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Voorzitter en commissiegriffier 
R.H. Rebel (voorzitter) 
E. Weyland (commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

• VVD-fractie:  
J. Ribberink, J.W. Meijerman 

 

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

 

• CDA-fractie: 
mw. D.C. van Deutekom, R. Woudsma 

 

• D66-fractie:  
B. Schröder, mw. K. van Werven 

 

• PvdA-fractie:  
K. Gencer, N. Honing 

 

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

 

• Fractie Leefbaar Huizen: 
mw. L. Veer, R.W. de Bruijn 

 

• ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn  
 

• SGP-fractie: 
R.J.C. Bource, G.J. Bosch  
 

• Fractie Transparant Huizen: 
L. Schaap 

 
 

Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
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 De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. Er wordt gestart met het in beslotenheid bespreken van 
agendapunt 7.2 in verband met enkele geheime bijlagen. 
 
Na deze besloten bespreking heropent de voorzitter de vergadering om 21:25 uur. Dhr. Boonstra heeft zich 
afgemeld. Dhr. Korzelius vervangt mw. Rienstra. Dhr. Horst en wethouders Verbeek en Rebel nemen digitaal 
deel aan de vergadering. 

 
7.2 Integraal inpassingsplan oost-west as (HOV) Huizen  

Wethouder Boom beantwoordt vragen over de wijze van participatie, inclusief de recentelijk gevoerde 
gesprekken met bewoners, de veiligheid van de rotondes en het groen. Daarnaast geeft hij antwoord op 
vragen over de in het plan opgenomen woningbouwlocaties, de aantallen woningen en de toekomstige 
toewijzing van de woningen. 
 
Er is een gezamenlijke verklaring van de gemeente en bewoners over het participatieproces in voorbereiding. 
Die wordt deze week verwacht. Wethouder Boom deelt daarnaast mee dat de raad een kopie van de 
antwoordbrief ontvangt op de ingekomen reacties. 

 
 De fractie van Transparant Huizen stemt in met het voorstel. De overige fracties nemen het voorstel mee 

terug voor overleg met de fractie. Het voorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 22 april a.s. 

 
7.4 1e begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 OFGV  

Wethouder Boom beantwoordt vragen over de verschuiving van bodemtaken van de provincie naar de 
gemeenten en de financiële gevolgen daarvan. Een vraag over welke taken de OFGV voor de gemeente 
Huizen uitvoert wordt schriftelijk beantwoord. 
 
De fracties van GroenLinks, het CDA, Transparant Huizen en de PvdA stemmen in met het voorstel. De 
overige fracties nemen het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. Het voorstel zal als behandelpunt 
worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 april a.s. 

 
7.5 Brief “Actualiseren van detailhandelsstructuurvisie van Koninklijke INretail”  

Wethouder Rebel geeft antwoord op een vraag van dhr. De Bruijn over de actualisatie van het 
detailhandelsbeleid in Huizen. De commissie besluit om kennis te nemen van de brief en de raad in zijn 
vergadering van 22 april a.s. te adviseren, via plaatsing van de brief in rubriek A van de lijst van ingekomen 
stukken, om de brief alsnog voor kennisgeving aan te nemen. 

 
7.6 Brief “Aanbieding notitie Fundamentele bouwstenen voor integrale inrichting van de randmeren” van 

stichting Maaien Waterplanten Randmeren” 
Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van dhr. Woudsma over de wijze waarop het college opvolging 
geeft aan de brief. De commissie besluit om kennis te nemen van de brief en de raad in zijn vergadering van 
22 april a.s. te adviseren, via plaatsing van de brief in rubriek A van de lijst van ingekomen stukken, om de 
brief alsnog voor kennisgeving aan te nemen. 
 

7.7 Brief “Manifest passend beleid voor collectieve en andere woonvormen” van Ruimte voor collectief 
wonen 
Wethouder Rebel beantwoordt vragen van dhr. Honing over de bereidheid van het college om alternatieve 
woonvormen in Huizen toe te passen. De commissie besluit om kennis te nemen van de brief en de raad in 
zijn vergadering van 22 april a.s. te adviseren, via plaatsing van de brief in rubriek A van de lijst van 
ingekomen stukken, om de brief alsnog voor kennisgeving aan te nemen. 
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8. Vaststellen toezeggingenlijst 
 
8.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering  

Dhr. De Bruijn vraagt of het mogelijk is om onderaan de toezeggingenlijst een lijst van in het verleden gedane 
toezeggingen op te nemen. De voorzitter neemt deze suggestie mee via de agendacommissie naar het 
presidium.  

 
9. Rondvraag en sluiting  

Dhr. Korzelius informeert naar de plannen voor het adres Havenstraat 285. Wethouder Boom kent de stand 
van zaken niet.  
 
Wethouder Rebel geeft, naar aanleiding van een vraag van dhr. De Bruijn, een toelichting op de stand van 
zaken rond de uitvoering van de motie sociale woningbouw.  
 
Mw. Veer vraagt waarom er in sommige supermarkten geen gratis PMD-zakken beschikbaar zijn. Wethouder 
Rebel geeft hierop antwoord en kondigt daarnaast aan dat er een pakket bezuinigingen in voorbereiding is 
met betrekking tot de GAD, als onderdeel van de regiobegroting voor 2022. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur. 

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2021 
 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 


