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Voorzitter en commissiegriffier 
R.H. Rebel (voorzitter) 
E. Weyland (commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

 VVD-fractie:  
J. Ribberink, J.W. Meijerman 

 

 Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
J.B.R. Driessen, L. Schaap 
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mw. D.C. van Deutekom, R. Woudsma 
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B. Schröder 

 

 PvdA-fractie:  
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 GroenLinks-fractie: 
mw. M.E. Lemmens, mw. K.S. Rienstra 

 

 Fractie Leefbaar Huizen: 
R.W. de Bruijn, mw. L. Veer-Thiel 

 

 ChristenUnie-fractie: 
L.M. Boonstra 
 

 SGP-fractie: 
R.J.C. Bource, G.J. Bosch 
 

Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
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mw. M.L.C. Verbeek, G. Rebel, R.G. Boom 
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 W. Doorn (ChristenUnie) 
  

 

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum:  woensdag 17 april 2019 
Aanvang:  20:00 uur 
Eindtijd: 22:45 uur  
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de heren Van Schaik en 

Blaauwbroek van de provincie Noord-Holland en dhr. Van Haaften van Buurtpanel 1276.  
 
2. Mededelingen  

Dhr. Doorn heeft zich afgemeld voor de vergadering. Mw. Rienstra vraagt aandacht voor het regiopodium van 
26 april a.s. over de Regionale Samenwerkingsagenda en roept de commissieleden op daarbij aanwezig te 
zijn. 

 
3. Vaststellen vergadervolgorde 

De commissie besluit op voorstel van de voorzitter tot de volgende volgorde van behandelpunten: eerst 7.3, 
daarna 7.5 en vervolgens de voorgestelde volgorde. 

 
4. Vaststellen resumé en notulen 
  
4.1 Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 6 maart 2019  

Dit resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.2 Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 6 maart 2019 
 Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
5. Informatie van het college 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 

De mededelingen over de camperplaatsen, de stadsmanager, de buurtcamping en de herinrichting van de 
Haardstedelaan zijn voor behandeling aangemeld en komen terug bij de agendapunten 7.6 t/m 7.9. De 
overige mededelingen zijn voor kennisgeving aangenomen.   

 
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen mondelinge mededelingen. 
 
5.3 Vragen aan het college 

Dhr. Meijerman licht de vragen van de VVD-fractie over de verplaatsing van de zakelijke postbussen toe. 
Wethouder Rebel beantwoordt deze en enkele andere vragen. 
 

6. Spreekrecht voor burgers 
Het inspreken door dhr. Van Haaften komt aan de orde bij agendapunt 7.5. 

 
7. Behandelpunten 
 
7.1 Metropoolregio Amsterdam (MRA) 

Hiervoor wordt verwezen naar agendapunt 7.2. 
 
7.2 MRA verantwoording 2018 en globale begroting 2020 

Wethouder Rebel geeft antwoord op vragen over de door de MRA gehanteerde aanlevertermijnen van de 
stukken en de meerwaarde van de MRA voor de gemeente Huizen. Aansluitend roept hij op tot het invullen 
van de toegezonden enquête in verband met de geplande MRA-evaluatie, alsmede tot het bijwonen van de 
aankomende raadsledenbijeenkomst van de MRA en het regiopodium van 13 mei over de MRA. 
 
Toezegging: 
Wethouder Boom zegt toe de MRA uit te nodigen voor een sessie over de activiteiten van de MRA.  
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 Alle fracties stemmen in met het raadsvoorstel, met uitzondering van de D66-fractie, die het voorstel mee 
terugneemt naar de fractie. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 9 mei 2019. 
 
De voorzitter deelt mee dat, met het oog op een tijdige behandeling in de commissie en raad, de 
agendacommissie het college heeft verzocht een schaduwagenda op te stellen waarin de data van 
aanlevering en behandeling van begrotings- en verantwoordingsstukken van de MRA en andere verbonden 
partijen worden opgenomen. 
 

7.3 Informatie en presentatie over agenda IJsselmeergebied 2050  
Dhr. Van Schaik en dhr. Blaauwbroek van de provincie Noord-Holland zijn aanwezig namens alle partijen die 
zijn betrokken bij de agenda IJsselmeergebied 2050. Dhr. Van Schaik presenteert de agenda 
IJsselmeergebied en beantwoordt aansluitend enkele vragen. Door verschillende fracties wordt aangegeven 
dat het maaien van de waterplanten geen afdoende oplossing is voor de recreatie.  
 
