
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIE VAN ANTWOORD 

 

  Begroting 2022 



  

 

 

 

2 



  

 

 

 

3 

Collegeprogramma 
 
ChristenUnie 

CU vraag 1 Algemene opmerkingen  

De begrotingsbehandeling van afgelopen najaar bevatte voorstellen voor forse 
bezuinigingen. De raad heeft daar in meerderheid mee ingestemd. Uiteraard zullen deze 
bezuinigingen effect hebben op de programmabegroting 2022 en volgende jaren. 
Daarnaast speelt de coronapandemie nog steeds een rol. Welke effecten deze pandemie op 
lange termijn op de overheidsfinanciën zal hebben is nog onduidelijk. Desondanks zal er 
eind 2021 toch een begroting voor 2022 moeten worden vastgesteld. 
 
U geeft op p. 33 van de conceptbegrotingsprogramma’s aan dat ‘een aantal ontwikkelingen 
van invloed zijn op prioriteiten en prestaties’. De aspecten die u noemt, zoals uitwerking van 
besparingsprojecten, meicirculaire, jaarrekening 2020 en prognose 2021 zijn voor u redenen 
om pas bij het voorleggen van het definitieve begrotingsvoorstel diverse onderdelen van het 
programma Maatschappelijke Ondersteuning in te vullen. 
Wij vinden dat teleurstellend. Diverse door u benoemde onzekerheden zoals meicirculaire, 
jaarrekening en prognose zijn ieder jaar rond deze tijd nog niet gepubliceerd en derhalve 
geen reden voor het uitstel. 
De betreffende onderwerpen zijn een belangrijk deel van de begroting. De uitwerking van de 
vastgestelde bezuinigingen kan van grote invloed op onze inwoners zijn. Deze dienen zeker 
bij de behandeling van de Voorjaarsnota bekend te zijn, zodat de raad in de gelegenheid is 
een afweging te maken voor de kaders van de begroting 2022. 
 
Wij verzoeken u daarom zo snel mogelijk doch uiterlijk bij de Gecombineerde 
commissiebehandeling de uitwerking van deze punten aan de raad voor te leggen, samen 
met de gebruikelijke stukken. 
 
ANTWOORD/REACTIE 

Zie het antwoord op vraag 17 van de ChristenUnie, waar ook dit antwoord staat:  
Een indicatie of eerste invulling van de prioriteiten is te lezen in de programmabegroting, in 
de kolom ‘prioriteiten’. Als de komende tijd meer zicht komt op de diverse ontwikkelingen, 
kunnen deze verder worden uitgewerkt.  
 
Wat betreft de prestaties: 

- De benoemde ontwikkelingen zijn deels de maatregelen die zijn 
beschreven in het document ‘Een toekomstbestending sociaal 
domein: lokale maatregelen’. Per maatregel worden hier de effecten 
per jaar beschreven. Dit is een voorlopige invulling of indicatie voor 
de prestaties.  

- Het zijn indicaties omdat ontwikkelingen zoals de uitwerking van 
regionale besparingsmaatregelen, de meicirculaire, jaarrekening 
2020 en prognose 2021 van invloed zijn hierop. Deze ontwikkelingen 
worden in de periode mei-juli duidelijker, waarmee daarna de 
prioriteiten en prestaties scherper gesteld kunnen worden. Hiermee 
is de werkwijze om nu niet te komen met prioriteiten en prestaties die 
enkele maanden later bijgesteld moeten worden.  
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- Geheugenhuis: de behoefte aan een 2e Geheugenhuis en de 
omvang van deze behoefte in de komende jaren hangt samen met 
de mogelijkheden die diverse partijen in het voorveld hebben, nieuwe 
initiatieven en ontwikkelingen bij de inkoop van geïndiceerde 
dagbesteding voor licht dementerenden (deze dagbesteding vindt nu 
plaats op basis van tijdelijke overeenkomsten, waarbij ondertussen 
naar structurele oplossingen wordt gezocht). Op dit moment wordt 
met diverse partijen het gesprek gevoerd over oplossingen, voor de 
zomer is hierover naar verwachting meer duidelijkheid.  

- Plan van aanpak mantelzorgers: De oorspronkelijke planning van het 
Plan van Aanpak was dat de meeste acties in het eerste kwartaal 
2020 afgerond zouden zijn. En een paar andere acties, zoals 
bijeenkomsten, zouden later in het jaar plaats vinden. In verband met 
de Corona-maatregelen zijn de activiteiten (meer dan) een jaar 
opgeschoven. Dit heeft direct effect op de evaluatie van het plan en 
vaststellen van prestaties voor 2022. Pas als duidelijk is wanneer de 
afbouwen van Corona maatregelen mogelijk is, is concreter te 
maken wanneer evaluatie en vaststellen van prestaties voor 2022 
plaats kan vinden. Naar verwachting is hierover voor de zomer meer 
duidelijkheid. 

- Verblijfsvoorzieningen jeugd: Onlangs is besloten om voor de 
uitwerking van de veranderopgave voor deze voorzieningen 2021 en 
2022 als overgangsjaar te zien. Dat betekent dat deze jaren in het 
teken staan van het uitwerken van nieuwe afspraken die vanaf 2023 
van kracht zullen zijn. De prestaties in de begroting 2022 zullen zich 
met name richten op de uitkomsten van dit proces (uitwerken van 
nieuwe afspraken). In 2022 zal de dienstverlening grotendeels 
ongewijzigd zijn, waarbij de tarieven voor 2022 nog wel aangepast 
kunnen worden. 

- Toekomstscenario Tomin: Na besluit over het toekomstscenario, is 
hierover meer duidelijk. Tot die tijd, lopende het proces om met 
andere gemeenten en Tomin tot overeenstemming te komen, 
worden geen indicaties over de prioriteiten en prestaties gegeven. 
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Programma: Algemeen Bestuur en dienstverlening 
 

Leefbaar Huizen 

Leefbaar Huizen vraag 1 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 2.  
Op pagina 2 staat veel beschreven over transparantie, proactief keuzes uitleggen, 
burgerparticipatie en het gesprek aangaan met de inwoners. 
Specifiek staat er in de tabel Prestaties bestuurlijke prioriteiten bij bullit 1 “Er is een duidelijk 
afwegingskader waaraan raad, college en collega’s zich hebben gecommitteerd en 
waarlangs burgerparticipatie vorm krijgt.”  
1. Zijn deze duidelijke kaders van burgerparticipatie al vastgesteld en bekend?  
2. Zijn er duidelijke afspraken bij welke projecten er wel en wanneer er geen participatie 

plaatsvindt? 
3. En wordt er een tijdspad vastgesteld of stappenplan per project voor wanneer de 

inwoners worden geïnformeerd en op welke wijze zij kunnen participeren? 
 
ANTWOORD  
1. Het afwegingskader is opgenomen in het boekje Huizen #vanafhier. Dit boekje is intern 

(en via website/social, op verzoek en via informatiehoek) extern verspreid. De raad heeft 
dit kader nog niet vastgesteld; het wordt opgenomen in de beleidsnotitie die nu gemaakt 
wordt en ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden.  

2. Juist daarvoor is het afwegingskader bedoeld. Zie https://www.huizen.nl/ietsdoen 
3. Via de factor C methode geven we daaraan in projecten invulling: proces wordt uitgelijnd 

en per fase van proces kijken we naar belanghebbenden, mijlpalen, mate, vorm en 
tijdstip van participatie.   
 

Leefbaar Huizen vraag 2 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 2.  
“Er is een portfolio beschikbaar met daarin instrumenten in relatie tot uitleg en duiding.” 

Op welk portfolio wordt hier gedoeld? 

ANTWOORD  
Dit portfolio is een intern werkdocument met voorbeelden van communicatiemiddelen en -
kanalen. Deze wordt door het team Communicatie gebruikt bij de advisering over in te zetten 
middelen. 
 
Leefbaar Huizen vraag 3 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 3.  
Is het college teleurgesteld in het niet realiseren van gezamenlijke bestuurskracht m.b.t. 
MRA of is het college teleurgesteld dat MRA geen extra bestuurslaag wordt? 
 
ANTWOORD  
Het college geeft aan dat de versterking van de gezamenlijke bestuurskracht een lastig te 
realiseren ambitie is. De regio is immers een samenwerkingsverband waarin veel partijen 
participeren, zodat beleidsafstemming en het behalen van concrete resultaten vaak 
weerbarstig zijn. Het is wel de meest logische entiteit die we hebben om de belangen van de 
regio en Huizen landelijk te behartigen. Ook de MRA vervult daarin een (via de regio GV 
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getrapte) rol. Van de MRA een aparte bestuurslaag maken was en is geen optie wat ons 
betreft. 
 

