Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 8 november 2018
Aanvangstijd: 19.35 uur
Eindtijd:
21.35 uur
Locatie:
Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
27 Raadsleden:
(fv=fractievoorzitter)
•

VVD-fractie:
J.H. Prins (fv), J. Bartlema (vanaf 19.55 uur), 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.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.

•

2. Vaststelling agenda
De heer de Bruijn (Leefbaar Huizen) meldt, mede namens de fractie van Dorpsbelangen Huizen,
een motie (M1) vreemd aan de orde van de dag aan over “Hanging baskets”. De motie wordt als
aanvullend agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.
De heer Ribberink (VVD) meldt, mede namens de fracties van CDA, D66 en PvdA, een motie (M2)
vreemd aan de orde van de dag aan over “Verlichting op ophaalbrug over aanloophaven”. De
motie wordt als aanvullend agendapunt 14 aan de agenda toegevoegd.
Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

•

3.1 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 27 september 2018
Ongewijzigd vastgesteld.

•

3.2 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 27 september 2018
Ongewijzigd vastgesteld.

•

•

•

•

•

•

4. Ingekomen stukken
De lijst van ingekomen stukken wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende
wijzigingen.
Rubriek A
Overeenkomstig het voorstel van de heer Koning (Leefbaar Huizen) wordt besloten om brief A6
(brief van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek over “Raadsinformatiebrief oktober 2018”) en
brief A12 (brief van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek over “informatiebrief verkenning
samenwerking veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek”) over te hevelen naar rubriek
E (= behandelen in de commissie, waarna de commissie via de lijst van ingekomen stukken de
raad advies geeft over de uiteindelijke wijze van afdoening).
Rubriek B
Overeenkomstig het voorstel van de heer Koning (Leefbaar Huizen) wordt besloten om brief B2
(brief van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek over “Aanbiedingsbrief voorlopig
brandrisicoprofiel en dekkingsplan 3.0 brandweer Gooi en Vechtstreek”) over te hevelen naar
rubriek E (= behandelen in de commissie, waarna de commissie via de lijst van ingekomen
stukken de raad advies geeft over de uiteindelijke wijze van afdoening).
Rubriek C
Overeenkomstig het voorstel van de heer Schröder (D66) wordt besloten om brief C2 (brief Akd
N.V. advocaten betreffende “Bezwaarschrift namens cliënten BN International B.V. en Retail B.V.
n.a.v. afwijzing verzoek tot herziening bestemmingsplan BNI-locatie aan de Havenstraat”) over te
hevelen naar rubriek D (= schriftelijk laten beantwoorden door het college + de raad krijgt een
kopie van de antwoordbrief).
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•

5.1 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw J.H. Prins (VVD) en
de heer R.H. Rebel (CDA) over onderzoek in het kader van de ambtelijke
integriteitskwestie
Voor kennisgeving aangenomen.

•

5.2 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer R.H. Rebel (CDA) over
aankoop woningen door speculanten
Voor kennisgeving aangenomen.

•

5.3 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw K. Rienstra (GroenLinks)
over participatie
Voor kennisgeving aangenomen.

•

5.4 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw M. Lemmens
(GroenLinks) over mogelijk te schrappen buslijnen in de regio
De mondelinge beantwoording van de vragen van mevrouw Lemmens door wethouder Boom
wordt voor kennisgeving aangenomen.
Toezegging
o Wethouder Boom zegt op een daartoe strekkend verzoek van mevrouw Lemmens toe, dat de
raad op de hoogte gehouden zal worden en betrokken zal worden bij het opstellen van het
programma van eisen, mits daarvoor de ruimte is, omdat hij niet weet wat de temporisering
is voor het opstellen van het programma van eisen en hij dus ook niet weet wanneer op welke
moment daar ruimte voor is.

•
•

6. Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen
Wethouder Boom beantwoordt vragen van de heer Doorn (ChristenUnie) over de stand van
zaken m.b.t. de uitvoering van de motie over de Floriade.
Wethouder Rebel beantwoordt vragen van mevrouw Lemmens (GroenLinks) over de stand van
zaken m.b.t. de uitvoering van de motie Erfgooiers energieneutraai en toekomstbestendig.
Toezegging
o Wethouder Rebel zegt op een daartoe strekkend verzoek van mevrouw Lemmens
(GroenLinks) toe, dat de raad schriftelijk zal worden geïnformeerd over de stand van zaken
m.b.t. de aanbesteding, en op welke momenten in de verdere procedure welke zaken nog aan
de raad zullen worden voorgelegd.

•

Wethouder Boom beantwoordt vragen van de heer Doorn (ChristenUnie) over de motie
Kustvisie.
Toezegging
In antwoord op een vraag va de heer Doorn en in reactie op een opmerking van de heer Rebel
(CDA), bevestigt wethouder Boom wat hij al in de vergadering van de commissie Fysiek Domein
van 17 oktober jl. aangaf, namelijk dat de inzet er op gericht is om in het eerste kwartaal 2019
een voorstel voor de Kustvisie aan de raad voor te leggen, onder voorbehoud dat de gesprekken
met alle betrokken partijen in het kader van een zorgvuldig proces tijdig zijn afgerond.

