Notulen van de openbare raadsvergadering, gehouden op 1 november 2018
Aanvangstijd: 16.00 uur
Eindtijd:
23.10 uur
Locatie:
Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen
Aanwezig:
27 Raadsleden:
(fv=fractievoorzitter)
•

VVD-fractie:
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 16.10), B. Schröder

•

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

•

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

•

ChristenUnie-fractie:
W. Doorn (fv), mw. M. Terlouw

•

Fractie Leefbaar Huizen:
R.W. de Bruijn (fv), mw. F.F.H van der Kleij, F.E.R. Koning

•

SGP-fractie:
R.J.C. Bource (fv)

Voorzitter en griffier
• K.S. Heldoorn, voorzitter
• J. Veenstra, raadsgriffier
Wethouders:
R.G. Boom, G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher
Afwezig:
-
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1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de raadsvergadering om 16.00 uur en verzoekt om een moment stilte.
2. Algemene Beschouwingen
Raad
De heer Bource (SGP) wil een inclusieve samenleving waarbij iedereen die nu aan de kant staat,
wordt betrokken. De gemeente moet eerlijk, integer, zichtbaar, bekend en benaderbaar zijn en actief
zijn betrokken bij de samenleving.
Het is belangrijk om in te zetten op verduurzaming van de energievoorziening, waarbij iedereen de
energierekening moet kunnen betalen. Mogelijkheden zijn biovergisting bij de
rioolwaterzuiveringsinstallatie en riothermie. De SGP wil in 2019 een raadspodium organiseren over
dit onderwerp.
Gebruik van ledverlichting wordt toegejuicht en het is belangrijk dat alle Huizer sportverenigingen
hieraan kunnen meedoen. Kan het college terugkomen bij de raad als er meer middelen voor
sportverenigingen nodig zijn? Ziet het college kansen voor biovergisting en riothermie en wordt de
inzet van geothermie in Huizen overwogen en zo ja, in welke vorm en worden de risico’s voor
grondwater en aardbevingen hierin meegenomen?
Suggesties voor energiebesparing zijn afschaffing van koopzondagen en autovrije zondagen.
De SGP heeft geen behoefte aan een van bovenaf dwingend opgelegde fusie of schaalvergroting als
doel en vraagt zich af of Huizen ook niet beter af is bij de provincie Utrecht.
Aandacht voor bestaande bomen, kapbeleid, onderhoud en soortkeuze is wenselijk. Beeldbepalende
lanen moeten in de toekomst groen blijven. Het BNI-terrein moet een levendige, aantrekkelijke
functie krijgen met de bestaande industriële bedrijven die veel werkgelegenheid bieden. Hoe kijkt
het college aan tegen de eventuele juridische stappen van de ontwikkelaar van BNI en tegen de
nieuwbouwplannen van Lidl? Ziet het college mogelijkheden voor een foodhall?
Veilige en goed onderhouden wegen blijven noodzakelijk. De verkeerscirculatie moet beter en
onveilige verkeerssituaties moeten worden voorkomen, net als sluipverkeer. De gelijktijdige
afsluiting van de Bestevaer en de Crailoseweg komt de verkeersdoorstroming en veiligheid niet ten
goede. Het college wordt verzocht werkzaamheden in de toekomst beter op elkaar af te stemmen en
onnodig sluipverkeer te voorkomen.
De aanbesteding van de openbaar vervoersconcessie mag geen kaalslag van het huidige fijnmazige
netwerk worden. De SGP wil zich blijven inzetten voor een lightrailverbinding langs de A27. Wil het
college zich blijven inzetten voor het fijnmazige busnetwerk in Huizen en wil het pleiten voor
aanvullend kleinschalig vervoer?
Met het oog op de nieuwe Omgevingswet wil de stuurgroep experimenteren met een wijkgerichte
benadering. Op welke wijze wil het college buurtgericht werken in wijk 1276 mogelijk gaan maken en
welke rol heeft het buurtpanel hierin?
De SGP wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Kan het college toezeggen om Proactief
Leren in Hilversum te betrekken in de aanpak voor kwetsbare jongeren?
Voor personen die veel criminaliteit plegen, is een persoonsgerichte aanpak nodig. Er dient
voldoende blauw op straat aanwezig te zijn. De SGP stemt niet in met de aanpak van de politie
Midden-Nederland, omdat de wijkagent het aanspreekpunt van de inwoners is en het meest
zichtbaar in de wijk. Blijft het college zich inzetten voor meer wijkagenten in Huizen?
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Vlaggen bij overheidsgebouwen volgens de officiële vlaginstructie heeft de goedkeuring van de SGP.
Vlaggen voor specifieke doelgroepen wijst zij af.
De SGP maakt zich zorgen over knalvuurwerk en illegaal vuurwerk en pleit voor krachtig optreden
tegen vuurwerkoverlast.
Een thuishuis voor alleenstaande ouderen die dreigen te vereenzamen kan op goedkeuring van de
SGP rekenen, evenals tiny houses boven gemeentelijke parkeerterreinen voor jongeren.
De zondag wil de SGP als rustdag blijven koesteren. Verdere aantasting van de collectieve rustdag
dient te worden voorkomen.
De heer Rebel (CDA) vraagt of de heer Bource een concreet voorbeeld heeft van een parkeerplaats
waarboven tiny houses gerealiseerd kunnen worden.
De heer Bource (SGP) noemt het terrein van HSV De Zuidvogels. Hij heeft hiervan een artist
impression gezien die hij op verzoek graag deelt.
Vervolgens benoemt hij een aantal regels om een vreedzame samenleving te bevorderen.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) noemt de begroting evenwichtig, maar heeft nog wel een aantal
vragen.
Het is niet duidelijk hoeveel geld wordt besteed aan kunst en cultuur en wat hier precies onder valt.
Op 22 november is er een raadspodium over kunst en cultuur en het zou mooi zijn als bovenstaande
informatie voor die datum beschikbaar is.
Hopelijk worden de havens in de kustvisie meegenomen. De bereikbaarheid over water is beperkt en
daarom pleit Leefbaar Huizen ervoor om of dieper te maaien of tweemaal per jaar te maaien.
De bloembakken in Huizen schijnen volgend jaar niet terug te komen in het straatbeeld en de heer
De Bruijn vraagt of dit klopt.
Het Keucheniushof heeft de gemeente 3,2 miljoen euro gekost. Op 2 november a.s. vindt een feestje
plaats voor de start van de bouw, maar Leefbaar Huizen zal hier niet bij aanwezig zijn.
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) heeft naast complimenten voor de begroting over vijf onderwerpen
vragen.
Het is teleurstellend dat er niets wordt gedaan met de vergroening van de belastingen en GroenLinks
zal daarom samen met de ChristenUnie een motie indienen om, zodra de wettelijke mogelijkheden
er zijn, de gemeentelijke belastingen en heffingen aan te passen op een zodanige manier dat
investeren in duurzaamheid wordt bevorderd.
Ontwikkeling van één gebied binnen een gemeente heeft vaak consequenties voor andere gebieden
en dit vraagt om een integrale visie waarin de ontwikkeling van de verschillende gebieden centraal
staat. Het college wordt gevraagd of het college ook vindt dat een integrale visie nodig is om Huizen
op een duurzame manier te ontwikkelen. Biedt de toekomstvisie van 2008 daarvoor voldoende en
actuele informatie? Als dit niet het geval is, welke stappen worden dan ondernomen om deze
informatie te verkrijgen?
Op welke manier bereidt de gemeentelijke organisatie zich voor op de andere manier van
samenwerken in het kader van participatie? Hoe en wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?
Heeft dienend leiderschap hier een rol in? De stichting Pro Bussum gaat zich richten op de
aantrekkelijkheid van het winkelaanbod, het faciliteren van evenementen en het branden van
Bussum. Dit gaat verder dan de acquisitiemanager in Huizen en past volgens GroenLinks beter bij de
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integrale visie. Kent het college deze stichting en erkent het de toegevoegde waarde hiervan voor
Huizen en is het college bereid om hierover met betrokkenen in gesprek te gaan?
De provincie Noord-Holland wil net als Amsterdam uit het GNR treden. Dit heeft grote financiële
gevolgen voor de achterblijvende participanten. Kan het college ingaan op de actuele stand van
zaken?
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vindt dat het groeiende aantal 65+’ers extra aandacht
verdient. Hierbij hoort het zoeken naar een alternatieve vorm van huisvesting zoals een thuishuis.
Ook is er een toenemende behoefte aan levendige ontmoetingsplaatsen voor ouderen. Kan het
college de bevindingen op het vlak van groepswonen van ouderen met de raad delen? Kan het
college toezeggen om met stakeholders in gesprek te gaan om samenwerking te stimuleren om meer
ontmoetingsplaatsen voor kwetsbare ouderen te creëren?
Naar aanleiding van de op 29 oktober jl. gestarte campagne voor een rookvrije generatie is de vraag
of het college deze campagne actief steunt door deze te delen met de bewoners van Huizen. Is het
college bereid om op korte termijn met een communicatieplan te komen om roken in huis actief te
ontmoedigen en de kaders van de startnotitie met betrekking tot een rookvrije generatie voor de
winter met de raad te delen?
Kinderen van statushouders ervaren bovengemiddeld vaak gedragsproblemen. Uit onderzoek blijkt
dat een positieve schoolervaring negatieve ervaringen kan compenseren. Veel scholen geven aan
onvoldoende middelen en professionals in huis te hebben om de begeleiding te geven die nodig is.
De gemeente subsidieert alleen het eerste jaar in de vorm van de taalschool. Met de subsidie vanuit
het Rijk kan geen extra begeleiding worden betaald. Kan het college onderzoeken of het mogelijk is
om het tweede jaar van de nieuwkomers op de Kamperfoelie financiële ondersteuning te bieden en
onderzoeken of er meer scholen in Huizen zijn die met dit probleem kampen?
GroenLinks wil mensen ondersteunen om voor een gezond leven te kiezen door een omgeving te
bieden die uitnodigt tot bewegen, met voldoende publieke faciliteiten voor sport en spel. Een andere
manier die kan bijdragen tot een gezond gewicht is informatie over voeding. De lessenserie Smaak
bestaat uit vijf lessen op basisscholen en kinderen leren hier eten verkennen door proeven, voelen,
horen, ruiken en kijken. Dit leidt ertoe dat kinderen bewustere keuzes kunnen maken voor een
duurzaam, gezond en gevarieerd eetpatroon. Kan het college de aanbeveling voor deze lessen
meenemen in de plannen voor een gezonde leefomgeving?
Sociale veiligheid op school is belangrijk en daarom heeft GroenLinks eerder gevraagd om
aanbevolen anti-pestprogramma’s onder de aandacht van basisscholen te brengen. Uit recent
onderzoek blijkt dat pestgedrag op basisscholen niet is afgenomen. Heeft het college de antipestprogramma’s in gesprekken met basisscholen aangeraden?
Scholen kunnen een subsidie ontvangen voor het projectplan gericht op het voorkomen van
jeugdcriminaliteit en het vergroten van moreel besef. Tot op heden heeft slechts één school hierop
gereageerd. Kan het college toezeggen om scholen nadrukkelijk te wijzen op dit project?
