Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 7 februari 2019
Aanvangstijd: 19.30 uur
Eindtijd:
22.45uur
Locatie:
Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
26 Raadsleden:
(fv=fractievoorzitter)
•

VVD-fractie:
J.H. Prins (fv), J. Bartlema, 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
• mw. J.H. Prins, voorzitter bij de agendapunten 5.1 en 12
• J. Veenstra, raadsgriffier
Wethouders:
R.G. Boom, G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher (tot 22.00 uur)

Afwezig:
•

W.H. Holtslag (VVD)
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•
•
•

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen om een moment stilte.
Hij meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van de heer Holtslag (VVD).
Mevrouw Leeuwin (PvdA), in haar hoedanigheid als raadsambassadeur, schetst in vervolg op het
regiocongres van dinsdag 5 februari jl., in het kort nog eens de vervolgprocedure voor de
Regionale SamenwerkingsAgenda en de rol van de raad daarbij.

•

2. Vaststelling agenda
Op voorstel van de heer Doorn wordt besloten om agendapunt 13 “Uitgangspunten begroting
2020” te behandelen als agendapunt 10, en agendapunt 10 “Derde Tussenrapportage
Milieuprogramma 2016-2020” nadien te behandelen als agendapunt 13.
Vervolgens wordt de agenda aldus gewijzigd vastgesteld.

•

3.1 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 13 december 2018
Ongewijzigd vastgesteld.

•

3.2 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 13 december 2018
Ongewijzigd vastgesteld.

•

•

•

4. Ingekomen stukken
Mevrouw Rienstra (GroenLinks), in haar hoedanigheid als raadsambassadeur, meldt bij brief A13
(brief gemeente Zaanstad over stand van zaken initiatief klankbordgroep raads- en statenleden
MRA) dat zij en haar collega-raadsambassadeur mevrouw Leeuwin deze brief hebben laten
agenderen voor regio-verleg, omdat zij het van belang vinden dat de stem van de raden gehoord
wordt in het overleg van de MRA
De lijst van ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld, met inachtneming van de
volgende wijzigingen.
Rubriek A (voor kennisgeving aannemen)
o Brief A8 (brief van Secretariaat Imkersvereniging Blaricum, Huizen, Eemnes en omstreken)
wordt op voorstel van mevrouw van Deutekom (CDA) overgeheveld naar rubriek D
(schriftelijk laten beantwoorden door het college + de raad krijgt een kopie van de
antwoordbrief).
o De brieven A2 (brief van het ministerie van BZK over introductie rechtspositiebesluit
decentrale politieke ambtsdragers) en A3 (brief van het ministerie van BZK over per 1 januari
2019 geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van
gemeenten) worden op voorstel van de heer Schröder (D66) overgeheveld naar rubriek G
(afhandelen op de wijze zoals bij elk stuk afzonderlijk vermeld) met als wijze van afdoening
dat beide brieven worden besproken in het presidium.
Rubriek C
o Brief C1 (brief van de heer F. Veerman over parkeren op stoep omgeving Zenderwijk) wordt
op voorstel van de heer Van der Pas (PvdA) overgeheveld naar rubriek D (schriftelijk laten
beantwoorden door het college + de raad krijgt een kopie van de antwoordbrief).

•

5. (Schriftelijke) mededelingen van en beantwoording van raadsvragen door het college en de
burgemeester
Wethouder Hoelscher meldt het doorgaan van de avondvierdaagse.
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•
•

5.1 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer P. Lekkerkerker (D66)
over het stoppen van onderzoek door de politie
De schriftelijke beantwoording door het college en de mondelinge beantwoording door de
burgemeester van enkele aanvullende van enkele aanvullende vragen, wordt voor kennisgeving
aangenomen.
De heren Lekkerkerker (D66) en Van der Pas (PvdA) vragen aandacht van het raadspresidium
voor het soms niet of onvolledig beantwoorden door het college van vragen vanuit de raad om
informatie, en hoe er voor gezorgd kan worden dat in het vervolg de gevraagde informatie wel
verstrekt wordt.
Toezegging
De burgemeester zegt toe dat hij de informatievraag van de heer Lekkerkerker nog eens zal
voorleggen aan de DVC, onder de voorwaarde dat raadsleden deze problematiek ook onder de
aandacht brengen van de Tweede Kamer-fracties van hun partij.

•

•

•

5.2 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw M. Leeuwin (PvdA) over
schuldhulp zelfstandigen
De schriftelijke beantwoording door het college en de mondelinge beantwoording door
wethouder Rebel van enkele aanvullende vragen, wordt voor kennisgeving aangenomen.
5.3 Tussenbericht van het college over uitstel van de beantwoording van de raadsvragen van
mevrouw M. Leeuwin (PvdA) over verloop personeel afdeling maatschappelijke
ondersteuning
Het tussenbericht van het college wordt voor kennisgeving aangenomen.
5.4 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw Van den Berge
(GroenLinks) over besteding Klijnsma-gelden
De schriftelijke beantwoording door het college en de mondelinge beantwoording door
wethouder Hoelscher van enkele aanvullende vragen, wordt voor kennisgeving aangenomen.
Toezegging
De raad zal worden uitgenodigd voor een demonstratie-avond van de in te richten webshop waar
spullen kunnen worden verkregen die thans ook onder de kindregeling vallen.

