Resumé van de vergadering van de commissie Fysiek Domein van Huizen d.d. woensdag 7 mei 2014
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
21:35 uur.

Aanwezig

:

Voorzitter: R.H.Rebel (CDA)
Secretaris: H.J. Brasser
Commissieleden: mw. J.H. Prins (VVD), mw. J.M.T. van der Will (VVD), R.Woudsma
(CDA), G.Rebel (CDA), M.W. Hoelscher (PvdA), N.Honing (PvdA), B.Schröder (D66)
R.Schaap (D66) A. van der Blom (GroenLinks), mw. M.E. Lemmens (GroenLinks)
J.B.R. Driessen (Dorpsbelangen Huizen), G.G.Oudhof (Dorpsbelangen Huizen), R.W
de Bruijn (Leefbaar Huizen), mw M.Schram (Leefbaar Huizen), T.J.Herlaar
(ChristenUnie), mw. M.H. Mauritz –van Beem (ChristenUnie), R.J.C. Bource (SGP)
Raadsgriffier: J. Veenstra
College: wethouders mw. P.J. van Hartskamp en mw L.Tijhaar (bij agendapunt 6.3.)
Ambtelijk adviseurs: R. van Noord, E.Weyland, mw. T. van Zundert

Afwezig

:

Mw. D.C. van Deutekom (CDA), W. Doorn (ChristenUnie), mw L.C. Landré (Groen
Links)

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2.

Mededelingen
Geen bijzonderheden

3.

Vaststellen vergaderorde
De punten 7.2 Ontwikkeling Wellness Trappenberg en 7.6 Beleid werklocaties Huizen worden van de
agenda afgevoerd. Agendapunt 7.6. zal voor de volgende commissievergadering opnieuw worden
geagendeerd zodat het als voorstel van nieuw beleid behandeld kan worden in aanwezigheid van de nieuwe
portefeuillehouder.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering d.d. 5 maart 2014
Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

5.

Spreekrecht voor burgers.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

6.

Informatie van het college.
Wethouder Tijhaar beantwoordt de vraag van de heer Bource over afwijzing van een subsidieverzoek van de
stichting kunst en cultuur t.b.v. de herdenking van 70 jaar D-Day.
Wethouder mw van Hartskamp beantwoordt vragen vanuit de CDA-fractie met betrekking tot het
aangekondigde gebruik van het pand Ambachtsweg 51. Op voorhand is niet duidelijk of dit gebruik geheel in
overeenstemming is het ter plaatse geldende bestemmingsplan.Dit zal verder worden uitgezocht. Zij zegt toe
de commissie over de uitkomsten van het onderzoek nader te informeren.

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
Geen bijzonderheden.
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6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen: De punten 14 en 16 worden van deze lijst
afgevoerd.

7.

Behandelpunten.

7.1

Begroting 2015 Regio Gooi en Vechtstreek
Advies commissie:
De commissie adviseert in meerderheid de raad in te stemmen met het voorstel voor zover het de
taakonderdelen van de commissie raakt. De vertegenwoordigers van de fracties van Dorpsbelangen Huizen
en VVD behielden hun standpunt voor.

7.3

Ontwerp bestemmingsplan Huizermaat noord-oost, 1e partiële herziening
Advies commissie:
De commissie adviseert in meerderheid de raad in te stemmen met dit voorstel. De vertegenwoordiger van
de fractie van Leefbaar Huizen behield het standpunt voor.

7.4

Aanpassing gemeenschappelijke regeling OFGV
Advies commissie:
De commissie adviseert in meerderheid de raad in te stemmen met dit voorstel. De vertegenwoordiger van
de PvdA-fractie behield zijn standpunt voor.

7.5 Begroting coòperatie Gastvrije Randmeren
Advies commissie:
De commissie onderschrijft de conclusie dat er geen aanleiding bestaat de raad voor te stellen een
zienswijze in te dienen.
7.7

Verwerving grond kop oude haven
Advies commissie:
De commissie adviseert in meerderheid in te stemmen met beschikbaarstelling van het gevraagde krediet
voor de grondverwerving en de vorming van de voorgestelde “voorziening herwaarderingen gemeenteeigendommen” . De vertegenwoordiger van de fractie Dorpsbelangen Huizen behield zijn standpunt voor.
Via de notulen zal de vraag worden beantwoord of een eventuele afwijking van de bouwhoogte voor deze
locatie strijdig is met een gedane toezegging bij de vaststelling van het bestemmingsplan Haven en
Bedrijventerreinen.

8.

Rondvraag
Op een vraag van de heer Oudhof (Dorpsbelangen Huizen) wordt aangegeven dat de wijze van afdoening
van de brief van kapsalon Nanette via de lijst van ingekomen stukken voor de a.s. raadsvergadering wordt
aangegeven.
De wethouder benadrukt dat van rechtswege verlening van vergunningen in onze gemeente niet of
nauwelijks voorkomt.
Door de heer Hoelscher, daarin gesteund door de overige fracties, worden de scheidende wethouder
welgemeende woorden van dank gebracht voor de deskundige en plezierige wijze waarop zij in de
afgelopen periode met de raadscommissie heeft samengewerkt.
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