PvdA 

PvdA vraag 1 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 2.  
Burgerparticipatie. 
1. Op welke wijze past het college het afwegingskader waarlangs burgerparticipatie vorm 

krijgt en de portfolio met instrumenten voor participatie in het kader van het collegiaal 
bestuur toe? 

2. In welke mate wordt daarbij de participatieladder toegepast? 

In de notitie: Leren door doen (nov 2018), wordt gesproken over formats voor college- en 
raadsvoorstellen met een paragraaf over participatie. 

3. Wat is de stand van zaken? 
 

ANTWOORD 
1.  Het college streeft naar een integrale aanpak van participatie vanuit een collegiaal 

bestuur. Dus niet elke afdeling z’n eigen participatiekaders, maar eenduidigheid en 
afstemming. Het afwegingskader dat is gemaakt en de portfolio met instrumenten zijn 
daarom uitgangspunten voor de hele organisatie.  

2. In trajecten/projecten waar participatie van toepassing is èn om te bepalen of participatie 
van toepassing kan zijn, werken we met de zogenaamde ringen van invloed (meeweten, 
meedenken, meedoen, meebeslissen). Alle stakeholders en belanghebbenden worden 
per fase in het proces in die ringen geplaatst. De cirkels zijn vergelijkbaar met de 
participatieladder.  

3. In beide formats is deze paragraaf opgenomen. De paragraaf wordt ingevuld indien van 
toepassing.  
 

 
PvdA vraag 2 Prestaties bestuurlijke prioriteiten  
Buurtpanel. 
1. Zijn er naast het buurtpanel 1276 inmiddels soortgelijke panels c.q. buurt- of wijkraden 

opgezet? (Coalitieakkoord 2.7.1 en 4.1.8)   
2. Wat doet het college om bewoners te stimuleren dit op te zetten? 
 
ANTWOORD 
1. Er zijn nog geen panels, buurt- en/of wijkraden opgezet. Wel zijn er initiatieven, waarover 

wij met de initiatiefnemers in gesprek zijn. Zo zijn bewoners uit postcodegebied 1272 
bezig zich te oriënteren op een manier, waarmee burgerparticipatie in gezamenlijkheid 
(bewoners/gemeente) vorm kan krijgen.  

2. Wij juichen betrokkenheid van inwoners toe. Daar waar de energie in de samenleving zit, 
gaan wij graag in gesprek om te kijken hoe wij kunnen ondersteunen en/of verbinden met 
andere inwonersgroepen die zich met participatie bezig houden. De rol van de gemeente 
is faciliterend.  
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PvdA vraag 3 Prestaties reguliere taken  
Communicatie. 
Voor zover ons bekend is aan dit punt uit het collegeprogramma (2.7.2) in deze 
collegeperiode, ook voor Corona, nog geen uitvoering gegeven. 

Wanneer en hoe wordt invulling gegeven aan de wijkavonden (2 per jaar)? 

 
ANTWOORD 
Onze inspanningen waren erop gericht om in 2020 weer te starten met twee wijkavonden. 
Door corona bleken samenkomsten tot op dit moment niet mogelijk. De komende periode 
staat weliswaar in het teken van versoepelingen, toch zijn we als college nog terughoudend 
in het organiseren van grote bijeenkomsten. Tegelijkertijd constateren we dat de 
samenleving als gevolg van de beperkende maatregelen digitaal vaardiger is geworden. 
Daarom werken we op dit moment aan het ontwikkelen van een digitaal format om de wijken 
bij het gemeentelijk beleid te betrekken. We verwachten na de zomer met een eerste pilot te 
kunnen starten.  

 

CDA 

CDA vraag 1.1 Prestaties bestuurlijke prioriteiten  
Onder punt 1 wordt gesproken van ‘klantreizen’.  
 
In hoeverre is hier sprake van klanten dan wel inwoners? 

 
ANTWOORD 
Wij spreken altijd van inwoners. In deze context is de theoretische term echter ‘klantreizen’, 
waarbij klant voor inwoner staat.   
 
 
CDA vraag 1.2 Prestaties bestuurlijke prioriteiten  
Onder punt 2 wordt geschreven over digitale middelen om burgerparticpatie in te zetten.  

Kunt u aangeven op welke “beleidstrajecten” dit het afgelopen jaar is toegepast? 

ANTWOORD 
- 5G bijeenkomst: op 19 januari 2021 hield de gemeente een digitale 

informatiebijeenkomst over 5G. Hiervoor werd Microsoft Teams ingezet. Inwoners uit 
Huizen en omliggende gemeenten, vertegenwoordigers van betrokken organisaties, 
raadsleden en ambtenaren namen deel. 

- Laadpalenonderzoek: inwoners konden van 9 tot 25 februari 2021 via de online 
participatietool Maptionnaire aangeven wat zij vinden van circa 100 beoogde locaties 
voor nieuwe laadpalen in hun omgeving. In totaal gaven 434 inwoners hun mening. 

- Energiepeiling: inwoners konden via ons Inwonerpanel hun mening geven over 
onderwerpen als een aardgasvrije wijk, de opwek van duurzame energie in Huizen en 
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het isoleren van hun woning. Het onderzoek liep van 8 tot 29 maart. Aan het 
onderzoek deden 543 mee. 

- Digitale bijeenkomst Transitievisie Warmte: tijdens een digitale bijeenkomst via Zoom 
werden inwoners op 19 april geïnformeerd en bevraagd over de Transitievisie 
Warmte. Er waren ruim 50 deelnemers. 

 

CDA vraag 1.3 Prestaties reguliere taken  
Wijkavonden. 
 
Hebben de wijkavonden, al dan niet digitaal, doorgang kunnen vinden tijdens de Coronatijd? 

 
ANTWOORD 
Nee, fysieke bijeenkomsten waren niet mogelijk. Digitale bijeenkomsten wel. Dit vraagt voor 
grote groepen, zoals bij wijkavonden, om meer technische en ambtelijke voorbereiding dan 
een reguliere informatiebijeenkomst. We werken op dit moment aan het ontwikkelen van een 
digitaal format om de wijken bij het gemeentelijk beleid te betrekken. We verwachten na de 
zomer met een eerste pilot te kunnen starten. 

 

GroenLinks 

GroenLinks vraag 1 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 1.  
Burgerpanel. 
Is het college bereid om te onderzoeken in te zetten op een jongerenpanel? 
 
ANTWOORD 
Ja, wij zijn bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden om een jongerenpanel op te 
starten. Knelpunt daarin is de ambtelijke capaciteit die nodig is om de verbindende factor te 
kunnen zijn.  
 
GroenLinks vraag 2 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 2.  
De coronamaatregelen hebben digitale communicatie in een versnelling gebracht.  
1. Wat is er concreet veranderd?  
2. En hoe wordt dit geëvalueerd en meegenomen naar de toekomst? 
 
ANTWOORD 
1. We merken dat de samenleving digitaal vaardiger wordt en we steeds meer mensen 

(kunnen) bereiken via digitale communicatie. Als gemeente maken we meer gebruik van 
online enquêtetools en digitale bijeenkomsten en overleggen, zowel intern als extern, 
met relaties en inwoners. 

2. De digitale middelen die we inzetten en de pilot om de wijken bij het gemeentelijk beleid 
te betrekken evalueren we in december 2021 met een enquête onder onze inwoners. 
Deze enquête gaat over participatie en communicatie. 
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GroenLinks vraag 3 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 2.  

Burgerparticipatie. 
Er is een duidelijk afwegingskader waaraan raad, college en collega’s zich hebben 
gecommitteerd en waarlangs burgerparticipatie vorm krijgt.  
 
Waaruit blijkt dat dit duidelijk is in de praktijk? 
 
ANTWOORD 
Het afwegingskader is opgenomen in het boekje Huizen #vanafhier. Het kader geeft aan 
wanneer participatie groots en meeslepend of juist niet van toepassing zou moeten zijn. Dit 
boekje is intern (en via website/social, op verzoek en via informatiehoek) extern verspreid en 
wordt intern gebruikt bij projecten/trajecten. De raad heeft dit kader nog niet vastgesteld, dat 
gebeurt met de beleidsnotitie die nu gemaakt wordt en later ter besluitvorming aan de raad 
wordt aangeboden. 
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Programma: Openbare orde en veiligheid  
 
Leefbaar Huizen 

Leefbaar Huizen vraag 4 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 2.  
“In het coalitieakkoord is als ambitie opgenomen dat het onveiligheidsgevoel eind 2022 is 
gedaald naar 15% (punt 1.12 coalitieakkoord). In 2019 is dit gemeten in het onderzoek Waar 
staat je gemeente?: 85% van de inwoners voelt zich meestal of altijd veilig in de eigen buurt.” 
 