•

•

5.5 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw K. Rienstra (GroenLinks)
over bestemming Lidl-percelen
De schriftelijke beantwoording door het college en de mondelinge beantwoording door
wethouder Boom van enkele aanvullende vragen, wordt voor kennisgeving aangenomen.
5.6 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw M. Lemmens
(GroenLinks) over de fietsstraat
De mondelinge beantwoording door wethouder Boom van de raadsvragen van mevrouw
Lemmens en enkele aanvullende vragen naar aanleiding van de mondelinge beantwoording,
wordt voor kennisgeving aangenomen.
Toezegging
De beantwoording van de raadsvragen zal ook schriftelijk aan de raad worden toegezonden.
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•

5.7 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer Meijerman (VVD) over
speelbos Sijsjesberg
Wethouder Verbeek beantwoordt de schriftelijke raadsvragen en de in de vergadering
mondeling gestelde aanvullende vragen met de mededeling, dat het college die schriftelijk
binnen de geldende termijn zal beantwoorden.

•

5.8 Mededeling wethouder Rebel over besluitvorming algemeen bestuur regio GV d.d. 7
februari 2019
Voor kennisgeving aangenomen.

•

6. Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen
Voor kennisgeving aangenomen.

•

7. Hamerstukken
7.1 Wijzigen grens maximale verwerkingskosten startersleningen
Zonder beraadslagingen conform voorstel besloten.

•

7.2 Nota bouwstenen Huisvestingsverordening 2019
Zonder beraadslagingen conform voorstel besloten.

•

7.3 Concept-marktbewerkingsplan regio Gooi en Vechtstreek “Werken aan werk 2019-2022”
Zonder beraadslagingen conform voorstel besloten.

•

7.4 Huizer zienswijze m.b.t. input voor RSA 2019-2022
Zonder beraadslagingen conform voorstel besloten.

•

7.5 Regionaal beleidsplan 2019-2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Zonder beraadslagingen conform voorstel besloten.

•

7.6 Vaststelling controleprotocol jaarrekening 2018-2021
Zonder beraadslagingen conform voorstel besloten.

•

8. Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning bouwplan 6 woningen
Plaveenseweg 14a
In meerderheid (25 stemmen voor en 1 tegen) conform voorstel besloten. Tegen stemde de heer
Schröder (D66).
Toezegging
Wethouder Boom zegt naar aanleiding van een daartoe strekkende vraag van de heer Gencer toe,
dat de raad zo spoedig mogelijk een overzicht van de prijscategorieën van de woningen ontvangt.

9. Aanbestedingsresultaat vervangende nieuwbouw Erfgooiers College
• In meerderheid (20 stemmen voor en 6 tegen) conform de beslispunten 1 en 2 besloten. Tegen
stemden de fracties van Dorpsbelangen Huizen en Leefbaar Huizen.
• In meerderheid (23 stemmen voor en 3 tegen) conform beslispunt 3 besloten. Tegen stemde de
fractie van Leefbaar Huizen.
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•
•

10. Uitgangspunten begroting 2020
In meerderheid (23 stemmen voor en 3 tegen) conform voorstel, met uitzondering van beslispunt
8, 2e streepje, besloten. Tegen stemde de fractie van Dorpsbelangen Huizen.
In meerderheid (21 stemmen voor en 5 tegen) conform beslispunt 8, 2e streepje, besloten. Tegen
stemden de fracties van Dorpsbelangen Huizen en ChristenUnie.

•

11. Regionale reactie concessie openbaar busvervoer Gooi en Vechtstreek 2021
Conform voorstel besloten.

•

12. Kadernota Integraal Veiligheidsplan 2019-2022
Conform voorstel besloten.

•

13. Derde tussenrapportage Milieuprogramma 2016-2020
Conform voorstel besloten.

•

14. Vragenuur
De mondelinge beantwoording door wethouder Boom van de vragen van mevrouw Prins (VVD)
en enkele aanvullende vragen over gasloos bouwen woningen project Keucheniusstraat, wordt
voor kennisgeving aangenomen.
Toezegging
Wethouder Boom zegt op een daartoe strekkende vraag van de heer Rebel (CDA) toe, dat de raad
geïnformeerd zal worden of er omgevingsvergunningen voor woningbouwprojecten zijn
afgegeven voor 1 juli 2018, waarvan de bouw tot op heden nog niet is aangevangen maar
waarbij wel gebouwd kan worden met een gasaansluiting.

•

Sluiting
Na een moment stilte gevraagd te hebben sluit de voorzitter de vergadering om 22.45 uur.
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