De heer Rebel (CDA) wijst erop dat het beleidskader voor gemeentelijke herindeling in Den Haag na
de zomer zou zijn gepresenteerd, maar vooralsnog is er nog niets gepubliceerd. De vraag is of er
inmiddels kan worden gesproken van onbehoorlijk bestuur, omdat de provincie de gemeenten in het
Gooi laat bungelen. Vanwege een mogelijke fusie staat de verdere ontwikkeling van de
gemeentelijke organisatie al anderhalf jaar on hold. Vacatures blijven openstaan omdat mogelijk
binnenkort zal worden gereorganiseerd. Met de komst van de provinciale verkiezingen is de kans
groot dat het proces nog verder vertraagt. Kan het college hierop reageren? Het beeld is ontstaan
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dat een groeiende groep in Den Haag af wil van de dwang en drang die door provincies wordt
opgelegd en ook de minister lijkt deze mening toegedaan. Het CDA pleit voor een zelfstandig Huizen.
Vorige week is de politieke partij Code Oranje opgericht die vooral een beweging wil zijn waarbij
meer invloed van de burger het centrale thema is, een uitgangspunt van ongeveer alle politieke
partijen. De heer Rebel betwijfelt het nut van de beweging en vraagt zich af of dit geen schoffering is
van alle hardwerkende raadsleden en staatsleden.
Tijdens het bezoek van de raad aan de vrijwilligerscentrale is het idee naar voren gebracht van
vrijwilligers om jongeren zonder startkwalificatie een zetje in de rug te geven. De inzet van
vrijwilligers vraagt om loslaten en vertrouwen, en volgens het CDA moet deze stap worden gezet en
moet worden bekeken hoe dit gedurende de rit verloopt. D66 dient op dit punt samen met het CDA
een motie in.
Bij eenzaamheid wordt vooral aan ouderen gedacht, maar 3% tot 10% van de jongeren voelt zich
chronisch eenzaam. Het college wordt daarom verzocht om hieraan op de netwerkbijeenkomst in
2019 ook aandacht te besteden.
Bestrijding van criminaliteit waar ook de burgers een steentje aan bijdragen, heeft alleen zin als er
voldoende politie aanwezig is. De norm van 1 op 5000 inwoners wordt al jaren niet gehaald en na
melding hiervan in Den Haag heeft dit tot Kamervragen aan de minister geleid, omdat de minister
meerdere malen heeft toegezegd dat de extra inzet echt terecht moest komen bij de basisteams.
Politie in de wijk is belangrijk, omdat deze weet wat er speelt, waarmee vaak erger kan worden
voorkomen.
Heeft het college een vorm van participatie voorzien bij het opstellen van het verkeerscirculatieplan
en wordt zowel naar de doorstroming als de verkeersveiligheid gekeken? Het college wordt ook
gevraagd aandacht te hebben in MRA-verband voor het groeiende fileprobleem. Ook moeten
wegwerkzaamheden op elkaar worden afgestemd. De westkant van Huizen stond de afgelopen week
muurvast, omdat er zowel op de Crailoseweg als de Bestevaer wordt gewerkt.
In 2019 komt de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer in de regio. Terugkeer van lijn 150 naar
de Uithof zou mooi zijn, omdat deze prima functioneerde. Het college wordt verzocht dit mee te
nemen in de gesprekken met de provincie.
De initiatiefnemer die probeert Huispop terug te krijgen verdient hulde.
Het huidige voorstel met betrekking tot ledverlichting komt tegemoet aan de wensen van het CDA. Er
wordt eerst gewacht op geld van het Rijk om vervolgens te bezien wat de gemeente Huizen moet
bijdragen. Kan de verlichting van de Oude Kerk worden meegenomen in de nieuwe beleidsnota
Openbare Verlichting?
Het CDA heeft bij de voorjaarsnota drie punten bepleit die nog niet zijn gerealiseerd:
abonnementhouders altijd toegang bij de Sijsjesberg, op de kortst mogelijke termijn een rookvrij
zwembad en een plek om te kitesurfen in de uitwerking van de kustvisie. Deze worden dus
aangehouden en worden ook weer voor 2019 meegegeven.
Met bovengenoemde kanttekeningen stemt het CDA in met de voorliggende voorstellen.
De heer Van der Pas (PvdA) hoopt dat het college ieder jaar bij de begroting een overzicht kan
presenteren van de bestuurlijke ambities. De PvdA is tevreden met de ingezette lijn, maar heeft nog
wel aandachtspunten. In het rijtje van veiligheid, minderhedenbeleid, jeugdzorg, en
ondernemersklimaat hoort zeker ook betaalbaar wonen. Uit gegevens van de MRA blijkt dat er
230.000 woningen in het MRA-gebied bij moeten komen om in de woningbehoefte tot 2040 te
voorzien. Tot 2025 zijn dit er minimaal 12.300. Huizen zal hier ook in moeten bijdragen om te
voorkomen dat de vergrijzing toeneemt en het voorzieningenniveau kleiner wordt. Uit de
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prioriteitstelling van Huizen blijkt niet direct de urgentie die er volgens de PvdA wel is. Kan het
college toezeggen dat het uiterlijk maart 2019 met een lijst met concrete opties komt?
1 op de 5 huishoudens heeft te maken met schulden die voor veel maatschappelijke problemen
zorgen. Als economische huisuitzettingen voorkomen kunnen worden, bespaart dit mensen veel
ellende, maar scheelt dit de samenleving ook heel veel geld. Het Rijk heeft voor drie jaar extra
middelen beschikbaar gesteld voor preventiemaatregelen, voor Huizen is dit 50.000 euro per jaar.
De PvdA ziet graag op een zo kort mogelijke termijn een voorstel van het college.
Op het gebied van participatie voert het college een verkennend onderzoek burgerparticipatie uit.
Een procesvoorstel zou nog dit jaar in de raad besproken moeten worden. Het betrekken van
inwoners bij belangrijke onderwerpen is onlosmakelijk verbonden aan een goede
informatievoorziening toegesneden op de behoefte van de inwoners. In de prioriteitstelling wordt
echter gesteld dat dit al staand beleid is. Volgens de PvdA is het eerder een groeiproces.
De politie richt zich meer en meer op wat zij als haar kerntaken ziet en heeft ook te kampen met een
aanzienlijk aantal vacatures. Als gevolg hiervan is er minder politie in de wijken en buurten. De PvdA
juicht het voorstel toe om het aantal bijzondere ambtenaren, de boa’s, uit te breiden en om het
takenpakket en uitrusting te herijken, waarbij wordt gekeken naar samenwerking met de wijkagent.
De PvdA gaat ervan uit dat hiermee ook een start wordt gemaakt met de wijkboa’s.
Ondermijnende criminaliteit kan niet alleen door opsporing en vervolging worden aangepakt.
Hiervoor is goede samenwerking tussen gemeente, politie en alle ketenpartners cruciaal.
Vanuit 2017 is er ongeveer 1 miljoen euro overgebleven en dit geld is gereserveerd voor wensen uit
het coalitieakkoord. Het voorstel is om ruim de helft te besteden aan veiligheid, waaronder de
aanpak van ondermijnende criminaliteit en extremisten, en 250.000 te gebruiken voor het
achterstallig onderhoud van het Bad Vilbelpark. Het is goed dat het wordt aangepakt, maar in feite
had er geen achterstallig onderhoud mogen zijn. 150.000 euro wordt geïnvesteerd in de
sportverenigingen en het zwembad. 18.000 euro is bestemd voor nieuwe initiatieven op het gebied
van kunst en cultuur. De overige 55.000 euro is voor twee onderzoeken naar de haalbaarheid van
een theater en een camping. De camping is eerder onderzocht en kan worden meegenomen in de
kustvisie. Het theater kan worden opgepakt in de nieuwe cultuurnota die in 2019 gereed moet zijn.
Wat de PvdA betreft kan dit geld beter worden ingezet voor onderzoek en voorbereidingen voor
meer sociale woningbouw.
De heer Meijerman (VVD) vraagt als eerste of het college bereid is om duidelijk te maken aan de
inwoners van Huizen waarom er met grote reserves zo weinig geld is voor nieuw beleid.
Naar verwachting komt de minister op 6 december met het nieuwe beleidskader voor gemeentelijke
herindeling. De VVD pleit voor een zelfstandig Huizen, tenzij de provincie op overtuigende wijze kan
aantonen dat een fusie beter is voor de gemeente.
Het dreigingsbeeld ondermijning is voldoende aangetoond, het dreigingsbeeld radicalisering is echter
niet concreet en de effectiviteit van de aanpak tot nu toe is niet helder. Als hiervoor 276.000 euro
wordt uitgetrokken, is het verzoek om meer duidelijkheid te verschaffen. Door de toegenomen
aandacht voor bovengenoemde criminaliteit dreigt er minder oog te zijn voor de kleine criminaliteit
en overlast in de wijken. De achtste wijkagent komt er helaas niet. De jeugdoverlast is in het eerste
halfjaar met 32% gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren, waarmee de hoop is dat het gevoel
van veiligheid ook is verbeterd. Bestendiging van het huidige gunstige veiligheidsniveau zal bereikt
moeten worden door taken, bevoegdheden en uitrusting van boa’s en de wijkagenten. Een
evenwichtige verdeling van preventie en handhaving zullen hierbij centraal komen te staan.
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De VVD hecht zeer aan de laanstructuur van de Nieuwe Bussumerweg. In het mobiliteitsplan 2019
wordt ingezet op het vergroten van de verkeersveiligheid, maar wat wordt gedaan aan de
verkeersproblematiek in het oude dorp en aan de westzijde?
De VVD is voorstander van de lightrailverbinding tussen Almere en Utrecht met een station ter
hoogte van Huizen en spreekt de hoop uit dat het college en de regiovertegenwoordigers in de MRA
op dit punt volhardend zullen zijn.
De herontwikkeling van De Trappenberg wordt niet in de begroting genoemd, maar is wel belangrijk.
De VVD is benieuwd naar de plannen en hoopt dat deze passen binnen de kaders die de raad heeft
geschetst in het bestemmingsplan. Het is zaak dat het college zo snel mogelijk met de raad en de
koper in gesprek gaat.
Goede en duurzame sportvoorzieningen zijn belangrijk en hierin moet samen met de verenigingen
worden geïnvesteerd.
Eerder is al door een aantal partijen bepleit dat het college alles op alles moet zetten om het
regionaal zorgcentrum van Tergooi naar Huizen te halen. Een vraag over Tergooi zelf is hoe de
financiële positie eruitziet en of er een risico is dat ook Tergooi failliet zal gaan.
Het raadspodium voor kunst en cultuur op 22 november wordt van harte ondersteund.
De kustvisie zal begin volgend jaar verschijnen en de VVD zou hierbij graag zien dat er mogelijkheden
komen voor bepaalde vormen van watersportrecreatie, waaronder het kitesurfen en een verdiepte
zwemplek voor de jeugd. Belangrijk onderdeel hiervan is de bestrijding van het fonteinkruid. Hierbij
moet worden samengewerkt met Rijkswaterstaat, universiteiten en alle mogelijkheden moeten
worden onderzocht.
Met betrekking tot het BNI-terrein liggen op dit moment de wensen van verschillende partijen nog
ver uit elkaar en een integrale visie ontbreekt. De gemeente zou een faciliterende rol moeten
oppakken en partijen bij elkaar moeten brengen. De VVD pleit voor een integrale visie en een
contractueel vastgelegde bestemming.
