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Gemeenteraad Huizen 
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Onderwerp: Beantwoording vragen Dorpsbelangen over units Zomerkade 

Huizen: 23 september 2022 Uw brief van: 24 augustus 2022 Nummer: 2241385 
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Uw kenmerk: Bijlagen: - 

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden. 

Geachte leden van de gemeenteraad van Huizen, 

Op 24 augustus jl. heeft de heer G. Horst van Dorpsbelangen Huizen schriftelijke 

raadsvragen gesteld betreffende de Zomerkade. 

Grondslag 

Op basis van artikel 47 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de raad worden vragen van een raadslid door het college van 

burgemeester en wethouders schriftelijk beantwoord en geadresseerd aan de gehele raad. 

De beantwoording van de vragen van Dorpsbelangen Huizen wordt derhalve middels deze 

brief met uw raad gedeeld. 

Vragen 

Onderstaand leest u de door Dorpsbelangen Huizen gestelde vragen en de antwoorden 

daarop. 

Vraag; 

1. De nieuwe toiletunits zijn al enkele weken buiten bedrijf, is dat bij het college bekend? 

Antwoord:

Ja, dit is bij het college bekend. 

Vraag: 

2. Is het bij het college bekend, dat de nieuwe toiletunit, EHBO-post en horeca-unit al diverse 

mankementen vertonen zoals deurbeslag vernield, rolluik kapot, vloer en dak kapot, hout 

buitenzijde krom getrokken enz.? 
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Antwoord:

Ja, we weten dat de units een aantal mankementen vertonen. Hierover zijn we met de 

leverancier in gesprek. De leverancier heeft zich bereid verklaard de mankementen op te 

lossen. 

Vraag: 

3. Is het college met ons van mening dat de nieuwe strandunits NIET vandalisme proef zijn? 

Antwoord:

De units zijn niet tegen vandalisme bestand gebleken. Dit is niet gewenst. Ook hierover zijn 

we in gesprek met de leverancier, zie het antwoord op vraag 2. 

Vraag: 

4. Kan het college aangeven hoe de uitvraag van de strandunits is geformuleerd en kan het 

college aangeven of de strandunits in concurrentie zijn aanbesteed? 

Antwoord:

De uitvraag is weergegeven in de offertes. Er is één op één opdracht gegeven. 

~ ~ 

Vraad: 

5. Kan het college aangeven wat de kosten zijn geweest voorde aanschaf en installatie van 

de nieuwe strandunits op de Zomerkade? 

Antwoord:

Units (geleverd en geplaatst): € 146.215. 

Aansluitingen realiseren (riolering, elektra, ethernet): € 9.949,53. 

Vraag: 

6. Kan het college aangeven waarde oude strandunits zijn gebleven en hoeveel Euro's 

hebben deze units opgebracht voorde gemeente Huizen? 

Antwoord:

Er is voor gekozen om de oude strandunit te laten vervallen aan de aannemer. Dit is de 

gebruikelijke gang van zaken, zodat je als gemeente geen omkijken en geen kosten hebt 

voor het weghalen, transporteren en verwerken van de unit. 

Vraag: 

7. Kan het college aangeven of de baggerspecie uit de springkuil op verontreiniging is 

gecontroleerd en waar deze baggerspecie naar toe is getransporteerd. 

Antwoord:

Ja, er is gecontroleerd op verontreiniging. Uitgegraven bagger/zand is getransporteerd naar 

het gronddepot. 

Vraa 

8. Kan het college aangeven hoe hoog de bagger kosten van de springkuil zijn geweest. 
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Antwoord:

Er is niet gebaggerd. De uitgraving van de springkuil heeft ca. € 58.000 gekost. 

Vraag: 

9. Kan het college aangeven hoe hoog de transportkosten van de baggerspecie zijn 

geweest. 

Antwoord:

De kosten t.b.v. transport van uitkomend bagger/zand zijn ca. € 49.000. 

Vragen 

Hebt u op dit moment vragen? Neemt u dan contact op met Marloek de Greeff van het team 

Beheer openbare ruimte, bereikbaar op 06 of via m.degreeff(u~huizen.nl. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wetho~ 
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Aan:       Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen 
Van:       Dorpsbelangen Huizen, Gerard Horst 
Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 47 Reglement van orde voor de vergaderingen en de 
werkzaamheden van de raad, betreffende de Zomerkade. 
Datum:  24 augustus 2022 
 
 
 
Geacht college,  
 
Het strand aan de Zomerkade is prachtig gerenoveerd en met deze schitterende zomer hebben al 
veel mensen hiervan kunnen genieten. 
Dorpsbelangen Huizen heeft enkele vragen over de Zomerkade: 
 
1 . De nieuwe toiletunits zijn al enkele weken buiten bedrijf, is dat bij het college bekend? 
2 . Is het bij het college bekend, dat de nieuwe toiletunit, EHBO-post en horeca-unit  al diverse 
mankementen vertonen zoals  deurbeslag vernield, rolluik kapot, vloer en dak kapot, hout 
buitenzijde krom getrokken enz.? 
3 . Is het college met ons van mening dat de nieuwe strandunits NIET vandalisme proef zijn? 
4 . Kan het college aangeven hoe de uitvraag van de strandunits is geformuleerd en kan het college 
aangeven of de strandunits in concurrentie zijn aanbesteed?  
5 . Kan het college aangeven wat de kosten zijn geweest voor de aanschaf en installatie van de 
nieuwe strandunits op de Zomerkade? 
6 . Kan het college aangeven waar de oude strandunits zijn gebleven en hoeveel Euro’s hebben deze 
units opgebracht voor de gemeente Huizen? 
7 . Kan het college aangeven of de baggerspecie uit de springkuil op verontreiniging is gecontroleerd 
en waar deze baggerspecie naar toe is getransporteerd. 
8 . Kan het college aangeven hoe hoog de bagger kosten van de springkuil zijn geweest. 
9 . Kan het college aangeven hoe hoog de transportkosten van de baggerspecie zijn geweest. 
 
Graag schriftelijke beantwoording van de vragen, tijdig voor de raad van 22 september a.s.. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dorpsbelangen Huizen 
 
Gerard Horst 
 



 


	Raadsvragen_Dorpsbelangen_Huizen_over_de_Zomerkade.pdf
	Van:       Dorpsbelangen Huizen, Gerard Horst
	Van:       Dorpsbelangen Huizen, Gerard Horst


