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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur, heet alle aanwezigen en luisteraars welkom en wijst op de 

corona-regels voor deze vergadering. 
  
2. Vaststelling jaarstukken 2020, onderdeel jaarverslag 
 De commissie heeft enkele vragen, die door wethouders Rebel (voor rekening 2020 geen na-ijl effecten van 

TOZO) en Hoelscher (in 2020 geen bezuinigingen op onderdeel mantelzorg)  worden beantwoord.  
 De stukken worden verder behandeld in de raadsvergadering van 1 juli a.s.. 
  
3. Spreekrecht voor burgers. 

o Dhr. Kok spreekt in over de plannen t.a.v. het gebouw Tromstraat 1 en de herbestemming tot 
woningbouw; hij is daartegen gelet op de reeds aanwezige appartementsgebouwen. Nieuwbouw van 
weer hoogbouw aldaar schendt zijn privacy. Tevens vindt hij de termijn voor omwonenden om in te 
spreken wel zeer kort in verhouding tot de tijd die de gemeente voor zichzelf neemt. Hij beantwoordt 
vragen vanuit de commissie over eventueel geschikte woonvormen (“knarrenhofje”) en geeft aan dat 
wat hem betreft alleen laagbouw zou voldoen. 

o Dhr. Erbé spreekt eveneens in over deze herbestemming tot woningbouw van het gebouw Trompstraat 
1; hij weet dat veel buurtgenoten tegen dit voornemen zijn en veel liever het huidige buurtcentrum 
gecontinueerd zien worden. Hoe dan ook moet er beslist geen hoogbouw komen. Tevens vraagt hij 
aandacht voor behoud van de 100-jarige iep ter plaatse. 

o Mw. Vosters spreekt in over de plannen voor de Nwe Bussummerweg; zij was verbaasd over de 
kaphaast van de gemeente (al begrijpt ze dat zieke bomen moeten worden gekapt) en bepleit een 
time-out om tot een goed integraal plan te komen waarbij groen, verkeersveiligheid en leefbaarheid 
optimaal kunnen worden gerealiseerd. 

 
  
4. Wensen nieuw beleid 2021 (inclusief relevante deel Memorie van Antwoord van het college). 
 Wethouder mw. Verbeek gaat in op enkele opmerkingen vanuit de commissie over de Theaterroute en wijst 

er op dat ook de nieuwe subsidiebeleidsregels voor de culturele sector i.v.m. Corona geen soelaas zullen 
bieden. 

  
5. Meerjarenonderhoudsplanning 2021 t/m 2025 voor infrastructuur en rioolexploitatie. 
 Wethouder mw. Verbeek bevestigt dat de toegezegde informatie (zie motie vorig jaar over wegonderhoud) 

nog deze week via een mededeling naar de commissie komt; dat geldt evenzo voor meer informatie over de 
start van een integrale herinrichting van Stad en Lande-Zuid. 

 Het voorstel kan worden behandeld in de raad van 1 juli a.s.. 
 
6.  Uitgangspunten herschikking welzijnslocaties 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen vanuit de commissie en geeft een toelichting op het gevoerde 

proces en de uitkomsten daarvan zoals ze zijn vertaald in het raadsvoorstel; diverse fracties vragen om een 
nadere onderbouwing van de keuzes en afwegingen ter zake. Wethouder Hoelscher zegt toe een overzicht 
van de gevoerde gesprekken en inhoud daarvan alsnog te doen produceren voor de commissie als nadere 
onderbouwing voor wat betreft de gemaakte keuzes. 

 Alle fracties nemen dit voorstel voor nader beraad in de fractie terug; verdere behandeling volgt in de raad 
van 1 juli a.s. 