Wethouder Boom beantwoordt een vraag van dhr. Honing over het verdiepen van de Randmeren.  
 
De commissie adviseert de raad overeenkomstig het eerdere advies om de brief over de agenda 
IJsselmeergebied 2050 voor kennisgeving aan te nemen (Rubriek A). 
 

7.4 Conceptbegroting 2020, 1e begrotingswijziging 2019 en voorlopige jaarrekening 2018 OFGV 
Wethouder Boom beantwoordt een aantal vragen over het raadsvoorstel. Alle fracties stemmen in met het 
voorstel. Het raadsvoorstel zal als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 mei 
2019.  

 
7.5 Terugkeer hondenuitlaatstroken  

Dhr. Van Haaften spreekt namens het Buurtpanel 1276 in over het verzoek van het buurtpanel voor de 
terugkeer van de hondenuitlaatstroken. Dhr. Van Haaften beantwoordt enkele vragen. De commissie 
bespreekt het verzoek en mogelijke alternatieven. Wethouder Verbeek beantwoordt een aantal vragen.  
 
Toezegging: 
Wethouder Verbeek inventariseert de kosten voor het plaatsen en legen van extra prullenbakken ter 
beperking van de overlast van hondenuitwerpselen, en gaat na of daarmee de overlast verminderd kan 
worden. 
 
De commissie adviseert de raad, via plaatsing in rubriek C van de lijst van ingekomen stukken voor de 
volgende raadsvergadering, de brief van het Buurtpanel 1276 te laten afhandelen door het college. 
 

7.6 Mededeling wethouder Boom over camperplaatsen 
De mededeling is aangemeld voor behandeling door de fracties van het CDA, Leefbaar Huizen, de VVD, 
GroenLinks en de ChristenUnie. Wethouder Boom geeft antwoord op vragen over onder meer het 
voorzieningenniveau en de inkomsten. Na de behandeling in de commissie stelt wethouder Boom dat er 
voldoende informatie is verkregen op basis waarvan het college kan beoordelen of het opstellen van een 
voorstel opportuun is. 

 
7.7 Mededeling wethouder Rebel over de stadsmanager  

De mededeling is aangemeld voor behandeling door de fracties van het CDA en de VVD. Wethouder Rebel 
beantwoordt vragen over de functiebeschrijving, de uitwerking van arrangementen voor de koppeling met de 
Oude Haven, de relatie met het plan van aanpak voor de markt en het overleg met ondernemers. Hij gaat na 
of de functie voor bepaalde of onbepaalde tijd is.  
 
Toezegging: 
Het college zal de raad jaarlijks via een beknopt verslag informeren over de voortgang van de 
werkzaamheden van de stadsmanager.  
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7.8 Mededeling wethouder Boom over buurtcamping  
De mededeling is aangemeld voor behandeling door de fractie van Leefbaar Huizen. Mw. Veer informeert 
naar de mogelijkheden voor een verhoging van de bijdrage voor de Kindervakantieweek. Wethouder Boom 
geeft antwoord op deze vraag.  

 
7.9 Mededeling wethouder Boom over herinrichting Haardstedelaan  

De mededeling is aangemeld voor behandeling door de fractie van de ChristenUnie. Wethouder Boom geeft 
antwoord op vragen over onder meer de aanrijtijden van hulpdiensten, de busroute, de verkeersveiligheid en 
de relatie met het verkeerscirculatieplan. 

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

Op voorstel van dhr. Honing besluit de commissie om de toezeggingen 12 en 14 op de lijst te laten staan. De 
toezeggingen 11, 16, 21 en 22 worden overeenkomstig het voorstel van de lijst afgevoerd. 
 

9. Rondvraag en sluiting  
Dhr. Schröder stelt voor te heroverwegen of het onderwerp MRA standaard op de agenda moet blijven staan. 
Mw. Rienstra stelt als alternatief voor dat de Regio Gooi en Vechtstreek dan als standaardagendapunt zou 
kunnen worden opgevoerd. De voorzitter neemt beide suggesties mee naar de agendacommissie.  
 
Wethouder Boom beantwoordt een vraag van mw. Van Deutekom over de ontwikkelingen met betrekking tot 
het zogeheten Blokkerpand. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 mei 2019 
 

 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 


