Resumé van de vergadering van de commissie Fysiek Domein van Huizen d.d. woensdag 22 oktober 2014
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
22.15 uur

Aanwezig

:

Voorzitter: dhr. R.H. Rebel (CDA)
Secretaris: dhr. R. van Noord
Commissieleden:
mw. J.H. Prins (VVD), mw. J.M.T. van der Will (VVD), mw. D.C. van Deutekom
(CDA), dhr. R. Woudsma (CDA), dhr. B. Schröder (D66), dhr. R. Schaap (D66), dhr.
M.W. Hoelscher (PvdA), dhr. N. Honing (PvdA), dhr. A.G. van der Blom (GroenLinks),
mw. L.C. Landré (GroenLinks), dhr. J.B.R. Driessen (Dorpsbelangen Huizen), dhr.
G.G. Oudhof (Dorpsbelangen Huizen), dhr. T.J. Herlaar (ChristenUnie), mw. M.H.
Mauritz - van Beem (ChristenUnie), dhr. R.J.C. Bource (SGP), dhr. R. de Bruijn
(Leefbaar Huizen) en mw. M. Schram (Leefbaar Huizen)
Raadsgriffier: dhr. J. Veenstra
College: wethouder mw. M.L.C. Verbeek, wethouder dhr. G.E.H. Pas
Ambtelijk adviseur: dhr. P. de Groot, dhr. G. Klompmaker, dhr. R. van Noord

Afwezig

:

Dhr. W. Doorn

1.

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

2.

Mededelingen
- dhr. W. Doorn (ChristenUnie) heeft zich afgemeld;
- mw. Mauritz is één uur later.

3.

Vaststellen vergaderorde
Dhr. Van Rheenen spreekt in over het onderwerp Stad en Lande - Noord. Dit wordt betrokken bij punt 7.1.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering d.d. 10 september 2014
De notulen wordt vastgesteld onder aanpassing van blz. 8 waar nu dhr. Van Deutekom staat. Dit moet mw.
Van Deutekom zijn.

5.

Spreekrecht voor burgers.
Zie punt 3.

6.

Informatie van het college

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
1.
nieuwsbrief Energie Besparen Gooi en Vecht: geen opmerkingen;
2.
aanvullende informatie brandveiligheid locatie Schoeman: na een toelichting van mw. Verbeek
geen opmerkingen;
3 en 4. Kunst en Cultuur: na een toelichting van mw. Verbeek geen opmerkingen;
5.
informatie OFGV: na een toelichting van dhr. Pas geen opmerkingen.
Verwijderd: 24-10-14
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Blad: 1

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De commissie stemt in met de volgende aanpassingen:
- nr. 30 wordt van de lijst gehaald;
- nr. 33 en 4 worden januari 2015, of dit in de commissie ABM of Fysiek Domein wordt behandeld wordt
nog bezien; verzoek aan raadsleden is om vooraf vragen in te dienen, zodat deze kunnen worden
verwerkt in de presentatie.

6.3

Vragen aan het college
Mevrouw Verbeek beantwoordt een vraag van de heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) over subsidie aan de
Stichting Kunst & Cultuur. De beantwoording is naar tevredenheid.

7.

Behandelpunten

7.1

Stad en Lande - Noord
De commissie neemt kennis van de toelichting door dhr. Van Rheenen op het met de gemeente doorlopen
participatieproces. Vragen van de fracties worden door de heer Van Rheenen beantwoord.
De fracties van D66, Groenlinks, CDA, SGP en ChristenUnie stemmen in met het voorstel. De fracties van
Dorpsbelangen, PvdA, VVD en Leefbaar Huizen behouden hun standpunt voor.
Toezeggingen:
- leeftijd startersleningen is tot en met 35 jaar in plaats van 30 jaar;
- opgave kosten openbaar gebied vertrouwelijk (o.a. oversteek Gemeenlandslaan);
- vertrouwelijke memo over opbrengst grond gemeente Huizen in relatie tot grond ontwikkelaar;
- de appartementen worden gerealiseerd voor 31 december 2015 i.p.v. voor 31 december 2016.

7.2

Erfpacht discotheek Silverdome
Mevrouw Verbeek beantwoordt de gestelde vragen en geeft aan dat dit onderwerp terugkomt op het moment
dat daar meer over te melden is.

7.3

Jaarrekening en resultaatbestemming 2013 OFGV
De fracties van GroenLinks, D66, CDA, SGP, ChristenUnie, Leefbaar Huizen, VVD en PvdA stemmen in met
het voorstel. De fractie van Dorpsbelangen behoudt hun standpunt voor.

7.4

Verslaglegging over het jaar 2013 door bestuursleden in het AB van het GNR
Geen opmerkingen.

8.

Rondvraag en sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.
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