1. Waar staat onze gemeente nu? Qua percentage? 
2. Is de verwachting dat door het beëindigen van de maatregel m.b.t. Corona het 

percentage zal stijgen of dalen? 
 
ANTWOORD 
1. De cijfers van eind 2019 zijn de meest recente cijfers die beschikbaar zijn. De meting 

vindt normaliter eens in de twee jaar plaats. Wij moeten nog bezien of wij dit jaar 
aansluiten bij de meting aangezien ook veel gemeenten momenteel afhaken. Eind 2021 
zal de volgende meting van de integrale veiligheidsmonitor plaatsvinden. Ook daarin 
worden de onveiligheidsgevoelens gemeten. 

2. Momenteel is het nog niet in te schatten welke impact van de Corona-crisis op het 
veiligheidsgevoel zal hebben.  

 
Leefbaar Huizen vraag 5 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 4.  
“Het aantal meldingen jeugdoverlast terugbrengen naar het aantal van voor de 
coronapandemie: 304.”  
1. Kunnen wij zien wat het aantal nu is dan tijdens de coronapandemie?  
2. Vorig jaar stond er nog minder. En dat wij de vraag hadden wat is dan minder. Dan kan 

er ook al genoegen genomen worden met 1 minder. Op welke manier wordt hier 
bekendheid aan gegeven? 

3. Zelfde vraag m.b.t. tot vernielingen. 
 
ANTWOORD 
1. In 2020 zijn er in totaal 371 meldingen van jeugdoverlast binnengekomen. Dat aantal ligt 

dus significant hoger dan het aantal van 304 in 2019. Hier zitten ook meldingen tussen 
van  jeugd die zich niet hield aan de op dat moment geldende Corona-maatregelen.  

2. De actuele veiligheidscijfers worden twee maal per jaar gedeeld door de burgemeester 
via de mededelingen van de portefeuillehouder in de commissie ABM. Een beeld over de 
eerste helft van 2021 komt in juli 2021 beschikbaar. 

3. In 2020 zijn er in totaal 169 aangiften van vernielingen binnengekomen. Dat ligt lager dan 
het aantal van 190 in 2019.  

   
 
Leefbaar Huizen vraag 6 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 4. 
Er wordt beschreven dat de twee vuurwerkvrije zones in stand worden gehouden en dat er 
extra toezicht wenselijk is. 
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“Continueren en verfijnen van de aanpak jaarwisseling. Hiertoe worden in ieder geval de 
twee vuurwerkvrije zones in stand gehouden, is extra toezicht wenselijk en er wordt gekeken 
naar alternatieven vuurwerkoverlast en vernielingen tegen te gaan.” 

Wordt dit ook ingezet en zijn hier voldoende financiële middelen voor? 

ANTWOORD 
Indien er geen landelijk vuurwerkverbod komt is het college voornemens twee vuurwerkvrije 
zones, in het Holleblok en de Oostermeent, aan te wijzen. Er zijn voldoende financiële 
middelen beschikbaar voor de inhuur van extra toezichthouders tijdens de jaarwisseling en in 
de weken daarvoor. Door meer maatwerk te leveren en informatie gestuurd te werken, met 
een grotere betrokkenheid van de inwoners en ondernemers is het mogelijk om de huidige 
aanpak van de jaarwisseling verder te verfijnen. 

 
Leefbaar Huizen vraag 7 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 4. 
“De gemeente wakkert de maatschappelijke discussie aan over vandalisme.” 
 
1. Vorig jaar stond er hetzelfde en vroegen we ons al af hoe deze discussie wordt 

aangegaan. Daarnaast vragen we ons ook af of deze discussie al is aangegaan en wat 
dit heeft opgeleverd?  

2. Of kunnen we deze informatie in een ander document teruglezen? 
 
ANTWOORD 
1. In 2022 zullen de (jeugd)boa’s en jongerenwerkers op straat met de jeugd het gesprek 

aan blijven gaan over vernielingen. Hierbij benadrukken zij het uitgangspunt dat iedereen  
elkaar moeten respecteren en dat dit onder andere inhoudt dat je met je handen van 
andermans spullen afblijft. In verband met de coronapandemie is de discussie 
momenteel niet op een bredere manier aangewakkerd, omdat het voor de jeugd een 
moeilijke tijd is met veel veranderingen en beperkingen in hun vrijheden. De prioriteit lag 
daardoor elders. In 2022 gaat de gemeente in overleg met de scholen en jongerenwerk 
over vandalisme en zal er in de communicatie richting jeugdigen aandacht aan besteed 
worden.  

2. Deze informatie is niet in een ander document terug te lezen. 

 

ChristenUnie 

CU vraag 2 Ontwikkelingen en knelpunten punt 1.  
Integraal Veiligheidsbeleid. 
1. Gaat de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid een vervolg krijgen?  
2. Of ziet het college het als een afgerond proces? 
 
ANTWOORD 
1. De kadernota zal eind 2022 worden geëvalueerd. De gemeente heeft een regierol als het 

gaat om de integrale aanpak van veiligheidsproblematiek. Om in te kunnen springen op 
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actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid is 
het noodzakelijk om hiervoor integraal beleid op te stellen samen met onze 
veiligheidspartners. Het heeft onze voorkeur om elke vier jaar een nieuwe kadernota op 
te stellen waarin ook de punten uit het (toekomstige) coalitieakkoord in worden 
opgenomen. 

2. Zie boven. 
 
CU vraag 3 Ontwikkelingen en knelpunten punt 2.  
Georganiseerde en Ondermijnende Criminaliteit 
1. Is er ook aandacht voor Georganiseerde en Ondergrondse Criminaliteit in de zin van 

witwassen via de vastgoedmarkt?  
2. Kan dit onderdeel worden van de GOC aanpak? 
 
ANTWOORD 
1. Binnen de aanpak GOC in Midden-Nederland hebben de verschillende districten 

verschillende thema’s toebedeeld gekregen. Gooi & Vechtstreek heeft de thema’s horeca 
en vastgoed. Voor deze thema’s wordt dus op districtelijk niveau door het Districtelijk 
Team Ondermijning een aanpak ontwikkeld die vervolgens zowel lokaal als in andere 
districten kan worden toegepast.  
Er is dus voldoende aandacht voor het thema vastgoed.  

2. Zie het antwoord op vraag 1.  
 

CU vraag 4 Ontwikkelingen en knelpunten punt 4.  
Jeugd en Veiligheid. 
1. Is er ook aandacht voor het toegenomen wapenbezit onder (zeer) jonge kinderen?  
2. Zo nee, waarom niet? 

 
ANTWOORD 
1. Er is aandacht voor wapenbezit onder jongeren. De gemeente bespreekt samen met 

politie, boa’s, jongerenwerk, jeugdbegeleiders en scholen signalen van wapenbezit en 
levert maatwerk ik de aanpak.  

2. N.V.T. 

 

PvdA 

PvdA vraag 4 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 1.  
In 2021 heeft een nieuw onderzoek plaatsgevonden naar het percentage inwoners dat zich 
onveilig voelt. De ambitie is om ten aanzien van dit punt op het landelijk niveau of beter te 
presteren.  

Wat is de uitkomst van dit onderzoek en wanneer wordt het besproken in de commissie c.q. 
de raad? 
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ANTWOORD 
Het onderzoek (de integrale veiligheidsmonitor) start in september 2021 en loopt door tot en 
met december. Naar verwachting komen de resultaten beschikbaar in maart 2022. 
 
PvdA vraag 5 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 2.  
Ten aanzien van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit wordt als knelpunt ten 
aanzien van de continuering van de aanpak de financiering genoemd. De aanpak wordt 
gefinancierd met incidenteel budget dat reikt tot midden 2022. 

Wat gaat het college doen om de continuïteit te waarborgen? 