•

Voor het overige wordt het overzicht voor kennisgeving aangenomen.
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•

7. Hamerstukken
7.1 Onderzoek informatiewaarde begroting en jaarstukken
Zonder beraadslagingen conform voorstel besloten.

•

7.2 Vergoeding externe leden rekenkamercommissie
Zonder beraadslagingen conform voorstel besloten.

•

•
•

8. Uitvoering motie BNI
Bij de behandeling is door de heer Meijerman (VVD) namens zijn fractie, en mede namens de
fracties van CDA, D66. PvdA, Leefbaar Huizen en SGP, een amendement (A1) ingediend, dat de
volgende wijziging van het voorgestelde beslispunt 2 behelst (de wijziging is het dikgedrukte
deel):
“2. In overleg tussen college en directie van BNI bezien waar de gemeente (verder) een rol kan
spelen met het oog op herontwikkeling van het terrein langs de Havenstraat, rekening houdend
met de bestaande invullingswensen, nadat hierover in een (besloten) commissievergadering
met uw raad van gedachten is gewisseld waarbij ook het onderzoek van C&W besproken
wordt.”
Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.
Vervolgens wordt conform het op grond van amendement A1 gewijzigde voorstel besloten.
Aan het slot van de behandeling deelt de voorzitter mee dat de agendacommissie in afwachting
van deze raadsbesluitvorming al een datum heeft bepaald voor de te extra beleggen besloten
vergadering van de commissie Fysiek Domein, te weten: maandag 19 november a.s., aanvang
20.00 uur.

9. Ontwerp actieplan geluid 2018-2023
• Conform voorstel besloten.
•

10. Verzoek tot opheffing geheimhouding ambtelijke integriteitskwestie
Conform voorstel besloten.

•

11. Benoeming lijstopvolger
Conform voorstel besloten.

•
•

•

12. Vragenuur
Er zijn geen te stellen vragen aan het college aangemeld.
Mevrouw Leeuwin vraagt aandacht van de raad voor de beëdiging van lijstopvolgers, waartoe
een wijziging van de verordening op de vaste raadscommissies noodzakelijk is.
Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter stemt de raad er mee in dit te bespreken in een
vergadering van het raadspresidium.
13. Aanvullend agendapunt: Motie (M1) vreemd aan de orde van de dag over hanging baskets
De motie is ingediend door de heer de Bruijn (Leefbaar Huizen), mede namens de fractie van
Dorpsbelangen Huizen. De motie behelst de volgende opdracht aan het college:
1. “de hanging baskets en bloembakken met ingang van 2019 en 2020 weer op verschillende
locaties in Huizen te plaatsen en de daarvoor benodigde jaarlijkse kosten ad € 20.000 dekken
door alternatieve aanwending van de benodigde budgetten ad € 30.000 voor het onderzoek
camping Kustvisie en € 25.000 voor het onderzoek uitbreiding theaterfunctie;
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2. in overleg te treden met ondernemers die het aangaat over cofinanciering van de jaarlijkse
kosten voor de hanging baskets en bloembakken voor 50%, gelet op ook het belang dat zij
hebben bij de kleur en fleur in het straatbeeld, en de raad over de uitkomsten te informeren.
De motie wordt na hoofdelijke stemming met 21 stemmen tegen en 6 stemmen voor verworpen.
Tegen de motie stemden: de heren Gencer en Woudsma, de dames Terlouw, Rienstra, Prins en
Van Werven, de heren Van der Pas, Rebel en Meijerman, de dames Lemmens en Leeuwin, de
heren Ribberink en Van Klink, mevrouw Van den Berge, de heren Doorn en Schröder, mevrouw
Van Deutekom, de heren Holtslag , Lekkerkerker, Bartlema en Bource.
Voor de motie stemden: de heer Schaap, de dames Rebel en Van der Kleij, de heren Koning,
Driessen en De Bruijn.

•

•

14. Aanvullend agendapunt: Motie (M2) vreemd aan de orde van de dag over verlichting op
ophaalbrug aanloophaven
De motie is ingediend door de heer Ribberink (VVD), mede namens de fracties van CDA, D66 en
PvdA. De motie behelst de volgende opdracht aan het college:
“in overleg te gaan met de buurt en brugbedieners van de ophaalbrug over de aanloophaven om
hen de ondersteuning te geven die zij van de gemeente nodig hebben om hun plannen om
verlichting op de ophaalbrug aan te brengen gerealiseerd te krijgen”
De motie is met algemene stemmen aangenomen.
Sluiting
Na een moment stilte gevraagd te hebben sluit de voorzitter de vergadering om 21.35 uur.
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