Resumé van de openbare vergadering van de
Gemeenteraad, gehouden op 23 april 2015

Aanvang: 19.30 uur

Einde: 22.00 uur

Aanwezig:

Afwezig:

27 raadsleden
M.W. Hoelscher (PvdA) vanaf 19.45 uur
A.Ph. Hertog, voorzitter
J. Veenstra, griffier
Mw. J. Bakker, wethouder
Mw. M.L.C. Verbeek, wethouder
G. Pas, wethouder
Mw. M. Verhage, wethouder

1.

Opening/mededelingen
 De voorzitter opent de vergadering en vraagt om een moment stilte.
 Hij meldt dat de heer Hoelscher (PvdA) naar verwachting de vergadering op een later moment
zal bijwonen.

2.

Vaststellen agenda
 De fracties van de VVD, Leefbaar Huizen en PvdA geven aan de noodzaak van geheimhouding
niet in te zien en daarom geen behoefte te hebben aan een besloten vergadering en dus
behandeling van agendapunt 11. CDA en D66 geven aan wel de noodzaak van geheimhouding
en dus een besloten vergadering in te zien, maar geen behoefte te hebben aan een inhoudelijke
behandeling van agendapunt 11.
Vervolgens wordt ingestemd met het voorstel van de voorzitter om agendapunt 11 toe te voegen
als hamerstukken onder agendapunt 6.4, zodat in ieder geval een besluit genomen wordt over de
drie voorgestelde beslispunten in de notitie van de voorzitter, als gevolg waarvan dan die notitie
openbaar wordt en na besluitvorming uitgedeeld kan worden aan de aanwezigen in de raadszaal.

3.

Vragenuur raadsleden
 Wethouder Pas beantwoordt vragen van de heer De Kok (CDA) over brandveiligheid in
seniorenflats, zorgcentra voor ouderen en instellingen voor mensen met een visuele of
verstandelijke beperking.
Toezegging:
o Wethouder Pas zegt toe de gevraagde rapportage over de brandveiligheid van alle
complexen waar senioren bij elkaar wonen, in het bijzonder seniorenflats, voor 1 juli a.s. aan
de raad te zullen overleggen.


Wethouder Pas beantwoordt vragen van de heer Schaap (D66) over voortgang van de plannen
voor het parkeerterrein bij zwembad Sijsjesberg.
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-2Toezegging:
o Op verzoek van mevrouw Prins (VVD) en de heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) zegt
wethouder Pas toe, in het kader van de plannen voor het parkeerterrein bij zwembad De
Sijsjesberg, ook te zullen kijken naar het parkeerterrein bij tennisvereniging De Kuil.





Wethouder Bakker beantwoordt vragen van de heer Bource (SGP) over problemen met het
Persoonsgebonden Budget.
Wethouder Bakker beantwoordt vragen van de heer Van der Helm (Leefbaar Huizen) over
wachttijden bij de Voedselbank voordat tot voedselhulp kan worden overgegaan, en de
aanvullende vraag van mevrouw Van Hartskamp (VVD) of frequent gebruik wordt gemaakt van
het broodnoodartikel.
Wethouder Bakker en de burgemeester beantwoorden vragen van de heer Doorn (ChristenUnie)
over opvang uitgeprocedeerde asielzoekers.

4.1

Vaststelling resumé van de openbare raadsvergadering d.d. 19 maart 2015
 Ongewijzigd vastgesteld

4.2

Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering d.d. 19 maart 2015
 Ongewijzigd vastgesteld.

5.1

Ingekomen stukken
 De lijst van ingekomen stukken wordt conform collegevoorstel vastgesteld.

5.2.

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

5.2a

Mededeling wethouder Pas over taxussnoeisel
 Voor kennisgeving aangenomen.

5.2b

Mededeling wethouder Pas over vuurwerkshow
 Voor kennisgeving aangenomen.

5.2c

Antwoord van het college op de raadsvragen van mevrouw Landré (GroenLinks) over oplaten
van ballonnen
 De beantwoording wordt voor kennisgeving aangenomen.
Toezegging:
 Wethouder Pas zegt op een daartoe strekkend verzoek van mevrouw Landré toe de raad over
twee jaar, als er enige ervaring mee is opgedaan, te zullen informeren over het succes van het
informeren van organisatoren van evenementen over de schadelijke gevolgen van het oplaten
van ballonnen en de adviezen die hen gegeven zullen worden te kiezen voor milieuvriendelijker
alternatieven.

