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Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
P. Lekkerkerker (voorzitter) 
W.R. van Zuiden (commissiegriffier) 
 
Commissieleden  
 

• VVD-fractie:  
H.A.M. van Kempen, J. Ribberink 

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

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
M.K. Rebel, G. Horst, B. Okkema 

• CDA-fractie: 
D.C. van Deutekom, M. Vos-Breel 

• D66-fractie:  
F. Fitskie-Aajoud, S.G. Bruins 

• GroenLinks-fractie: 
K.S. Rienstra, P.P. Korzelius  

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

• ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn, M. Terlouw 

• SGP-fractie: 
D. Hettema 

• Transparant Huizen-fractie: 
L. Schaap 

 

 
Griffie 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 

 
College 
N. Meijer, G. Rebel, R. Boom, M. Hoelscher, M. Verbeek 
 
 
 
 
 
 

 

Resumé van de openbare gecombineerde commissievergadering ABM,  
Fysiek Domein en Sociaal Domein 
 
Datum: 15 juni 2022 
Aanvangstijd:  20.00 uur 
Eindtijd: 22:40 uur 

      
 

 



 

Datum: 20 mei 2022 Blad: 2 

 
 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom.  
  
2. Vaststelling jaarstukken 2021, onderdeel jaarverslag 
 De programma’s en paragrafen worden doorgenomen en de portefeuillehouders 

beantwoorden de diverse vragen van de commissie.  
 Verdere behandeling en afronding vindt plaats in de raadsvergadering van 30 juni.  
  
3. Meerjarenonderhoudsplanning 2022 t/m 2026 infrastructuur / rioolexploitatie 

Enkele vragen worden door de portefeuillehouder beantwoord. Dorpsbelangen Huizen 
constateert dat de planning en feitelijke uitvoering van de werkzaamheden inzake de 
rioolexploitatie niet met elkaar overeenstemmen en dat zorgen bestaan voor wat betreft 
het onderhoud van de gemalen. 
Advies commissie: de fractie van Dorpsbelangen Huizen behield een standpunt en nam 
dit voorstel mee terug voor nader fractieberaad; de overige fracties stemmen in met het 
voorstel.  
Afrondende behandeling vindt plaats in de raadsvergadering van 30 juni.  

  
4. Voorjaarsnota 2022 (inclusief verwerking meicirculaire) 

Wethouder (G.) Rebel beantwoordt de vragen van de commissie (de vraag van Groen-
Links over de effecten van de mate van verevening voor OZB capaciteit 70 % waarde 
niet-woningen en 80 % waarde woningen wordt schriftelijk beantwoord). 
Advies commissie: de fracties van GroenLinks, SGP en Transparant Huizen stemmen 
in met het voorstel, de overige fracties behielden een standpunt voor en namen het 
voorstel mee terug voor nader beraad. 
Afrondende behandeling vindt plaats in de raadsvergadering van 30 juni. 

  
5. Rapportage protocol grote projecten. 
 Wethouder Boom beantwoordt de vragen van de commissie. Hij zal de suggestie van 

D66 (gesteund door meerdere fracties), om links naar de onderliggende stukken van de 
projecten op de site te plaatsen voor meer inzicht en transparantie, meenemen. Verder 
geeft hij aan dat de fasering v.w.b. het project Oude Haven kan worden uitgebreid 
(fases toevoegen voor bijvoorbeeld Coronel-locatie en resterende bedrijven) indien de 
raad dat wenst. De vraag m.b.t. de kapvergunning / het advies van de bezwaarschrif-
tencommissie inzake het project HOV wordt schriftelijk beantwoord. Bij het project Kust-
visie zal de ontwikkeling van het gebied Aanloophaven voortaan worden toegevoegd. 
Inzake het project Blokkerpanden hoopt de wethouder na het zomerreces met nadere 
informatie / voorstellen te kunnen komen. 

 Na deze beantwoording heeft de commissie het stuk voor kennisgeving aangenomen 
en adviseert de raad hetzelfde te doen. 

  
6. Zienswijzen resultaatsbestemming jaarrekening 2021 / begroting 2023 Regio GV. 

Wethouder Rebel beantwoordt de vragen en licht de afwegingen over de hoogte van 
reserves en de ratio voor de weerstandscapaciteit toe. 
De fracties van CDA, PvdA, Leefbaar Huizen, GroenLinks, SGP en Transparant Huizen 
adviseren de raad in te stemmen met het voorstel. De fracties van VVD, D66 en 
ChristenUnie namen het voorstel mee terug voor nader fractieberaad. De fractie van 
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Dorpsbelangen Huizen kan instemmen met het 2e beslispunt (begroting 2023), maar 
niet met het eerste beslispunt (bestemming jaarresultaat 2021). 
Afrondende behandeling vindt plaats in de raadsvergadering van 30 juni. 
  

7. Rondvraag / sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:40 uur. 

 
 
Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergaderingen van:  
commissie Sociaal Domein 6 september 2022 
commissie Fysiek Domein 7 september 2022 
commissie ABM 8 september 2022  
 
Sociaal Domein 
De commissiegriffier,     De voorzitter, 
 
 
 
Fysiek Domein 
De commissiegriffier,     De voorzitter, 
 
 
 
 
ABM 
De commissiegriffier,     De voorzitter, 
 
 
 
 
 


