Resumé van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein van Huizen d.d. woensdag 14
oktober 2015
Aanvang

:

20:00 uur

Einde

:

22:30 uur

Aanwezig

:

Voorzitter: dhr. R.H. Rebel (CDA)
Secretaris: dhr. E. Weyland
Commissieleden: Mw. D.C. van Deutekom (CDA), dhr. R. Woudsma (CDA), mw. J.H.
Prins (VVD), mw. J.M.T. van der Will (VVD), dhr. B. Schröder (D66), dhr. S.P.J. van
den Eynde (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. W. Doorn (ChristenUnie), dhr. R.J.C. Bource (SGP),
dhr. G.J. Bosch (SGP), dhr. R.W. de Bruijn (Leefbaar Huizen), dhr. F.E.R. Koning
(Leefbaar Huizen)
Raadsgriffier: dhr. J. Veenstra
College: wethouder mw. M.L.C. Verbeek, wethouder dhr. G.E.H. Pas
Ambtelijk adviseur: dhr. G. Klompmaker

Afwezig

:

Dhr. G.G. Oudhof (Dorpsbelangen Huizen), dhr. T.J. Herlaar (ChristenUnie)

1.

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

2.

Mededelingen
De heren Oudhof en Herlaar hebben zich voor de vergadering afgemeld. Er zijn geen andere mededelingen.

3.

Vaststellen vergaderorde
De vergadering stemt in met het voorstel om bij de mededeling over het interactieve proces voor het
Keucheniusgebied (agendapunt 6.3) mevrouw Vos van het Huizer Initiatief Platform gelegenheid te geven om
in te spreken.

4.

Vaststellen resumés en besloten notulen

4.1

Vaststellen resumé van de openbare vergadering d.d. 16 september 2015
Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2

Vaststellen resumé van de besloten vergadering d.d. 16 september 2015
Dit resumé wordt eveneens ongewijzigd vastgesteld.

4.3

Vaststellen notulen van de besloten vergadering d.d. 16 september 2015
Bij het onderdeel sluiting is een vraag van de heer Schröder opgenomen, die volgens de heer Schröder niet
door hem is gesteld (noot griffier: het was een vraag van de heer Van der Helm). Met inbegrip van deze door
te voeren correctie worden de notulen vastgesteld.
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5.

Spreekrecht voor burgers
Hiervoor wordt verwezen naar agendapunt 3.

6.

Informatie van het college

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
Wethouder Pas beantwoordt vragen van de fracties van de SGP en het CDA over de communicatie en de
planning rondom de vierde afvalcontainer naar aanleiding van de mededeling over de voorgenomen wijziging
van de afvalinzamelstructuur.
Naar aanleiding van de mededeling over de sanering van de asbesthoudende puinlaag op de locatie
Keucheniusstraat 18 stellen mevrouw Prins en mevrouw Van Deutekom vragen over de kostenverdeling.
Deze worden door wethouder Verbeek beantwoord.
Bij de mededeling over het interactieve proces voor het Keucheniusgebied spreekt mevrouw Vos van het
Huizer Initiatief Platform (HIP) in. Zij vertelt over de wijze waarop het HIP het participatieproces tot nog toe
heeft ervaren en beantwoordt vervolgens vragen van enkele fracties. Wethouder Verbeek reageert
aansluitend op vragen over het participatieproces van de fracties van Leefbaar Huizen, de VVD, de PvdA,
GroenLinks, het CDA en de SGP. Daarbij gaat zij tevens in op aan raads- en collegeleden via de mail
verzonden brief van de Stichting Behoud Het Oude Dorp.
Over de mededeling over de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de locatie Naarderstraat 66 worden
enkele vragen gesteld en opmerkingen geplaatst over de planning, de randvoorwaarden en de wijze van
participatie. Wethouder Verbeek gaat in op deze vragen en opmerkingen.
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de mededeling van wethouder Verbeek over het KWS-terrein.
De mededeling van wethouder Verhage over de antieke lantaarnpalen bij de 1e Woningbouwstraat is in de
commissie Sociaal Domein van 13 oktober al aan de orde geweest en roept geen aanvullende vragen op.