Door de ontwikkeling van het Blokkerpand aan de Kerkstraat – die wordt toegejuicht – is het
ontstaan van mogelijke verkeersdruk een punt van aandacht en zorg.
De aanstelling van een acquisitieambtenaar c.q. centrummanager is belangrijk en deze moet zo snel
mogelijk kunnen beginnen.
Het doel van de energietransitie wordt vanzelfsprekend onderschreven, maar het proces van de
transitie is complex en kostbaar. De gemeente en burgers moeten hierdoor niet op kosten worden
gejaagd. De enveloppe-gelden vanuit het Rijk zijn onmisbaar.
De VVD ziet graag dat het college ook de ontwikkeling van de oostzijde van de Keucheniusstraat ter
hand neemt. Hoe staat het met deze plannen?
De tarieven voor de afvalstoffenheffing stijgen met 7,5%, veel meer dan de inflatie. Kan deze stijging
beperkt worden doordat er inmiddels meer rendement uit grondstoffen wordt verkregen?
Het onderzoek naar integriteit en fraude is nog in volle gang en de onderste steen moet boven
komen, zodat de burgers ervan op aan kunnen dat ambtenaren van onbesproken gedrag zijn.
Voor De Sijsjesberg is wel incidenteel 50.000 euro beschikbaar voor de modernisering, maar geen
54.000 euro structureel. Hoe zit dit?
Mevrouw Van Werven (D66) schetst een toekomstvisie en meent dat het goed zou zijn om met
inwoners te bespreken waar Huizen in de toekomst naartoe moet. Als dit helder is, zijn keuzes voor
de korte termijn wellicht ook beter te maken. Hierbij moet ook aan het vergaderen van de gemeente
worden gedacht. Dit gebeurt al lange tijd op dezelfde manier en het is interessant om te kijken hoe
andere gemeenten dit doen.
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Voor D66 is de belangrijkste opgave voor het college de uitwerking van de duurzaamheidsagenda.
Gelukkig ligt er in Huizen een ambitie voor duurzame energie. Dit duurzaamheidsproject moet samen
met inwoners en bedrijven worden opgepakt, omdat draagvlak heel belangrijk is. Een voorbeeld is
Utrecht waar een dwarsdoorsnee van de bevolking is gevraagd om mee te denken over de
energietransitie. Op dit moment gaat het bij sportverenigingen met name over de ledverlichting. In
het raadsbesluit van 31 mei jl. staat echter dat ook er op basis van de energiescans een aanvullende
voorziening zou kunnen voorgesteld voor andere, snel terug te verdienen energiemaatregelen. D66
gaat ervan uit dat begin 2019 een voorstel wordt gepresenteerd met deze andere maatregelen. Ook
zullen verenigingen eerst een rijkssubsidie moeten aanvragen voordat de gemeente een bijdrage zal
leveren. Sportverenigingen zouden een toezegging moeten doen om snel terug te verdienen
maatregelen te nemen als voorwaarde om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke bijdrage.
Over de mogelijkheden van meer participatie wil D66 graag in overleg met de wethouder, maar
ideeën van inwoners zelf zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Ter vernieuwing van de nota kunst en cultuur zijn ook alle ideeën welkom en hierbij roept mevrouw
Van Werven nogmaals iedereen op zich te melden voor het raadspodium voor kunst en cultuur op
22 november a.s.
Een inclusieve samenleving betekent minimaal dat bewoners op een goede manier moeten kunnen
wonen en werken. Voor inwoners die het nodig hebben is er veel ondersteuning, maar niet iedereen
is hiervan op de hoogte. Het is belangrijk om duidelijker en op diverse manieren te communiceren
over alle regelingen. Daarom is D66 verheugd dat het college gaat investeren in een
communicatieplan dat rekening houdt met niet-digitalen en andere kwetsbare groepen.
Toegankelijkheid is ook in fysieke zin belangrijk.
D66 is enthousiast over het voornemen van het college om een
acquisitieambtenaar/centrummanager aan te stellen om startende bedrijven aan te trekken en beter
op weg te helpen.
Er zijn zorgen over de jeugdwerkloosheid en daarom is het goed dat wordt ingezet op een
jeugdwerkgelegenheidsproject om de komende vier jaar tweehonderd jongeren met een achterstand
tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Bedrijven willen wel graag een werk-leertraject
aanbieden, maar hebben niet altijd voldoende tijd om jongeren te begeleiden. De
vrijwilligerscentrale kan hierin wellicht een rol spelen met gepensioneerde vrijwilligers in bepaalde
beroepsgroepen. D66 dient hiervoor een motie in om de vrijwilligerscentrale een voorstel te laten
doen. De motie wordt door de hele raad gesteund.
Ook D66 had graag meer wijkagenten gezien.
Het plan van de SGP voor tiny houses is zeker interessant.
De oproep van het CDA voor de terugkeer van de bus naar de Uithof wordt door D66 ondersteund.
De heer Doorn (ChristenUnie) memoreert dat het Schommelfonds ook in het leven is geroepen om
grote variaties in de uitkering van het gemeentefonds op te vangen. Het wordt nu echter vooral
gebruikt als een soort egalisatiereserve plus. Tijdens de verkiezingscampagne hebben veel partijen
uitgesproken dat er een plan moet komen voor de algemene reserve in het licht van Arhi. In geval
van een fusie moest worden voorkomen dat de spaarpot zonder meer zou worden herverdeeld. In
het collegeprogramma en de programmabegroting staat echter niets meer over het omgaan met de
algemene reserve. Wel wordt erop gewezen dat het rendement op de reserve steeds verder daalt.
Nadeel hiervan is dat het verlies aan rente op de exploitatie ingezet had kunnen worden. Een
voordeel is dat een investering vanuit de algemene reserve zich sneller terugverdient. Kan het
college ingaan op de algemene reserve?
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Vergrijzing is een feit en de vraag is welke consequenties dit heeft en of dit proces omkeerbaar is
door Huizen aantrekkelijk te maken voor andere groepen. Naast werkgelegenheid zijn mobiliteit en
bereikbaarheid hiervoor belangrijk. De aanbesteding van het openbaar vervoer leidt tot onrust.
Bereikbaarheid is voor alle bevolkingsgroepen belangrijk, maar met name voor de ouderen.
Doelgroepenvervoer is kwetsbaar, wat blijkt uit de problematiek rondom de Wmo-taxi. Hoe denkt
het college voldoende duidelijkheid en zekerheid te geven als het gaat om mobiliteit en
bereikbaarheid? Het collegeakkoord wil het fietsen stimuleren, een ambitie die de ChristenUnie
deelt, maar onder de prestaties van de programmabegroting ontbreekt het aan goede
fietsenstallingen.
Voor De Sijsjesberg staat een renovatie van de entree en horeca gepland. De ChristenUnie wil hier
ook de kleedruimtes bij betrekken. Is het college bereid deze mee te nemen?
Bij de voorjaarsnota heeft de ChristenUnie een relatiedesk geopperd. Onderdelen hiervan ziet zij
terug en zij zal deze blijven volgen.
Tussen zelfstandig wonen van ouderen en een verzorgingshuis zit een gat. Er is behoefte aan meer
variatie van wonen met zorg nabij.
Met betrekking tot jeugdbeleid memoreert de ChristenUnie aan het idee van een
kinderburgemeester en het betrekken van jongeren met bijvoorbeeld het pizza-vragenuurtje. Wordt
hier nog concreet iets mee gedaan?
De ChristenUnie kan zich vinden in een betere toegang tot zorg en regelingen, maar deze zouden ook
begrijpelijk moeten zijn. Een begrip als cliëntondersteuning is ontstaan vanuit de ambtenaren. Een
ander voorbeeld is dat het kwijtscheldingsformulier dan niet kan worden gedownload, maar moet
worden aangevraagd.
Voor toeristen zijn op dit moment te weinig verblijfsmogelijkheden. Hotel Newport is gesloten en het
risico bestaat dat er in Huizen nog slechts één hotel overblijft. Hoe gaat het college zich het komende
jaar inzetten om de verblijfsmogelijkheden uit te breiden?
Het is belangrijk dat inwoners worden geholpen met hoe ze kunnen verduurzamen.
Voor de Blokkerpanden staat een supermarkt gepland. Om straks niet tegen een geblindeerde galerij
aan te kijken, vraagt de heer Doorn hoe het college hier tegenover staat.
De ChristenUnie kan grotendeels instemmen met de belastingnota. Het zou goed zijn om te komen
tot een vergroening van het lokale belastingstelsel waarbij de vervuiler betaalt en duurzaam gedrag
wordt beloond. Samen met GroenLinks wordt daarom een motie ingediend, ondersteund door
Dorpsbelangen Huizen, waarmee een aanzet gegeven moet worden om de vergroening van het
belastingstelsel zo snel mogelijk tot stand te brengen.
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) brengt in herinnering dat bij de voorjaarsnota is toegezegd om in
november duidelijkheid te bieden aan Zuidvogels, Stichting Huizer Hockeyclub en Zuidwal over met
welke energiemaatregelen de verenigingen geholpen zouden worden. Het college wil de uitkomst
van de overige energiescans betrekken bij het uitwerken van het coalitieakkoord. De helderheid is
belangrijk voor bovengenoemde verenigingen, maar ook voor andere verenigingen die bezig zijn met
energiescans. Om de beloofde duidelijkheid te verschaffen, wordt het voorliggende besluit
geamendeerd door de ChristenUnie. Een aanpassing die inhoudt dat aan beslispunt 2 wordt
toegevoegd: uit het geoormerkte bedrag in de reserve duurzaamheid ook voor de Zuidvogels een
bijdrage kan worden gedaan en dat dit bedrag voor de drie verenigingen is in te zetten voor
ledverlichting, maar ook voor andere energiemaatregelen uit de energiescan.
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Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vindt het nog altijd onverklaarbaar dat na de winst bij de
gemeenteraadsverkiezingen twee verliezende partijen in het college zijn gekomen.
De gemeente werd verrast door het voornemen van Blaricum en Laren om zich bij de provincie
Utrecht aan te sluiten, waardoor het samenwerkingsverband met de BEL-gemeenten en Huizen zeer
waarschijnlijk tot het verleden zal behoren. Een eventuele fusie met Blaricum en Laren stuit
Dorpsbelangen Huizen tegen de borst, omdat Huizen prima zelfstandig kan functioneren.
Het onderhoud van de ophaalbrug over de aanloophaven laat helaas te wensen over. Gaat het
college het onderhoud aanpakken?
In het oude dorp zijn drie winkels door brand vernield, maar het ziet ernaar uit dat de panden weer
in oude staat hersteld worden. Ook is Dorpsbelangen Huizen blij met het begin dat is gemaakt met
de invulling van het Keugat en zij gaat ervan uit dat het college spoedig met een oplossing komt voor
het forse tekort van de niet-verkoopbare parkeerplaatsen.
De entree en de horecafaciliteiten van De Sijsjesberg passen niet meer in de huidige tijd. Tijdens de
zomer heeft het zwembad een topdrukte gekend en een boa op deze momenten zou een goede
oplossing zijn voor eventuele onderlinge irritaties.