ANTWOORD 
Het college onderzoekt de komende tijd hoe de werkzaamheden m.b.t. ondermijning 
gecontinueerd kunnen worden. Vragen die hierbij beantwoord moeten worden is op welk 
niveau en met welke capaciteit deze werkzaamheden zouden moeten worden voortgezet en 
waar binnen de organisatie de capaciteit gerealiseerd moet worden.  
Hierbij wordt ook betrokken in hoeverre op districtelijk en regionaal (Midden-Nederland) 
niveau werkzaamheden kunnen worden belegd die de gemeente kunnen ontlasten.  

Het college verwacht dit onderzoek in de tweede helft van 2021 af te ronden en, indien 
noodzakelijk, een voorstel te doen aan de raad.  

PvdA vraag 6 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 2.  
In de programma’s begroting van vorige jaar was opgenomen dat in 2021 het al dan niet 
invoeren van een vestigingsbeleid voor bepaalde sectoren c.q. bepaalde gebieden wordt 
opgepakt.  

In de programma’s begroting 2022 is dit niet (meer) opgenomen. Kunt u dit toelichten? 

ANTWOORD 
Het al dan niet invoeren van een vestigingsbeleid is een gecompliceerd proces. De 
bedoeling is dat hiernaar in 2021 onderzoek wordt gedaan. Om die reden staat dit niet 
(meer) in de programmabegroting 2022.   
 
PvdA vraag 7 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 7.  
Voorkomen van de verspreiding en aanwas van extremistisch gedachtegoed is een 
bestuurlijke prioriteit. (punt 1.12 coalitieakkoord). Daarnaast is Huizen ten aanzien van dit 
onderwerp de centrumgemeente voor het Gooi.  
1. Wat is de stand van zaken?  
2. Is er een afname van het aantal geradicaliseerde personen? 
 
ANTWOORD 
1. De samenwerking op regionaal niveau is de afgelopen periode versterkt en er is nu een 

voorstel in voorbereiding om die nog verder te versterken. De gemeente Huizen heeft 
hier een centrumrol in voor de regio Gooi en Vechtstreek. In dit beleid staat het normatief 
kader voor de aanpak van problematisch gedrag in de bredere zin van het woord 
centraal. Er wordt daarin ook ingezet op de weerbaarheid tegen nieuwe en toenemende 
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vormen van problematisch gedrag zoals extreem rechts en links, anti-corona/overheid en 
(de problematische vorm van) complotdenken.  

2. Wat ontwikkelingen betreft loopt Huizen in pas met de landelijke ontwikkelingen als het 
gaat om extremisme. De groei van Jihadistisch extremisme lijkt te stabiliseren, aan de 
andere kant is er een groei op andere vormen van problematisch gedrag zoals eerder 
genoemd. De Corona-crisis heeft met name gezorgd voor een groei in het anti-overheids- 
en complotdenken. Het heeft echter nog niet geleid tot een groei van geradicaliseerde 
personen. Vanwege de (gelukkig) lage cijfers en eventuele herleidbaarheid tot op 
personen kunnen we geen exacte cijfers geven. 

  

CDA 

CDA vraag 2.1 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 2.  
Onder punt 1 wordt gesproken over een ‘lokaal meldpunt’.  
 
Kunt u nader duiden met cijfers of en hoe dit meldpunt effectief is geweest? 
 
ANTWOORD 
Voor het lokale meldpunt is in de begroting 2022 als bestuurlijke prestatie opgenomen dat dit 
eind 2022 bekend is in de gemeente (intern en extern). Vragen over de effectiviteit kunnen 
op dit moment nog niet beantwoord worden.  
In algemene zin kan worden opgemerkt dat de bekendheid van het meldpunt vertraging heeft 
opgelopen als gevolg van alle corona-maatregelen. Op het gebied van awareness van 
ondermijnende criminaliteit helpen live-bijeenkomsten met inwoners of ondernemers het 
beste. Deze hebben helaas al een jaar niet plaatsgevonden. Ook controle-acties die 
publiciteit genereren en de awareness vergroten hebben op een laag pitje gestaan. 
 
CDA vraag 2.2 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 3.  
BOA’s. 
1. Hoe staat het met de rol van de BOA in relatie tot de doelstelling om wijkteams BAJZ in 

2022?  
2. Welke stappen moeten er nog worden genomen om dit te implementeren? 
  
ANTWOORD 
1. Met de bestuurlijke prestatie wordt gedoeld op een interne verschuiving van het Boa-

team van de afdeling Openbare Werken naar de afdeling BBO, team BAJZ. (Wijkteam 
BAJZ bestaat niet). Naast deze organisatorische verschuiving wordt als volgende 
bestuurlijke prestatie genoemd de integrale samenwerking met andere toezichthouders. 
Dit gebeurt niet via een apart team maar functioneel en casusgericht. De lijnen tussen 
alle betrokkenen zijn kort.  

2.  De verplaatsing van het boa-team naar de afdeling BBO bevindt zich in de afrondende 
fase.   
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CDA vraag 2.3 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 4. 
Jeugd en veiligheid. 
Zijn er nog nieuwe inzichten voor de uitrusting van de BOA’s? Ook in de afgelopen jaar is er 
landelijk veel overlast geweest richting de BOA’s 
 
ANTWOORD 
Er zijn op dit moment binnen het college geen nieuwe inzichten voor de uitrusting van de 
boa’s. 
 
CDA vraag 2.4 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 4.  
BOA’s. 
1. Klopt het dat er een hoog verloop is binnen het BOA team?  
2. En zo ja zijn daar specifieke redenen voor? 
 
ANTWOORD 
1. Nee, dit klopt niet.  
2. Hoewel het antwoord nee is, toch een kleine toelichting: 

2 boa-functies zijn op basis van tijdelijke contracten zonder uitzicht op een vast 
dienstverband. Dit leidt er toe dat deze medewerkers gedurende hun contract om “zich 
heen blijven kijken” en als zich een mooie functie elders aandient zij de overstap maken.  
Dit is gebeurd bij 1 van de tijdelijke medewerkers.  
De andere tijdelijke medewerker heeft driekwart van zijn twee-jaarscontract uitgediend en 
hij heeft nu een andere keus gemaakt.  

 
CDA vraag 2.5 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 4.  
Jeugd en veiligheid. 
1. Hoe is de verdeling van de wijkagenten in Huizen?   
2. Hebben we in Huizen op elke 5000 inwoners een wijkagent?  
3. Hoe zit het aanvullend hierop met het verloop van de wijkagenten? 
 
ANTWOORD 
1.  Elke wijk in Huizen heeft een eigen wijkagent. Daarnaast zijn er nog jeugdagenten en 

thematisch wijkagenten actief die onder dezelfde functie als wijkagent vallen.  
2. Voor Huizen zitten we op de norm. Een uitgebreide toelichting op de verdeling tussen 

wijk-/jeugd- en thematische wijkagenten is door de teamchef van basisteam gegeven in 
de commissie ABM van 28 januari 2021. 

3. Binnen de politieorganisatie is er altijd sprake van een groot verloop. Dat is iets minder 
het geval bij de wijkagenten. Er heeft de afgelopen jaren wel een aantal wisselingen 
plaatsgevonden, maar dat past nog binnen het reguliere beeld.  
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GroenLinks 

GroenLinks vraag 4 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 6.  
Heel punt 6 is exact hetzelfde als het programma van vorig jaar, alleen het jaartal is van 
2021 naar 2022 verschoven.  
 
Wat is de reden dat hier niets van gerealiseerd is? 
 
ANTWOORD 
Het betreft doorlopend beleid wat vanuit dit jaar wordt gecontinueerd in 2022. Het is dus niet 
zo dat er niets van is gerealiseerd, we zijn nu bezig met de uitvoering. 
 
GroenLinks vraag 5 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 1.  
(Online) fraude, cybercrime en overlast van verwarde personen zijn toegenomen. 

Wat wordt er in het bijzonder gedaan om dit terug te dringen? 

ANTWOORD 
“Digitale criminaliteit rukt op, zeker sinds de intrede van de coronacrisis. Er is een regionale 
werkgroep geformeerd om te komen tot een bovengemeentelijk plan van aanpak, waarin 
ruimte blijft voor lokaal maatwerk (extra activiteiten, activiteiten uitwisselen). De toename van 
het aantal meldingen van overlast van personen met verward gedrag gaat over een beperkt 
aantal adressen in Huizen. Ook is het aantal zelf-melders nog steeds aanzienlijk. De 
meldingen, van de omgeving en van zelf-melders, gaan over het algemeen over mensen die 
al langer in beeld zijn bij de gemeente. De zorg aan verwarde personen is een samenspel 
tussen de politie, de gemeente, de GGD en ketenpartners in de zorg, waarbij er alles aan 
gedaan wordt om te zorgen dat deze mensen adequate hulp krijgen. 

