Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein
Datum:
Aanvang:
Eindtijd:
Locatie:

woensdag 17 oktober 2018
20:00 uur
23:35 uur
Raadzaal gemeentehuis van Huizen

Voorzitter en commissiegriffier
R.H. Rebel (voorzitter)
E. Weyland (commissiegriffier)
Commissieleden
•

VVD-fractie:
J.W. Meijerman, J. Ribberink

•

CDA-fractie:
mw. D.C. van Deutekom, M. Dirksen

•

D66-fractie:
B. Schröder, S.P.J. van den Eynde

•

Fractie Dorpsbelangen Huizen:
J.B.R. Driessen, G. Horst

•

PvdA-fractie:
K. Gencer, N. Honing

•

GroenLinks-fractie:
mw. M.E. Lemmens, mw. K.S. Rienstra

•

ChristenUnie-fractie:
W. Doorn, L.M. Boonstra

•

Fractie Leefbaar Huizen:
mw. L. Veer-Thiel, R.W.de Bruijn

•

SGP-fractie:
G.J. Bosch

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra
College
wethouder M.L.C. Verbeek, wethouder R.G. Boom, wethouder G. Rebel
Ambtelijk adviseurs
mw. I. van Gelderen (GAD), D. Walkot (GAD), W. Menzel

Afwezig:
R. Woudsma (CDA), R.J.C. Bource (SGP), L. Schaap (Dorpsbelangen Huizen)

Datum: 18-10-18

Blad: 1

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Mededelingen
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van:
• Dhr. Woudsma. Dhr. Dirksen vervangt hem.
• Dhr. Schaap. Dhr. Horst vervangt hem.
• Dhr. Bource.

3.

Vaststellen vergadervolgorde
Vanwege de aanwezigheid van insprekers, de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de GAD en
aanwezige ambtelijke ondersteuning bij respectievelijk de agendapunten 7.5, 7.7 en 7.6, besluit de
commissie overeenkomstig het voorstel van de voorzitter tot de volgende vergadervolgorde voor de
behandelpunten: 7.5, 7.7, 7.6 en vervolgens 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.8 en 7.9.

4.

Vaststellen resumés en notulen

4.1

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 12 september 2018
• Wethouder Boom beantwoordt vragen van dhr. Meijerman over de gemeentelijke inbreng in het MRAwerkplan en de bijeenkomst over de herontwikkeling Oude Haven Fase 3.
• Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van dhr. Meijerman over de bijeenkomst voor omwonenden
over de bomen aan de Nieuwe Bussummerweg.
• Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2

Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 12 september 2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

5.

Informatie van het college

5.1

Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
• De mededelingen over de stand van zaken HOV en de voortgang projecten energietransitie zijn voor
behandeling aangemeld (agendapunten 7.8 en 7.9).
• De mededeling over het aanbesteden van de zonnepanelen op het gemeentehuis wordt voor
kennisgeving aangenomen.

5.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Er zijn geen mondelinge mededelingen.

5.3

Vragen aan het college
• Wethouder Boom geeft antwoord op vragen van dhr. Schröder over de verkoop van de Trappenberg.
• Wethouder Boom beantwoordt vragen van dhr. Ribberink over de werkzaamheden aan de Crailoseweg.

6.

Spreekrecht voor burgers
Mw. De Wit namens het Huizer Museum, dhr. Keim namens BN International en mw. Haverkort namens Hart
voor Huizen/HOF spreken in bij agendapunt 7.5 (Uitvoering motie BNI).

7.

Behandelpunten

7.1

Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Er zijn geen stukken geagendeerd.
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7.2

Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
De wethouders Verbeek, Rebel en Boom geven antwoord op vragen van diverse fracties. Het raadsvoorstel
wordt behandeld in de financiële raadsvergadering van 1 november.