Het veiligheidsgevoel onder inwoners in Huizen is nog steeds te laag en contact met de wijkagent is
belangrijk. De uitbreiding van zeven naar acht wijkagenten is van essentieel belang, maar dit schijnt
op dit moment helaas niet meer aan de orde te zijn.
Dorpsbelangen Huizen gaat ervan uit dat de gemeente overeenstemming bereikt met de bewoners
van de Haardstedelaan om hier een woonbare en veilige straat van te maken.
De inwoners van Huizen dienen zo laag mogelijke woonlasten te hebben. Het college heeft echter
voor matiging van de woonlasten helemaal niets gereserveerd, zodat de woonlasten de komende
jaren sterk zullen stijgen.
Al vaker is gepleit voor een tweede lezer voor de stukken van de raad en commissies.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt hoeveel fouten mevrouw Rebel heeft gevonden en
hoeveel tekorten er in welke potjes zijn.
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft in de commissie ABM verschillende opmerkingen
gemaakt naar aanleiding van de notities, maar de wethouder noemde dit afrondingen. 3000 euro
noemt zij een aardige afronding. Ook heeft zij verschillende taalfouten geconstateerd.
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) meldt dat de ov-aanpassingen voor Huizen beperkt zijn:
twee rotondes bij de Fauna worden ovaler en bij het kruispunt van De Regentesse komt een extra
afslag. Er is inmiddels een schitterende fietsenstalling gerealiseerd waarvoor nog onderzocht wordt
of deze bemand zal worden.
Dorpsbelangen Huizen vindt dat er terughoudend moet worden omgegaan met onderzoeken. Het
bedrag van 30.000 euro voor een onderzoek naar een camping kan beter worden besteed aan de
verbetering van de camperplaats. Hier mogen volgens een bord maximaal acht campers staan, maar
aangezien er niet wordt gehandhaafd en er vaak meer staan, kan het bord net zo goed worden
verwijderd. De plaats dient kostendekkend opgeknapt te worden.
De voorzitter schorst de vergadering tot 19.30 uur.
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De voorzitter heropent de vergadering om 19.30 uur en geeft het woord aan het college om te
reageren op de algemene beschouwingen van de fracties in eerste termijn.
College
Wethouder Rebel stelt dat alle mogelijkheden aan nieuwe technieken die er zijn op het gebied van
duurzame energie zullen worden meegenomen en onderzocht op haalbaarheid en toepasbaarheid.
Productief Leren wordt op dit moment al betrokken bij het opzetten van beleid om kwetsbare
jongeren een toekomst te geven en dit zal ook worden geïntensiveerd.
Het college van Huizen heeft niet dezelfde ambities als de buurtgemeenten met betrekking tot de
overstap naar Utrecht, maar blijft zich inzetten voor het behoud van Huizen als een zelfstandige
gemeente binnen de provincie Noord-Holland.
GroenLinks heeft gevraagd of het college bereid is zich te laten informeren over het functioneren van
de acquisitieambtenaar in Gooise Meren. Het college is hiermee niet bekend, maar ziet dit juist als
reden om na te gaan hoe deze functie is ingevuld. De profielschets wordt in nauw overleg met de
HOV opgesteld en de verwachting is dat er binnen een aantal maanden kan worden begonnen met
werven.
Initiatieven voor innovatieve woonzorg-concepten worden door de gemeente ondersteund. De
wethouder verwijst naar de website www.thuishuis.org of www.knarrenhof.nl. Tot op heden hebben
zich geen initiatiefnemers gemeld. Het college stimuleert ook ontmoetingsplaatsen voor ouderen.
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) heeft ook gevraagd of het college met stakeholders in gesprek
wil gaan om samenwerking te stimuleren op het gebied van ontmoetingsplaatsen.
Wethouder Rebel wijst erop dat er op dit moment al ontmoetingsplekken zijn waar ouderen elkaar
kunnen ontmoeten.
Ook de wethouder heeft tijdens de Thorbeckelezing gehoord dat de minister heeft aangegeven meer
ruimte te willen geven voor initiatieven van onderen af. Hij hoopt dat dit betekent dat lokaal
maatwerk het nieuwe credo zal worden. Tot op heden heeft Huizen geen moeite om de vacatures
vervuld te krijgen en de verwachting is ook niet dat dit zal gebeuren vanwege een mogelijke fusie.
Het aanlichten van de Oude Kerk zal worden meegenomen in het beleidskader van de beleidsnota
Openbare Verlichting.
Het overzicht van de prioritering met uitwerking komt inderdaad jaarlijks terug.
In het voorjaar 2019 komt het college met voorstellen voor de bouwopdracht.
Mevrouw Prins (VVD) neemt aan dat dit voorstel niet alleen sociale woningbouw betreft.
Wethouder Rebel zegt dat het gaat om het bouwen van woningen waarbij een derde betaalbare,
sociale woningbouw dient te zijn.
De reserves zijn hard nodig om jaarlijks de exploitatie sluitend te krijgen. Een sluitende begroting is
uitgangspunt van dit college en hiervoor is de inzet van de reserves hard nodig.
Het VANG-beleid gaat ervan uit dat er in 2012 een scheidingspercentage van 75% zou worden
gehaald. Op dit moment wordt ongeveer 60% gehaald. Als de 75% eenmaal wordt gehaald, is de
verwachting dat dit zich gaat terugbetalen of dat er in ieder geval sprake is van gelijkblijvende
tarieven.
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De door D66 ingediende motie, met de hele raad, over de mogelijkheden van de inzet van
gepensioneerde vrijwilligers uit diverse beroepsgroepen voor het begeleiden van jongeren in leerwerktrajecten ondersteunt het college graag.
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het een mogelijkheid is om de reserves te gebruiken om
investeringen te kunnen financieren, maar de reserves zijn ook nodig om de jaarlijkse exploitatie
sluitend te krijgen.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft begrepen dat er 1,4 miljoen euro rente uit de reserves
komt. Over wat bij het Rijk wordt weggezet, wordt geen rente ontvangen. Hij vraagt wat de verdeling
van de reserves is.
Wethouder Rebel kent de exacte verhouding van deze belegging niet. Nieuwe beleggingen kunnen
niet tegen het hoogste rendement worden weggezet vanwege het schatkistbankieren. Omdat in het
verleden geld langdurig is weggezet tegen een hoog rendement, geldt op dit moment nog een
behoorlijk rendementspercentage. Op verzoek maakt de wethouder inzichtelijk waar de gelden zijn
gestald tegen welk rendement.
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft ook de suggestie gedaan om een investering te doen die meer
oplevert dan het rendement dat er nu is op het eigen vermogen. De andere vraag was hoe in de
toekomst moet worden omgegaan met de algemene reserve.
Wethouder Rebel wijst erop dat de reserves op dit moment hard nodig zijn om de exploitatie
sluitend te krijgen.
De heer Doorn (ChristenUnie) is benieuwd hoe de andere fracties hierover denken.
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) stelt dat de rente in het verleden 4% was en nu rond de 2%.
Dit gat heeft het college ook kunnen dichten.
Wethouder Rebel erkent dit, maar wijst erop dat dit wel gepaard ging met een behoorlijke
bezuinigingsopdracht.
Mevrouw Prins (VVD) is dit eens met de wethouder en wijst erop dat iedereen zeer tevreden is met
de sluitende begroting. Zij begrijpt dat de wethouder erop zal inspelen op het moment dat er kansen
zijn.
Wethouder Rebel bevestigt dit.
Het college is graag bereid om te kijken naar mogelijkheden om de gemeentelijke belastingen te
vergroenen. De huidige wet- en regelgeving biedt deze ruimte echter niet. Op het moment dat deze
ruimte er wel is, is het college zeker bereid om de mogelijkheden te onderzoeken. Dit betekent dat
nu niets kan worden gedaan met de motie van de ChristenUnie en GroenLinks.
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt op welke manier de raad hierover wordt geïnformeerd.
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Wethouder Rebel stelt voor om af te wachten of er volgend jaar bij de kader- en voorjaarsnota meer
wettelijke mogelijkheden zijn en dat de raad of het college vervolgens met voorstellen komt bij de
begroting 2020.
Mevrouw Van Werven (D66) stelt voor om dit in de toezeggingenlijst op te nemen. Op het moment
dat het college nieuwe informatie heeft, wordt de raad op de hoogte gesteld.
Wethouder Rebel (ChristenUnie) vindt een toezeggingenlijst wat ver gaan.
Wethouder Boom denkt dat de inrichting van de Havenstraat een gezamenlijke verantwoordelijkheid
is waar ook een aantal private partijen bij betrokken is, zoals de BNI en Lidl. Dit onderwerp zal de
komende jaren nog veelvuldig aan de orde komen.
Het is helaas onvermijdelijk dat er tijdens wegwerkzaamheden soms omleidingen zijn en wegen
worden afgesloten. Op de concrete vragen zal schriftelijk worden geantwoord.
Mobiliteit is een groot goed dat behouden dient te worden. Van bezuiniging kan geen sprake zijn en
de inzet is om buslijnen te behouden. Het toevoegen van de afgeschafte buslijn richting Utrecht was
het college nog niet bekend en hiervoor is nog geen actie ondernomen. In de conceptOmgevingsvisie van de provincie is de railverbinding langs de A27 in de kaart opgenomen, waarmee
de eerste stap richting inzicht voor de noodzaak van deze verbinding is gezet.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wijst erop dat in de HOV-overeenkomst staat dat alle buslijnen
in Huizen verdwijnen en dat alleen lijn 320 blijft rijden.
Wethouder Boom meent dat er geen buslijnen verdwijnen. Vervoer is overigens breder dan het
handhaven van de huidige buslijnen en noodzaakt tot het aanpassen aan de huidige tijd. Voorop blijft
staan dat de mobiliteit voor alle bewoners gegarandeerd moet blijven.
Het hele dorp, inclusief de haven, is meegenomen in de kustvisie. Het publiceren van de kustvisie zal
overigens later plaatsvinden dan eerder is gecommuniceerd. Een van de redenen is dat de
participatie op een serieuze manier wordt ingezet. Het streven is nu om dit plan in het eerste
kwartaal van 2019 te presenteren. Een andere reden dat het langer duurt, is dat het een integrale
visie zal zijn waarin ook stukken uit het verleden worden meegenomen.
Voor het verkeerscirculatieplan zullen uitgebreide metingen plaatsvinden en zal uitvoerig in gesprek
gegaan worden met betrokkenen. Het is echter onvermijdelijk dat de wensen uiteenlopen en dat niet
aan alle wensen en bedenkingen tegemoetgekomen kan worden. Als voorbeeld noemt hij de
Randweg West.
De heer Doorn (ChristenUnie) begrijpt hieruit dat deze weg er inderdaad komt.
Wethouder Boom heeft de weg als voorbeeld genoemd. Vanzelfsprekend zullen alle alternatieven
binnen het redelijke en haalbare bestudeerd worden.
Op dit moment wordt de inzet en uitrusting van de boa’s herijkt. In 2019 zal worden bekeken of er
wijkboa’s komen. Het veiligheidsgevoel hangt niet alleen af van de inzet van meer toezichthouders of
handhavers, maar wordt ook bepaald door sociale initiatieven van inwoners.
De camping en de camperplaats zullen deel uitmaken van de kustvisie.