GroenLinks vraag 6 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 1.  
Bij integrale aanpak van de thema’s wordt ingezet op een stevige verbinding tussen zorg- en 
veiligheid. Dit gebeurt zowel op persoonsgerichte aanpak als de ontwikkeling van beleid.  
 
1. Hoe verhoudt deze integrale aanpak zich ten opzichte van de afgelopen periode?  
2. Op welke ontwikkeling wordt ingezet? 
 
ANTWOORD 
1. Zowel lokaal, regionaal als op Midden-Nederland-niveau is er de laatste twee jaar veel 

ontwikkeling in de verbinding van Zorg en Veiligheid.  
Lokaal is dat vooral op casusniveau (PGA, verwarde personen, zorgmijders, 
woonoverlast, dreigend huiselijk geweld) waarbij de betrokken bestuurders met 
regelmaat worden bijgepraat. Zo nodig wordt er in acute situatie direct geschakeld met 
de bestuurders. De casuïstiek betreft zowel slachtoffers als veroorzakers/daders.  
De samenwerking tussen het Interventieteam en OOV/veiligheid is de laatste jaren 
doorontwikkeld naar intensief en goed: korte lijnen, wekelijks overleg.  

2. Doel is de aanpak van slachtoffers en veroorzakers goed op elkaar te laten aansluiten en 
snel te kunnen inspelen op casuïstiek. Beleidsmatig vereist dit aansluiting van de 
strafrechtketen op de zorgketen.  
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GroenLinks vraag 7 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 1.  
Goede afstemming tussen de lokale Persoonsgerichte aanpak en de aanpak van complexe 
casuïstiek in het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. 
 
Hoe zijn de ervaringen qua afstemming in de afgelopen periode geweest? 
 
ANTWOORD 
De  ervaring met afstemming met het ZVHGV is over het algemeen goed. De lijnen zijn kort 
en bij complexe casussen kan snel overlegd worden.  
 
 
GroenLinks vraag 8 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 4.  
Jeugd en veiligheid. 
De succesvol gebleken onderdelen van het project Integrale aanpak overlast in de openbare 
ruimte zijn ingebed in de integrale aanpak jeugd en veiligheid. 
 
1. Welke onderdelen betreft het  
2. En wat maakte deze onderdelen zo succesvol? 
 
ANTWOORD 
1. Het betreft onder andere de integrale samenwerking waaronder de Integrale Werkgroep 

Veilige Omgeving en Jeugd, een gerichte aanpak van hotspots en jeugdoverlast, de 
persoonsgerichte aanpak (Lokale PGA of Veiligheidshuis) voor jongeren waarbij een 
goede en efficiënte verbinding tussen zorg en veiligheid noodzakelijk is en de integrale 
aanpak van de jaarwisseling.  

2. De nauwe samenwerking tussen de betrokken ketenpartners zorgt ervoor dat er goede 
integrale samenwerking mogelijk is en dat er, indien nodig, direct geschakeld kan 
worden. Preventie, zorg en repressie zijn hierbij communicerende vaten.  

 
GroenLinks vraag 9 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 4.  
Jeugd en veiligheid. 
Er wordt voor loverboys, drugs- en drankdealers dadergericht en via lik-op-stukbeleid 
gewerkt (punt 2.3.8 en 4.1.1. coalitieakkoord). 
1. Wat zijn de ervaringen met het lik-op -stuk beleid?  
2. Welke effecten zijn te merken?  
3. Wordt er over deze onderwerpen voorlichting gegeven op scholen? 
 
ANTWOORD 
1. In 2022 worden de aanbevelingen van het onderzoek door Straatwaarden,  

geïmplementeerd en we hopen in de loop van 2022 de eerste ervaringen en effecten van 
het programma Straatwaarden, op te kunnen doen.  

2. Zie vraag 1. 
3. De VO scholen zijn zich bewust van de problemen die spelen rondom drugs- en 

drankdealers en van het fenomeen loverboys. In het in 2021 op te stellen 
schoolveiligheidsconvenant zijn deze onderwerpen, in samenspraak met de scholen en 
politie, benoemd als thema’s waar aandacht voor moet zijn. Ook zijn er procedures 
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opgenomen hoe te handelen indien er in of rondom de school gebruikt of gedeald wordt. 
De wijze waarop er op de scholen aandacht wordt besteed aan deze problematieken is 
onderwerp van gesprek tussen gemeente en de scholen, maar wordt uiteindelijk door de 
scholen zelf bepaald. 
 

 
GroenLinks vraag 10 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 7.  
“• Doel is de groep geradicaliseerde personen in aantal te verkleinen c.q. de groei te 
stoppen. 
• Huizen fungeert als centrumgemeente voor het Gooi als het gaat om preventie van 
radicalisering. 
• De persoonsgerichte aanpak van extremisme is werkzaam in nauwe samenwerking met 
maatschappelijke ondersteuning.” 
 
1. Wordt er op dit punt ook samengewerkt met scholen?  
2. Zo ja, op welke wijze? 
 
ANTWOORD 
1. Wat er in algemene zin wel wordt gedaan is gezamenlijk investeren in weerbaarheid 

tegen problematisch gedrag. De basis voor radicalisering ligt vaak in problematisch 
gedrag. Zo werken we samen met de scholen in o.a. het schoolveiligheidsconvenant en 
burgerschapsontwikkeling. Daarnaast ligt er een aanbod voor scholen klaar als het gaat 
om trainingen voor omgaan met extreme idealen, diverse vormen van signalering en 
preventie van radicalisering.  

2. Zie antwoord vorige vraag. 
 
  

D66 

D66 vraag 1 Ontwikkelingen en knelpunten punt 2.  
Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. 
1. Herkent het college dat ook verbouwingen van ogenschijnlijk weinig bewoonde panden 

een teken van onzichtbare criminaliteit kan zijn?  
2. Zijn BOA’s getraind om hier alert op te zijn?  
3. Wordt het kadaster  in geval van vermoeden van ondermijnende activiteiten? 
 
ANTWOORD 
1. Dat herkent het college.  
2.  Boa’s en bouwinspecteurs (die de bouwvergunningen controleren) worden getraind op 

het herkennen van signalen en op welke wijze zij deze intern kunnen delen.  
3.  Bij sommige vermoedens wordt inderdaad het kadaster geraadpleegd of andere open 

bronnen.  
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D66 vraag 2 Ontwikkelingen en knelpunten punt 6.  
Sociale stabiliteit. 
1. Wat moeten wij ons voorstellen bij het bondgenotenoverleg? Gaat dit overleg zorgen 

voor betere communicatie tussen groepen inwoners? 
2. Kunt u zeggen wat het burgerschapsprogramma inhoudt? 
 
ANTWOORD 
1. Het bondgenotenoverleg is een structureel overleg van de gemeente en politie met 

vertegenwoordigers van de verschillende gemeenschappen in Huizen. Het doel is om 
actuele maatschappelijke ontwikkelingen bespreekbaar te maken en waar mogelijk 
gezamenlijk aan te pakken. Wij hopen met dit overleg de verbinding met en tussen de 
verschillende gemeenschappen te versterken.  

2. Het burgerschapsprogramma is vooral gericht op het versterken van de democratische 
rechtstaat en het versterken van de weerbaarheid tegen problematisch gedrag.  

  



  

 

 

 

20

Programma: Beheer en inrichting openbare ruimte 

Leefbaar Huizen 

Leefbaar Huizen vraag 8 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 1.a  
Renovatie Bad Vilbelpark 

Loopt alles op schema zodat tot nu toe nog steeds de planning is dat de 
renovatie/herinrichting volledig is afgerond in 2021? 

 
ANTWOORD 
Ja, in juli kan het park feestelijk geopend worden. In het najaar 2021 worden dan nog wel de 
laatste benodigde bomen en heesters geplant ter afronding. 

 
Leefbaar Huizen vraag 9 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 1.a  
“De realisatie van het project Zomerkade wordt in het eerste kwartaal van 2022 afgerond.”  
 
Is dit nog steeds het streven en haalbaar? 
 
ANTWOORD 
Ja, deze verloopt volgens planning. Maart 2022 zal deze worden afgerond. 

 
Leefbaar Huizen vraag 10 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 1.a  

“Naar verwachting wordt in 2021 een start gemaakt met de planvorming voor een integrale 
herinrichting van Stad en Lande Zuid. In 2022 wordt de planvorming afgerond en de 
uitvoering aanbesteed. Hoe gaat de gemeente vertellen dat het riool nog best mee kan?”  

