Resumé van de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op 2 juli 2015

Aanvang: 15.50 uur

Einde: 22.30 uur

Aanwezig:
26 raadsleden

Afwezig:
B. de la Mar (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

De vergadering begint aansluitend aan de voortzetting van de raadsvergadering van 25 juni jl.. Met
instemming van de raad is bij aanvang van die voortgezette vergadering een moment stilte in acht genomen.
1.

Opening en mededelingen
 De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van de heer De la Mar (D66).

2.

Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2014
 De voorzitter van de rekeningcommissie, de heer Van der Helm, leest kort een verklaring voor
met onder meer het voorstel aan de raad om het college décharge te verlenen t.a.v. het in de
jaarrekening verantwoorde financieel beheer.
 Conform voorstel besloten.

3.1

Meerjarenonderhoudsplanning 2014 t/m 2018 Infrastructuur en Riolering
 Conform voorstel besloten.

3.2.

Voorjaarsnota 2015 (inclusief raad 25 juni 2015 en inclusief meicirculaire 2015)
 In meerderheid conform voorstel besloten. De fractie van Leefbaar Huizen wenst aantekening
gestemd te hebben tegen de beslispunten 1, 3 en 6.

3.3.

Rapportage “Protocol grote projecten”
 Voor kennisgeving aangenomen.
 De VVD-fractie wenst aantekening, dat zij de rapportages inhoudelijk onvoldoende actueel vindt.

3.4.

Concept-begrotingsprogramma’s 2016
 De inbreng van de fracties tijdens de algemene beschouwingen zal door het college worden
meegenomen bij het voorbereiden van de programmabegroting 2016, die ter vaststelling aan de
raad zal worden aangeboden voor de raadsvergadering van 29 oktober a.s..
Besluitvorming over ingediende moties

