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Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op
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Houten Anders!

Opmerkingen

Wethouders
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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op deze feestelijke en
bijzondere raadsvergadering.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.

3.

2018-016 Afleggen van de eed (verklaring en belofte) door de nieuwe leden van de
gemeenteraad
De voorzitter leidt de beëdiging van de nieuwe gemeenteraadsleden in met een toespraak.
De verkiezingen, tellingen en - in sommige gemeenten – ook hertellingen zijn achter de rug.
Inmiddels is een verkenning naar coalitievorming gaande, alles uiteraard in handen van de
bekwame informateur Hans Martijn Ostendorp. De komende weken zullen ongetwijfeld duidelijkheid brengen over de coalitie, wethouders en het programma. Het zijn voor een ieder,
hemzelf incluis, spannende tijden. Het gaat dan ook ergens over in de lokale politiek: door
alle nieuwe taken die gemeenten de afgelopen jaren hebben gekregen op het gebied van
werk, zorg en jeugd is de gemeente in toenemende mate belangrijk geworden in het leven
van inwoners. Bovendien dienen zich ook allerlei nieuwe opgaven aan. De nieuwe coalitie
en gemeenteraad zullen keuzes moeten maken op het gebied van woningbouw, energietransitie, de toekomst van het buitengebied, de aanpak van ondermijnende criminaliteit, de
bestrijding van eenzaamheid. Men kan niet op zijn lauweren gaan rusten in Houten. En een
nieuwe raadsperiode biedt altijd weer nieuwe kansen, politiek-bestuurlijk, programmatisch,
maar ook qua omgangsvormen, procedures, werkwijze, hoe je met elkaar omgaat. Daar zal
komen tijd ook aandacht aan besteed worden. De verkiezingen hebben een flinke vernieuwing in de raad opgeleverd. Er zijn op dit moment maar liefst 13 nieuwelingen in de raad,
hoewel sommigen van hen hem wel enigszins bekend voorkomen. Dat geeft allerlei verfrissende nieuwe invalshoeken en wellicht ruimte voor een andere aanpak. In de afgelopen jaren zijn in Houten ervaringen opgedaan met nieuwe methoden om de inwoners te betrekken
bij de besluitvorming, zoals de inwonerstoppen die zijn gehouden, maar ook met andere
vormen van participatie en communicatie. Hij gaat er vanuit dat die lijn met elkaar doorgezet
en versterkt zal worden, tenminste als de raad zijn eigen besluiten rondom de Communicatie- en Participatienota serieus neemt. Misschien is het ook goed en best leuk om eens te
melden dat de gemeente heel tevreden kan zijn over de resultaten van haar opkomstbevorderende activiteiten tijdens de verkiezingen. Campagnes en korte filmpjes op social media
hebben een groot bereik gehad, ze zijn door werkelijk duizenden mensen bekeken. ‘Mijn
stem’ was ook echt een enorm succes: ruim 23.000 keer is deze stemhulp in Houten ingevuld. Dat is echt heel veel als je bedenkt dat er ruim 27.000 stemmen zijn uitgebracht in
Houten. Op de dag van de verkiezingen hebben zelfs nog een kleine 5.000 mensen daar
gebruik van gemaakt. Al met al kun je dat een groot bereik noemen. Naar verluidt is Houten
na Haarlem de tweede gemeente in Nederland wat betreft bereik van deze methode onder
de kiezers. Ook is het op zich heel mooi om te zien dat er weer zoveel mensen eigenlijk
staan te trappelen om zich in te zetten voor de Houtense samenleving als raadslid of commissielid. Hij heeft daar echt veel waardering voor: elke week weer veel tijd en energie steken in de politiek, vaak naast een werkkring is een opgave die echt alleen vanuit idealisme
kan worden opgebracht en waargemaakt. De raads- en commissieleden zijn de belangrijkste
vertegenwoordigers van de lokale overheid. Mede dankzij hun inspanningen, kritische en
opbouwende houding en inzet voor de samenleving is de overheid in Houten in staat tot
goed bestuur. En goed besturen is een noodzakelijke randvoorwaarde voor een bloeiende
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samenleving. Iedereen in de politiek in Houten moet zich blijven inspannen voor zulk goed
bestuur. De raads- en commissieleden krijgen de komende tijd een inwerkprogramma met
kennis en instrumenten aangeboden om het raadswerk zo goed mogelijk te kunnen doen.
Hij raadt hen allen aan daar gebruik van te maken, ook al heeft men ervaring in de raad. De
gemeenteraad in Houten heeft gewoon een goede naam op te houden als het gaat om politieke cultuur en omgangsvormen. Als voorzitter zal hij zich ervoor inzetten om deze vast te
houden. Hij rekent er ook op dat allen daaraan mee zullen werken. Aan de start van deze
nieuwe raadsperiode wenst hij allen daar veel succes en wijsheid voor toe. Zo dadelijk zal
men bij de installatie middels de gelofte of de eed trouw zweren of beloven aan de Grondwet. Dat is geen vrijblijvende zaak. Hij twijfelt er ook niet aan dat eenieder dat serieus zal
nemen, maar denkt tegelijkertijd dat de meeste aanwezigen, behalve de artikelen die handelen over de vrijheid van meningsuiting en de vrijwaring van discriminatie, niet zoveel andere