1. Hoe ver is de planontwikkeling nu?  
2. Is dat meteen een POV m.b.t. energietransitie?  
3. Wanneer verwacht het college dit plan in 2022? 

 
ANTWOORD 
1. De planvorming voor de herinrichting Stad en Lande Zuid start na de zomer 2021. 
2. Nee, dit betreft primair de aanpak van het riool, de verhardingen en het groen. In de 

planvorming zal een doorkijk worden gemaakt naar toekomstige mogelijkheden m.b.t. 
energietransitie.  

3. Rond de zomer. 
 
Leefbaar Huizen vraag 11 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 2.e  
“In 2022 wordt het netwerk van publieke laadpalen binnen de kaders van het vastgestelde 
beleid en binnen de begroting verder uitgebreid. Wij missen de mogelijkheid van het opladen 
via lantarenpalen.”  
 
Hoe groot is de post m.b.t. laadpalen in de begroting? 
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ANTWOORD 
In de begroting is nu geen post opgenomen voor laadpalen. De reden hiervoor is dat het 
plaatsen van (vraaggestuurde) laadpalen vooralsnog gefinancierd wordt door de provincie 
NH en de MRA-e. Zoals de portefeuillehouder in de commissie van februari per mededeling 
heeft aangekondigd, komt er een strategienota publieke laadinfrastructuur en elektrisch 
vervoer. In de strategienota wordt een aantal mogelijke scenario’s geschetst voor de aanpak 
op het gebied van elektrisch laden en vervoer de komende jaren. Daarbij worden ook de per 
scenario benodigde middelen in beeld gebracht. Zoals in februari door de portefeuillehouder 
toegezegd, komt de mogelijkheid om op te laden via lichtmasten ook aan bod in de 
strategienota. Een eerste versie van de strategienota wordt in de commissie FD van juni 
2021 aan u aangeboden voor wensen en bedenkingen. 

 
Leefbaar Huizen vraag 12 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 2.e  
“In 2020 en 2021 zijn/worden in het kader van het project vergroenen van wijken, een aantal 
deelprojecten uitgevoerd (o.a. Droogdok, Oostergo en Gooierserf). Naar verwachting zijn 
hierdoor eind 2021 alle beschikbare middelen voor dit project benut. In 2022 worden daarom 
geen nieuwe maatregelen verwacht.” 
1. Betekent dit dat er geen gebruik zal worden gemaakt van ideeën dan wel maatregelen 

etc. uit het lidmaatschap van “Operatie Steenbreek”? 
2. Waarom wordt “Operatie Steenbreek” vermeldt in programmabegroting 2021, totaal 

weggelaten in 2022? 
3. Is het dus zoals Leefbaar Huizen al eerder aangaf zonde van het geld/weggegooid geld? 
 
ANTWOORD 
1. Nee, de komende jaren blijven we lid van Operatie Steenbreek. Operatie Steenbreek 

biedt een platform voor kennisdeling met andere overheden. Zo blijven we op de hoogte 
van actuele ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie. Ook blijven we waar 
mogelijk kleine acties uitvoeren in het kader van Operatie Steenbreek.  Dit jaar wordt 
bijvoorbeeld nog een actie uitgezet in het kader van ‘Tegelwippen’. Dit gebeurt in 
combinatie met het lopende project vergroening Oostergo. 

2. Ten behoeve van Operatie steenbreek (het vergroenen van wijken) heeft de raad 
eenmalig budget beschikbaar gesteld. Eind 2021 is dit budget volledig benut. Om de 
activiteiten in het kader van Operatie Steenbreek voort te kunnen zetten, is het nodig dat 
er nieuw budget beschikbaar wordt gesteld. Mede gezien de urgentie om onze 
leefomgeving steeds meer klimaatadaptief in te richten.    

3. Nee, want met het budget zijn een aantal versteende locaties in Huizen vergroend. Dit 
draagt bij aan de groenbeleving van de wijk, het tegengaan van hittestress en een betere 
infiltratie van regenwater. Deze locaties zullen de komende jaren met zorg worden 
onderhouden. 
Anderzijds benutten we ook de mogelijkheden om daar waar we in de openbare ruimte 
aan het werk gaan, stenen om te vormen naar groen. Het gaat dan alleen niet om 
grootschalige vergroening zoals bij de Droogdok en de Oostergo. Bij grootschalige 
renovaties is het verder vergroenen t.b.v. klimaatadaptie uiteraard een uitgangspunt.      
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ChristenUnie 

CU vraag 5 Algemeen  
Vorig jaar stond als knelpunt: Levensduur van 47 hoge lichtmasten.  
1. Wat is hier mee gedaan?  
2. Hoe staat het met dit knelpunt?  
3. Is dit nu geen knelpunt meer en zijn de verouderde lichtmasten vervangen? 
 
ANTWOORD 
1. De lichtmasten zijn geïnspecteerd waarvan er 6 vervangen en 4 rechtgezet moeten 

worden.  
2. De opdracht is inmiddels aan de aannemer verstrekt. 
3. De lichtmasten worden in de maand mei 2021 vervangen en rechtgezet. Dat betekent dat 

het geen knelpunt meer is voor de begroting 2022.  
 
CU vraag 6 Ontwikkelingen en knelpunten punt 2b.  
Doorstroming verkeer. 
 
1. Is dit nog een actueel punt?  
 
Door corona zijn veel meer mensen thuis gaan werken waardoor er minder auto’s op de weg 
zijn. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren ook wel zo blijven.  
2. Hoe wordt deze ontwikkeling meegenomen in het monitoren van doorstroming van het 

autoverkeer? 
 
ANTWOORD 
1. De doorstroming van het verkeer blijft altijd een actueel punt ook al zijn vanwege het vele 

thuiswerken de verkeersintensiteiten nu lager dan normaal. 
2. Op dit moment is nog onduidelijk hoe het thuiswerken zich de komende jaren gaat 

ontwikkelen en of deze ontwikkeling zich zal vertalen in een structurele verandering in de 
verkeersintensiteiten en de doorstroming. Een verandering in verkeersintensiteiten 
worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van reguliere verkeerstellingen en om de 
doorstroming te monitoren wordt gebruik gemaakt van floating car data.     

 

CU vraag 7 Ontwikkelingen en knelpunten punt 2b.  
Verbreding A27. 
 
Hoe relevant vindt het college dit voornemen nog? 
 
ANTWOORD 
Zoals bij de beantwoording van vraag 6.2 ook is benoemd, is het op dit moment nog niet 
duidelijk hoe het thuiswerken zich de komende jaren gaat ontwikkelen en wat de gevolgen 
daarvan zijn voor de verkeersintensiteiten en doorstroming. In het bestuurlijke overleg MIRT 
is besloten dat er een verkenning wordt gestart voor de verbreding van de A27. Het 
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mogelijke effect van meer thuiswerken op het woon- werkverkeer moet natuurlijk in deze 
verkenning worden meegenomen. 

CU vraag 8 Ontwikkelingen en knelpunten punt 2d.  
Openbaar vervoer. 
 
1. Wat zijn de huidige ontwikkelingen omtrent de terugkeer van de spitsverbinding naar 

Utrecht Science Park?  
2. Wat zijn de knelpunten?  
3. En wordt er ook nagedacht over andere spitsverbindingen zoals bijvoorbeeld naar 

Amersfoort? 
 
ANTWOORD 
1. In de nieuwe busconcessie Gooi en Vechtstreek wordt een nieuwe spitslijn geboden 

tussen Huizen busstation en Utrecht Science Park. Deze lijn start na de zomervakantie 
2021.  

2. Dat Huizen vanwege haar ligging niet direct is aangesloten op het landelijke treinnetwerk 
is natuurlijk een knelpunt. Het college zet daarom in op het versterken en uitbreiden van 
hoogwaardig openbaar vervoer van en naar Huizen.    

3. Ja, in het kader van de nieuwe concessie wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om op 
termijn nog een andere spitsverbinding toe te voegen. Het vervoerplan hiertoe is echter 
nog niet definitief en openbaar. In de regel geldt natuurlijk dat verschillende (HOV)-
verbindingen elkaar kunnen versterken. In regionaal en provinciaal verband wordt hier 
dan ook regelmatig over gesproken. Om daadwerkelijk tot een nieuwe lijnen te komen 
moet de concessie daar natuurlijk ruimte toe bieden en moet de concessiehouder er ook 
kansen in zien.  