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De toezeggingen 11, 17 en 19 en 21 worden met instemming van de commissie van de lijst afgevoerd.

6.3

Vragen aan het college
Er zijn geen schriftelijke vragen aan het college ingediend.

7.

Behandelpunten

7.1

Programmabegroting en meerjarenraming 2017-2019
De wethouders Verbeek en Pas geven antwoord op vragen van diverse fracties over de programmabegroting
en de meerjarenraming 2017-2019.. Alle fracties geven aan dat zij met inachtneming van de gedane
toezegging over voldoende informatie beschikken om dit agendapunt op de financiële raadsvergadering van
29 oktober te kunnen behandelen.
Toezegging: Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van mw. Prins en de heer Hoelscher zegt
wethouder Verbeek toe, dat tijdig voor de begrotingsraad van 29 oktober a.s. een overzicht zal worden
verstrekt van de reserveringen voor het Hoofdwinkelcentrum, wat daarvan is afgeschreven e.d.

7.2

Meerjarenonderhoudsplanning 2015-2019 voor infrastructuur en riolering
Met waardering voor de opgestelde stukken geeft een aantal fracties aan zorgen te hebben over met name
de budgetten voor wegonderhoud. Wethouder Pas geeft aan dat de wegen met de nu beschikbare middelen
op een veilig niveau kunnen worden gehouden door de juiste prioriteiten te stellen, maar waarschuwt wel dat
het “net kan”.
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De heer Hoelscher oppert het idee om middelen uit de vrij besteedbare ruimte van de egalisatieruimte te
onttrekken ten behoeve van extra wegonderhoud. De voorzitter vraagt de commissie daarop te reageren. De
fracties van Leefbaar Huizen, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en GroenLinks wijzen een voorstel hierover
niet op voorhand af, maar willen wel een juiste afweging kunnen maken. De fracties van Dorpsbelangen
Huizen, SGP en D66 geven aan dat nu de juiste prioriteiten worden gesteld, er geen sprake is van onveilige
situaties en er dus geen behoefte aan bestaat om extra middelen vrij te maken.
Alle fracties hebben voldoende informatie en nemen het voorstel mee terug naar de fractie.
7.3

Milieuprogramma 2016-2020
Wethouder Pas geeft antwoord op vragen van Dorpsbelangen Huizen, D66, de VVD en de ChristenUnie over
enkele programmaonderdelen. Alle fracties stemmen vervolgens in met het voorstel, waarmee het voorstel
als hamerstuk voor de raadsvergadering van 5 november wordt geagendeerd.
Toezeggingen:
•
Wethouder Pas zegt toe de commissie te informeren over de financiële besparingen die worden
bereikt door het op grote schaal aanbrengen van led-verlichting in de lantaarnpalen.
•
Als een groep uit de samenleving aan de slag wil met het thema fairtrade dan zijn er voldoende
middelen vanuit de milieureserve beschikbaar om dat soort initiatieven te ondersteunen.

7.4

Raadsvoorstel rapportage ‘Protocol grote projecten’
De fracties van de SGP, de PvdA en het CDA vragen zich af of de planning die genoemd is bij het project
Oude Haven niet te krap is gesteld. Wethouder Verbeek bevestigt dat enkele termijnen inderdaad moeten
worden aangepast.
De fracties van de ChristenUnie, de SGP, het CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen en GroenLinks stemmen in
met de rapportage, maar geven aan de volgende keer een op alle punten actueel overzicht te willen
ontvangen. De VVD en Leefbaar Huizen nemen het voorstel mee terug naar de fractie. De fractie van de
PvdA merkt op dat het niet mogelijk is om zich van stemming te onthouden en stemt daarom tegen het
voorstel.

7.5

Verslaglegging over het jaar 2014 door de in het Algemeen Bestuur van de GNR benoemde leden
Het verslag geeft aanleiding tot het stellen van enkele vragen over de wijze van verslaglegging en de
toekomstplannen van het GNR. Deze worden door wethouder Pas beantwoord. Aansluitend geeft wethouder
Pas een toelichting op enkele recente ontwikkelingen rond de toekomstplannen van het GNR.

8.

Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 november 2015
De secretaris,
De voorzitter,
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