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1.

Opening/mededelingen
 Na opening van de vergadering verzoekt de voorzitter de aanwezigen om een moment van stilte.
 Vervolgens meldt hij de afwezigheid van de heer Bikkers ( VVD).
 Besloten wordt om onder agendapunt 1a aan de agenda toe te voegen de mondelinge
beantwoording door het college van de vragen van de fractie Leefbaar Huizen over indirecte
subsidies, zodat die informatie betrokken kan worden bij de verdere beraadslagingen.

1a

Mondelinge beantwoording raadsvragen van de heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) over
indirecte subsidies
 Wethouder Verbeek geeft mondeling antwoord op de gestelde vragen, inhoudende dat
evenementenorganisaties vrijgesteld zijn van betaling van leges en precario.

2.

Algemene beschouwingen over:
2.1. Programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
2.2. Belastingnota 2016
2.3. Meerjarenonderhoudsplanning 2015-2019 Infrastructuur en Riolering
2.4. Rapportage “Protocol grote projecten”


Bij aanvang van de algemene beschouwingen bekrachtigt de raad de door het college opgelegde
geheimhouding op de volgende documenten:
o bijlage 2 bij het raadsvoorstel 2.1. “De oormerkingen ten laste van de vrije ruimte in de
egalisatiereserve”;
o het door het college via de mail aan de raadsleden toegestuurde overzicht van
reserveringen voor het Hoofdwinkelcentrum;
o bijlage 1 (A) bij raadsvoorstel 2.3. “meerjarenonderhoudsplanning Infrastructuur 2015 t/m
2019”;
o bijlage 2 (B) bij raadsvoorstel 2.3. “meerjarenonderhoudsplanning Riolering 2015 t/m
2019”.
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Na afsluiting van de algemene beschouwingen wordt overgegaan tot de besluitvorming over de
agendapunten 2.1. t/m 2.4, en de ingediende amendementen en moties.
2.1. Programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019


Amendement A1: Aangenomen.
o Met 17 stemmen voor (fracties van CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks,
ChristenUnie en SGP) en 9 stemmen tegen (fracties van VVD, PvdA en Leefbaar Huizen).
o Amendement was ingediend door de fractie van het CDA, mede namens de fracties van D66,
Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Het amendement behelst de
toekenning van een extra subsidie voor 2016 van € 2.400 (bovenop de subsidie van € 6.000)
aan de stichting Oldtimer Festival Huizen, en de toekenning van een subsidie voor 2016 van
€ 1.500 aan het Comité Vrijdagavond Muziek op de Zuidereng. Het totaalbedrag van beide
subsidies ad € 3.900 wordt gedekt ten laste van het onbenutte deel van de voor het Sint
Nicolaas Comité gereserveerde gelden.



Amendement A2: Niet aangenomen.
o Met 17 stemmen tegen (fracties van CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks,
ChristenUnie en SGP) en 9 stemmen voor (fracties van VVD, PvdA en Leefbaar Huizen).
o Amendement was ingediend door de fractie van de VVD, mede namens de fracties van de
PvdA en Leefbaar Huizen. Het amendement behelst de toekenning van € 5.510 aan de
Stichting Oldtimer Festival Huizen, te dekken ten laste van het niet geoormerkte bedrag
binnen de reserve toerisme.



Amendement A3: Niet aangenomen.
o Met 24 stemmen tegen (fracties van VVD, CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, PvdA,
GroenLinks, ChristenUnie en SGP) en 2 stemmen voor (Leefbaar Huizen).
o Amendement was ingediend door de fractie van Leefbaar Huizen. Het behelst de toekenning
van een totale subsidie voor 2016 van € 10.000 aan het Sint Nicolaas Comité, te dekken ten
laste van het daarvoor in het evenementenbudget gereserveerde bedrag.



Amendement A4: Niet in stemming gebracht.
o Met het aannemen van amendement A1 was dit amendement overbodig geworden en was
stemming erover niet meer aan de orde. Niettemin wenste de fractie van de PvdA
aantekening op inhoud tegen het amendement te zijn.
o Amendement was ingediend door de fractie van Leefbaar Huizen. Het behelst de toekenning
voor 2016 van een subsidie van € 1.500 aan het Comité Vrijdagavond Muziek op de
Zuidereng, te dekken ten laste van de niet geoormerkte gelden binnen de reserve toerisme.



Amendement A5: niet aangenomen.
o Met 20 stemmen tegen (fracties van CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, PvdA, GroenLinks,
ChristenUnie en SGP) en 6 stemmen voor (VVD en Leefbaar Huizen).
o Amendement was ingediend door de fractie van Leefbaar Huizen. Het behelst de toekenning
van een extra subsidie voor 2106 van € 5.000 aan de stichting Huizerdag, te dekken ten laste
van het niet geoormerkte deel van de reserve toerisme.



Amendement A6: niet aangenomen.
o Met 24 stemmen tegen (fracties van VVD, CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, PvdA,
GroenLinks, ChristenUnie en SGP) en 2 stemmen voor (Leefbaar Huizen).
o Amendement was ingediend door de fractie van Leefbaar Huizen. Het behelst de toekenning
van een subsidie voor 2016 van € 4.500 aan de stichting Kunst en Cultuur, te dekken ten
laste van het niet geoormerkte deel van de reserve toerisme.
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2.2.



2.3.

2.4.




