Resumé van de vergadering van de commissie Fysiek Domein van Huizen d.d. woensdag 4 maart 2015
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
23:00 uur.

Aanwezig

:

Voorzitter: R.H. Rebel (CDA)
Secretaris: H.J. Brasser
Commissieleden: mw. J.H. Prins (VVD), mw. J.M.T. van der Will (VVD), mw. D.C.
van Deutekom (CDA), R. Woudsma (CDA), M.W. Hoelscher (PvdA), N. Honing
(PvdA), B. Schröder (D66), R. Schaap (D66), A.G. van der Blom (GroenLinks), mw.
L.Landré (Groen Links) J.B.R. Driessen (Dorpsbelangen Huizen), G.G. Oudhof
(Dorpsbelangen Huizen), R.W de Bruijn (Leefbaar Huizen), J.T.C.Schra (Leefbaar
Huizen), W.Doorn (ChristenUnie), T.J. Herlaar (ChristenUnie), R.J.C. Bource (SGP),
G.J.Bosch (SGP)
Raadsgriffier: J. Veenstra
College: wethouder mw. M..L.C. Verbeek-Nooijens, Wethouder G.Pas
Ambtelijk adviseurs: P. de Groot, G.Klompmaker

Afwezig

:

Mw R.Schram (Leefbaar Huizen)

1.

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

2.

Mededelingen
Geen bijzonderheden.

3.

Vaststellen vergaderorde
Agendapunt 7.1 Presentatie handhavingsbeleid
Wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering d.d. 28 januari 2015
Deze notulen worden vastgesteld met in achtneming van de door mevrouw Landré van de fractie van
GroenLinks ingebrachte wijzigingsvoorstellen.

5.

Spreekrecht voor burgers.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

6.

Informatie van het college.

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
De vraag van de heer de Bruijn (Leefbaar Huizen) over de mate van gebruik van de App voor VVV-info wordt
nader in detail beantwoord.
Toezeggingen
 Wethouder Verbeek zegt toe de commissie tijdig te informeren over de voortgang van de
planontwikkeling voor de Schoemanlokatie.
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Wethouder Pas zegt toe de commissie zodra voldoende informatie beschikbaar is te zullen informeren
over de samenwerking tussen het GNR en het PWN, zo mogelijk in aanwezigheid van enkele leden
van het dagelijks bestuur van het GNR.

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De punten 13, 20 en 21 worden van de lijst afgevoerd.
Voor toezegging 17 wordt de afdoeningstermijn op 2015 gesteld.
Voor het overige wordt deze lijst voor kennisgeving aangenomen.

6.3

Vragen aan het college
Er zijn geen vragen ingekomen.

7.

Behandelpunten.

7.1

Presentatie handhavingsbeleid.
De behandeling van dit agendapunt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

7.2

Verwerving Botterwerf
Advies commissie:
De commissie spreekt uit over voldoende informatie te beschikken voor behandeling van dit voorstel in de
aanstaande raadsvergadering.
De fracties van SGP en D66 stemmen met het voorstel in. De fracties van GroenLinks en ChristenUnie geven
aan het voornemen te hebben in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigers van de fracties van
PvdA, CDA en Dorpsbelangen Huizen nemen het voorstel met een positieve grondhouding terug naar de
fractie. De fracties van Leefbaar Huizen en VVD behouden het standpunt voor.

7.3

Onderzoek meerijdvariant ’t Merk project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) ‘t Gooi
De commissie spreekt uit over voldoende informatie te beschikken voor behandeling van dit voorstel in de
aanstaande raadsvergadering.
De commissie gaat in een meerderheid, bestaande uit de fracties van GroenLinks, D66, CDA, SGP,
ChristenUnie en Leefbaar Huizen, met dit voorstel akkoord. De fracties van PvdA, VVD en Dorpsbelangen
Huizen behouden hun standpunt voor.

8.

Rondvraag
Mevr. Deutekom (CDA) wijst op de onlogische plaats van een bushokje nabij de rotonde op de
Aristoteleslaan. Dit belemmert de verkeersdoorstroming. Zij wil weten of de provincie of de provincie de
plaats van de bushokjes bepaalt, is de gemeente hiervan op de hoogte en waarom zijn er extra bushokjes
geplaatst?
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) vraagt aandacht voor de overlast van de `lichtkrant` op de gevel
van het uitgaanscentrum Graaf Wichman voor de bewoners van de Marke.
De heer de Bruijn (Leefbaar Huizen) wil weten wanneer de `feestverlichting` op de rontondes wordt
verwijderd.
De beantwoording van alle bovenstaande vragen zal via een afzonderlijk memo van de wethouders
plaatsvinden.
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