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De wethouder heeft een verkennend gesprek gehad met een partij die in de komende commissie FD
een presentatie zal geven over De Trappenberg. In dit gesprek zal worden aangegeven waarom niet
eerder in overleg is gegaan.
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vraagt of de naam van de koper van De Trappenberg geheim is.
Wethouder Boom deelt mee dat de kopende partij met de verkopende partij heeft afgesproken dat
er niet mag worden gecommuniceerd tot 4 december. Wel kan hij melden dat het een grote serieuze
partij is die de belangen van Huizen hoog in het vaandel heeft.
Voor de Blokkerpanden is verzocht om een aansprekende entree en de wethouder kan melden dat
dit in gesprekken met de eigenaar als eerste prioriteit wordt genoemd.
Hoewel er veel ideeën zijn langsgekomen, zijn er nog geen concrete plannen voor de oostzijde van de
Keu.
Er is aandacht voor overlast als gevolg van geparkeerde fietsen en met name in het oude centrum.
In de modernisering van De Sijsjesberg zal de kleedruimte worden meegenomen.
De extra verblijfsmogelijkheden in Huizen horen bij de kustvisie. Op dit moment zijn er wat
initiatieven om kleinschalige accommodaties terug te laten komen in Huizen, maar het college vindt
het ook jammer dat hotelcapaciteit verdwijnt en ziet ook graag meer ruimte voor gasten.
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt of het college ook gaat inzetten op grootschalige capaciteit en
kijkt welke locaties hiervoor geschikt zouden zijn.
Wethouder Boom zegt dat in de discussie over de kustvisie naar voren zal komen welke
ontwikkelingen wenselijk zijn om op bepaalde locaties te stimuleren.
De heer Schaap (Dorpsbelangen Huizen) oppert de mogelijkheid van een hotelboot in de haven.
Wethouder Boom kan hier, gezien de onbekendheid met het idee, op dit moment geen reactie op
geven.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) zou het eerst willen hebben over het feit of er wel behoefte is
aan een hotel. Er is tenslotte een hotel gesloten vanwege een gebrek aan klandizie.
Mevrouw Prins (VVD) pleit voor kleinschaliger accommodaties met een verfrissende hotelaanpak.
Zij zou de wethouder graag vragen om op zoek te gaan naar geïnteresseerde ondernemers.
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) denkt niet dat er geen mensen in Hotel Newport kwamen,
maar zij meent dat de huur te hoog is geweest. Is het college voornemens om het bestemmingsplan
te wijzigen voor een zorghotel? Het zou mogelijk moeten zijn om meer mensen naar Huizen te
trekken en dan is het hotel weer hard nodig als overloop van Amsterdam.
Wethouder Boom zegt dat er op dit moment kleinschalige initiatieven worden gesteund op het
gebied van hotels in Huizen. Als hierover meer duidelijk is, zal dit in de commissie worden gedeeld.
Er is gebleken dat er meer dan voldoende vraag is naar hotelkamers om ook het voormalige Hotel
Newport als hotel te exploiteren. De gemeente is echter geen eigenaar van dit hotel. Het is aan de
ondernemer om een plan in te dienen en de gemeente kan dit wel of niet goedkeuren.
14

Op het moment dat het druk is in het zwembad worden boa’s ingezet en de verwachting is dat bij het
ingaan van het rookverbod het komend seizoen er meer inzet van boa’s nodig is.
De heer Bource (SGP) heeft geïnformeerd naar een foodhall in de Havenstraat.
De heer Meijerman (VVD) heeft gevraagd of de wethouder kan uitleggen waarom er geen structurele
middelen voor De Sijsjesberg zijn.
Wethouder Boom heeft de vraag van de heer Bource niet beantwoord, omdat binnenkort in een
besloten vergadering wordt gesproken over de mogelijkheden van dit gebied.
De vraag van de heer Meijerman beschouwt hij als een technische en hier komt hij schriftelijk op
terug.
De heer Doorn (ChristenUnie) meent dat de fietsenstalling niet bij het onderhoud hoort, maar dat
moet worden bepaald waar de fietsen gestald kunnen worden.
Hij heeft ook een vraag gesteld over een blinde galerij als entree voor de Blokkerpanden.
Wethouder Boom antwoordt op dit laatste dat hij een dergelijk voorstel niet aan de raad zou
voorleggen.
Bij het te plaatsen straatmeubilair zal zo veel mogelijk gelegenheid worden geboden om de fiets
geordend te parkeren.
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) ziet de aanwezige fietsenrekken gewoon opgestapeld staan
om plaats te maken voor de markt.
Wethouder Boom zegt dat als uit de telling en evaluatie blijkt dat er te weinig fietsplekken zijn er
zeker structurele plekken worden gecreëerd.
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) verzoekt de wethouder om op het amendement van de
ChristenUnie te reageren.
Wethouder Boom meent dat er bij de sportverenigingen volkomen helderheid is over welke regeling
is gecreëerd. Zij hebben zelfs vorige week in het kader van de bijeenkomst van het sportplatform
allemaal aangegeven tevreden te zijn met de regeling. Het college heeft een uitgebreide
duurzaamheidsopgave en te zijner tijd zal de raad voorstellen ontvangen met betrekking tot
elementen die bijvoorbeeld uit de energiescans naar boven zijn gekomen.
Wethouder Verbeek deelt mee dat er op 10 december a.s. een informatieavond zal zijn met de
omwonenden van de Nieuwe Bussumerweg. De raad zal een terugkoppeling van deze avond krijgen.
Het bedrag voor kunst en cultuur is 8.000 euro per jaar. Via het collegeprogramma komt hier
6.000 euro per jaar bij. Daarnaast is er een reserve van 32.000 euro. Voor drie jaar betekent dit dat
er 74.000 euro te besteden is.
Iedereen in de regio, de provincie, de Coöperatie Gastvrije Randmeren, Rijkswaterstaat en het
ministerie van IenW is doordrongen van de urgentie van de bestrijding van het fonteinkruid.
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De heer Koning (Leefbaar Huizen) heeft in het kader van de exoten eerder de suggestie gedaan om
contact op te nemen met de universiteit van Wageningen. Wellicht is het een idee om dat ook nu te
doen.
Wethouder Verbeek zegt dat Rijkswaterstaat naar deze suggestie kijkt. Er is ook contact met
Gastvrije Randmeren en met Wageningen.
De bloembakken komen niet meer terug. Bij de begrotingbehandeling in 2016 is gesproken over een
taakstellende bezuiniging van 250.000 euro op wegen en groen. Hierin zaten ook de bloembakken.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) noemt de bloembakken een geweldige uitstraling voor het dorp.
Hij begrijpt dat de taakstelling is behaald, maar hij hoopt dat toch middelen gevonden kunnen
worden voor de bloembakken. Hij vraagt hoeveel hiervoor nodig zou zijn.
Wethouder Verbeek antwoordt dat dit om een bedrag tussen de 15.000 euro en 20.000 euro per jaar
gaat.
De heer Schröder (D66) vraagt of dit het totale bedrag is of het bedrag waaraan de gemeente moet
meebetalen.
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) herinnert zich dat er in het verleden een potje voor kleur en
fleur was dat werd gefinancierd uit de verkoop van bepaalde gronden.
Wethouder Verbeek zegt dat de bedragen tot en met dit jaar op een creatieve manier zijn aangevuld,
waarbij gebruik is gemaakt van andere reserves en van budgetten voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Als de raad de bloembakken belangrijk vindt, kan een motie worden ingediend.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) zal hiervoor met een motie komen.
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt of de wethouder heeft overlegd met ondernemers over het
eventueel invulling geven aan de bloembakken en dat ze hier reclame voor maken.
Wethouder Verbeek heeft dit inderdaad gedaan in overleg met de ondernemers. Zij hebben haar
laten weten hier geen fondsen voor beschikbaar te hebben.
De heer Van der Pas (PvdA) wijst erop dat ondernemers via de BIZ financiële middelen krijgen om het
dorp aantrekkelijk te maken.
Wethouder Verbeek erkent dit, maar deze budgetten worden aangewend voor het organiseren voor
activiteiten in het dorp.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vult aan dat de ondernemers contributie betalen voor de BIZ aan
de gemeente, maar dat de gelden voor de ondernemers zijn. Deze constructie is bedacht om ook de
grootwinkelbedrijven mee te krijgen.
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Wethouder Verbeek meldt dat dit jaar alle leidinggevenden worden getraind in een programma
dienend leiderschap en volgend jaar wordt dit in de hele organisatie doorgevoerd. Eenzelfde proces
wordt gevolgd voor integriteit.
In de toezeggingenlijst staat de laatste stand van zaken met betrekking tot het GNR. Ook in de
voorliggende stukken wordt het onderwerp besproken op pagina 88, 97 en 120. De samenwerking
tussen de gemeenten is goed en de twee besprekingen zijn in een uiterst goede sfeer verlopen. Op
5 december a.s. vindt een gesprek plaats met de gedeputeerde van de provincie, de heer Tekin, en
de betreffende wethouder in Amsterdam, mevrouw Van Doorninck. De wethouder zal verslag doen
van deze bijeenkomst.
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vraagt of Laren en Blaricum, net als Huizen, tegen de uittreding van
Noord-Holland uit het GNR zijn.
Wethouder Verbeek kan na twee vergaderingen nog niet zeggen dat er volledige overeenstemming
bestaat. De volgende stap is overleg met Amsterdam en de provincie.
De eerste gesprekken over Huispop zijn gaande.
In samenspraak met de bewoners en andere belangstellenden wordt een visieontwerp van Bad
Vilbelpark besproken. Dit voorstel zal in het eerste kwartaal worden voorgelegd. Deze week heeft
een ecologisch landschapsarchitect een bezoek gebracht aan het park om de mogelijkheden in kaart
te brengen.
In december zal de wethouder een mededeling doen over de invasieve exoten, waarbij melding zal
worden gedaan van wat er tot nu toe is ondernomen, wat het resultaat hiervan is en wat de
vervolgstappen zijn.
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vraagt of het onderwerp anti-pestprogramma’s is
overgedragen aan wethouder Hoelscher.
Wethouder Verbeek bevestigt dit.
In de komende week wordt de ophaalbrug schoongemaakt. Op dit moment wordt een schouw van
het gebied gemaakt en de resultaten hiervan zullen worden teruggekoppeld aan de raad.
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) zegt dat het om meer gaat dan alleen schoonmaken. De
loopplanken zijn in zeer slechte staat en dit kan gevaar opleveren voor dieren en kleine kinderen.
Wethouder Verbeek stelt dat deze ook worden opgeknapt.
Wethouder Hoelscher werkt op dit moment met buurtcomité 1276 om te komen tot een subsidie
voor activiteiten. In december zullen de voorstellen in het college worden besproken en zodra er
meer duidelijkheid is, wordt de raad op de hoogte gesteld.
Over drie weken wordt de participatie in het college behandeld, maar vanzelfsprekend zullen bij het
onderwerp burgerparticipatie inwoners en de raad worden betrokken.
In het kader van het tegengaan van eenzaamheid en ontmoetingsplaatsen wordt onder de noemer
“Huizen voor elkaar” veel gedaan.
De startbijeenkomst voor het Jeugdgezondheidsplan zal plaatsvinden op 28 november a.s., waarbij
alle ketenpartners worden uitgenodigd om mee te praten. Naar aanleiding hiervan zal een
communicatieplan worden gemaakt waarbij gedifferentieerd zal worden naar doelgroepen.