5.2.d

Antwoord van het college op de raadsvragen van mevrouw Lemmens (GroenLinks) over de
verkiezingsborden in de gemeente Huizen
 De burgemeester beantwoordt aanvullende vragen van mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen)
en de heer Van der Helm (Leefbaar Huizen).
 Voor kennisgeving aangenomen.

5.3.

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

6.
6.1.

Hamerstukken
Investeringsbijdrage revitalisering oude vleugel scholengemeenschap Huizermaat
 Conform collegevoorstel besloten.
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Conceptbegroting en begrotingswijziging OFGV
 Conform collegevoorstel besloten.

6.3.

Afschaffen schriftelijke notulering en aanschaf Noturecord
 Conform collegevoorstel besloten.

6.4.

Uitkomsten onderzoek burgemeester n.a.v. vraag VVD-fractie (= agendapunt 11 dat als
hamerstuk is toegevoegd)
 In meerderheid conform voorstel van de burgemeester besloten.
 De VVD-fractie stemt tegen het voorstel.

7.

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische aandoening en/of beperking.
 Conform collegevoorstel besloten.
 Motie (M1), ingediend door mevrouw Leeuwin (PvdA), wordt in meerderheid (17 stemmen tegen
en 10 voor) verworpen, met alleen de stemmen van de VVD, PvdA en Leefbaar Huizen voor.
De motie omvat een opdracht aan het college om bij het in voorbereiding zijnde voorstel over de
collectieve zorgverzekering het volgende te betrekken en daarover advies uit te brengen:
o de toegankelijkheid van de collectieve zorgverzekering voor iedereen met een inkomen tot
130% van de bijstandsnorm;
o het mee laten verzekeren van de eigen bijdrage voor thuiszorg in de aanvullende
verzekering;
o het eigen risico in de maandelijkse premie te laten opnemen zodat een spreiding van de
kosten mogelijk is;
o compensatie van het eigen risico voor de groep chronisch zieken met een inkomen tot
130% van de bijstandsnorm mogelijk te maken en hieraan bekendheid te geven;
o vergroten van bekendheid, door goede en herhaaldelijke communicatie en voorlichting via
diverse kanalen, van de bestaande regelingen voor chronisch zieken, daarbij moet ook
gedacht worden aan het informeren van het maatschappelijk middenveld en andere
tussenpersonen.
Toezegging:
o Wethouder Bakker zegt toe, dat zij het laatste punt van motie M1 (communicatie) zal
meenemen bij de uitvoering van motie M2.


Motie (M2), ingediend door de heer Bource (SGP) mede namens de fracties van CDA, D66,
PvdA, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie, wordt met algemene stemmen
aangenomen.
De motie behelst de opdracht aan het college om:
o de inwoners van Huizen die de antwoordkaart aan het CAK hebben geretourneerd uiterlijk 1
juni 2015 door middel van een persoonlijke brief duidelijk te informeren over de gevolgen van
het beleid “Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische aandoening of
beperking”;
o contact op te nemen met de colleges van de BEL-gemeenten om dit beleid ook uit te voeren
voor de inwoners van deze gemeenten.

8.

Verkoop gemeentewoningen
 Conform collegevoorstel besloten.

9.

Wijze van vergaderen raad en commissies
 Na hoofdelijke stemming in meerderheid (21 stemmen voor en 6 tegen) conform collegevoorstel
besloten.
 De fractie van de VVD en de heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stemmen tegen.

10.

Regionale samenwerkingsagenda
 De bij dit agendapunt gevoegde stukken, en de mondeling door de Huizer ambassadeurs in de
werkgroep van raadsleden voor de regionale samenwerkingsagenda (de heer Lekkerkerker en
mevrouw Van Hartskamp) en de burgemeester gegeven informatie wordt voor kennisgeving
aangenomen.
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 Nadat een moment stilte in acht is genomen sluit de voorzitter de vergadering om 22.00 uur.
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