onderwerpen zouden kunnen opnoemen op de vraag wat er nu eigenlijk staat in de Grondwet; misschien noemt een enkeling nog de vrijheid van godsdienst. Daarom leek het hem
een goed idee om met elkaar de komende jaren eens wat meer aandacht te besteden aan
de Grondwet. Daar is ook een mooi boekje over geschreven: ‘De Grondwetwijzer’. Het is
van de hand van de bekende oud-politicus Bas de Gaay Fortman en diens kleinzoon Olivier.
De ondertitel van dat boekje luidt: ‘Voor dialoog en praktijk in de gemeentepolitiek’. Toepasselijker kan het haast niet voor de situatie in Houten. De griffie zal dit boekje aan alle raadsleden en commissieleden doen toekomen. Om de Grondwet voor eenieder wat levendiger
te maken, vraagt hij de raadsleden om komende tijd ieder voor zich een passage uit de
Grondwet te kiezen waardoor men zich aangesproken voelt, en die dan aan het begin van
de raadsvergadering voor te lezen; elke vergadering een volgend raadslid. Tegen het einde
van de raadsperiode heeft ieder raadslid zo een moment van reflectie en bezinning mogen
verzorgen; de volgorde waarin zal volstrekt willekeurig zijn, discussie daarover is mogelijk
noch nodig. Vroeger was er een wat ander moment van reflectie en bezinning, dat is afgeschaft maar krijgt bij dezen weer een soort invulling. Om daar vandaag zelf een begin mee
te maken, heeft hij ook een paar passages gekozen uit hoofdstuk 1 van de Grondwet, dat
gaat over de grondrechten. Om alvast wat aan het idee te wennen, leest hij die voor.
‘Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de
wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.’ Of het Petitierecht: ‘Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.’ Vrijheid van godsdienst of levensovertuiging: ‘Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de
wet.’ De vrijheid van meningsuiting: ‘Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de
drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.’ ‘Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.’ De vrijheid van vereniging: ‘Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het
belang van de openbare orde.’ Vrijheid van vergadering en betoging: ‘Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.’ Dit
zijn in het algemeen best bekende onderdelen van de Grondwet. Ze regelen een aantal heel
fundamentele grondrechten waar je als burgemeester en als raadslid geregeld mee te maken hebt. Maar er zijn natuurlijk ook minder bekende passages. Als de raadsleden daaraan
meewerken, kan men die de komende tijd met elkaar verkennen. Voor dit moment, geeft het
zeker een indruk van de reikwijdte van de verklaring en belofte c.q. eed die de zo dadelijk te
benoemen raadsleden zullen afleggen.
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De voorzitter legt uit hoe de installatie te werk zal gaan en gaat over tot de installatie van
de raadsleden.
De voorzitter leest de eed voor:
‘Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk,
onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik
zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn
aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad
naar eer en geweten zal vervullen.’
Mevrouw M.J. Aanen, de heer W. van den Berg, mevrouw W. Boersma-Zandbergen, de
heer T.E. Corporaal, de heer C. van Dalen, mevrouw C.M.J. Gerritsen, de heer P. Ooms,
de heer R.M. Pelleboer, mevrouw J. Smith-Visser, de heer R.J. Speksnijder, de heer G.
Zandbergen en de heer W. Zandbergen leggen in handen van de voorzitter de eed af door
het door de voorzitter uitgesproken gedeelte van de eed te completeren met de woorden
‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ en zijn daarmee benoemd tot leden van de gemeenteraad van Houten.
De voorzitter leest de verklaring en belofte voor:
‘Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk,
onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik
verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw
zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van
de raad naar eer en geweten zal vervullen.’
Mevrouw J.M. Boonzaaijer, mevrouw M.H. Damman, mevrouw J.C.W. van Doorn-van Bijlevelt, mevrouw J. Dubbink, de heer M.A. van Gooswilligen, mevrouw H.S. de Groot, de heer
D.J.P. Jimmink, de heer F.G.J. van der Meij, de heer W.G.L. Mossink, de heer J.C. Rinkel,
de heer J.J. Staman, de heer P. Steehouwer, de heer E.G.J. Stiekema, de heer H.F. Veldkamp, de heer R.C.P. Vis, mevrouw K.I. Voshol en de heer W.P. Wilson leggen in handen
van de voorzitter de verklaring en belofte af door het door de voorzitter uitgesproken gedeelte van de verklaring en belofte te completeren met de woorden ‘Dat verklaar en beloof
ik’ en zijn daarmee benoemd tot leden van de gemeenteraad van Houten.
De voorzitter feliciteert de gemeenteraadsleden met hun benoeming en wenst hen allen
een mooie en vreugdevolle raadsperiode toe, waarin zij datgene kunnen doen waarvoor zij
in de politiek gekomen zijn.
4.