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De verwachting is dat de startnotitie met betrekking tot het Jeugdplan binnen twee maanden aan de
raad kan worden gestuurd.
De problemen bij kinderen van statushouders zijn bekend en ook dat hier onvoldoende middelen
voor zijn. Vanaf 1 juli 2020 wordt inburgering een gemeentelijke taak. Weliswaar is er alleen het
eerste jaar financiële steun, maar ingeval er meer ondersteuning vanuit de scholen nodig is, wordt
maatwerk toegepast. Het college is bereid om te onderzoeken of deze problemen ook bij andere
scholen spelen.
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vraagt wat de wethouder onder maatwerk verstaat als 20%
van een schoolpopulatie uit nieuwkomers bestaat en de school aangeeft dat er een tekort is aan
personeel.
Wethouder Hoelscher zegt dat dit ook wordt opgelost via maatwerk. Er zullen geen financiële
middelen aan de school beschikbaar worden gesteld die dit vervolgens zelf kan inzetten. Hulp die
nodig is, zal worden geboden.
In het sportplatform heeft de wethouder aangekondigd te willen spreken over een rookvrije
generatie in 2040 en dit begint met het rookvrij maken van de sportterreinen in Huizen en onder
andere ook van De Sijsjesberg.
Overgewicht wordt ook meegenomen in het Jeugdgezondheidsplan. Voeding is in eerste instantie
een verantwoordelijkheid van de ouders, maar uiteraard zal in het eerste schoolbestuurlijke overleg
de lessenserie Smaak onder de aandacht van de schoolbesturen worden gebracht en dit geldt ook
voor het anti-pestprogramma.
Er is veel aandacht voor eenzaamheid en dit punt zal buiten de lopende activiteiten nadrukkelijk aan
de orde worden gesteld in de netwerkbijeenkomst in het eerste kwartaal 2019.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) hoort bij eenzaamheid de ouderen en de jeugd noemen en hij
wijst erop dat dit ook kan spelen bij mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.
Wethouder Hoelscher vindt dit een terechte opmerking en het is niet zijn bedoeling om een groep uit
te sluiten.
Vanaf het komende seizoen zal De Sijsjesberg rookvrij zijn.
Voor schuldhulp zijn voor drie jaar incidentele middelen beschikbaar gesteld door het kabinet. Deze
mogen breder ingezet worden dan alleen voor het kind en ze zijn ingezet bij het
schuldhulpverleningsbudget en zullen de komende tijd worden ingezet bij preventie onder jongeren.
Volgende week wordt dit afgestemd met jongerenwerkers en in 2019 wordt een schuldhulpmaatje
speciaal voor jongeren ingezet. In het eerste kwartaal 2019 zal ook een netwerkbijeenkomst
schuldhulpverlening plaatsvinden voor alle sociale en maatschappelijke partners. Wel wijst de
wethouder erop dat de problematiek in Huizen heel anders is dan in de grote steden. Het afgelopen
jaar zijn er twee huisuitzettingen geweest waarvan niet eens helemaal zeker is of dit alleen met het
niet betalen van de huur te maken had.
Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt of de meer persoonlijke aanpak, zoals bijvoorbeeld een telefonische
benadering, ook onderdeel uitmaakt van de plannen.
Wethouder Hoelscher zegt dat de mogelijkheden zullen worden onderzocht, waarbij de nieuwe
privacywetgeving in acht genomen zal moeten worden. 70% van de mensen die worden benaderd,
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hebben niet de behoefte om over schuldhulpverlening na te denken. De bereidheid begint pas te
ontstaan als de problemen zeer groot zijn geworden. In het communicatieplan zal worden bekeken
hoe mensen op de meest efficiënte en persoonlijke wijze benaderd kunnen worden.
De directeur van Tergooi heeft in een interview laten weten dat de financiële resultaten over 2017
wat minder waren, maar dit had vooral te maken met de investering in een nieuw ICT-systeem.
Tergooi heeft nog steeds moeite met het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel, maar dit is
iets waar alle ziekenhuizen mee te maken hebben. Hij ziet de toekomst van Tergooi zeer rooskleurig
in. De komende tijd heeft het college een kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur.
De wethouder is inmiddels door de regio aangesteld als trekker voor het doelgroepenvervoer en in
die zin zal hij nauw optrekken met de bestuurlijk trekker van de openbaarvervoerdiscussie, de heer
Voorink. Het doel is vanzelfsprekend een optimale bereikbaarheid van Huizen.
Het idee van de relatiedesk is niet overgenomen, maar het komt wel terug in het
Jeugdgezondheidsplan, dat ook preventie en vroegsignalering als belangrijke thema’s heeft.
De kinderburgemeester is opgenomen in de eerste schets van de burgerparticipatie.
Informatie dient inderdaad niet alleen goed toegankelijk te zijn. Het is ook van groot belang dat deze
begrijpelijk is. Het is een goede suggestie om niet-gebruikers hier een keer naar te laten kijken.
Het feit dat er nog steeds potjes zijn in Huizen betekent dat de voorzieningen op peil gehouden
kunnen worden of uitgebouwd kunnen worden.
Voor De Draaikom is het voorbereidingskrediet geen probleem, er is alleen nog geen dekking voor de
structurele kapitaallasten. Bij de voorjaarsnota zal de raad hierover naar verwachting nader
geïnformeerd kunnen worden.
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) mist een antwoord op de vraag of de wethouder bereid is om
het project ter voorkoming van criminaliteit onder de aandacht van scholen te brengen.
Wethouder Hoelscher zegt toe dit mee te nemen in het schoolbestuurlijke overleg. Hij wijst er wel op
dat scholen een eigen verantwoordelijkheid hebben in het implementeren van programma's.
Burgemeester Heldoorn zegt dat er gezien het succes van vorig jaar weer zeer stevig zal worden
opgetreden tegen vuurwerkoverlast. Dit houdt in dat naast politie en gemeentelijke boa’s ook
particuliere beveiligingsdiensten worden ingezet. Straatmeubilair zal worden weggehaald, dezelfde
twee vuurwerkvrije zones als vorig jaar zullen worden aangewezen en er zal voorlichting op scholen
door de brandweer en project HALT plaatsvinden.
Op het moment dat bekend werd dat er 55 extra fte’s beschikbaar waren voor wijkagenten, heeft
Huizen aangegeven haar aandeel hierin te willen hebben om op de landelijke norm te komen. Voor
Gooi en Vechtstreek zijn dit 13 fte’s geworden, maar het was teleurstellend dat er is besloten om alle
55 fte’s in te zetten voor ondermijning en cybercriminaliteit. Ondanks de betrokkenheid van andere
gemeenten in Gooi en Vechtstreek is het niet gelukt om meer wijkagenten te krijgen. Het CDA heeft
hier vervolgens Kamervragen over gesteld.
De burgemeester is blij met de instemming van de fracties voor ondermijnende criminaliteit. Het
wordt steeds duidelijker dat alleen een integrale aanpak van alle betrokken overheden en partners
nodig is om deze te bestrijden. De gemeente Huizen zal nog voor het eind van het jaar een notitie
bestrijding ondermijning bespreken.
Qua radicalisering is Huizen in 2013 als prio-gemeente aangemerkt door het NCTV. In het nieuwe
integrale veiligheidsplan wordt de evaluatie op de inzet op radicalisering opgenomen en zal duidelijk
worden waarop in de komende jaren zal worden ingezet.
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De voorzitter schorst de vergadering voor 20 minuten voor het fractieberaad.
De voorzitter heropent de vergadering.
Tweede termijn voor de fracties
Raad
De heer Bource (SGP) is er voorstander van om te kijken of er mogelijkheden zijn voor de terugkeer
van de bloembakken.
Hij sluit zich aan bij de opmerkingen van GroenLinks over de kustvisie en het oude dorp. Samenhang
en een integrale visie zijn heel belangrijk. Dit geldt ook voor de zachte kant van participatie, 65+’ers,
alternatieven voor huisvesting en over goed en passend onderwijs. De SGP deelt het belang van
programma’s om pesten te voorkomen.
De SGP vindt ook dat Huizen een zelfstandige gemeente moet blijven en ook voelt de SGP veel voor
lokaal maatwerk.
Het is teleurstellend dat inzake de wijkagenten op dit moment alleen kan worden gewacht op de
beantwoording van de Kamervragen.
Lijn 150 is kansrijk en terugkeer moet worden bekeken.
De PvdA heeft er gelijk in dat betaalbaar wonen een uitdaging is en de bijdragen over
schuldhulppreventie is de heer Bource uit het hart gegrepen.
De VVD heeft terecht gewezen op de kleine criminaliteit die aandacht verdient.
Een regionaal zorgcentrum in de buurt van of bij voorkeur in Huizen is belangrijk.
De ChristenUnie heeft terecht gewezen op de consequenties van de ‘zilveren generatie’. Het is
inderdaad belangrijk om op preventieve jeugdzorg in te zetten.
De SGP kan instemmen met de toelichting van de wethouder naar aanleiding van het amendement
van de ChristenUnie.
Veel van de overlast van De Sijsjesberg in de zomer wordt veroorzaakt door bezoekers van buiten
Huizen en het gebruik van lachgas was op sommige dagen zorgwekkend.
Wethouder Rebel heeft gesteld alternatieve energievormen te onderzoeken en hij is blij dat de
wethouder al contact heeft met ‘Productief Leren’.
De hoop is dat de Havenstraat met al haar uitdagingen niet zo lang zal duren als de Keucheniusstraat.
De heer Bource is blij met de inzet op openbaar vervoer en het verkeerscirculatieplan.
Wethouder Verbeek had goed nieuws over de Nieuwe Bussumerweg en over dienend leiderschap en
de aandacht voor integriteit.
De opmerkingen van wethouder Hoelscher over comité 1276, het tegengaan van eenzaamheid en
het werken aan schulden van jongeren zijn van grote waarde. Hij heeft eveneens terecht gewezen op
de toegankelijkheid van het dorp met een beperking.
De burgemeester heeft toegezegd dezelfde aanpak te hanteren als vorig jaar met betrekking tot
bestrijding van vuurwerkoverlast en dat is mooi.
Het amendement A1 wordt op dit moment niet ondersteund. De actie van de wethouder wordt eerst
afgewacht.
De motie M1 heeft de SGP mede ingediend.
De motie M2 wordt op dit moment niet ondersteund. De ontwikkelingen worden vooralsnog
afgewacht en naar aanleiding hiervan eventuele voorstellen.
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De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) deelt mee dat Leefbaar Huizen tegen de provincie is en dat geldt
zowel voor Noord-Holland als voor Utrecht.
De wethouder heeft toegezegd met betrekking tot de algemene reserve uit te zoeken hoeveel waar
is ondergebracht. Naar aanleiding hiervan volgt een reactie.
Leefbaar Huizen stelt voor om in het water te gaan bouwen. Voor de kust kan een prachtig
bouwproject worden gerealiseerd van tussen 130 en 330 woningen.
De heer Doorn (ChristenUnie) meent dat hiermee toeristen niet meer naar Huizen zullen komen
vanwege het verlies van de kust.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) zal gezien de spreektijd dit plan in een andere commissie
presenteren.
