Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 9 mei 2019
Aanvangstijd: 19.30 uur
Eindtijd:
23.15 uur
Locatie:
Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
27 Raadsleden:
(fv=fractievoorzitter)
•

VVD-fractie:
J.H. Prins (fv), J. Bartlema, S.H. van Klink, J.W. Meijerman, W.H. Holtslag, J. Ribberink (vanaf 19.45
uur)

•

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.
• Nadat de voorzitter mevrouw Landré en haar beide dochters in het bijzonder welkom heeft
geheten spreekt hij een kort in memoriam uit ter nagedachtenis van de heer Evert Landré.
Vervolgens wordt door de raad een moment van stilte in acht genomen.
2. Vaststelling agenda
• De heer Bource (SGP) meldt een motie (M1) vreemd aan de orde van de dag aan, mede
namens de fracties van Dorpsbelangen Huizen, CDA, Leefbaar Huizen en ChristenUnie, over
ontwikkelen van een kerkenvisie. Deze motie wordt als aanvullend agendapunt 14 aan de
agenda toegevoegd.
• De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) meldt een motie (M2) vreemd aan de orde van de dag
aan over verbetermaatregelen Oude Haven. Deze motie wordt als aanvullend agendapunt 15
aan de agenda toegevoegd.
• De agenda wordt vervolgens aldus gewijzigd vastgesteld.
3.1 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 12 maart 2018
• Ongewijzigd vastgesteld.
3.2 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 12 maart 2018
• Ongewijzigd vastgesteld.
3.3 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 21 maart 2018
• Ongewijzigd vastgesteld.
3.2 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 21 maart 2018
• Ingestemd wordt met de volgende door de heer Van de Pas (PvdA) voorgestelde wijziging.
Op bladzijde 11 net onder het midden staat het volgende vermeld:
“De heer Van der Pas (PvdA) noemt antisemitisme een zeer complex internationaal
onderwerp waarvoor de PvdA op dit moment geen rol ziet voor de raad of het college van
Huizen.”
Deze passage is als volgt gewijzigd:
“‘Antisemitisme is verwerpelijk en daar moet tegen opgetreden worden. Hier is echter sprake
van een zeer complex internationaal onderwerp waarvoor wij op dit moment geen rol zien
voor deze raad en het college.”
• Met inachtneming van deze wijziging worden de notulen vastgesteld.
4. Ingekomen stukken
Rubriek A:
• Op voorstel van de heer De Bruijn (LH) wordt brief A2 (brief van Initiatiefgroep Huizen
Haven van ’t Gooi, Stadsraad Muiden en Vereniging dorpsraad Muiderberg over Manifest
met oproep voor samenwerking/afstemming Kust(lijn)visie Gooi en Vechtstreek)
overgeheveld naar rubriek D (schriftelijk laten beantwoorden door het college + de raad
krijgt een kopie van de antwoordbrief).
• Op voorstel van mevrouw Leeuwin (PvdA) wordt brief A8 (Brief van college over
rapportage jaarverslag klachten 2018 gemeenten Huizen) overgeheveld naar rubriek E
(behandelen in de commissie).
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Rubriek C
• Op voorstel van mevrouw Van Werven (D66), de heer Gencer (PvdA), mevrouw
Lemmens (GroenLinks) en mevrouw Van Deutekom (CDA) wordt besloten brief C2 (brief
inwoner Huizen over groenstrook rondom volkstuinencomplex Huizen) over te hevelen
naar rubriek D (schriftelijk laten beantwoorden door het college + de raad krijgt een kopie
van de antwoordbrief).
• Op voorstel van mevrouw Van Deutekom (CDA) wordt besloten brief C4 (brief van M.
Vreeswijk-Zevering over duurzamer Huizen) overgeheveld naar rubriek D (schriftelijk
laten beantwoorden door het college + de raad krijgt een kopie van de antwoordbrief).
•

Aldus gewijzigd wordt de lijst van ingekomen stukken vastgesteld.