 
7.  Voorjaarsnota 2021 
 De heer J.C. Cnossen (directeur bedrijfsvoering) geeft een presentatie die als toelichting en achtergrond 

dient m.b.t. de extra benodigde gelden voor 2021 zoals in het raadsvoorstel (Maatregelen bedrijfsvoering) 
genoemd en beantwoordt de vragen daarover. Spreker zegt toe door middel van een mededeling van het 
college de opdracht voor de organisatiescan na het zomerreces aan de commissie te zenden. 
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 Wethouder Rebel beantwoordt vervolgens vragen van de commissie over diverse aspecten (toename 4% 
bijstand, onzekerheid effecten herverdeling gemeentefonds, nu nog geen extra maatregelen ter sluitend 
maken begroting (conform motie Krimpenerwaard op VNG-congres), kwantificeren/bedragen risicoparagraaf, 
wanneer meer concrete invulling onderdelen sociaal domein). 

 Verdere behandeling vindt plaats in de raad van 1 juli a.s.. 
 
8. Concept begrotingsprogramma’s 2021 inclusief relevante deel Memorie van Antwoord (MvA) college 

• Algemeen bestuur en dienstverlening: burgemeester Meijer en wethouder Hoelscher beantwoorden 
vragen over algemene communicatie en burgerparticipatie; 

• Openbare orde en veiligheid: burgemeester Meijer beantwoordt vragen over de aanpak ten aanzien 
van verwarde personen en de onderzoeksuitkomst naar vestigingsbeleid (wordt gezonden zodra 
gereed); wethouder Boom gaat in op de positionering van Huizen binnen de MRA; 

• Beheer en inrichting openbare ruimte: Wethouder mw. Verbeek beantwoordt vragen over Steenbreek 
en vergroening;  wethouder Boom beantwoordt vragen over de concretisering van de plannen  
Zomerkade en zijn indruk van de opvattingen van de horecaondernemers m.b.t. de terraslocaties, 
alsmede de (qua uitvoering uitgestelde) Fietsstraat. 

• Sociale infrastructuur en maatschappelijke ondersteuning: wethouder Boom beantwoordt vragen 
over corona-gerelateerde problemen bij sportverenigingen; wethouder Rebel zal nagaan of / hoe  
informatie over arbeidsparticipatie-trajecten de raad vaker kan bereiken; wethouder mw. Verbeek 
bevestigt dat het antwoord in de MvA m.b.t. de regioconservator (onderdeel van bezuinigingen) is 
achterhaald door de zienswijze van de raad; het algemeen bestuur van de regio moet ter zake nog 
besluiten. 

• Ruimtelijke en economische ontwikkeling: wethouder Rebel beantwoordt vragen over de 
collegeopvatting t.a.v. tiny houses;  wethouder Boom zal nagaan wanneer het (reeds voor mei 
toegezegde) onderzoeksresultaat inzake een extra camping kan worden verstrekt. 

 
 
9.  Rapportage Protocol Grote Projecten 
 Wethouder Boom beantwoordt enkele vragen over een aantal projecten (Blokkerpanden, Trappenberg, 

Keucheniusstraat Oost). 
 Het voorstel wordt verder behandeld in de raad van 1 juli 2021. 
 
 
10. Rondvraag 

Vraag 1 van de commissievragen van de VVD-fractie over de bomenkap Nieuwe Bussummerweg wordt 
behandeld; wethouder  Verbeek geeft aan dat het college vanuit veiligheidsoverwegingen niet langer kon 
wachten met het kappen van zieke bomen, waarbij rekening is gehouden met het aanwezig zijn van nesten 
zodat geen verstoring is veroorzaakt. Spreekster erkent dat de communicatie ter zake naar de omwonenden 
eerder had gemoeten. Zij verwacht dat de schriftelijke beantwoording van de resterende vragen in de loop 
van de volgende week beschikbaar zal komen.  

  
 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 00.41 uur. 
 
 
Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergaderingen van: 
commissie Sociaal Domein 
commissie Fysiek Domein 
commissie ABM 
 
De commissiegriffier, De voorzitter,  

 
  
 


