Resumé van de vergadering van de gecombineerde commissie Sociaal Domein, Fysiek Domein en ABM
van Huizen d.d. woensdag 17 juni 2015
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
22:50 uur.

Aanwezig

:

Voorzitter: G. Rebel
Secretaris: H.B. de Bruijn
Commissieleden:
Namens Dorpsbelangen Huizen: J.B.R. Driessen, G.G. Oudhof en mw. M.K. Rebel,
Namens D66: P. Lekkerkerker, R. Schaap, B. Schröder en mw. K. van Werven
Namens CDA: mw. D.C. van Deutekom, C.G. de Kok, R.H. Rebel, R. Woudsma, en
mw. C.G. Vos
Namens PvdA: K. Gencer, N. Honing en mw. M.N. Leeuwin
Namens VVD: J.W. Meijerman en mw. J.M.T. van der Will
Namens SGP: R.J.C. Bource
Namens ChristenUnie: W. Doorn en mw. M.H. Mauritz
Namens Leefbaar Huizen: A.J. van Bennekom en F.E.R. Koning
Namens GroenLinks: mw. L.C. Landré en mw. L.M. Lemmens
Raadsgriffier: J. Veenstra
Raadsadviseur: K.E. de Rooij
College: burgemeester A.Ph. Hertog, wethouders mw. J. Bakker, mw. M. Verbeek,
mw. M. Verhage, G. Pas.
Insprekers:
Bij agendapunt 3: C. Alders (voorzitter St, Oldtimers Huizen), B. van Spil (voorzitter
werkgroep havenfestival), E. van Wengen (voorzitter winterguard The Pride),
mw. E. van Stuivenberg (stichting Belhamels),
Bij agendapunt 6: Dhr. J. van Haaften (voorzitter buurtpanel 1276).

1.

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

2.

Vaststelling jaarstukken 2014, onderdeel jaarverslag
Het college beantwoordt enkele vragen over de programma’s.
Het voorstel kan worden behandeld in de raadsvergadering van 2 juli 2015.

3.

Inspreekgedeelte m.b.t. nieuw beleid
Ingesproken wordt door: Cees Alders, voorzitter van Stichting Oldtimers Huizen, t.a.v. wens 2016.01
Bert van Spil, voorzitter werkgroep Havenfestival over de wens 2016.01
Erwin van Wengen, voorzitter van winterguard The Pride, t.a.v. wens 2016.10
Eva Stuivenberg van stichting Belhamels, t.a.v. wens 2016.11

4.

Wensen nieuw beleid inclusief het hierop betrekking hebbende deel van de Memorie van Antwoord
Het college beantwoordt enkele vragen.

5.

Meerjarenonderhoudsplanning 2014 t/m 2017 Infrastructuur en Riolering
Het voorstel kan worden behandeld in de raadsvergadering van 2 juli 2015
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6.

Nieuwbouw Kinderboerderij “De Warande”en upgrading terrein
Ingesproken wordt door Dhr. Van Haaften, voorzitter buurtpanel 1276.
Het college beantwoordt enkele vragen.
De vertegenwoordigers van de fracties van GroenLinks, Leefbaar Huizen, PvdA, CDA en D66 stemmen in
met het voorstel.
De vertegenwoordigers van de fracties van Christen Unie, SGP, VVD en Dorpsbelangen nemen het voorstel
mee terug naar de fractie.
Het voorstel kan behandeld worden in de raadsvergadering van 25 juni 2015

7.

Voorjaarsnota 2015
Het college beantwoordt enkele vragen.
Het voorstel kan worden behandeld in de raadsvergadering van 2 juli 2015.
Toezegging:
Door het college wordt toegezegd de beschikbaarheid van het jeugd cultuurfonds onder de aandacht te
brengen.

8.

Concept-begrotingsprogramma’s, inclusief het hierop betrekking hebbende deel van de Memorie van
Antwoord
Het college beantwoordt enkele vragen.
De programma’s kunnen worden behandeld in de raadsvergadering van 2 juli 2015.
Toezeggingen:
Programma openbare orde en veiligheid: Ten aanzien van de contacten met de religieuze instelling in Huizen
zegt het college toe de verslagen van het overleg met de kerken te willen delen met de raad en dat met de
Islamitische gemeenschap sprake is van vertrouwelijk/informeel overleg waarbij eerst afstemming moet
plaatsvinden voordat verslaglegging van dit overleg met de raad kan worden gedeeld.
Programma beheer en inrichting openbare ruimte: toegezegd wordt door het college dan na de zomer een
actualisatie van de prioritering bij de fietsnota beschikbaar zal komen.
Programma sociale infrastructuur: bij de uitwerking van het programma zal de verduidelijking van de
beantwoording van vraag 21 van het CDA in de Memorie van Antwoord betrokken worden.

9.

Rapportage “grote projecten”.
Het college beantwoordt enkele vragen.
Het voorstel kan worden behandeld in de raadsvergadering van 2 juli 2015.
Toezegging:
Project Vernieuwing Sociaal Domein: er zal een specificatie worden verstrekt van de inzet van de reserve
aanlooprisico’s decentralisaties van € 1 miljoen.
Sluiting.
De voorzitter sluit om 22.50 uur de vergadering.
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