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Datum:  maandag 16 september 2019 
Aanvang:  20:00 uur 
Eindtijd: 20.50 uur  
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
 



 

 
Datum: 19-09-19 Blad: 2 
 

 
 
1. Opening 
 De voorzitter heropent de vergadering, als voortzetting van de vergadering van 11 september jl. 
 
7. Behandelpunten 
 
7.5 Bezwaarschrift WPRI tegen afwijzing verzoek medewerking supermarkt terrein BNI  

Wethouder Boom beantwoordt enkele vragen naar aanleiding van het voorliggende raadsvoorstel. De D66-
fractie neemt het voorstel mee terug voor bespreking in de fractie, de overige fracties stemmen in met het 
voorstel. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 26 
september 2019. 
 

7.7 Verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van twee woningen aan de De Ruyterstraat 18  
Wethouder Boom beantwoordt vragen over het voorstel, waaronder over de omvang van de woningen, de 
doorstroming, de parkeernorm en de berichten in de krant in relatie tot de genomen besluiten. De fracties van 
de ChristenUnie, VVD, D66 en GroenLinks nemen het voorstel mee terug naar de fractie, de overige fracties 
stemmen in met het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 26 september 2019. 
 

7.8 Resultaatbestemming 2018 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek  
Wethouder Boom beantwoordt vragen over het voorstel, met name over de innovatiereserve. Alle fracties 
stemmen in met het raadsvoorstel, met uitzondering van de fractie van Dorpsbelangen Huizen, die het 
voorstel mee terugneemt voor bespreking in de fractie. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt worden 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 26 september 2019. 
 

7.9 Werkplan en begroting 2020 MRA 
Wethouder Rebel beantwoordt enkele vragen over het raadsvoorstel. Alle fracties stemmen vervolgens in 
met het voorstel. Het raadsvoorstel zal als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 26 
september 2019. 

 
7.11 Mededeling wethouder Rebel over het beleid voor ondergrondse containers voor papier en gft-afval    

De mededeling is aangemeld door de fractie van Leefbaar Huizen. Dhr. Koning vraagt naar het verdwijnen 
van parkeerplekken door de plaatsing van ondergrondse containers. Wethouder Rebel geeft hierop 
antwoord. 
 
Op een vraag van dhr. Driessen over bovengrondse papierbakken en zogeheten gft-huisjes antwoordt 
wethouder Rebel dat aanvullende informatie hierover aan de commissie zal worden verstrekt. 

 
8. Vaststellen toezeggingenlijst 
 
8.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering  

De commissie besluit in meerderheid om de toezeggingen 10, 11, 15, 25 en 26 van de lijst af te voeren. 
 
 De suggestie wordt gedaan om mededeling 14 (zorg- en veiligheidshuis) over te hevelen naar de commissie 

Sociaal Domein. Dit zal worden besproken in de agendacommissie. 
 
Op een vraag van dhr. Gencer over toezegging 20 (Bad Vilbelpark) antwoordt wethouder Boom dat hierover 
een mededeling van het college zal volgen. 
 
Dhr. Koning vraagt of de inventarisatie bij toezegging 20 (extra prullenbakken) alleen betrekking heeft op de 
wijken Stad en Lande en Zenderwijk, of dat dit de hele gemeente betreft. Het college zal hierover informatie 
verstrekken.  
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9. Rondvraag en sluiting  

Mw. Lemmens informeert naar de stand van zaken rond het project Huizermaatjes. Wethouder Boom geeft 
hierop een toelichting.  
 
Dhr. Gencer vraagt naar de rol van de gemeente tijdens de inloopavond van 17 september over het project 
Silverdome. Wethouder Boom beantwoordt deze vraag.  
 
Dhr. Woudsma vraagt naar de gevolgen van de stikstofproblematiek voor de gemeente Huizen. Wethouder 
Boom antwoordt dat de gevolgen nog onderwerp van onderzoek zijn.  

 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 oktober 2019 

 
De commissiegriffier, De voorzitter, 


