Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 21 maart 2019
Aanvangstijd: 19.30 uur
Eindtijd:
21.17 uur
Locatie:
Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
26 Raadsleden:
(fv=fractievoorzitter)
•

VVD-fractie:
J.H. Prins (fv), S.H. van Klink, J.W. Meijerman, W.H. Holtslag, 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 (vanaf 20:10 uur), 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
• G. Klompmaker, plv. raadsgriffier
Wethouders:
R.G. Boom, G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher

Afwezig:

J. Bartlema (VVD)
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1. Opening en mededelingen
• De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen om een moment stilte.
• De voorzitter meldt de afwezigheid van de heer Bartlema (VVD) en mevrouw D.C. van
Deutekom (CDA), die later in de vergadering wordt verwacht.
2. Vaststelling agenda
• Motie vreemd aan de orde van de dag van de heer Koning (Leefbaar Huizen), mede namens
de fracties van de CU en SGP. Deze motie wordt als agendapunt 11 toegevoegd.
• Het verzoek van de heer Lekkerkerker (D66) om agendapunt 7.3 als behandelpunt te
agenderen wordt door de raad afgewezen.
3.1 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 februari 2018
• Ongewijzigd vastgesteld.
3.2 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 7 februari 2018
• De raad stemt in met wijzigingsvoorstel 1 van mevrouw Leeuwin (PvdA)
• De raad stemt in met wijzigingsvoorstel 2 van mevrouw M.K. Rebel (DH)
• Aldus gewijzigd worden de notulen vastgesteld.
4. Ingekomen stukken
Rubriek A:
• Op voorstel van de heer De Bruijn (LH) wordt brief A1 overgeheveld naar rubriek E, met
de wens om presentatie over dit onderwerp in de commissie.
• Op voorstel van de heer Doorn (CU) wordt in brief A2, pagina 4 (1.3.1) de stemverdeling
CU/SGP als volgt aangepast: “… , terwijl ChristenUnie 2 zetels en SGP één zetel
behaalde.”
• Op voorstel van mevrouw Leeuwin (PvdA) wordt brief A5 overgeheveld naar rubriek G,
met als toelichting dat het onderwerp van de brief onderdeel behoort te zijn van staand
beleid in het formatieproces bij benoeming van bestuurders.
Rubriek C
• Op voorstel van mevrouw Terlouw (CU) wordt brief C1, eerste deel, overgeheveld naar
rubriek D.
• Op voorstel van de heer Van der Pas (PvdA) brief C2 overgeheveld naar rubriek E. Voor
commissiebehandeling wordt de wens uitgesproken om een notitie van het college te
ontvangen.
• Op voorstel van mevrouw Prins (VVD) wordt brief C3 overgeheveld naar rubriek D, met
het verzoek om ook de wens van Gooise Meren en de reactie van het college daarop in
de brief mee te nemen.
•

Aldus gewijzigd wordt de lijst van ingekomen stukken vastgesteld.

5. (Schriftelijke) mededelingen van en beantwoording van raadsvragen door het college en de
burgemeester

2

5.1 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de Meijerman (VVD) over het
speelbos Sijsjesberg
• Na aanvullende vragen van de heer Meijerman (VVD) en aanvullende toelichting van
wethouder Verbeek wordt van de schriftelijke beantwoording kennisgenomen.
5.2 Mondelinge beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer De Bruijn
(Leefbaar Huizen) over verbetermatregelen oude haven
• Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen van de heer De Bruijn (LH).
Toezegging
Hierbij zegt de wethouder toe dat de maatregelen die de veiligheid van de haven betreffen
uiterlijk 1 april 2019 zijn getroffen.
6. Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen
• Voor kennisgeving aangenomen.
7. Hamerstukken
7.1 Verkoop grond aan de Alliantie Ontwikkeling B.V.
• Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
7.2 Manifest “Groen verdient de ruimte
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
7.3 Aanvullende motivering bezwaarprocedure WPRI/BNI
• Het voorstel is met 25 stemmen voor aangenomen.
De heer Lekkerkerker heeft niet deelgenomen aan de stemming.
8. SPUK begroting vaststellen
• Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
9. Initiatiefvoorstel voor het opnemen in de APV van een verbod tot het oplaten van
ballonnen
• Na hoofdelijke stemming is het voorstel met acht stemmen voor (GroenLinks, ChristenUnie
en PvdA) en 18 stemmen tegen afgewezen.
10. Vragenuur
• Geen aanmeldingen voor het vragenuur.
11. Motie vreemd aan de orde van de dag over BDS
• De motie is met zes stemmen van de fracties van Leefbaar Huizen, ChristenUnie en SGP voor
verworpen.
Sluiting
• Na een moment stilte gevraagd te hebben sluit de voorzitter de vergadering om 21.17 uur.
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