Met inachtneming van de wijziging van beslispunt 1 als gevolg van het aangenomen
amendement A1, wordt vervolgens voor het overige conform voorstel onder 2.1 besloten.
De fractie van Dorpsbelangen Huizen wenst aantekening bij 4.4.2 “Grondexploitaties” gestemd te
hebben tegen onderdeel “Naarderstraat 66”.
De fracties van de VVD, PvdA en Leefbaar Huizen wensen aantekening gestemd te hebben
tegen die onderdelen van de “wensen nieuw beleid” in de programmabegroting waarvoor men
(mede) een amendement heeft ingediend dat niet door de raad is overgenomen.
Belastingnota 2016
Conform voorstel besloten.
De fracties van de VVD, PvdA en Leefbaar Huizen wensen aantekening gestemd te hebben
tegen de eenmalige reductie van 10% van de OZB, zoals vermeld bij onderdeel A “Onroerendezaakbelastingen”.
Meerjarenonderhoudsplanning 2015 t/m 2019 voor infrastructuur en riolering
Conform voorstel besloten.
Rapportage “Protocol grote projecten”
Voor kennisgeving aangenomen.
De fracties van de PvdA en Leefbaar Huizen wensen aantekening de rapportages niet voor
kennisgeving te hebben aangenomen, omdat men die niet volledig en actueel vindt.
De VVD-fractie wenst aantekening, dat de instemming met het voorstel “voor kennisgeving
aannemen” niet geldt voor de rapportage over het Hoofdwinkelcentrum, die men onvolledig vindt
door het ontbreken van de claim van de heer Visser, die men als een risico ziet dat in de
rapportage vermeld had moeten worden.

Ter afsluiting van de beraadslagingen wordt tot slot gestemd over de ingediende moties


Motie M1 (persoonsvolgende financiering voorschoolse educatie): aangenomen.
o Met 23 stemmen voor (fracties van VVD, CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks,
Leefbaar Huizen, ChristenUnie en SGP) en 3 stemmen tegen (PvdA).
o Motie was ingediend door de fractie van het CDA, mede namens de fracties van VVD,
D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, Leefbaar Huizen, ChristenUnie en SGP. Door
middel van de motie wordt het college opgedragen:
1. per januari 2016 persoonsvolgende financiering van VVE bij wijze van experiment
gedurende 2016 mogelijk te maken voor ouders die hier behoefte aan hebben;
2. de kosten van het experiment persoonsvolgende financiering voor 2016 ten laste te
brengen van de middelen voor individuele begeleiding WMO;
3. aan de hand van de evaluatie van dit experiment in het najaar 2016 met de raad te
overleggen over de noodzaak van aanpassing van de financiering van VVE vanaf 1
januari 2017.



Motie M2 (Infrastructuur): aangenomen.
o Met algemene stemmen (26 voor) aangenomen.
o Motie was ingediend door de fractie van het CDA, mede namens de fracties van VVD,
D66, Dorpsbelangen Huizen, PvdA GroenLinks, Leefbaar Huizen, ChristenUnie en SGP.
Door middel van de motie wordt het college opgedragen:
1. de onderhoudsplanning te actualiseren binnen de huidige begroting en te bepalen
wat het percentage “onvoldoende” is na uitvoering van deze werkzaamheden;
2. te bepalen welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om het streefcijfer van
8% “onvoldoende” te halen;
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3. de voorstellen die uit de werkconferentie verkeer zijn gekomen te begroten en te
prioriteren naar het effect op de verkeersveiligheid;
4. van de werkzaamheden aan te geven welke daarvan gecombineerd kunnen worden
met de planning voor de werkzaamheden van de riolering.


Motie M3 (landelijke intocht sinterklaas): niet aangenomen.
o Met 17 stemmen tegen (fracties van CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks,
ChristenUnie en SGP) en 9 stemmen voor (VVD, PvdA en Leefbaar Huizen) is de motie
verworpen.
o Motie was ingediend door de fractie van Leefbaar Huizen. Door middel van de motie
wordt het college opgedragen geen tijd en energie meer te steken in het binnenhalen van
de landelijke intocht van sinterklaas.



Motie M4 (huisvesting jongeren en alleenstaande woningzoekenden): aangenomen
o Met algemene stemmen (26 voor) aangenomen.
o Motie was ingediend door de fractie van Leefbaar Huizen. Door middel van de motie
wordt het college opgedragen om bij de bestaande plannen voor zoeken van huisvesting
voor statushouders ook de jongeren en alleenstaande woningzoekenden te betrekken.

Overzicht van door het college gedane toezeggingen.
Wethouder Verbeek
 Voor behandeling in de commissievergaderingen ter voorbereiding op de behandeling van de
Voorjaarsnota zal een notitie worden voorgelegd op basis waarvan de criteria voor subsidiëring van
evenementen kunnen worden vastgesteld.
 De commissie Fysiek Domein zal in de vergadering van 26 november a.s. geïnformeerd worden over de
uitkomsten van het overleg op 23-11 a.s. met Thales, Van Kleef, Kos en Hogenbirk over het verdere
proces met betrekking tot de herontwikkeling van de Krachtcentrale.
Wethouder Verhage
 Regionaal is afgesproken dat de problematiek van vluchtelingen regionaal wordt opgepakt en er geen
plaatselijke acties komen Als het zich anders gaat aandienen, dan zal de raad en de Huizer bevolking
daarover worden geïnformeerd.
 Over ongeveer vier weken een plan worden gepresenteerd met betrekking tot de taakstelling huisvesting
van statushouders.
 Over de aanpak van de problematiek “jongeren en veiligheid” zal gesproken worden met de TRAM en de
jongerenwerker over hoe dit zo breed mogelijk op te zetten en jongeren erbij te betrekken.
Burgemeester
 Bij evaluatie van de getroffen maatregelen voor de komende jaarwisseling zullen ook de maatregelen die
Staphorst heeft genomen worden betrokken, om te bezien of die kunnen bijdragen aan een nog betere
aanpak.
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