieuw beleid
voor de komende vier jaar.
De heer Rebel (CDA) memoreert dat de heer Doorn twee maanden geleden het coalitieprogramma
waarin over samenspel werd gesproken naar de prullenbak heeft verwezen.
De heer Doorn (ChristenUnie) vindt niet instemmen iets anders dan naar de prullenbak verwijzen.
De ChristenUnie heeft gezegd op positieve wijze oppositie te voeren en voorstellen worden op hun
merites bekeken.
Mevrouw Prins (VVD) loopt de moties door.
M1 heeft de VVD zelf ingediend en wordt dus gesteund.
21

M2 is sympathiek, maar de VVD ziet liever dat het geld eerst naar de invasieve exoten gaat. Op dit
moment zal er niet mee worden ingestemd, maar hopelijk is er na bestrijding van de exoten nog geld.
De VVD beoordeelt M3 positief, maar wacht de plannen van de wethouder eerst even af.
Voor M4 wacht de VVD op de prioritering.
A1 is ook door de VVD ingediend en wordt dus gesteund.
De heer Lekkerkerker (D66) refereert aan de bijdrage van D66 in eerste termijn. Toen is gevraagd
naar de mogelijkheden om de overdracht van bloot eigendom uit te ruilen voor middelen voor
verduurzaming en hij is benieuwd naar het antwoord van het college.
M1 en A1 worden gesteund door D66.
Voor M2 wordt het college geadviseerd deze mee te nemen in de prioritering.
Voor M3 wordt gevraagd nog even aan te houden.
Voor M4 geldt hetzelfde.
Tot slot betoogt hij dat tegen een voorstel van het college stemmen onmiddellijk een politieke lading
heeft en dit zou volgens hem niet zo moeten zijn. Voor een raadslid zou het devies moeten zijn dat
bij twijfel moet worden tegengestemd. Als door het ambtelijk apparaat fouten worden gemaakt, zou
de wethouder hier niet direct verantwoordelijk voor gehouden moeten worden.
De heer Bource (SGP) hoort zeggen dat er fouten zijn gemaakt. Volgens hem ging het om een urgente
oplossing voor een probleem.
De heer Lekkerkerker (D66) heeft zich afgevraagd of de urgentie zo groot was dat dit ten koste kon
gaan van de normale procedure.
De voorzitter wijst erop dat een tweede termijn bedoeld is om te reageren op de moties en
amendementen en op hetgeen is gezegd door fracties en het college.
De heer Lekkerkerker (D66) wil er nog over kwijt dat hij vindt dat het college zo kort na het
aantreden met deze kwestie niet voor het blok gezet had mogen worden. In de toekomst zal hij zelf
duidelijk maken onder welke voorwaarden hij wel of niet akkoord kan gaan met dergelijke
voorstellen.
Met betrekking tot het BNI-terrein vraagt hij het college om terughoudend te zijn met het
onmiddellijk innemen van standpunten en opties op hun merites te beoordelen.
De heer Doorn (ChristenUnie) is blij met de uitleg over de bestemmingen binnen het Sociaal Domein
en is hierdoor enigszins gerustgesteld.
De ChristenUnie verwacht dat de buurtsportcoaches gewoon doorgaan ondanks de motie van de
coalitiepartijen om alles nogmaals af te wegen. Er is budget vanuit de reserve Sociaal Domein.
Geld gebruiken voor stenen eruit en groen erin is prima, maar dan wel planten die goed zijn voor
insecten.
De heer Doorn licht nogmaals het doel van de relatiedesk toe. Er is wel een aantal initiatieven dat op
de relatiedesk lijkt, maar deze zijn niet gestructureerd vormgegeven. Een goede bundeling van
dergelijke voorzieningen en aanvullingen kunnen volgens de ChristenUnie zeker een meerwaarde
hebben.
Geheel rookvrij is voor de ChristenUnie niet aan de orde, omdat mensen binnenshuis ook hun eigen
beslissingen nemen. Op speelplaatsen en bij het zwembad zou dit wel een goed idee zijn en hiervoor
geldt hoe eerder hoe beter. De abonnementhouders moeten inderdaad gewoon terechtkunnen bij
de Sijsjesberg. Hiervoor hebben ze tenslotte betaald.
