Resumé van de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op 25 juni 2015 (voortgezet op
2 juli 2015)

Aanvang: 19.30 uur

Einde: 23.10 uur

Aanwezig:
26 raadsleden

Afwezig:
B. Schröder (D66)

A.Ph. Hertog, voorzitter
J. Veenstra, griffier
Mw. J. Bakker, wethouder
Mw. M.L.C. Verbeek, wethouder
G.E.H. Pas, wethouder
Mw. M.Verhage, wethouder

1.

Opening en mededelingen
 De voorzitter opent de vergadering en vraagt om een moment stilte.
 Verder doet hij de volgende mededelingen.
o Bericht van verhindering is ontvangen van de heer B. Schröder (D66).
o Op 1 mei jl. was de heer Bikkers (VVD) 25 jaar raadslid. Bij die gelegenheid heeft hij namens
de raad uit handen van de griffier een bos bloemen ontvangen.
o Zoals jaarlijks gebruikelijk zal deze laatste reguliere raadsvergadering voor de zomervakantie
geschorst worden voor een ijsje. Het moment waarop dat zal gebeuren is afhankelijk van het
verloop van de vergadering, maar de planning is omstreeks 21.30 uur.
o Het is de eerste vergadering nieuwe stijl, waarbij de opzet is dat fracties over de
voorliggende voorstellen hun politieke standpunten duidelijk maken en met elkaar in debat
gaan. Vragen stellen kan nog wel, maar voor zover die niet in de commissie konden worden
gesteld. Om de nieuwe vergaderstijl ook visueel te ondersteunen heeft het college een
andere plek in de raadszaal gekregen, namelijk op de plaats waar tot nu toe de directie zat.
Bij aanvang van elk agendapunt zal de betreffende portefeuillehouder aanschuiven om
eventuele vragen te beantwoorden en reactie te geven op moties en amendementen. Ook
kan de portefeuillehouder desgewenst deelnemen aan de beraadslagingen.
o De burgemeester informeert de raad over de laatste stand van zaken van het busongeluk in
Portugal.
Toezegging:
De burgemeester zal de raad op de hoogte brengen als meer informatie beschikbaar is over het
busongeluk

2.

Vaststellen agenda
 Mevrouw Landré (GroenLinks) dient een motie (M1) in over RO-bevoegdheden raad, die
betrekking heeft op de agendapunten 11 en 12 en die zij bij agendapunt 11 nader zal toelichten.
 De heer de Kok (CDA) dient een motie (M2) vreemd aan de orde van de dag in over sociale
marktplaats. De behandeling van deze motie wordt aanvullend aan de agenda toegevoegd onder
agendapunt 15.
 Met inachtneming van voornoemd aanvullend agendapunt wordt de agenda voor het overige
ongewijzigd vastgesteld.
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Vragenuur raadsleden
 Wethouder Bakker beantwoordt vragen van de heer Bource (SGP) over ouderenmishandeling.
 Wethouder Bakker beantwoordt vragen van mevrouw Mauritz (ChristenUnie) over respijtzorg.

4.1

Vaststelling resumé openbare raadsvergadering d.d. 23 april 2015
 Ongewijzigd vastgesteld.

4.2.

Vaststelling notulen openbare raadsvergadering d.d. 23 april 2015
 Met inachtneming van het schriftelijk wijzigingsvoorstel van de heer Hoelscher (PvdA) en het
mondeling ter vergadering ingebrachte wijzigingsvoorstel van de heer De la Mar (D66) worden de
notulen aldus gewijzigd vastgesteld.
{Het wijzigingsvoorstel van de heer Hoelscher houdt in, dat op blz. 12 de op één na laatste alinea
boven het vermelde agendapunt 8 als volgt wordt gewijzigd (wijziging cursief):
“Motie M1 van de PvdA wordt bij handopsteken in stemming gebracht en met 10 tegen 17
stemmen verworpen, met de stemmen van de VVD, PvdA en Leefbaar Huizen voor, met de
kanttekening dat het college heeft toegezegd het laatste punt in de motie wel op te pakken.”}
{Het wijzigingsvoorstel van de heer De la Mar houdt in dat op blz. 12, 4 e alinea, de door de heer
De la Mar gemaakte opmerking niet geadresseerd was aan mevrouw Lemmens maar aan
mevrouw Leeuwin}

5.1

Ingekomen stukken
 Overeenkomstig een mondeling amendementsvoorstel van mevrouw Leeuwin (PvdA) wordt
besloten de brief vermeld in rubriek C onder 1 (brief van inwoner van Huizen over contact Wmoconsulent) over te hevelen naar rubriek D (afhandelen door het college; een kopie van de
antwoordbrief naar raadsleden).
 Een mondeling amendementsvoorstel van mevrouw Prins (VVD) om de brieven vermeld in
rubriek C onder nr. 3 en 4 (beide brieven van buurtcomité “Wat wordt WAS” over vestiging van
kinderopvang in pand Visserstraat 53) over te hevelen naar rubriek E (behandelen in de
commissie en daarna ter besluitvorming voorleggen aan de raad) wordt met 16 tegen en 10 voor
(met de stemmen van de VVD, PvdA en LH voor) niet overgenomen.
 Bij brief G1 tekent de fractie van GroenLinks aan niet in te stemmen met de antwoordbrief, omdat
daarin niet op alle in de brief van mevrouw Vrijmens aangehaalde punten wordt ingegaan. De
overige fracties stemmen in met de antwoordbrief.
 Voor het overige wordt de lijst van ingekomen stukken conform voorstel vastgesteld.