5. (Schriftelijke) mededelingen van en beantwoording van raadsvragen door het college en de
burgemeester
5.1 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer R.H. Rebel (CDA) over
doorstroming naar voortgezet onderwijs in Huizen
• De beantwoording, inclusief de mondelinge beantwoording door wethouder Verbeek van de
aanvullende vragen van de heer Rebel (CDA), is voor kennisgeving aangenomen.
Toezegging
Op een daartoe strekkende vraag van de heer Rebel (CDA) zegt wethouder Verbeek toe het
onderwerp (niet loten en postcodebeleid waardoor leerlingen uit Huizen toch voorrang
krijgen) te bespreken met de Huizermaat en zo nodig ook het Erfgooierscollege.
5.2 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer W. Holtslag (VVD) over
politiebegeleiding Gooise Karavaan
• De beantwoording, inclusief de mondelinge beantwoording door de burgemeester van de
aanvullende vragen van de heer Holtslag (VVD), is voor kennisgeving aangenomen.
Toezegging
Op een daartoe strekkende vraag van de heer Koning (Leefbaar) zegt de burgemeester toe,
dat hij de commissie ABM zal informeren over de uitkomsten van het overleg in het
Districtelijk VeiligheidsCollege (DVC) van 23 mei a.s..
5.3 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer S.H. van Klink (VVD) over
mishandeling in Huizen
• De beantwoording, inclusief de mondelinge beantwoording door de burgemeester van de
aanvullende vragen van de heer Van Klink (VVD), is voor kennisgeving aangenomen.
5.4 Mededeling burgemeester over reactie OM informatie over beëindigde strafzaken
• Na beantwoording door de burgemeester van vragen van de heren Lekkerkerker (D66) en De
Bruijn (Leefbaar Huizen) is de mededeling voor kennisgeving aangenomen.
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5.5 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer S.H. van Klink (VVD) over
onveilige oversteek bij dr. Maria Montessorischool
• De mondelinge beantwoording van de vragen door wethouder Boom en beantwoording van
aanvullende vragen van mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) is voor kennisgeving
aangenomen.
5.6 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw M.N. Leeuwin (PvdA)
over arbeidsparticipatie
• De mondelinge beantwoording van de vragen door wethouder Rebel is voor kennisgeving
aangenomen.
6. Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen
• Voor kennisgeving aangenomen.
7. Hamerstukken
7.1 Conceptbegroting 2020, 1e begrotingswijziging 2019 en Voorlopige jaarrekening 2018
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)
• Conform voorstel besloten.
7.2 Rapportage aanbevelingen onderzoeken Rekenkamercommissie
• Conform voorstel besloten.
8. Beleidsplan sociaal domein 2019-2022, gemeente Huizen
• Bij de behandeling is door mevrouw Terlouw (ChristenUnie) namens haar fractie een
amendement (A1) ingediend, dat de volgende wijziging van het door het college voorgestelde
punt 4 onder paragraaf 7 “Inclusieve samenleving” op blz. 14 van het Beleidsplan Sociaal
Domein 2019-2022 behelst (de wijziging cursief):
“4. Acceptatie van (religieuze) minderheidsgroeperingen
Samen met vertegenwoordigers van (religieuze) minderheidsgroeperingen,
inwoners en relevante organisaties, waaronder de scholen, zetten we in op
acceptatie en inclusie van deze groeperingen. In onze contacten met diverse
minderheidsgroeperingen is altijd ruimte om belemmeringen bij deelname aan
de samenleving aan te kaarten en samen te zoeken naar oplossingen - mocht
daar aanleiding toe zijn.”
Het amendement is met 25 stemmen tegen en 2 voor verworpen. Voor het amendement
stemde de fractie van de ChristenUnie. De overige fracties stemden tegen.
• Vervolgens is conform voorstel besloten.
De fractie van de ChristenUnie tekent bij haar instemming met het voorstel aan, dat deze
fractie van oordeel is dat punt 4 “Inclusieve samenleving” van het voorstel de indruk kan