Motie M2 over verkeersveiligheid, van VVD, PvdA en Leefbaar Huizen, en motie M9 over de Kok-schouw op
rotonde, van Leefbaar Huizen, zijn voor de besluitvorming over de moties door de indieners ingetrokken.
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-2Motie M1 over mentorschap
 Ingediend door de PvdA-fractie, mede namens de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, Leefbaar Huizen,
ChristenUnie en SGP.
 Door middel van de motie wordt het college opgedragen:
1. bij de beleidsvorming rond individuele cliëntondersteuning nadrukkelijk ook aandacht te besteden
aan de rol en de positie van een mentor, ten behoeve van mensen die niet (meer) goed in staat
zijn om belangrijke beslissingen te nemen op het gebied van zorg en welzijn en voor wie hulp van
familie geen uitkomst biedt;
2. zorg te dragen voor goede voorlichting aan inwoners over het brede palet aan mogelijkheden van
individuele cliëntondersteuning;
3. toe te zien op goede afstemming tussen de regionale stichting Mentorschap en met Jeugdzorg,
opdat kinderen die volwassen worden (18+) en voor wie een vertegenwoordiger nodig is, deze
ook daadwerkelijk krijgen;
4. toe te zien op goede afstemming tussen de regionale stichting Mentorschap en van het beleid op
het terrein van “Veilig Thuis”, zodat waar nodig ouderen, die te maken hebben met mishandeling,
herkend worden en een mentor kunnen krijgen die hen beschermt;
5. de uitvoering van deze motie te doen in overleg met belanghebbende organisatie(s) en
organisatie(s) die vrijwillige mentoren trainen en hierover bij het beleid cliëntondersteuning dat dit
najaar zal worden geagendeerd een terugkoppeling te geven aan de commissie sociaal domein;
 De motie is met algemene stemmen aanvaard.
Motie M3 over herinrichting rotonde Crailoseweg
 Ingediend door de VVD-fractie, mede namens de fracties van PvdA en Leefbaar Huizen
 Door middel van de motie wordt het college opgedragen:
o de rotonde opnieuw in te richten en het hiervoor benodigde budget van € 7.500,- te dekken uit de
egalisatiereserve reservering hoofdwinkelcentrum.
 De motie is met 16 tegen 10 stemmen verworpen. De fracties van de VVD, PvdA en Leefbaar Huizen
stemden voor. De overige fracties stemden tegen.
Motie M4 over economische stabiliteit en werkgelegenheid
 Ingediend door de VVD-fractie, mede namens de fracties van de PvdA en Leefbaar Huizen
 Door middel van de motie wordt het college opgedragen:
1. in overweging te nemen haar toekomstgerichte visie in deze aan te scherpen;
2. gelet op het belang van economische groei en/of economische stabiliteit, werkgelegenheid en
regionale belangen PR-activiteiten te ontwikkelen, die aansluiten bij het belang van economische
groei en mogelijkheden voor ondernemers in Huizen;
3. op regionaal niveau deze visie de komende jaren mee te nemen binnen de Regionale
Samenwerkings Agenda;
4. de raad met regelmaat te informeren over de voortgang en uitkomsten van de PR-activiteiten,
een en ander in combinatie en in aanvulling op het bestaande beleid toekomst gerichte
werklocaties uit 2014.
 De motie is met algemene stemmen aanvaard.
Motie M5 over Fietsoversteek Graaf Wichman en rotonde Graaf Wichman/Bovenweg/E.Ludenstraat
 Ingediend door de fractie van de ChristenUnie, mede namens de fracties van CDA, D66, GroenLinks en
SGP
 Door middel van de motie wordt het college opgedragen:
1. de projecten “Rotonde Graaf Wichman/Bovenweg/E.Ludenstraat” en “Verbetering fietsoversteek
Graaf Wichman” in 2016 tot uitvoer te brengen, en de hiermee gemoeide kosten te dekken binnen
het restantbedrag van het project Havenstraat, de rioolexploitatie en de budgetten voor groot
onderhoud;
2. beide projecten op te nemen in de begroting 2016 zoals deze de raadsvergadering van 29 oktober
a.s. aan de raad wordt gepresenteerd;
 De motie is met meerderheid van stemmen (met 23 tegen 3 stemmen) aangenomen. De fractie van
Dorpsbelangen Huizen stemde tegen de motie. De overige fracties stemden voor.
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 Ingediend door de fractie van de ChristenUnie, mede namens de fracties van VVD, CDA, D66, PvdA,
GroenLinks en SGP.
 Door middel van de motie wordt het college opgedragen het jeugdcultuurfonds meer en beter onder de
aandacht te brengen bij de Huizer inwoners en mogelijke intermediairs.
 De motie is met algemene stemmen aanvaard.
Motie M7 over dementievriendelijke gemeente
 Motie ingediend door de SGP-fractie, mede namens de fracties van VVD, CDA, D66, Dorpsbelangen
Huizen, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Leefbaar Huizen.
 Door middel van de motie wordt het college opgedragen:
1. in de gemeentelijke voorlichting en in individuele gesprekken met mensen met een vorm van
dementie en/of hun mantelzorgers informatie te verstrekken over innovatieve nieuwe ontwikkelingen,
zoals de 'dementia app' en eventuele financiële belemmeringen voor het gebruik van de dementiaapp door mensen met een laag inkomen (vraaggestuurd) weg te nemen;
2. de informatie over relevantie innovatieve nieuwe ontwikkelingen ten behoeve van mensen met een
vorm van dementie en/of hun mantelzorgers, zoals de 'dementia app', ook tijdig beschikbaar te
stellen aan de maatschappelijke partners, waaronder de betrokken zorginstellingen,
huisartsengroepen, Versa Geheugenhuis en wijkteams;
 De motie is met algemene stemmen aanvaard.
Motie M8 over Sportstroom, energiebesparing, collectieve inkoop en verduurzaming
 Motie ingediend door de SGP-fractie, mede namens de fracties VVD, CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen,
PvdA, GroenLinks en ChristenUnie.
 Door middel van de motie wordt het college opgedragen:
1. sportverenigingen en Sport Platform Huizen uiterlijk 4e kwartaal 2015 over de financiële gevolgen van
de afschaffing van de regeling teruggave energiebelasting (Ecotax) te informeren;
2. na afstemming met Sport Platform Huizen en geïnteresseerde sportverenigingen met Sportstroom
een bijeenkomst te organiseren over energiebesparing, verduurzaming en collectieve inkoop.
 De motie is met algemene stemmen aanvaard.
Motie M10 over informatie actuele ontwikkelingen 3D’s
 Motie ingediend door de GroenLinks-fractie, mede namens de fracties van VVD, CDA, D66, PvdA,
ChristenUnie en SGP.
 Door middel van de motie wordt het college opgedragen:
1. duidelijke, schriftelijke informatie te ontwikkelen over de actuele wijzigingen van beleid ten aanzien
van de aanspraken vanuit de voormalige AWBZ, Wajong/WSW, CES/WTCG, het
mantelzorgcompliment en de nieuwe Jeugdwet, waaronder ook contactgegevens van instanties en
de gemeente voor meer informatie;
2. deze informatie z.s.m. na de zomer in de Omrooper en op de gemeentelijke website te publiceren;
3. er voor te zorgen dat deze informatie ook beschikbaar is bij huisartsen, apotheken, en andere
publieke locaties als wijkcentra, bibliotheek en gemeentehuis;
4. de dekking te zoeken binnen de reguliere uitvoerings-budgetten voor het sociale domein.
 De motie is met meerderheid van stemmen (23 tegen 3 stemmen) aangenomen. De fractie van
Dorpsbelangen Huizen stemde tegen de motie. De overige fracties stemden voor.