2018-018 Benoeming commissieleden en afleggen van de eed (verklaring en belofte)
De voorzitter legt uit hoe de installatie te werk zal gaan en gaat over tot de installatie van
de commissieleden. Hij leest de eed voor:
‘Ik zweer dat ik, om tot commissielid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of
beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw
zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als commissielid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.’
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De heer J.N. de Jong, de heer H.H.G. van de Kamp, de heer M. Prins, de heer G.J.H. van
Vliet en mevrouw G.J. Vonck – Moes leggen in handen van de voorzitter de eed af door
het door de voorzitter uitgesproken gedeelte van de eed te completeren met de woorden
‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ en zijn daarmee benoemd tot commissieleden van de
gemeenteraad van Houten.
De voorzitter leest de verklaring en belofte voor:
‘Ik verklaar dat ik, om tot commissielid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of
beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks
noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof
dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als commissielid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.’
De heer A. Biesheuvel, de heer M.H.Y. Cox, de heer J.A. Groenveld, de heer F. van Hartskamp, mevrouw A.A.F. ten Hoeve, de heer M. Honkoop, de heer A.E. van Loon, de heer
B.J. Meier, de heer R.W. Paling, de heer V.C.A. van Polanen Petel, de heer J.V. van Wijngaarden en mevrouw E.R. Zandvliet Wilson leggen in handen van de voorzitter de verklaring en belofte af door het door de voorzitter uitgesproken gedeelte van de verklaring en
belofte te completeren met de woorden ‘Dat verklaar en beloof ik’ en zijn daarmee benoemd tot commissieleden van de gemeenteraad van Houten.
De voorzitter feliciteert de commissieleden met hun benoeming.
5. 2018-015 Diverse benoemingen in commissies
Conform raadsvoorstel 2018-015 wordt besloten.

6. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.32 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 mei 2018.
De raad voornoemd,
De griffier,

de voorzitter,

W. van Zanen

W.M. de Jong
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Bijlage 1: Toezeggingen
Datum
raad

Voorstelnummer-Agendapunt

29 maart
2017

Toezegging

Portefeuillehouder

Stand van zaken/
planning

Er zijn in deze vergadering geen toezeggingen
gedaan.
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