Dorpsbelangen Huizen wordt geadviseerd om niet te blijven hangen in de verloren plaats in het
college.
De droom die D66 heeft geschetst is prachtig, maar zo werkt het helaas niet. Juist de ondernemers
die zij graag wil behouden, verlaten Huizen nu al.
M1 is door Leefbaar Huizen mede ingediend.
M2 kan Leefbaar Huizen niet ondersteunen.
A1 zal Leefbaar Huizen niet ondersteunen.
Op 12 juni 2018 is op verzoek van de collegepartijen gevraagd om een motie mede te ondertekenen,
maar dezelfde avond is een amendement ingediend die de motie onderuit heeft gehaald. Vanwege
dit feit zou Leefbaar Huizen de programmabegroting van 2019 niet kunnen goedkeuren, ware het
niet dat Leefbaar Huizen vanavond ook heeft aangegeven tevreden te zijn met de begroting en deze
daarom toch goedkeurt.
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vindt het mooi dat de SGP aandacht vraagt voor duurzame energie
als geothermie en zij is blij dat de wethouder alle duurzame energiebronnen wil onderzoeken.
Terugkeer van lijn 150 is een prima voorstel, zeker tot de lightrail er is.
GroenLinks kijkt uit naar het geactualiseerde jaarlijkse overzicht.
De participatie met een dwarsdoorsnee van de bevolking spreekt GroenLinks aan.
Aan een andere manier van vergaderen wordt graag meegedacht.
Fijn dat de wethouder de kinderburgemeester en het pizza-vragenuurtje heeft opgenomen in het
plan.
GroenLinks denkt dat Arhi op dit moment nog niet urgent genoeg is om al concrete stappen te
nemen, maar het is goed om hier aandacht voor te houden.
Mevrouw Rienstra meent dat het goed is als de raad zich gezamenlijk uitspreekt om het college
opdracht te geven om het uiterste te doen om uittreding uit het GNR te voorkomen. GroenLinks zal
hiervoor met een motie komen.
Wethouder Rebel heeft toegezegd in gesprek te gaan met zijn collega’s in Bussum over hoe het
initiatief van de dorpsmanager en de evenementencoördinator is opgestart.
In de kustvisie wordt zoveel meegenomen dat dit wel eens de toekomstvisie van Huizen zou kunnen
worden.
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) heeft de toekomstvisie van D66 als origineel en inspirerend
ervaren.
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Inderdaad verdient zowel de eenzaamheid onder ouderen als onder jongeren aandacht.
Het rookvrij maken van De Sijsjesberg wordt van harte ondersteund.
Onderzoek doen naar meer sociale woningbouw staat ook op het prioriteitenlijstje van GroenLinks.
Het is fijn dat de wethouder heeft toegezegd de begrijpelijkheid en de toegankelijkheid van de
cliëntenondersteuning op te pakken.
GroenLinks ondersteunt de initiatieven van de ChristenUnie en de SGP op het gebied van
alternatieve woonvormen.
De heer Rebel (CDA) dankt de wethouder voor het opnemen van de aanlichting van de Oude Kerk in
het verlichtingsplan.
De insteek voor de participatie bij het verkeersplan klinkt goed en hij is blij dat de Randweg West van
de baan is, mede gezien de vele onderzoeken in het verleden.
De heer Doorn (ChristenUnie) is op de hoogte van de vele onderzoeken, maar deze dateren tot 2010.
De heer Rebel (CDA) denkt dat er wel iets is veranderd in de laatste acht jaar, maar hij denkt niet dat
deze veranderingen grote invloed hebben.
De heer Doorn (ChristenUnie) wijst erop dat intussen de Blaricummermeent is gebouwd.
De heer Rebel (CDA) stelt voor om de methode ‘Japanse duizendknoop’ te hanteren voor de
bloembakken. Voor de bestrijding van deze exoot was 70.000 euro beschikbaar. Dit geld is niet
gebruikt, maar de Japanse duizendknoop is wel bestreden.
De heer Hoelscher heeft toegezegd alle informatie over programma’s mee te nemen in het
schoolbestuurlijke overleg, maar hij heeft ook aangegeven dat het de verantwoordelijkheid van de
school is om zaken wel of niet te implementeren.
Het pleidooi om er bij de energietransitie op te letten dat de gewone burger niet te hard wordt
geraakt, wordt door het CDA onderstreept. Een raadspodium voor dit onderwerp is zeer wenselijk.
De heer Rebel is benieuwd naar het ontwerp van de tiny houses.
Met betrekking tot de noodzaak voor meer betaalbare woningen, adviseert hij de PvdA om eens in
Den Haag de discussie aan te gaan over de bevolkingsgroei in Nederland. Door de provincies worden
zeer strikte grenzen gehanteerd en wellicht zou hier een keer iets aan gedaan moeten worden.
Bij onderzoek naar mogelijke locaties voor woningbouw adviseert het CDA om het groen zo veel
mogelijk te respecteren.
De reserves zijn nodig om de lopende begroting te financieren of er moet bezuinigd worden.
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft gesproken over investeringen uit de algemene reserve die meer
opbrengen dan de reserve.
De heer Rebel (CDA) zegt dat per geval moet worden bekeken of deze mogelijkheden er zijn.
Hij adviseert mevrouw Rebel om hem buiten de vergadering een keer aan te spreken over het feit
dat Dorpsbelangen Huizen niet in het college zit en dan zal hij haar een verklaring geven.
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) meent dat deze opmerking niet transparant is.
De heer Rebel (CDA) wil als het gaat om personen terughoudend zijn in de raadzaal.
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M1 wordt door het CDA gesteund.
M2 wordt sympathiek geacht, maar het instrumentarium vanuit Den Haag moet er wel zijn. Hij zou
willen adviseren om de motie voorlopig in te trekken.
A1 wordt niet gesteund, omdat de wethouder zelf met het sportplatform in overleg gaat. De
voorstellen van het college worden afgewacht.
De heer Van der Pas (PvdA) meent dat de overgang van Huizen naar Utrecht eventueel een mogelijke
fusie afwendt, maar hiervoor komen andere problemen terug.
Een raadspodium duurzaamheid is een uitstekend initiatief.
De tekening voor tiny houses boven een parkeerterrein wordt met spanning afgewacht.
Als reserves verantwoord aangewend kunnen worden, is er geen bezwaar. Een structureel sluitende
begroting blijft wel het uitgangspunt.
Het college is gevraagd om uiterlijk in maart 2019 te komen met plannen voor woningbouw en de
wethouder heeft dit toegezegd.
Enerzijds wordt aangedrongen op uitbreiding van de boa’s, maar tegelijkertijd leek er bij de
wethouder wat terughoudendheid bij de wijkboa’s. Met de terugtrekkende politie zou dit een mooie
oplossing kunnen zijn. Een goed geïnformeerde toezichthouder kan wel degelijk effectief zijn.
Op het voorstel van de PvdA om de 55.000 euro voor onderzoeken niet te gebruiken voor de
camperplaats, maar in te zetten voor voorbereiding woningbouwonderzoeken is weinig reactie
gekomen. Wellicht komt deze op een later moment nog.
De PvdA is zeer tevreden met de antwoorden van de wethouder op het gebied van de
schuldhulpverlening.
M1 is mede door de PvdA ingediend.
M2 is een goed idee dat op dit moment helaas niet haalbaar is. Doorslaggevend is dat de wethouder
heeft aangegeven dat hij deze ontwikkelingen volgt en er op een later moment op terugkomt.
A1 over de verlichting sportvelden wordt ook niet door de PvdA ondersteund.
De heer Meijerman (VVD) merkt op het gebied van grote onderwerpen een hoge mate van
gelijkgestemdheid, waarmee een goede basis wordt gevormd voor snelle besluitvorming en
daadkrachtig bestuur.
Iedereen ziet het belang in van de lightrail.
Ook het belang van duurzaamheid wordt door niemand bestreden. De VVD steunt het voorstel voor
een raadspodium overigens van harte.
Met betrekking tot de politie zijn er in het algemeen zorgen over de inzet van manschappen. Hoewel
de veiligheidscijfers zijn gedaald, zou de inzet op ondermijning en andere landelijke zaken kunnen
leiden tot meer kleine criminaliteit.
Voor de kustvisie is er perspectief op een goede en snelle afloop.
De PvdA zet wel erg zwaar in op sociale woningbouw en de VVD wil zich ook sterk maken voor de
middengroepen.
Voor de VVD is een acquisitieambtenaar c.q. centrummanager een persoon die zich bekommert om
het economisch welzijn van Huizen, die nieuwe bedrijven acquireert en die zich ook inzet voor de
levendigheid en voor goede diversiteit binnen de winkelcentra.
De heer Koning (Leefbaar Huizen) meent dat een acquisitieambtenaar zoals de VVD dit ziet beleid
vereist, maar dit beleid is enorm verouderd. Hij pleit ervoor om eerst nieuw beleid te maken voordat
deze persoon wordt aangesteld.
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De heer Meijerman (VVD) weet niet dat het beleid ten aanzien van een acquisitieambtenaar is
verouderd. Hij erkent wel dat deze persoon een stevige basis moet hebben om het werk te kunnen
doen.
Volgens de VVD is er ook al een en ander verricht voor Keuchenius-Oost en daarom was het
verrassend om de wethouder te horen zeggen dat vanaf nul moet worden opgebouwd.
M1 is mede ingediend door de VVD.
M2 wordt in de basis positief beoordeeld door de VVD, maar de wijze waarop het is geformuleerd
gaat op dit moment te ver.
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt hoe de VVD de motie dan wel verwoord had willen zien.
De heer Meijerman (VVD) had graag gezien dat er was gevraagd om een onderzoek naar het
vergroenen van de gemeentelijke belastingen.
De heer Doorn (ChristenUnie) vindt het jammer dat dit niet vooraf is gemeld, maar hij denkt dat hij
namens zijn mede-indieners kan spreken als hij de motie op de door de VVD voorgestelde manier
zou indienen.
De heer Meijerman (VVD) zegt dat de VVD het amendement niet steunt, omdat dit onderwerp later
aan de orde komt.
Mevrouw Van Werven (D66) vindt een raadspodium duurzaamheid zeer interessant en hoopt dat
hier een grote groep inwoners en bedrijven over meedenkt.
Voor zover reserves investeringen zijn die opbrengsten genereren die hoger uitvallen dan de rente
van 2%, moeten deze zeker van geval tot geval bekeken worden. Het moet niet de bedoeling zijn dat
er structurele bezuinigingen doorgevoerd moeten worden om investeringen te kunnen doen.
M1 wordt door D66 zelf ingediend.
De status van M2 is op dit moment niet duidelijk gezien het betoog van de heer Doorn van zojuist.
De heer Doorn (ChristenUnie) zal voor de stemming een korte schorsing aanvragen voor overleg.
Mevrouw Prins (VVD) meent dat door wijziging van de motie op de manier waarop de heer Doorn
eerder heeft gesteld, de motie precies vraagt wat de wethouder in zijn bijdrage heeft toegezegd:
namelijk een onderzoek doen waar hij op terugkomt.
De heer Doorn (ChristenUnie) is blij dat de wethouder er heel positief tegenover staat, maar hij heeft
er nog geen termijn aan verbonden.
