Resumé van de vergadering van de gecombineerde commissie Sociaal Domein, Fysiek Domein en ABM
van Huizen d.d. donderdag 19 juni 2014
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
21:13 uur.

Aanwezig
(vermeld zowel
aanwezige leden als
plv. leden)

:

Voorzitter: G. Rebel
Secretaris: A. Bannink
Commissieleden: R.G. Boom (VVD), J.W. Meijerman (VVD), S.H. van Klink (VVD),
C.G. de Kok (CDA), R. Woudsma (CDA), mw C.G. Vos (CDA), mw D.C. van
Deutekom (CDA), R.H. Rebel (CDA) vanaf 20.45 uur, S.P.J. van den Eynde (D66), P.
Lekkerkerker (D66), R. Schaap (D66), C.B. de la Mar (D66), mw. M.K. Rebel
(Dorpsbelangen Huizen), J.B.R. Driessen (Dorpsbelangen Huizen), M. Vonk
(Dorpsbelangen Huizen), K. Gencer (PvdA), mw. M.N. Leeuwin (PvdA), N. Honing
(PvdA), P.P. Korzelius (GroenLinks), mw. M.E. Lemmens (GroenLinks), W. Doorn
(ChristenUnie), mw. M.H. Mauritz (ChristenUnie), R.W. de Bruijn (Leefbaar Huizen),
F.E.R. Koning (Leefbaar Huizen).
Raadsgriffier: J. Veenstra, mw. K. de Rooij.
College: burgemeester A.Ph. Hertog, wethouders mw. J. Bakker, mw. M. Verbeek,
mw. M. Verhage, G. Pas.
Ambtelijke ondersteuning: H. de Bruijn, B. Visser, H. Loman.

Afwezig
(vermelding van
alleen afwezige
leden)

:

R.J.W. Bource (SGP)

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer R.J.W. Bource (ziek).

2.

Vaststelling jaarstukken 2013, onderdeel jaarverslag.
Het college beantwoordt enkele vragen over de programma’s.
De vraag over het verschil tussen de begrootte en werkelijke opbrengsten Precariobelasting wordt via de
notulen beantwoord.

3.

Meerjarenonderhoudsplanning 2014 t/m 2017 Infrastructuur en Riolering
Het college beantwoordt enkele vragen.
De vraag over bijlage A wordt in het besloten deel beantwoord.

4.

Voorjaarsnota 2014.
Het college beantwoordt enkele vragen.
De vraag of er bezwaren zijn ingediend tegen genomen planschadebesluiten wordt via het resumé
beantwoord.*
*Noot van de secretaris:
Tegen het planschadebesluit Nieuw Bussummerweg (bestemmingsplan Kom West) is bezwaar gemaakt. Dat
bezwaar wordt op de reguliere manier afgehandeld.
Tegen het planschadebesluit Ceintuurbaan (bestemmingsplan Hoofdwinkelcentrum) is nog geen bezwaar
gemaakt. Dat kan nog tot en met 21 juni 2014.

Datum: 05-03-15

Blad: 1

5.

Rapportage “grote projecten”.
Het college beantwoordt enkele vragen.
De vraag over het aantal vierkante meters secundaire horeca dat in de Oude Haven nog gerealiseerd kan
worden, wordt via het resumé beantwoord.*
*Noot van de secretaris:
In het gebied De Oude Haven bestaat nog de mogelijkheid horeca op te nemen met een maximale
oppervlakte van 200 M2.
De vraag of het bedrijf Arcadis, dat de opdracht heeft gekregen nader onderzoek te doen naar het HOV tracé
in Huizen, reeds eerder betrokken is bij onderzoek en/of advisering over de HOV, wordt via de notulen
beantwoord.

6.

Sluiting.
De voorzitter sluit om 21.13 uur de vergadering.

Datum: 05-03-15

Blad: 2

