Resumé van de openbare gecombineerde commissievergadering sociaal
domein / fysiek domein / ABM
Datum:
Aanvangstijd:
Eindtijd:
Locatie:

donderdag 28 juni 2018
20:00 uur
22:30 uur
Raadszaal gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
Voorzitter en commissiegriffier
J.W. Meijerman (voorzitter)
W.R. van Zuiden (commissiegriffier)
Commissieleden
•

VVD-fractie:
J. Bartlema, W.H. Holtslag, J.Ribberink

•

CDA-fractie:
R.H. Rebel, R. Woudsma

•

D66-fractie:
Mw. K. van Werven, P. Lekkerkerker

•

Fractie Dorpsbelangen Huizen:
mw. M.K. Rebel, J.B.R. Driessen, L. Schaap

•

PvdA-fractie:
Mw. M.N. Leeuwin, K. Gencer, S. van der Pas

•

GroenLinks-fractie:
mw. M.J. van den Berge, P.P. Korzelius

•

ChristenUnie-fractie:
W. Doorn, mw. M. Terlouw, mw. D.I. Doorn

•

Fractie Leefbaar Huizen:
R.W. de Bruijn, mw. F.F.H. van der Kleij, F.E.R. Koning

•

SGP-fractie:
R.J.C. Bource, G.J. Bosch

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)
College
Burgemeester K.S. Heldoorn en wethouders R.G. Boom, M.W. Hoelscher, B. Rebel en mw. M.L.C. Verbeek

Afwezig:
•

Mw. D.C. van Deutekom (CDA), mw. K.S. Rienstra (GroenLinks)

Datum: 29-06-18

Blad: 1

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering, meldt de berichten van verhindering en heet alle aanwezigen welkom.

2.

Vaststelling jaarstukken 2017
Wethouder Rebel deelt mee dat de accountant binnenkort zijn goedkeurende verklaring zal inzenden en
beantwoordt enkele commissievragen.
Het voorstel wordt, net als de punten 4 t/m 8, behandeld in de raadsvergadering van 12 juli a.s.

3.

Inspreekgedeelte m.b.t. wensen nieuw beleid.
Van het spreekrecht wordt gebruikgemaakt door achtereenvolgens:
1. De heer H. Landman inzake de voornemens van de stichting Gooise Tram (i.o.); hij licht de achtergrond
en ideeën toe maar geeft ook aan dat er formeel nog geen subsidieverzoek is gedaan door de stichting;
2. De heer H. van der Linden over de z.i. noodzakelijke aanpak van de Japanse duizendknoop.

4.

Wensen nieuw beleid incl. het hierop betrekking hebbende deel van de Memorie van Antwoord
Vanuit de commissie worden diverse vragen gesteld die door het college worden beantwoord. De commissies gaan er van uit dat het college voor wat betreft wens 2019.04 (aanpak invasieve exoten) de wettelijke
taken moet uitvoeren en daaromtrent een voorstel over aanpak en financiële dekking kan voorbereiden. Ten
aanzien van wens 2019.08 (Gooise Tram) wordt vastgesteld dat die wens komt te vervallen (indien een subsidieverzoek in het najaar volgt wordt dat meegewogen voor de begroting 2020). Verder leeft binnen diverse
fracties het gevoelen dat de wensen op het gebied van lokaal veiligheidsbeleid ook vertaling behoeven in
beleid en begroting en sluiten moties daaromtrent niet uit.
Toezeggingen: het college komt met een uitwerkingsvoorstel voor wens 2019.04

5.

Meerjarenonderhoudsplanning 2018-2022 voor infrastructuur en riolering
Wethouder Boom beantwoordt enkele commissievragen.

6.

Voorjaarsnota 2018
Wethouder Rebel beantwoordt enkele commissievragen.

7.

Concept-begrotingsprogramma’s 2019 incl. het hiervoor relevante deel van de Memorie van Antwoord
Het college beantwoordt diverse commissievragen.
Toezeggingen: het college zal de (onder nr. 5 programma sociale infrastructuur genoemde) balans inzake de
inzet van buurtsportcoaches beschikbaar stellen en een (nog te verduidelijken) vraag over de definitie van
behoud van cultuurhistorisch erfgoed (nr. 3 programma ruimtelijke en economische ontwikkeling) schriftelijk
beantwoorden.

8.

Rapportage Protocol Grote Projecten
De wethouders Boom en Rebel beantwoorden enkele commissievragen; het college zal indien mogelijk het
reeds eerder toegezegde memo inzake Keucheniushof nog voor de raadsvergadering van 12 juli a.s. aan de
raad zenden.

9.

Rondvraag
Mw. Leeuwin meldt dat het regiopodium van 16 juli a.s. vervalt en verzoekt de griffie dit door te geven aan de
raadsleden.
De heer de Bruijn vraagt opnieuw aandacht voor de situering/standplaatslocatie van een poelier op de weekmarkt en de wijze waarop het college daarbij rekening kan houden met een lokale slagerij. Wethouder Rebel
zegt toe de (on)mogelijkheden daartoe in een memo voor de commissie uiteen te zetten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 september 2018
De commissiegriffier,

Datum: 29-06-18

De voorzitter,

Blad: 2

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen
Het college zal in een memo aangeven welke regels gelden voor de situering / standplaatslocatie van een
nieuw te vestigen poelier op de weekmarkt en op basis waarvan (belangenafweging) die wordt toegewezen.

Datum: 29-06-18

Blad: 3

