Resumé van de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op 5 november 2015

Aanvang: 19.45 uur
Einde: 21.05 uur

Afwezig:

Aanwezig:
27 raadsleden
R.W. de Bruijn vanaf 20.20 uur
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.
 Hij biedt zijn excuses aan voor zijn verlate komst veroorzaakt door files als gevolg van
verschillende grote evenementen in Amsterdam en de gebruikelijke avondspits.

2.

Vaststellen agenda
 De voorzitter meldt de aanvulling van de agenda met agendapunt 5.2b, waarbij mondeling
antwoord zal worden gegeven op de schriftelijke raadsvragen van de heer Meijerman (VVD) over
de slechte mobiele bereikbaarheid van de westelijke en zuidelijke buitengebieden.

3.

Vragenuur raadsleden
 Wethouder Pas beantwoordt vragen van mevrouw Van der Will (VVD) over verkeersonveiligheid
van de fietsstraat, mede als gevolg van de verkeersomleiding door de werkzaamheden aan de
Melkweg, alsmede enkele aanvullende vragen van mevrouw Prins (VVD), de heer Schröder
(D66) en mevrouw Leeuwin (PvdA).
Toezegging:
Als onderdeel van de nog te treffen verkeersmaatregelen ter verdere verbetering van de
verkeersveiligheid van de fietsstraat, zal ook het aanbrengen van haaientanden bij de kruising
van de fietsstraat met de Gooilandweg bezien worden.


De burgemeester beantwoordt vragen van de heer Meijerman (VVD) over de vertraging in de
besluitvorming over het nieuwe oefencentrum Crailo.
Toezegging:
Verwacht wordt dat in de commissie ABM van januari 2016 en de raad van 10 februari 2016 een
voorstel over het oefencentrum zal kunnen worden voorgelegd. Mocht het anders worden dan zal
de raad hiervan tijdig van tevoren over geïnformeerd worden.



Wethouder Bakker beantwoordt vragen van de heer Bource (SGP) over arbeidsgehandicapte
jongeren die geen werk vinden en uitkering krijgen sinds de afschaffing van de Wajong-regeling.
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-2Toezegging:
Via de mededelingen van de wethouder zal de commissie sociaal domein voor de vergadering
van 24 november a.s. uitgebreid over deze problematiek worden geïnformeerd.


De burgemeester beantwoordt vragen van de heer Van der Helm (Leefbaar Huizen) over het
benutten van het landelijk referendum dat in april 2016 plaatsvindt om tegelijkertijd het oordeel
van de inwoners van Huizen te vragen over enkele lokale thema’s.



Wethouder Pas beantwoordt vragen van de heer Van der Helm (Leefbaar Huizen) over de
redenen voor de afwijzing van het verzoek van muziekvereniging Prinses Irene die voor het
nieuwjaarsconcert gebruik wilde maken van de raadszaal van het gemeentehuis.



Wethouder Pas beantwoordt vragen van de heer Van der Helm (Leefbaar Huizen), of voor de
stroomlevering voor de apparatuur die gebruikt wordt bij de reparatie van de brug over de
aanloophaven, er uit oogpunt van duurzaamheid geen alternatief is in de plaats van het
aggregaat dat wordt gebruikt.

4.1

Vaststelling resumé van de voortzetting op 2 juli 2015 van de openbare raadsvergadering
d.d. 25 juni 2015
 Ongewijzigd vastgesteld.

4.2.

Vaststelling notulen (begrotings)raadsvergadering d.d. 2 juli 2015
 Ongewijzigd vastgesteld.

5.1

Ingekomen stukken
 Overeenkomstig een mondeling amendementsvoorstel van de heer Bource (SGP), wordt
besloten de brief vermeld in rubriek A, nr. 3 (jaarverslagen 2014 van de TOMIN-groep BV en van
het TOMIN-werkvoorzieningschap) over te hevelen naar rubriek E (= behandelen in de
commissie en daarna ter besluitvorming voorleggen aan de raad).
 Overeenkomstig een mondeling amendementsvoorstel van de heer De Kok (CDA), wordt
besloten de brief vermeld in rubriek C, nr. 3 (brief FNV uitkeringsgerechtigden over keuringen
beschut werk) over te hevelen naar rubriek D (= afhandelen door het college; een kopie van de
antwoordbrief naar de raadsleden).
 Overeenkomstig een mondeling amendementsvoorstel van mevrouw Lemmens (GroenLinks),
wordt besloten de brief vermeld in rubriek C, nr. 6 (brief huurdersvereniging Atrium over herijking
regionale woonvisie) over te hevelen naar rubriek E (= behandelen in de commissie en daarna
ter besluitvorming voorleggen aan de raad).
 Voor het overige wordt de lijst van ingekomen stukken conform voorstel vastgesteld.

5.2.

(Schriftelijke) mededelingen van het college en de burgemeester

5.2a

Antwoord van het college op de raadsvragen van de fractie GroenLinks over schoolkosten
leerplichtige MBO-leerlingen
 Wethouder Verhage beantwoordt enkele aanvullende vragen van mevrouw Lemmens
(GroenLinks).

5.2b

Raadsvragen van de VVD-fractie over slechte mobiele bereikbaarheid van de zuidelijke en
westelijke buitengebieden
 De burgemeester beantwoordt deze vragen van de heer Meijerman (VVD).
Toezegging:
Op zo kort mogelijk termijn, zo mogelijk al voor haar vergadering van 26 november a.s., zal de
commissie ABM worden geïnformeerd over het definitieve standpunt van het Agentschap Telecom
n.a.v. metingen die door het Agentschap in oktober jl. in de buitengebieden zijn verricht m.b.t. de
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-3bereikbaarheid van 1-1-2, en de betreffende stukken hierover (resultaten en toegepaste methode van
onderzoek) zullen, indien openbaar, eveneens aan de commissie worden overgelegd.
5.3

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

6.

Hamerstukken:
6.1
Herbenoeming plaatsvervangend voorzitter rekenkamercommissie
 Conform voorstel besloten.

7.

6.2

Rekenkamercommissie onderzoek uitvoering WMO
 Conform voorstel besloten.

6.3

Milieuprogramma 2016-2020
 Conform voorstel besloten.

Sturingsinformatie sociaal domein gemeenteraad Huizen
 Conform voorstel besloten.
Sluiting
 Nadat een moment stilte in acht is genomen sluit de voorzitter de vergadering.
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