 
CU vraag 9 Ontwikkelingen en knelpunten punt 2c.  
Fiets. 
U stelt dat het fietsnetwerk wordt verbeterd.  
Kunt u aangeven hoe het staat met de plannen voor een snelfietsnetwerk? 
 
ANTWOORD 
In 2020 is het adviesrapport voor het regionale fietsnetwerk vastgesteld. Daarbij zijn de 
meest kansrijke routes in beeld gebracht, waaronder de routes Huizen naar 
Naarden/Bussum en Huizen/Blaricum naar Hilversum. In 2021 wordt begonnen aan de 
verdere uitwerking van de meest kansrijke regionale fietsroutes, inclusief de benodigde 
financiering. In 2022 wordt dit afgerond en zal er (regionaal en lokaal) bestuurlijke 
besluitvorming plaats moeten vinden over de planvorming, financiering en planning. 
Afhankelijk van de besluitvorming, kan er vanaf 2023 worden gestart met de voorbereiding, 
participatie en realisatie.    

CU vraag 10 Ontwikkelingen en knelpunten punt 3.  
Riolering. 
1. Welke concrete acties zijn er het afgelopen jaar ondernomen om de betegeling van 

tuinen tegen te gaan (o.a. als onderdeel van Operatie Steenbreek)?  
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2. En welke stappen worden de komende jaren gezet om concreet invulling te geven aan 
Operatie Steenbreek?  

3. Vorig jaar werd “continueren met lidmaatschap Operatie Steenbreek” nog als bestuurlijke 
prioriteit gezien, is dit nu niet meer het geval? 

 
ANTWOORD 
1. Er hebben geen fysieke acties plaats gevonden voor de tuinen. Maar diverse buurten 

hebben we vanuit de projecten in de buitenruimte wel gestimuleerd om hier iets aan te 
doen middels het verstrekken van informatie flyers en bijenmengsels. 

2. We benutten de mogelijkheden om daar waar we in de openbare ruimte aan het werk 
gaan, stenen om te vormen naar groen. Bij grootschalige renovaties is het verder 
vergroenen t.b.v. klimaatadaptie uiteraard een uitgangspunt. Het budget dat eenmalig 
door de raad beschikbaar is gesteld voor het actief vergroenen van wijken is eind 2021 
volledig benut.      

3. Het lidmaatschap van Operatie Steenbreek is inmiddels een reguliere taak geworden. Zie 
ons voorgaande antwoord lidmaatschap blijven we voortzetten en daar waar mogelijk 
blijven we acties uitvoeren. 

 
CU vraag 11 Prestaties reguliere taken  
Groen en Bomen. 
Stimuleren van vergroenen van tuinen is helemaal weggevallen uit de Programma’s 
Begroting.  
1. Waarom is dit?  
2. Is dit geen bestuurlijke prioriteit meer geworden? 
 
ANTWOORD 
1. Zie antwoord op vraag 10.  
2. Zie antwoord op vraag 10.  

 
CU vraag 12 Prestaties reguliere taken  
Onder het punt Kabels en Leidingen geeft u aan activiteiten onder de MOOR uit te voeren: 
 
1. Vindt in dat kader ook een afweging plaats ten aanzien van herplant van bomen? 

Wat betreft Groen en Bomen:  

2. Overweegt u bij bomenkap de herplantplicht opnieuw in te voeren c.q. te handhaven? 
 
ANTWOORD 
1. Het herplanten van bomen is geen onderdeel van de MOOR. De MOOR gaat over 

werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen).   
2. Het college heeft hier nog geen afweging over gemaakt. Deze afweging zal gemaakt 

worden bij het opstellen van het nieuwe groenbeleid. Er ligt al een basis voor nieuw 
bomenbeleid. Dit wordt meegenomen in het opstellen van nieuw groenbeleid waarmee in 
2021 een start wordt gemaakt. Het streven is het groenbeleid in 2022 vast te stellen. 
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PvdA 

PvdA vraag 8 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 2a.  
Verkeersveiligheid. 
“Onderdeel van het Mobiliteitsplan (2020) is een uitvoeringsprogramma (komende 10-15 
jaar) met maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en 
doorstroming. In 2022 wordt begonnen met de voorbereiding en/of uitvoering van 
vastgestelde maatregelen ‘korte termijn (tussen 1 en 5 jaar).” 
 
Deze tekst is nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar. Kunt u toelichten wat de ontwikkelingen 
zijn? 
 
ANTWOORD  
In het door de raad vastgestelde mobiliteitsplan is een uitvoeringsprogramma opgenomen. 
Hierin staan ook quick win projecten benoemd, waaronder invoering éénrichtingsverkeer 
fietsstraat en de schoolzone Kamperfoelieschool. Deze projecten zijn reeds voorbereid en 
worden op in juni/juli gerealiseerd. Daarnaast staan in het uitvoeringsprogramma projecten 
benoemd in de categorie ‘korte termijn (1 - 5 jaar). In 2022 wordt een start gemaakt met de 
voorbereiding en/of uitvoering van de projecten in deze categorie.   

 
PvdA vraag 9 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 4.  
Groen en bomen. 

Bij prestaties bestuurlijke prioriteiten wordt ten aanzien van het project vergroening van 
wijken de verwachting uitgesproken dat eind 2021 alle voor dit project beschikbare middelen 
zijn benut en er daarom in 2022 geen nieuwe maatregelen worden verwacht. 

1. Zijn de projecten volledig uitgevoerd? 
2. Zouden er wel nieuwe maatregelen gewenst zijn en zo ja welke? 
 
ANTWOORD  
1. Nee, begin 2022 wordt nog één locatie vergroend uit het eenmalig beschikbaar gestelde 

budget. De voorbereiding hiervoor start al in 2021.  
2. Ja, vanuit het belang van klimaatadapatie is het wenselijk om meer versteende locaties in 

Huizen te vergroenen. Op basis van de kaarten van de klimaatstresstest en de inbreng 
van inwoners kunnen nieuwe locaties worden gekozen. Ook kan er bijvoorbeeld worden 
gedacht aan het vergroten van boomspiegels. Om hier uitvoering aan te kunnen (blijven) 
geven is eigenlijk structureel budget nodig op het gebied van klimaatadaptatie.  

   

CDA 

CDA vraag 3.1 Prestaties bestuurlijke prioriteiten 1a.  
Projecten Openbare ruimte. 
Is er al een datum bekend waarop de schop in de grond gaat bij de Zomerkade? 
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ANTWOORD 
Begin Oktober 2021. Gereed Maart 2022.  
 
CDA vraag 3.2 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 2c.  
Fiets. 
Wat is de stand van zaken met het Gooise fietsenplan? Bij Tergooi is inmiddels de 
fietsenhub verdwenen. 
 
ANTWOORD 
In 2020 is het adviesrapport voor het regionale fietsnetwerk vastgesteld. Daarbij zijn de 
meest kansrijke routes in beeld gebracht, waaronder de routes Huizen naar 
Naarden/Bussum en Huizen/Blaricum naar Hilversum. In 2021 wordt begonnen aan de 
verdere uitwerking van de meest kansrijke regionale fietsroutes, inclusief de benodigde 
financiering. In 2022 wordt dit afgerond en zal er (regionaal en lokaal) bestuurlijke 
besluitvorming plaats moeten vinden over de planvorming, financiering en planning. 
Afhankelijk van de besluitvorming, kan er vanaf 2023 worden gestart met de voorbereiding, 
participatie en realisatie.   
 
CDA vraag 3.3 Prestaties reguliere taken  
Riolering – water. 
Wat is de stand van zaken rondom het onderzoek naar de RWZI in Huizen door Waterschap 
AGV? 

ANTWOORD 
Dit bevindt zich nog in een verkennende onderzoeksfase bij AGV/Waternet. Er is nog geen 
uitsluitsel over de toekomstige locatie van de RWZI. 
 
CDA vraag 3.4 Prestaties reguliere taken  
Haven. 
Kunt u aangeven wat de concrete voorstellen zijn om fase 1 van het project oude Haven te 
wijzigen? 
 
ANTWOORD 

Op 27 september 2018 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de toepassing van 
de coördinatieregeling voor een plan met 12 eengezinswoningen. Het ging toen om twee 
rijen van zes eengezinswoningen. Dit plan is inmiddels aangepast door de combinatie 
Slokker/ Hagedoorn. Dat komt vooral omdat men van mening is dat met een andere plan, dat 
past binnen het bestemmingsplan, beter kan worden aangesloten bij de woningmarkt. Het 
plan aan de binnenzijde is nu meer naar achteren verplaatst en valt daarmee binnen het 
bestemmingsplan. Het plan voor 6 eengezinswoningen aan de Havenstraat kant is gewijzigd 
in 13 appartementen. 