7.3

Meerjarenonderhoudsplanning 2018 t/m 2022 voor infrastructuur en rioolexploitatie
De wethouders Rebel en Boom geven antwoord op vragen van enkele fracties. Het raadsvoorstel wordt
behandeld in de financiële raadsvergadering van 1 november.

7.4

Rapportage Protocol Grote Projecten
Wethouder Boom beantwoordt enkele vragen. Het raadsvoorstel wordt behandeld in de raadsvergadering
van 1 november.

7.5

Uitvoering motie BNI
Achtereenvolgens spreken in: mw. De Wit namens het Huizer Museum, dhr. Keim namens BN International
en mw. Haverkort namens Hart voor Huizen/HOF. De insprekers beantwoorden diverse vragen.
De fracties van de ChristenUnie en VVD stemmen in met de in het raadsvoorstel opgenomen beslispunten.
De overige fracties behouden een standpunt voor en nemen het voorstel mee terug voor overleg met de
fractie. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 8
november.
Een aantal fracties geeft aan belangstelling te hebben voor de uitnodiging van dhr. Keim voor een bezoek
aan een foodmarket. De griffie zal met een datumvoorstel komen.
De agendacommissie gaat zich buigen over de datum voor de besloten commissievergadering.

7.6

Ontwerp actieplan geluid 2018-2023
Wethouder Rebel en dhr. Menzel beantwoorden vragen van diverse fracties over het raadsvoorstel.
De meerderheid van de commissie, zijnde de vertegenwoordigingen van de fracties van de VVD, de PvdA,
het CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen en GroenLinks, adviseert de raad in te stemmen met het voorstel.
De fracties van Leefbaar Huizen, de ChristenUnie en de SGP behouden een standpunt voor en nemen het
voorstel mee terug naar de fractie. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de
raadsvergadering van 8 november.

7.7.a Rapportage inzake GAD-meter 2017
Wethouder Rebel, dhr. Walkot (GAD) en mw. Van Gelderen (GAD) beantwoorden vragen van enkele fracties
over de realisatie van de doelstellingen voor gescheiden inzameling. De GAD-meter zal in de
raadsvergadering van 8 november op de lijst van ingekomen stukken in rubriek A (voor kennisgeving
aannemen) worden geplaatst.
7.7.b Informatiebrief GAD over privacy
Wethouder Rebel en mw. Van Gelderen (GAD) beantwoorden vragen van enkele fracties over de privacy in
relatie tot de stickers op de kliko’s. De informatiebrief van de GAD over privacy zal in de raadsvergadering
van 8 november op de lijst van ingekomen stukken in rubriek A (voor kennisgeving aannemen) worden
geplaatst.
7.8

Mededeling van wethouder Boom over stand van zaken HOV
De mededeling is voor behandeling aangemeld door de CDA-fractie. Wethouder Boom beantwoordt vragen
van mw. Van Deutekom en dhr. Driessen. Wethouder Boom zegt toe, op een verzoek van dhr. Bosch, de
verslagen van de inloopavonden aan de commissie en raad te verstrekken.
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7.9

Mededeling van wethouder Rebel over voortgang projecten energietransitie
De mededeling is voor behandeling aangemeld door de fractie van de ChristenUnie. Dhr. Rebel geeft
antwoord op vragen van dhr. Boonstra.

8.

Vaststellen toezeggingenlijst
• Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van mw. Van Deutekom en dhr. Meijerman over het
speelbos/GNR (toezegging 17).
• De commissie besluit om toezegging 21 van de lijst af te voeren.
• De toezeggingenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld

9.

Rondvraag en sluiting
• Mw. Veer stelt een vraag over sociale huurwoningen in relatie tot het project Silverdome. Wethouder
Rebel zal deze informatie schriftelijk verstrekken.
• Wethouder Boom geeft antwoord op vragen van mw. Van Deutekom over de stand van zaken rond De
Woensberg.
De voorzitter sluit de vergadering om 23:35 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 november 2018

De commissiegriffier,

Datum: 18-10-18

De voorzitter,
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