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mendement aanwijzing nieuwe grote projecten

De raad van de gemeente Hu:zen,

in vergadering bijeen op 25 juni 2020,

gelet op het bepaalde in art. 147b van de Gemeentewet en art. 43 van het “Reglement van orde voor
de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad 2015”,

gelezen het voorstel van het college d.d. 16juni 2020, “Rapportage Grote Projecten” (agendapunt
3.5)

overwegende dat:

- op grond van het “Protocol grote projecten” sprake is van een groot project als voldaan wordt aan
de volgende criteria:
o het gaat om een niet-routinematig, in tijd begrensde en een voor de gemeente Huizen unieke

en grootschalige activiteit;
o het gaat om een activiteit waaîvoor de gemeente Huizen alleen of grotendeels

verantwoordelijkheid draagt en die zonder steun en commitment van de gemeente niet in die
vorm tot stand komt (en kan sprake zijn van publiek-private samenwerking);

o het gaat om een activiteit met aanzienlijke financiële implicaties;
o de activiteit heeft belangrijke gevolgen voor de gemeenschap, de publieke sector en/of het

bedrijfsleven;
- hoewel het protocol alleen voorziet in de mogelijkheid van aanwijzing van een groot project door

de raad op basis van een daartoe strekkend advies van college, raadscommissie of
(jaar)rekeningcommissie, dit niet in de weg hoeft te staan van een aanwijzing van een groot
project door de raad zelf als beslissingsbevoegd orgaan;

- de projecten Kustvisie, Keucheniusstraat 2 fase, Blokkerpanden en Trappen berg voldoen aan de
criteria voor de aanwijzing tot groot project als bedoeld in het “Protocol grote projecten”;

besluit:

het voorgestelde besluit bij het voorstel “Rapportage grote projecten” aan te duiden als beslispunt 1 en
toe te voegen een beslispunt 2 dat als volgt luidt: “2. De projecten Kustvisie, Keucheniusstraat 2 fase,
Blokkerpanden en Trappenberg aanwijzen als grote projecten, waaroverjaarlijks bij de behandeling
van de voorjaarsnota en bij de vaststelling van de programmabegroting aan de raad wordt
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gerapporteerd.”
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