De VVD heeft veiligheid als topprioriteit, maar komt vervolgens met een motie (M1) die alles
opnieuw tegen elkaar wil afwegen.
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In de voorjaarsnota wordt het jaarresultaat aan de egalisatiereserve toegevoegd. Hiermee is A1 in
feite overbodig en de ChristenUnie stemt er niet mee in.
De ChristenUnie heeft niet ingestemd met het collegeprogramma en de ChristenUnie wil ook een
directere afweging van nieuw beleid. Met M1 wordt daarom niet ingestemd.
M2 is door de ChristenUnie zelf ingebracht.
M3 is een sympathieke motie waarvan de wethouder heeft gezegd dit onderwerp mee te nemen in
de bredere participatie. De heer Doorn is echter benieuwd of het thema jeugdparticipatie ook
specifiek als onderwerp kan worden opgenomen om te voorkomen dat dit in de breedte wegvalt.
Wethouder Hoelscher zegt toe dit te doen. Ook gehandicapten zullen hierin worden meegenomen.
De heer Doorn (ChristenUnie) is akkoord met de opmerking van Leefbaar Huizen om de motie M3
aan te passen: “de kinderjeugd gemeenteraad en of instelling van de kinderburgemeester” te
vervangen door alleen en. De ChristenUnie zal de motie voorlopig aanhouden.
Met betrekking tot M4 vindt de ChristenUnie dat de inwoners eindelijk duidelijkheid moeten krijgen.
Het gaat om een wettelijke verplichting. Deze motie zal worden aangehouden tot het voorstel van
het college in november. Hierbij wordt er wel van uitgegaan dat het college zich binnen de
mogelijkheden tot het uiterste inspant om overlast en schade te voorkomen.
Tot slot wenst de heer Doorn iedereen een fijne vakantie met veel reflectie en rust toe.
De voorzitter concludeert dat de heer Doorn motie M3 en M4 intrekt, waardoor de raad daarover
geen besluit meer hoeft te nemen.
De voorzitter brengt de meerjarenonderhoudsplanning, voorjaarsnota en rapportage ‘Grote
Projecten’ in stemming. Voor de voorjaarsnota is een amendement ingediend. Dit wordt voorafgaand
aan de voorjaarsnota in stemming gebracht. Voor de andere voorstellen worden de raadsvoorstellen
in stemming gebracht en daarna de moties.
4.1. Meerjarenonderhoudsplanning 2018 tot en met 2022 voor Infrastructuur en Riolering
De voorzitter stelt vast dat conform voorstel is besloten.
4.2. Voorjaarsnota 2018
De voorzitter brengt het amendement A1, Oormerking Rekeningresultaat 2017, in stemming.
Het amendement wordt met meerderheid van 19 stemmen voor en 6 tegen aangenomen. De fracties
van VVD, CDA, D66, PvdA, Dorpsbelangen Huizen en GroenLinks stemmen voor. De fracties van
Leefbaar Huizen, ChristenUnie en SGP stemmen tegen.
De voorzitter brengt de vervolgens het voorstel over de Voorjaarsnota 2018 in stemming. Hij
constateert dat conform voorstel is besloten.
4.3. Rapportage “Protocol Grote Projecten”
De voorzitter concludeert dat de rapportage voor kennisgeving wordt aangenomen.
Besluitvorming over de ingediende moties
De voorzitter brengt motie M1, prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities, in
stemming.
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De motie wordt met meerderheid van 22 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. Voor de motie
stemmen de fracties van VVD, CDA, PvdA, D66, Dorpsbelangen Huizen, Leefbaar Huizen en
GroenLinks. Tegen de motie stemmen de fracties van ChristenUnie en SGP.
De voorzitter brengt motie M2, Insectennetwerk, in stemming.
De motie wordt met meerderheid van 17 stemmen tegen en 8 voor verworpen. Tegen de motie
stemmen de fracties van VVD, CDA, PvdA, D66 en Leefbaar Huizen. Voor de motie stemmen de
fracties van Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP.
De voorzitter memoreert dat moties M3 en M4 zijn ingetrokken.
Sluiting
De voorzitter wenst iedereen een goede vakantie en sluit de vergadering – na een moment van stilte
– om 21.55 uur.
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