wekken, dat ruimte is voor religieuze minderheidsgroeperingen minder inhoudt dan
acceptatie en inclusie van deze groeperingen.
9. Rapportage integriteitsbeleid 2018
• Conform voorstel besloten.
10. MRA verantwoording 2018 en globale begroting 2020
• Conform voorstel besloten.
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11. Zienswijze jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek (VRGV)
• Voor wat betreft beslispunt 1 conform voorstel besloten.
• Voor wat betreft de beslispunten 2 en 3 in meerderheid (24 stemmen en 3 tegen) conform
voorstel besloten. De fractie Dorpsbelangen Huizen stemde tegen. De overige fracties waren
akkoord.
12. Aanpassing van de algemene plaatselijke verordening
• Conform voorstel besloten.
13. Vragenuur
• Wethouder Boom beantwoordde de vragen van de heer Koning (Leefbaar Huizen) over
verkoop van alcoholhoudende drank aan jongeren onder de 16 jaar tijdens Koningsdag.
• Wethouder Rebel beantwoordde de vragen van mevrouw Prins (VVD) over (tijdelijke)
plaatsing van Huizer ondernemers op de zaterdagmarkt.
Toezegging
Wethouder Rebel zegt toe dat onderzocht zal worden of het mogelijk is om flexibleler om te
gaan met de marktregels, waardoor (tijdelijke) plaatsing van Huizer ondernemers op de
zaterdagmarkt mogelijk wordt, en dat de commissie via een mededeling hierover zal worden
geïnformeerd.
14. Aanvullend agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag (M1) over ontwikkelen van
een kerkenvisie
• De motie is ingediend door de heer Bource (SGP), mede namens de fracties van
Dorpsbelangen Huizen, CDA, Leefbaar Huizen en ChristenUnie. De motie behelst de volgende
opdracht aan het college:
o met kerkeigenaren, burger- en erfgoedorganisaties een duurzame toekomstvisie te
ontwikkelen voor kerken binnen de gemeente, waarbij de rollen van de verschillende
private en publieke betrokkenen worden geduid;
o nog voor dit jaar daarvoor een decentralisatie-uitkering aan te vragen bij het ministerie
van OCW;
o de loods herbestemming monumenten van de provincie Noord-Holland om
ondersteuning te vragen bij de ontwikkeling van de kerkenvisie;
De motie is met algemene stemmen aangenomen.
15. Aanvullend agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag (M2) over
verbetermaatregelen Oude Haven
• De motie is ingediend door de heer De Bruijn (Leefbaar Huizen). De motie draagt het college
op uiterlijk in de begrotingsraadsvergadering van 11 juli a.s. een voorstel aan de raad voor te
leggen hoe en wanneer het invulling zal geven aan:
1. een voorstel over de verbetermaatregelen Oude Haven, de daarmee gepaard gaande
kosten en de mogelijke dekking daarvan;
2. dit voorstel onmiddellijk volgt op de vaststelling van de Kustvisie door deze raad;
3. dit voorstel afkomstig is van het projectteam Kustvisie;
4. de planning en realisatie van deze maatregelen alsmede het budget worden
ondergebracht en beheerd vanuit het Kustvisieproject en projectteam.
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De motie is na hoofdelijke stemming met 12 stemmen voor en 15 tegen verworpen. Voor de
motie stemden de fracties van VVD, Dorpsbelangen Huizen en Leefbaar Huizen, in casu: de
heren Schaap, Holtslag. Ribberink en Driessen, mevrouw Prins, de heren Koning, Van Klink en
De Bruijn, mevrouw Van der Kleij, de heren Meijerman en Bartlema en mevrouw Rebel.
Tegen de motie stemden de fracties van CDA, D66, PvdA, GroenLinks ChristenUnie, SGP, in
casu: de heer Schröder, mevrouw van den Berge, de heren Rebel en Van der Pas, mevrouw
Van Werven, de heren Gencer en Doorn, mevrouw Rienstra en mevrouw Lemmens, de heer
Bource, mevrouw Leeuwin, de heer Woudsma, mevrouw Terlouw en mevrouw Van
Deutekom en de heer Lekkerkerker.
Sluiting
• Na een moment stilte gevraagd te hebben sluit de voorzitter de vergadering om 23.15 uur.
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