5.2.

(Schriftelijke) mededelingen van het college en de burgemeester
 Het tussenbericht over de intensivering van de samenwerking van de BEL-gemeenten wordt voor
kennisgeving aangenomen.

5.2a

Antwoord van het college op de raadsvragen van de heer Rebel (CDA-fractie) over het
betalingsgedrag van de gemeente Huizen
 Voor kennisgeving aangenomen.

5.2b

Antwoord van het college op de raadsvragen van mevrouw Rebel (fractie Dorpsbelangen
Huizen) over Huizermaatweg 2
 Voor kennisgeving aangenomen.
 Wethouder Verbeek beantwoordt aanvullende vragen van mevrouw Rebel en mevrouw Prins
(VVD).
Toezegging:
Wethouder Verbeek zegt op een daartoe strekkende vraag van de heer Hoelscher (PvdA) toe, de
uitkomsten van het onderzoek van de projectontwikkelaar naar de mogelijkheden van het bestaande
pand aan de Huizermaatweg 2 aan de commissie te zullen voorleggen.
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Antwoord van het college op de raadsvragen van de heer Woudsma (CDA-fractie) over de
bereikbaarheid van 1-1-2 via mobiele telefoons
 Voor kennisgeving aangenomen.
Toezegging:
De burgemeester zegt toe dat nagegaan wordt of Naarden en Huizen in de kwestie over telefonische
bereikbaarheid 1-1-2 gezamenlijk kunnen optrekken, en de commissie op de hoogte te houden als
daarover iets te melden valt.

5.3

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

6.

Hamerstukken:
6.1
Collectieve zorgverzekering minima
 Conform voorstel besloten.

7.

6.2

Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) intentie beoogde organisatieverandering
 Conform voorstel besloten.

6.3

Ontwerpbegroting 2016 werkvoorzieningschap Tomingroep
 Conform voorstel besloten.

6.4

Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015
 Mevrouw Van Hartskamp (VVD) onthoudt zich o.g.v. artikel 28 Gemeentewet van
deelname aan de stemming.
 Conform voorstel besloten.

6.5

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 coöperatie gastvrije randmeren
 Conform voorstel besloten.

6.6

Huizen klimaatneutraal in 2050
 Conform voorstel besloten.

6.7

Rapportage monitoring aanbevelingen Rekenkamercommissie
 Conform voorstel besloten.

6.8

Concept begroting 2016 regio Gooi en Vechtstreek
 Conform voorstel besloten.

Beëindiging Samenwerkingsovereenkomst Hoofdwinkelcentrum/Keucheniusgebied
 Conform beslispunt 6 wordt unaniem besloten tot bekrachtiging van de geheimhouding op de het
collegebesluit van 1 juni 2015 (bijlage 1), de adviezen van Houthoff d.d. 8 april 2015 (bijlage 1.1.)
en d.d. 29 mei 2015 (bijlage 1.2) en de brief aan Foruminvest d.d. 1 juni 2015 (bijlage 1.3).
 Na hoofdelijke stemming wordt met 16 stemmen voor en 10 stemmen tegen in meerderheid
conform de beslispunten 1 t/m 5 besloten. De fractieleden van CDA, D66, Dorpsbelangen
Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP stemden voor. De fractieleden van VVD, PvdA en
Leefbaar Huizen stemden tegen.
 De motie (M3) van VVD en Leefbaar Huizen, waarbij het college wordt opgedragen opnieuw in
overleg te treden met Visser Bouw Maatschappij B.V. met als doel om alsnog tot
overeenstemming te komen over de ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst en de raad
te informeren over de uitkomsten van dit overleg, wordt na hoofdelijke stemming met 10
stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen. De fractieleden van CDA, D66, Dorpsbelangen
Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP stemden tegen. De fractieleden van VVD, PvdA en
Leefbaar Huizen stemden voor.
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Nieuwbouw kinderboerderij “De Warande” en upgrading terrein
 De heer Woudsma (CDA) onthoudt zich o.g.v. artikel 28 Gemeentewet van deelname aan de
beraadslagingen en stemming over dit voorstel.
 Conform voorstel besloten.

Na behandeling van dit punt schorst de voorzitter, met instemming van de raad, de vergadering tot
donderdag 2 juli 2015. Aanvangstijdstip zal dan zijn 15.00 uur. In die voortzetting van de vergadering zullen
de resterende agendapunten worden behandeld.
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