Mevrouw Prins (VVD) zegt dat de wethouder afhankelijk is van Den Haag en als hij aangeeft “zo snel
mogelijk”, dan is dit hiermee voor haar beklonken.
De heer Rebel (CDA) sluit zich aan bij mevrouw Prins. Een termijn aangeven heeft geen enkele zin als
moet worden gewacht op Den Haag.
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Mevrouw Van Werven (D66) stelt voor om de motie eventueel in te trekken en er bij de
voorjaarsnota nog een keer mee te komen. Waarschijnlijk heeft de wethouder dan ook meer
informatie.
A1 wordt niet gesteund door D66. Het college komt in 2019 met een veel uitgebreider voorstel.
De heer Doorn (ChristenUnie) is blij dat het college alert is op de entree bij de Blokkerpanden.
Ook zal naar het stallen van de fietsen worden gekeken.
De hotelfunctie wordt meegenomen in de kustvisie.
Naar de relatiedesk wordt gekeken.
Er komt aandacht voor de mobiliteit en de bereikbaarheid.
Jongeren worden betrokken bij participatie in de vorm van een kinderburgemeester en een pizzavragenuurtje.
De kleedkamer van De Sijsjesberg wordt in de afweging van de renovatie meegenomen.
Het is een belangrijk signaal van Laren en Blaricum om aan te geven dat ze overwegen om over te
stappen naar de regio Utrecht. Vanavond is duidelijk geworden dat de meningen in de raad op dit
vlak wat uiteenlopen. Naar Utrecht overgaan brengt echter enorme ontvlechtingsproblemen met
zich mee in de veiligheidsregio, het GNR en het regioverband van Gooi en Vechtstreek.
Het raadspodium voor de duurzaamheid is een goed plan.
Naast riothermie is ook aquathermie interessant.
Of de herindeling er komt, is nog niet bekend, maar er moet wel op geanticipeerd worden en een
toekomstvisie kan hierbij helpen.
Het blijft een punt van de ChristenUnie om te bekijken of de algemene reserves op een goede manier
– eventueel via investeringen – ingezet kunnen worden voor de inwoners.
Met betrekking tot de bloembakken is er wellicht een ondernemer, eventueel een tuincentrum, die
dit zou willen doen om reclame te maken.
Er zijn veel opmerkingen gemaakt over wonen, werk en schuldhulpverlening en het signaal naar het
college lijkt duidelijk om hier extra aandacht voor te hebben.
De 55.000 euro gebruiken voor onderzoek naar woningbouw, zoals de heer Van der Pas heeft
voorgesteld, steunt de ChristenUnie.
De heer Doorn verwijst even naar de discussie die de heer Rebel en hij hadden over de A27 en de
Randweg West en hij vraagt of de heer Rebel voorstaat om de A27 te verbreden.
De heer Rebel (CDA) meent dat in geval van een mobiliteitsprobleem meerdere maatregelen
aangewend moeten worden en asfalt is een van deze maatregelen.
De heer Doorn (ChristenUnie) zegt dat dit wellicht concurreert met de lightrail. Het is goed dat de
lobby hiervoor begint te lopen, maar hij waarschuwt ervoor om op te letten dat de lijn AlmereHilversum-Utrecht niet als wisselgeld wordt gebruikt om uiteindelijk de lijn Amersfoort-Amsterdam
op te waarderen.
Totdat de lightrail functioneert, is het goed om lijn 150 terug te krijgen.
Over een wijkboa kan nagedacht worden.
Ook de ChristenUnie is blij dat de panden in de Kerkstraat na de brand behouden blijven.
M2 wordt ingetrokken. Het zou mooi zijn als er bij de voorjaarsnota 2019 extra informatie is. Richting
de begroting 2020 zou dan een beslissing genomen kunnen worden.
M1 heeft ChristenUnie mede ingediend.
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Met betrekking tot A1 merkt de heer Doorn op dat het begrijpelijk is dat verenigingen blij zijn met de
ledverlichting. De raad heeft in mei 2018 een besluit genomen over hoe om te gaan met
ledverlichting en met de energiescans. Nu wordt alleen een besluit genomen over de ledverlichting,
terwijl is toegezegd op 1 november duidelijkheid te geven over beide zaken.
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) gaat in op de moties en het amendement.
Met betrekking tot A1 denkt zij dat het om energiemaatregelen gaat en niet om alleen ledverlichting.
Zij adviseert de ChristenUnie om ook dit amendement aan te houden tot er meer duidelijkheid is.
M1 bevat alle handtekeningen, dus ook die van Dorpsbelangen Huizen.
M2 wordt ook gesteund door Dorpsbelangen Huizen. Het is belangrijk dat mensen die investeren in
verduurzaming niet gestraft moeten worden omdat hun woning duurder is geworden. De
ChristenUnie trekt de motie in en er wordt afgewacht wanneer hierover wordt gestemd.
Wellicht is Huizen ook beter af in Utrecht. Dit kan op zijn minst worden onderzocht. Het belangrijkste
is dat Huizen zelfstandig blijft. Als Laren en Blaricum niet meer in het GNR zitten, blijven alleen de
Gooise Meren over en de vrees is dat dit onvoldoende zal zijn.
Het is de vraag of de locatie die de SGP voor tiny houses in gedachten heeft de juiste is.
Dorpsbelangen Huizen is het ermee eens om krachtig op te treden tegen vuurwerk. Er wordt nu al
vuurwerk afgestoken bij het water aan de rand van Blaricum. Wat gaat de burgemeester hieraan
doen?
Een rookvrije kindomgeving wordt gesteund.
Net als de PvdA wil Dorpsbelangen Huizen het geld ook niet besteden aan onderzoeken.
Het is goed dat de lightrail inmiddels op een aantal agenda’s is gekomen.
D66 kijkt naar de toekomst, maar ziet zij in de toekomst ook de Gooise tram rijden?
Persoonlijk vindt mevrouw Rebel dat de kleedkamers van De Sijsjesberg wel meevallen. De entree
vindt zij slechter.
Dorpsbelangen Huizen is blij met het opknappen van de “parel” van Huizen.
Wat groen is, moet groen blijven en daarom is het goed nieuws dat ook het college niet voor de
Randweg West is.
Afrondende besluitvorming
2.1 Actualisering meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijk vastgoed 2018
De voorzitter concludeert dat de raad instemt met het voorstel.
2.2 Prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities 2018-2022 per oktober 2018
De heer Doorn (ChristenUnie) legt een stemverklaring af. De 15.000 euro gaat ten laste van het
begrotingsresultaat. Gewoonlijk gaat het niet zo, maar gezien de goede zaken die erin staan, zal de
ChristenUnie ermee instemmen.
De voorzitter concludeert dat de raad instemt met het voorstel.
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2.3 Verzoek aanpassing verlichting BSV De Zuidvogels en instellen voorziening voor LED-verlichting
sportverenigingen
De voorzitter brengt amendement A1 in stemming.
Het amendement behelst de volgende wijziging van beslispunt 2, waarbij de onderstreepte tekst de
wijziging is: “In de reserve duurzaamheid € 50.000,- oormerken voor het verstrekken van bijdragen
aan Stichting Huizer Hockey Club, Atletiek Vereniging Zuidwal en BSV De Zuidvogels ter hoogte van
30% van de geraamde investeringskosten inclusief btw voor de vervanging van de huidige
veldverlichting door LED-verlichting, en/of eventuele andere energiebesparende maatregelen op basis
van de energiescan.”
Het amendement wordt met 19 stemmen tegen en 8 voor verworpen. Tegen het amendement
stemden de fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, Leefbaar Huizen en SGP. Voor het amendement
stemden de fracties van Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks en ChristenUnie.
De heer Doorn (ChristenUnie) legt een stemverklaring inzake het voorstel af. De ChristenUnie is niet
tegen ledverlichting voor de verenigingen. Het gaat om het besluit in mei waarin werd afgesproken
om op 1 november duidelijkheid te geven over twee onderwerpen. Door het verwerpen van het
amendement gaat deze duidelijkheid er in de visie van de ChristenUnie niet komen. De ChristenUnie
stemt in met punt 1 van het voorstel, maar niet met punten 2, 3 en 4.
De voorzitter concludeert dat de raad instemt met het voorstel, met daarbij aangetekend dat de
fractie van de ChristenUnie geacht wordt tegen de beslispunten 2, 3 en 4 gestemd te hebben.
2.4 Meerjarenonderhoudsplanning 2018 t/m 2022 voor infrastructuur en rioolexploitatie
De voorzitter concludeert dat de raad instemt met het voorstel.
2.5 Belastingvoorstellen 2019
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) legt een stemverklaring af. Dorpsbelangen Huizen kan niet
instemmen met de argumentatie onder A en onder C. Met deze aantekening stemt Dorpsbelangen
Huizen in.
De voorzitter concludeert dat de raad instemt met het voorstel, met daarbij de aantekening dat de
fractie van Dorpsbelangen Huizen geacht wordt tegen de beslispunten A en C gestemd te hebben.
2.6 Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) legt een stemverklaring af. Onder punt 2 zijn verkeerde
berekeningen gemaakt en Dorpsbelangen Huizen kan derhalve niet met dit punt instemmen.
De voorzitter concludeert dat de raad instemt met het voorstel, met daarbij de aantekening dat de
fractie van Dorpsbelangen Huizen geacht wordt tegen punt 2 gestemd te hebben.
2.7 Rapportage “Protocol Grote Projecten”
De voorzitter concludeert dat de rapportage voor kennisgeving wordt aangenomen.
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Besluitvorming over de ingediende moties

De voorzitter brengt motie 1 in stemming.
Motie M1 betreffende inzet vrijwilligers als begeleiders bij leer-/werktrajecten
De motie is ingediend door de fractie van D66, mede namens de fracties van VVD, Dorpsbelangen
Huizen, CDA, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen, ChristenUnie en SGP.
De motie draagt het college op: met de Vrijwilligerscentrale Huizen te overleggen over de
mogelijkheden om via de Vrijwilligerscentrale te komen tot de inzet van gepensioneerde vrijwilligers
uit diverse beroepsgroepen bij het begeleiden van jongeren in leer-/werktrajecten, en de raad
hierover uiterlijk in zijn vergadering van 13 december a.s. te informeren.
De voorzitter concludeert dat de motie met algemene stemmen is aanvaard.
Motie M2 betreffende vergroening gemeentelijke belastingen (ingetrokken)
De motie is ingediend door de fractie van de ChristenUnie, mede namens de fracties van
Dorpsbelangen Huizen en GroenLinks.
De motie draagt het college op:
o de raad via de Voorjaarsnota 2019 nader te infomeren over de wettelijke mogelijkheden om,
al dan niet op termijn, te komen tot een vergroening van het belastingstelsel en het via de
OZB en/of andere gemeentelijke belastingen en heffingen begunstigen van woningeigenaren
en woningbouwers die energiebesparende maatregelen hebben getroffen c.q. zullen treffen;
o concreet beschikbare mogelijkheden tot vergroenen van gemeentelijke belastingen en
heffingen zo snel mogelijk in voorstellen aan de raad voor te leggen.
De motie is door de indienende fracties ingetrokken en daardoor niet meer in stemming gebracht.
Sluiting
De voorzitter verzoekt om een moment stilte en sluit de vergadering om 23.10 uur.
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