
 

Datum: 19 oktober 2022 Blad: 1 

 

 
Aanwezig: 
 

Voorzitter en griffier 
P. Lekkerkerker (voorzitter) 
J. Veenstra (griffier) 
 
Commissieleden  
 

• VVD-fractie:  
C. Loenen, G.W. Ormel 

• Fractie Leefbaar Huizen: 
F.E.R. Koning, L. Veer, B. van Woerkom 

• Fractie Dorpsbelangen Huizen (tot 23.00 uur, en daarmee niet aanwezig bij de behandeling 
van de agendapunten 6, 7, 8, 4 en 9): 
G. Horst, M.K. Rebel, B. Okkema 

• CDA-fractie: 
D.C. van Deutekom, R.H. Rebel, M. Vos 

• D66-fractie:  
B. Schröder 

• GroenLinks-fractie: 
P.P. Korzelius 

• PvdA-fractie:  
K. Gencer, M.N. Leeuwin, M. Vreedeveld 

• ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn, C.G. de Kok, M. Terlouw 

• SGP-fractie: 
R.J.C. Bource, D. Hettema 

• Transparant Huizen-fractie: 
A. Honing, R. Lemsom, L. Schaap 

 
College 
wethouders: R.G. Boom F. van der Kleij, G. Rebel, K. van Werven 
burgemeester: N. Meijer 
 
 
  

 

Resumé van de openbare gecombineerde vergadering van de commissies 
 Sociaal Domein, Fysiek Domein en Algemeen Bestuur en Middelen 

 
Datum: 19 oktober 2022 
Aanvangstijd:  20.00 uur 
Eindtijd: 23.55 uur 
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1. Opening 
 De voorzitter opende de vergadering van de commissie om 20.00 uur. 
 De heer Doorn verzocht om een besloten deel bij agendapunt 4 

"Meerjarenonderhoudsplanning 2022 t/m 2026 voor infrastructuur en rioolexploitatie". 
 In verband hiermee werd besloten om dit agendapunt in zijn geheel, openbaar en 

besloten, te behandelen aan het einde van de vergadering voorafgaand aan de 
rondvraag. 

 
2. Inspreekgedeelte m.b.t. wensen nieuw beleid 2023 

Ingesproken is door de volgende insprekers. 
 

 Over wens nieuw beleid 2023:01 subsidieaanvraag Haven 5 
1. Mevrouw Pia van Vulpen (voorzitter Jude Foundation, waar HAVEN5 onder valt).  
2. Mevrouw Bep Mul.  
3. De heer Paul Steenbrink.   
4. Mevrouw Simone van Mensch, namens Buurten met Buren.  

 
 Over wens nieuw beleid 2023.02: subsidieaanvragen stichting Eindeloos Theaterwerk 

1. De heer Johan Verhey, namens theaterroute Huizen, die insprak via Teams 
 

 Over wens nieuw beleid 2023:03: subsidieaanvragen Huizer Museum 
1. Mevrouw Judith Vermaas, voorzitter van de stichting Huizer Museum.  

 
 Nadat alle insprekers hadden ingesproken is de vergadering vervolgens voor een 

kwartier geschorst, om zodoende de commissieleden de gelegenheid te geven in 
contact te treden met de insprekers en hen desgewenst vragen te stellen. 

 
3. Wensen nieuw beleid, inclusief het daarop betrekking hebbende deel van de 

memorie van Antwoord van het college 
 Na beantwoording van alle vragen door het college, gaf de commissie aan voldoende 

informatie te hebben gekregen voor behandeling in de raad. De behandeling leidde niet 
tot een advies aan de raad. 

 
5. Programmabegroting 2023 en meerjarenplanning 2024-2026 inclusief 

septembercirculaire 2022 
 Na beantwoording van alle vragen door het college, gaf de commissie aan voldoende 

informatie te hebben gekregen voor behandeling in de raad. De behandeling leidde niet 
tot een advies aan de raad. 
De commissie stemde unaniem in met het voorstel van wethouder Rebel, dat het 
raadsvoorstel, zoals dat zal worden aangeboden voor behandeling in de 
raadsvergadering van 3-11 a.s., vanwege een omissie daarin wordt aangepast. 

 
 Toezegging 

Wethouder Boom zegde toe dat, met het oog op de benodigde capaciteit, uiterlijk in 
december a.s. aan de commissie Fysiek Domein een planning zal worden voorgelegd 
om te komen tot een nieuwe welstandsnota. 
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6. Belastingmaatregelen 2023 
 Na beantwoording van alle vragen door het college, gaf de commissie aan voldoende 

informatie te hebben gekregen voor behandeling in de raad. De behandeling leidde niet 
tot een advies aan de raad. 

  
7. Actualisering en verduurzaming meerjarenonderhouds- en investeringsplannen 

gemeentelijk vastgoed 2022 
 De vertegenwoordiging in de commissie van de fractie van GroenLinks gaf aan te 

kunnen instemmen met het voorstel. 
De overige fractievertegenwoordigingen in de commissie behielden een standpunt voor 
en namen het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 

 
8. Rapportage Protocol Grote Projecten  
 Na beantwoording van alle vragen door het college, gaf de commissie aan voldoende 

informatie te hebben gekregen voor behandeling in de raad. De behandeling leidde niet 
tot een advies aan de raad. 
 
Toezegging 
• Wethouder Boom zegde bij de behandeling van het project HOV toe, dat hij t.a.v. de 

woningbouwplannen Zuiderzee en Oostermeent nog nadere informatie zal 
toesturen over de meest actuele stand van zaken. 

• Wethouder Boom zegde toe, dat er eerdaags een bijgestelde planning (t.o.v. de 
planning opgenomen in de rapportage over de Blokkerpanden) zal komen m.b.t. de 
Blokkerpanden. 
 

4. Meerjarenonderhoudsplanning 2022 t/m 2026 voor infrastructuur en 
rioolexploitatie 

 Na beantwoording van alle vragen door het college in een besloten deel van de 
vergadering, gaf de commissie in het aansluitende openbare deel van de behandeling 
van dit agendapunt aan, voldoende informatie te hebben gekregen voor behandeling in 
de raad. De behandeling leidde niet tot een advies aan de raad. 

  
9. Rondvraag 
 Is geen gebruik van gemaakt.  
  
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter de vergadering om 23.55 uur. 
 
 
 
 Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Sociaal Domein van 29 

november 2022 
 De commissiegriffier, De voorzitter, 
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 Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 30 
november 2022 

 De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 

 

 

 
 
 Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen 

van 1 december 2022 
 
 De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 
 
• Wethouder Boom zegde toe dat, met het oog op de benodigde capaciteit, uiterlijk in 

december a.s. aan de commissie Fysiek Domein een planning zal worden voorgelegd als 
het gaat om het opstellen van een nieuwe welstandsnota 

• Wethouder Boom zegde bij de behandeling van het project HOV toe, dat hij t.a.v. de 
woningbouwplannen Zuiderzee en Oostermeent nog nadere informatie zal toesturen over 
de meest actuele stand van zaken. 

• Wethouder Boom zegde toe dat er eerdaags een bijgestelde planning (t.o.v. de planning 
opgenomen in de rapportage over de Blokkerpanden) zal komen m.b.t. de 
Blokkerpanden. 
 


