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Aanwezig: 
Voorzitter en commissiegriffier 
J.W. Meijerman (voorzitter) 
R. van Zuiden (commissiegriffier) 

Commissieleden 

• VVD-fractie:
mw. J.H. Prins, W.H Holtslag, J. Ribberink

• Fractie Dorpsbelangen Huizen:
J.B.R. Driessen, G.J. Horst, mw. B. Okkema

• CDA-fractie:
R.H. Rebel,  R. Woudsma

• D66-fractie:
Mw. K. van Werven

• PvdA-fractie:
S. van der Pas, K. Gencer, mw. M.N. Leeuwin

• GroenLinks-fractie:
P.P Korzelius, mw. M.E. Lemmens

• Fractie Leefbaar Huizen:
F.E.R. Koning, mw. F.F.H. van der Kleij, mw. L. Veer

• ChristenUnie-fractie:
W. Doorn, Mw. M. Terlouw, L.M. Boonstra

• SGP-fractie:
R.J.C. Bource

• Transparant Huizen
L. Schaap

Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 

College 
N. Meijer, R.G. Boom, M.W. Hoelscher, G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek 

Afwezig: 
• Mw. M.K. Rebel (Dorpsbelangen Huizen)
• P. Lekkerkerker (D66)
• Mw K. Rienstra (GroenLinks)

Resumé van de openbare gecombineerde vergadering van de 
raadscommissies ABM, Fysiek Domein en Sociaal Domein 

Datum: 11 juni 2020 
Aanvangstijd:  20.00 uur 
Eindtijd: 23.10 uur 
Locatie: Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
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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 2019, onderdeel jaarverslag 
 De commissie heeft enkele vragen (inzake personele capaciteit/vacatures) voor het college die door 

wethouder mw. Verbeek worden beantwoord. De stukken worden verder behandeld in de raadsvergadering 
van 25 juni 2020. 

  
3. Spreekrecht voor burgers. 

Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
  
4. Wensen nieuw beleid 2021 (inclusief relevante deel Memorie van Antwoord van het college). 
 Er zijn geen (tijdige) wensen ingediend. Wethouder mw. Verbeek beantwoordt vragen over hoe het dan 

verder gaat met subsidie(verzoeken) van de Theaterroute en van de stichting Kunst en Cultuur: beide 
verzoeken waren te laat ingediend maar het college kijkt er nog wel naar in overleg met de aanvragers. 

  
5. Meerjarenonderhoudsplanning 2020 t/m 2024 voor infrastructuur en rioolexploitatie. 
 Wethouder mw. Verbeek bevestigt dat de in de stukken verwoorde planning (o.a. voor de “rainproof 

maatregelen”) voor 2020 actueel is. Het voorstel kan worden behandeld in de raad van 25 juni 2020. 
 
6.  Voorjaarsnota 2020 
 Wethouder Rebel beantwoordt vragen van de commissie over diverse aspecten (prioritering projecten en 

dekking daarvoor, nadelige effecten herverdeling gemeentefonds en “brandbrief” daarover, maatregelen ter 
sluitend maken begroting, effecten corona-crisis, risicoparagraaf, uittreden A’dam/provincie uit GNR); 
wethouders Boom en Hoelscher lichten de inzet van de buurtsportcoaches toe. Verdere behandeling vindt 
plaats in de raad van 25 juni 2020. 

 
7. Concept begrotingsprogramma’s 2021 inclusief relevante deel Memorie van Antwoord (MvA) college 

• Algemeen bestuur en dienstverlening: wethouders Rebel en Hoelscher beantwoorden vragen over 
governance binnen de regio en burgerparticipatie; 

• Openbare orde en veiligheid: burgemeester Meijer beantwoordt vragen over vuurwerkbeleid en de 
wijkagenten en zegt toe via een memo nadere informatie te verschaffen over het mandaat voor de 
veiligheidsambassadeurs (MvA vraag/antwoord CU 5 pag. 12), de stand van zaken m.b.t. de 3-D- 
aangifte en wijkveiligheidsplannen alsmede het nog niet aangepaste tekstdeel (MvA vraag 13 PvdA 
op pag. 10), waarna wethouder Boom ingaat op de inzet en uitrusting van de BOA’s; 

• Beheer en inrichting openbare ruimte: Wethouder mw. Verbeek beantwoordt vragen over 
vergroening, planning Bad Vilbelpark, het Veegplan en geeft een toelichting op het antwoord over 
risico-gestuurd beheer van riolering; wethouder Boom beantwoordt vragen over het 
fietspadennetwerk en de toegepaste CROW-normen voor verkeersdrempels / rotondes; 

• Sociale infrastructuur en maatschappelijke ondersteuning: wethouder Hoelscher gaat in op vragen 
over schuldhulpverleningsbeleid, wmo-kostenstijging door abonnementstarief-invoering en de GGZ-
hulpverlening en zegt toe het gebruik c.q. werkwijze mede in relatie tot de coronacrisis van het 
Pleegouder café nader in beeld te brengen; wethouder Boom beantwoordt vragen over 
kunstgrasveldenbeleid en de herinrichting van het schoolplein bij het Erfgooierscollege; 

• Ruimtelijke en economische ontwikkeling: wethouder Rebel beantwoordt vragen over volkshuis-
vesting en woningbouwlocaties voor betaalbare woningen alsmede over de ervaringen met de  
“corona-marktopstelling”;  wethouder Boom verheldert de relatie tussen de verschillende in 
voorbereiding zijnde documenten m.b.t. toekomst, koers en omgevingsvisie. 
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8.  Rapportage Protocol Grote Projecten 
 Wethouder Boom verduidelijkt punt 12 bij de voortgang van project HOV (Hoogwaardig openbaar Vervoer) 

en zegt toe de precieze tijdslijn/planning voor de diverse fases m.b.t. het project oude Haven na te zenden. 
 Het voorstel wordt verder behandeld in de raad van 25 juni 2020. 
 
9. Regiobegroting 2021 en bestemming regiojaarresultaat 2019 
 Wethouder Rebel beantwoordt enkele vragen. 
 Advies commissie: De fracties van GroenLinks, SGP en Transparant Huizen stemmen in met het voorstel; de 

overige fracties nemen het mee terug voor nader beraad in de fracties, zodat dit onderwerp een behandel-
punt wordt in de raad van 25 juni 2020. 

 
10. Tomingroep conceptbegroting 2021 en jaarstukken 2019 
 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de commissie over de financiële ontwikkelingen en risico’s 

door afnemende rijksfinanciering voor de Wsw‘ers, de mogelijkheden voor bijsturing via wijziging van de 
bestuursopdracht en de rolverdeling daarbij tussen schap, gemeenten en BV. Hij zegt toe na het zomerreces 
t.b.v. de commissie SD een nadere bespreking te arrangeren waarin een verdere verdieping aan de orde kan 
komen. 

 Alle fracties nemen dit onderwerp mee terug voor nader beraad, het voorstel wordt dus als behandelpunt 
geagendeerd voor de vergadering van 25 juni 2020. 

 
11. Rondvraag 
 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
  
 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur. 
 
 
 
 
Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergaderingen van: 
commissie Sociaal Domein 
commissie Fysiek Domein 
commissie ABM 
 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen:  

 
 Wethouder Rebel zegt toe na het zomerreces t.b.v. de commissie SD een nadere bespreking over de 

Tomingroep te arrangeren waarin een verdere verkenning van de ontwikkelingen rondom financiën en 
bestuursopdracht m.b.t. de Tomingroep aan de orde kunnen komen. 

 