Voorstel CDA om in de commissie te spreken over persoonsvolgende financiering bij vroegschoolse
educatie
Een voorstel van de CDA-fractie om aan de hand van een collegenotitie in de vergadering van de commissie
Sociaal Domein van september a.s. te praten over persoonsvolgende financiering bij vroegschoolse educatie
krijgt de steun van de fracties van VVD, PvdA, D66, Leefbaar Huizen en SGP. De fracties van ChristenUnie
en GroenLinks hebben daar geen behoefte aan. De fractie Dorpsbelangen Huizen sprak zich er niet over uit.
4.

Sluiting
 Nadat een moment stilte in acht is genomen sluit de voorzitter de vergadering om 22.30 uur.
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Door het college gedane toezeggingen
Wethouder Bakker
 Voor de begrotingsraadsvergadering van 29-10 a.s. zal een overzicht worden gegeven van de andere
inkomstenbronnen die alle door de gemeente gesubsidieerde organisaties hebben. Tevens zal daarbij
worden aangegeven welke maatschappelijke tegenprestatie deze organisaties daarvoor leveren.
 De mogelijkheid om van de aan te leggen fietsenstalling bij de Regentesse een bewaakte fietsenstalling
te maken zal worden bezien, waarbij dan tevens de mogelijkheden om daar werkervaringsplaatsen van
te maken betrokken zullen worden.
Wethouder Verbeek
 De raad zal voor de begrotingsvergadering van 29 oktober 2015 geïnformeerd worden over de
achtergronden van de verdeelsleutel voor de subsidies voor de Huizerweek, aan de hand waarvan ook
duidelijk zal worden gemaakt welk deel van de subsidie voor de Huizerweek naar de Stichting Huizerdag,
de Stichting Oldtimer Festival Huizen en de Stichting Huizer Botters gaat.
 Met betrekking het project Keucheniusstraat zal een procesvoorstel worden gemaakt voor het college,
dat ook aan de commissie Fysiek Domein zal worden voorgelegd.
 Een voorstel over de (regionale) inbreng voor de Floriade 2022 in Almere zal dit najaar met de commissie
Fysiek Domein worden gedeeld.
Wethouder Verhage
 Er zal voor de leden van de commissie Sociaal Domein en de fractievoorzitters in het najaar een
casussimulatie over calamiteiten in het sociaal domein verzorgd worden. Bij de opzet daarvan zal
nadrukkelijk rekening worden gehouden met de gescheiden bestuurlijke en politieke
verantwoordelijkheden. Voorafgaand aan de casussimulatie zal het al bestaande protocol calamiteiten
sociaal domein met elkaar besproken worden, zodat dat eerst inzicht in de werking daarvan kan worden
verkregen.
Wethouder Pas
 In het najaar een conferentie over water worden georganiseerd. Over de datum zal de raad nog nader
worden geïnformeerd.
Burgemeester
 Op een daartoe strekkend mondeling of schriftelijk verzoek kan in het presidium of in een openbare en/of
besloten vergadering van de commissie ABM gesproken worden over de notitie “Organisatieontwikkeling
een Dubbelslag”, zoals gevoegd als bijlage bij de Voorjaarsnota 2015.
 Naar aanleiding van een gesprek van de burgemeester met de drie opppositieleiders, en overleg hierover
met het college, is er de bestuurlijke bereidheid om vaker over de voortgang van politiek majeure zaken
in het presidium te bespreken, zodat die informatie met alle in de raad vertegenwoordigde partijen wordt
gedeeld. Hieraan wordt uitdrukkelijk wel de voorwaarde verbonden dat het vertrouwelijke karakter van die
informatie dan door allen wordt gerespecteerd.
 In het raadspresidium zal worden gesproken over de wijze van bejegening van elkaar tijdens de
raadsvergaderingen.
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