Resumé van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein van Huizen d.d. woensdag 10 juni
2015 en maandag 15 juni 2015
Aanvang
Einde

:
:

10 juni 20:00 uur (schorsing om 22.15 uur)
15 juni 23.20 uur (voortgezet vanaf 20.00 uur)

Aanwezig

:

Voorzitter: dhr. R.H. Rebel (CDA)
Secretaris: dhr. E. Weyland
Commissieleden:
Mw. D.C. van Deutekom (CDA), dhr. R. Woudsma (CDA), dhr. G. Rebel (CDA), mw.
J.H. Prins (VVD), mw. J.M.T. van der Will (VVD), dhr. C. Bikkers (VVD), 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), mw.
M.E. Lemmens (GroenLinks), dhr. J.B.R. Driessen (Dorpsbelangen Huizen), dhr.
G.G. Oudhof (Dorpsbelangen Huizen), dhr. W. Doorn (ChristenUnie), dhr. T.J.
Herlaar (ChristenUnie), mw. M.H. Mauritz - van Beem (ChristenUnie), dhr. R.J.C.
Bource (SGP), dhr. G.J. Bosch (SGP), dhr. A.T.M. van der Helm (Leefbaar Huizen),
dhr. J.T.C. Schra (Leefbaar Huizen)
Raadsgriffier: dhr. J. Veenstra
College: wethouder mw. M.L.C. Verbeek, wethouder dhr. G.E.H. Pas
Ambtelijk adviseurs: dhr. R. van Noord, dhr. G. Klompmaker, dhr. H. de Bruijn

Afwezig

:

Woensdag 10 juni 2015
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom.

2.

Mededelingen
Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

3.

Vaststellen vergaderorde
De commissie stemt in met het voorstel om de agendapunten 7.4 en 7.5 gecombineerd te behandelen.
De commissie stemt eveneens in met het voorstel om agendapunt 7.7 te behandelen op 15 juni. In reactie op
vragen van de heer Hoelscher en mevrouw Prins over welke vragen wel en welke vragen niet in de
openbaarheid gesteld mogen worden en het voorstel om die vergadering daarom in beslotenheid aan te
vangen, stelt de voorzitter voor om eventuele dilemma’s op dit punt per mail bij de griffier kenbaar te maken.
In vervolg hierop zullen alle fracties dan worden geïnformeerd wat wel en niet in het openbaar kan.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering d.d. 8 april 2015
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

5.

Spreekrecht voor burgers.
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Datum: 18-06-15

Blad: 1

6.

Informatie van het college

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de schriftelijke mededelingen van wethouder Pas over de GADmeter 2014, de ontwikkelingen rond windenergie in Flevoland en de uitbreiding van vliegveld Lelystad.
Wethouder Pas beantwoordt enkele vragen over de schriftelijke mededeling over parkeerplaats Sijsjesberg.

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De toezeggingen 13, 17 en 18 worden met instemming van de commissie van de lijst afgevoerd.

6.3

Vragen aan het college
De heer Honing stelt een aantal aanvullende vragen naar aanleiding van het antwoord van het college over
een vergunningaanvraag voor tien appartementen. Deze worden door wethouder Verbeek en de heer
Klompmaker beantwoord.

7.

Behandelpunten

7.1

Conceptbegroting 2016 Regio Gooi en Vechtstreek
Wethouder Pas beantwoordt vragen van de fracties van Dorpsbelangen Huizen en de VVD over de
conceptbegroting van de Regio Gooi en Vechtstreek. Na beantwoording concludeert de voorzitter dat het
voorstel kan worden doorgeleid naar de raad. Enkele technische vragen van de fracties van de VVD en
Dorpsbelangen Huizen zullen door wethouder Pas met een memo worden beantwoord.

