Besluitenlijst 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 vergadering en verzoekt de aanwezigen om een moment stilte.
Hij meldt dat de heer Lekkerkerker (D66) de vergadering op een later moment zal bijwonen

•

2.1 Actualisering meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijk vastgoed 2018
Conform voorstel besloten.

•

2.2 Prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities 2018-2022 per oktober 2018
Conform voorstel besloten.

•

•

•
•

•

•

2.3 Verzoek aanpassing verlichting BSV De Zuidvogels en instellen voorziening voor LEDverlichting sportverenigingen
Bij de beraadslagingen over dit voorstel is een amendement (A1) ingediend door de fractie van
de ChristenUnie. 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 Zuidvolgels 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 is 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.
Vervolgens wordt conform voorstel besloten.
De fractie van de ChristenUnie wenst daarbij aangetekend te hebben dat zij tegen de
beslispunten 2, 3 en 4 heeft gestemd.
2.4 Meerjarenonderhoudsplanning 2018 t/m 2022 voor infrastructuur en rioolexploitatie
Conform voorstel besloten.
2.5 Belastingvoorstellen 2019
Conform voorstel besloten.
De fractie van Dorpsbelangen Huizen wenst hierbij aangetekend te hebben, dat zij tegen de
beslispunten A. en C. heeft gestemd.
2.6 Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
Conform voorstel besloten.
De fractie van Dorpsbelangen Huizen wenst hierbij aangetekend te hebben, dat zij tegen
beslispunt 2 heeft gestemd.
2.7 Rapportage “Protocol Grote Projecten”
Voor kennisgeving aangenomen.
Besluitvorming over de ingediende moties

1. 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
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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 motie is met algemene stemmen aanvaard.
2. 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 waardoor het geen deel heeft uitgemaakt
van de besluitvorming over de moties.
•

Sluiting
Nadat de voorzitter alle aanwezigen om een moment van stilte heeft gevraagd, sluit hij de
vergadering om 23.10 uur.

Overzicht van door het college gedane toezeggingen:
Wethouder Rebel
• Ieder jaar zal bij de najaarsbehandeling van de begroting een geactualiseerd overzicht worden
gevoegd van de stand van zaken bij de uitwerking van het collegeprogramma.
• De raad zal een overzicht krijgen waaruit blijkt waar de overtollige gelden van de gemeente
Huizen zijn belegd (schatkistbankieren en andere beleggingen) en welk rendement daar
tegenover staat.
Wethouder Boom
• Een voorstel voor de Kustvisie zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2019 aan de raad
kunnen worden voorgelegd. In het voorstel zal ook worden ingegaan op de hotelcapaciteit in
Huizen.
• In de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 28 november a.s. zal een presentatie
plaatsvinden door de koper van het terrein van de Trappenberg.
Wethouder Verbeek
• De raad zal worden geïnformeerd over de uitkomsten van de informatieavond in de week van 10
december 2018 met de omwonenden van de nieuw Bussummerweg over de inrichting van die
weg met groen en de bomen.
• De raad zal worden geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek met de provincie en de
gemeente Amsterdam op 5 december a.s. over het uittreden uit het GNR.
• In het eerste kwartaal van 2019 zal een visie-ontwerp betreffende herinrichting Bad Vilbelpark
aan de raad worden overgelegd, dat mede in overleg met omwonenden tot stand zal komen.
3

Wethouder Hoelscher
• De raad zal worden geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg met het “buurtcomité
1276” en daarop volgende collegebesluitvorming over het buurtgericht werken.
• Naar verwachting zal de raad binnen twee maanden een startnotitie tegemoet kunnen zien voor
een jeugdplan.
• In het eerste kwartaal 2019 kan de raad voorstellen tegemoet zien voor schuldhulpverlening,
waaronder aan jongeren.

4

