Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 28 augustus 2018
Aanvangstijd: 20.30 uur
Eindtijd:
22.15 uur
Locatie:
Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
24 raadsleden:
(fv=fractievoorzitter)


VVD‐fractie:
mw. J.H. Prins (fv), 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, B. Schröder



PvdA‐fractie:
S. van der Pas (fv), K. Gencer, mw. M.N. Leeuwin



GroenLinks‐fractie:
mw. K.S. Rienstra (fv), mw. M.E. Lemmens



ChristenUnie‐fractie:
W. Doorn (fv)



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
 K.E. de Rooij, plaatsvervangend raadsgriffier
College:
Wethouders: R.G. Boom, G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher
Gemeentesecretaris: P. Veldhuisen

Afwezig:
mw. M.J. van den Berge (GroenLinks), mw. M. Terlouw (ChristenUnie), J. Bartlema (VVD)
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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 van den Berge (GroenLinks),
mevrouw Terlouw (ChristenUnie) en de heer Bartlema (VVD)
Hij geeft aan voor de sluiting van de vergadering nog in openbaarheid te willen bespreken wat
mogelijkheden zijn voor het geven van een vervolg aan deze raadsvergadering.
Hij geeft aan voor de behandeling van het volgende agendapunt een besloten vergadering
noodzakelijk te vinden, waarna de deuren worden gesloten.
2. Presentatie rapport Deloitte Forensic
Behandeld in een besloten deel van de vergadering waarvan een afzonderlijke besluitenlijst is
opgemaakt.
3. Mogelijke wijze van vervolg geven aan raadsvergadering
Op verzoek van de voorzitter spreken de verschillende fracties zich uit over hoe zij een eventueel
vervolg op deze raadsvergadering wensen. De voorzitter constateert dat de raad weet dat het
voorgelegde stuk niet valt onder de bevoegdheid van de raad en dat een besluit van de raad dan
ook niet nodig is. Wel geeft hij hierbij aan dat de raad het college moet kunnen bevragen over de
door het college gemaakte keuzes in het collegevoorstel en over het onderzoeksrapport. De
voorzitter concludeert dat de raad in meerderheid de voorkeur uitspreekt voor vervolg in de
vorm van commissiebehandeling en daarop volgend raadsbehandeling en voor zoveel als
mogelijk om die besprekingen in de openbaarheid te doen. Bespreking in de openbaarheid
vereist wel dat de geanonimiseerde versie van het collegevoorstel en het rapport dan inmiddels
openbaar zijn. De voorzitter stelt voor om de uitgesproken uitgangspunten van de raad mee te
nemen en te bespreken in de agendacommissie. Hier zal op korte termijn worden besloten over
hoe vervolg kan worden gegeven aan deze raadsvergadering. Hier stemt de raad mee in.
Sluiting
Nadat de voorzitter alle aanwezigen om een moment stilte heeft gevraagd, sluit hij de
vergadering om 22.15 uur.
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