7.2

Conceptbegroting 2016 en meerjarenramingen GNR
De fracties van de VVD, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen en de ChristenUnie stellen vragen over de
voorstellen. Deze worden door wethouder Pas beantwoord. Alle fracties stemmen vervolgens in met
agendering van het voorstel voor de raad, met uitzondering van de PvdA-fractie, die aantekent het standpunt
van het college te missen over het besluit van het college in Hilversum om de bijdrage aan het GNR te
verhogen. Tevens is het voorstel van deze fractie om de besluitvorming over dit voorstel op te schorten (voor
1 november moet een zienswijze worden gegeven), zodat bij de besluitvorming ook de uitkomsten van de
behandeling van het rapport van Winsemius over de toekomstbestendigheid van het GNR in de vergadering
van de commissie Fysiek Domein van september a.s. kunnen worden betrokken, en overige majeure
ontwikkelingen die op het GNR afkomen bekend zijn.

7.3

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 Coöperatie Gastvrije Randmeren
Wethouder Pas geeft antwoord op vragen van diverse fracties. Na beantwoording stemmen alle fracties in
met het voorstel, waarmee het voorstel als hamerstuk voor de raad wordt geagendeerd.

7.4

Nota grondbeleid en 7.5 Toepassing coördinatieregeling bij wijzigingsplannen
Wethouder Verbeek en de heren Van Noord en Klompmaker beantwoorden vragen over beide voorstellen
van diverse fracties. Na de tweede termijn concludeert de voorzitter dat de fracties van de PvdA en de VVD
niet akkoord gaan met de delegatie van bevoegdheden van raad naar college in beide voorstellen. De
overige fracties behouden hun standpunt voor. Wethouder Verbeek zegt toe de raad van aanvullende
informatie te voorzien over de intenties van het college bij de voorstellen en de voordelen daarvan, met name
ten aanzien van de delegatie.

7.6

Huizen klimaatneutraal in 2050
Wethouder Pas en de heer Weyland geven antwoord op vragen van de verschillende fracties over het
raadsvoorstel en de bijbehorende nota’s. Alle fracties stemmen vervolgens in met het voorstel, waarmee het
voorstel als hamerstuk voor de raad wordt geagendeerd.
De voorzitter schorst de vergadering om 22:15 uur.
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Maandag 15 juni 2015
1.

Opening
Om 20.00 uur heropent de voorzitter de vergadering. Mevrouw Van der Will heeft zich afgemeld.
De commissie besluit om de vergadering te beginnen in de openbaarheid. Hierna wordt, indien nodig, de
vergadering in beslotenheid vervolgd. Het slot van de vergadering (standpuntbepaling van de fracties en de
rondvraag) is hoe dan ook openbaar.

5.

Spreekrecht voor burgers
Dhr. Van den Broek spreekt in namens ondernemersvereniging Hart voor Huizen. Een vraag van de fractie
van de PvdA wordt door de heer Van den Broek beantwoord. De voorzitter bedankt de heer Van den Broek
voor zijn inbreng.

7.

Behandelpunten

7.7

Beëindiging Samenwerkingsovereenkomst Hoofdwinkelcentrum/Keucheniusgebied
De fracties stellen het college vragen over het voorliggende raadsvoorstel, inclusief de daarbij behorende
openbare bijlagen. Na deze eerste termijn schorst de voorzitter de vergadering voor 15 minuten. Wethouder
Verbeek beantwoordt aansluitend de vragen.
Wethouder Verbeek zegt toe de commissie voor de raadsbehandeling op 25 juni een overzicht te geven van
de verwervingsprijzen van de bij het plan behorende panden aan de Kerkstraat, Tuinstraat en
Keucheniusstraat, inclusief de huidige boekwaarde van deze panden.
Na de beantwoording en de aansluitende discussie deelt de voorzitter om 22.25 uur mee dat de vergadering
wordt voortgezet in beslotenheid, waarop de vergadering enkele minuten wordt geschorst.
De openbare vergadering wordt voortgezet om 23.10 uur.
De voorzitter vraagt de fracties of zij (met inbegrip van de toegezegde aanvullende informatie) voldoende
informatie hebben om het voorstel door te geleiden naar de raad en om desgewenst een standpunt over het
voorstel in te nemen. Alle fracties geven aan over voldoende informatie te beschikken. De SGP-fractie stemt
in met het voorstel. De fracties van GroenLinks, het CDA en D66 geven aan het voorstel met een positief
advies te bespreken in de eigen fractie. De overige fracties behouden hun standpunt voor.

8.

Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Om 23.20 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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