CDA vraag 3.5 Prestaties reguliere taken  
Verkeer. 
Kunt u aangeven hoe u momenteel het functioneren van de fietsstraat beoordeelt? 
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ANTWOORD 
Het functioneren van de fietsstraat is aan bod gekomen bij behandeling van het 
mobiliteitsplan (2020). De raad heeft toen besloten om te gaan voor een proef met 
éénrichtingsverkeer. De voorbereiding voor deze proef worden op dit moment getroffen. De 
planning is dat de proef start in juli 2021. Door het instellen van éénrichtingsverkeer is de 
verwachting dat het autoverkeer afneemt. Daardoor krijgen fietsers en voetgangers meer 
ruimte, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.   
 
CDA vraag 3.6 Prestaties reguliere taken  
Verkeer. 
De CDA-fractie constateert dat er nog steeds veel (kleine) vrachtwagens door het dorp 
rijden.  
1. Wat is het beeld van het college bij deze overlast?  
2. En heeft u nog concrete maatregelen in de planning? 
 
ANTWOORD 
1.  Ervaren overlast door bevoorradingsverkeer in het Oude Dorp is aan bod gekomen in 

het door de raad vastgestelde mobiliteitsplan (2020). Daarbij is een inventarisatie 
uitgevoerd van mogelijke maatregelen hiertegen. De conclusie was echter dat de 
feitelijke omvang van het bevoorradingsverkeer eerst in beeld moet worden gebracht om 
vast te kunnen stellen welk soort maatregel het meest passend en effectief is. Daarom is 
in het uitvoeringsprogramma het voorstel opgenomen om op middellange termijn (5-10 
jaar) nader onderzoek te doen naar naar de omvang van het bevoorradingsverkeer en 
passende maatregelen.  

2. Zie antwoord op vraag 1. Naar aanleiding van meldingen over concrete problemen, 
kunnen er tussentijds altijd passende (kleine) maatregelen worden overwogen.  
 
 

D66 

D66 vraag 3 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 3.  
Klimaatadaptatie. 
Zou de gemeente nog meer kunnen optrekken met plaatselijke hoveniers en tuincentra om 
afkoppelen en operatie steenbreek onder de aandacht te brengen? 
 
ANTWOORD 
Ja, alle positieve hulp en ondersteuning kan bijdragen tot een breder gedragen initiatief en 
bewustwording binnen de gemeente Huizen. Bij het voorbereiden van acties bekijken we de 
mogelijkheden om het lokale mkb te betrekken. 
 
 
 
 



  

 

 

 

28

VVD 

VVD vraag 1 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 2a.  
Mobiliteitsplan 
Het plan dateert van 2020. Met de voorbereiding van de uitvoering wordt begonnen in 2022.  
 
Waarom moet het twee jaar duren, voordat met de voorbereiding wordt begonnen? 

 
ANTWOORD 
In het door de raad vastgestelde mobiliteitsplan is een uitvoeringsprogramma opgenomen. 
Hierin staan ook quick win projecten benoemd, waaronder invoering éénrichtingsverkeer 
fietsstraat en de schoolzone Kamperfoelieschool. Deze projecten zijn reeds voorbereid en 
worden in juni/juli gerealiseerd. Daarnaast staan in het uitvoeringsprogramma projecten 
benoemd in de categorie ‘korte termijn (1 - 5 jaar). In 2022 wordt een start gemaakt met de 
voorbereiding en/of uitvoering van de projecten in deze categorie.   
 
 
VVD vraag 2 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 2a.  
Verkeersveiligheid. 
 
Welke projecten ter verbetering van de verkeersveiligheid zijn inmiddels gerealiseerd en 
welke staan nog in de planning? 

 
ANTWOORD 
De aanpassing verkeerssituatie Kamperfoelieschool en het invoeren van éérichtingsverkeer 
Fietsstraat vinden plaats in juni/juli 2021. Deze projecten zorgen voor een verbetering van de 
verkeersveiligheid. 

 
VVD vraag 3 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 2b.  
Doorstroming verkeer. 
 
Tot dusver is de doorstroming op de Crailoseweg niet merkbaar verbeterd. Waarom dan 
wachten met monitoring tot 2022? 
 
ANTWOORD 
De monitoring van de doorstroming op deze kruispunten is een doorlopend punt van 
aandacht, niet alleen in 2022. Het is overigens niet gek dat er niet veel merkbare verbetering 
in de doorstroming op de Crailoseweg wordt ervaren. De twee kruispunten zitten voor wat 
betreft doorstroming van het autoverkeer aan de limiet. De in 2019 geïnstalleerde nieuwe 
software past zich aan het aanbod van het verkeer en behaalt daarmee vooralsnog de 
optimale doorstroming op de twee kruispunten. De trend in Huizen is dat het aantal 
verkeersbewegingen al jarenlang niet meer toeneemt. Mogelijk zal dit zelfs afnemen of 
anders verdeeld worden over de dag door de ontwikkeling op het gebied van thuiswerken. 
Echte problemen op het gebied van doorstroming worden daarom ook niet verwacht.   
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VVD vraag 4 Prestaties reguliere taken  
Kabels en leidingen 
 
Wat betekent de afkorting MOOR? 
 
ANTWOORD 
MOOR (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte) is een online platform waar nutsbedrijven 
hun meldingen en vergunningsaanvragen melden om in gemeenten hun onderhoud aan 
kabels en leidingen te verrichten. Via dit platform worden deze meldingen/vergunningen 
plannen/tekeningen vervolgens vanuit de gemeente gekeurd en gecommuniceerd met de 
nutsbedrijven. 
 
VVD vraag 5 Prestaties reguliere taken  
Groen en bomen. 
De bomen rond het parkeerterrein aan de Naarderstraat lijken nog steeds in slechte conditie. 
1. Bent u het eens met deze waarneming?  
2. Als dat zo is, wat gaat u er aan doen? 

ANTWOORD 
1. Wij zijn het met u eens dat een deel van de bomen in een niet al te beste staat verkeren. 
2. Dit voorjaar zal er worden beoordeeld welke bomen, eiken, het kwalitatief niet goed doen 

of misschien wel dood zijn (door aantasting van eikenspintkever). Deze bomen zullen 
dan komende zomer worden verwijderd. In het komend najaar zullen deze plekken 
worden voorzien van een nieuwe en andere boomsoort (Gleditsia). 

 
VVD vraag 6 algemeen  
Inrichting openbare ruimte. 

Zijn er al projecten in gang gezet om met name de wateroverlast op de Ceintuurbaan aan te 
pakken? De vernieuwing van de riolering zou in het algemene onderhoud plaats vinden, 
maar het is wel de hoogste tijd. 

ANTWOORD 
Er zijn nog geen concrete vervangingsplannen voor de riolering Ceintuurbaan op basis van 
de actuele inspectiegegevens. 

VVD vraag 7 algemeen  
Inrichting openbare ruimte. 
 
Het Bad Vilbel park wordt gerenoveerd. Is het jaarlijkse onderhoud nu wel in de begroting 
opgenomen? 

ANTWOORD 
Op dit moment is het onderhoudsbudget toereikend voor het groenbeheer. In de toekomst 
gaan we steeds meer richting integraal beheer van de openbare ruimte. Daarbij blijven we 
bezien of de beschikbare budgetten toereikend zijn voor het uitvoeren volgens de dan 
geldende beheernormen.   
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Programma: Sociale infrastructuur 
 
Leefbaar Huizen 

Leefbaar Huizen vraag 13 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 1.  
“1. Actief meedenken met organisaties, ze helpen met een vergunningsaanvraag, mensen bij 
elkaar brengen. Culturele instellingen worden erover geïnformeerd dat zij tijdig hun subsidie 
moeten (her)aanvragen en/of laten vaststellen.” 
 
Worden alle culturele instellingen, organisaties en verenigingen in Huizen (die bekend zijn) 
actief door de gemeente geïnformeerd over vergunningen, (tijdspad) subsidie 
(her)aanvragen e.d.? 
 
ANTWOORD 
Als een culturele organisatie de gemeente benadert voor een subsidieaanvraag of laat weten 
dat zij een evenement gaat organiseren, wijzen we ze op de informatie over vergunningen op 
de gemeentelijke website. Als ze vooraf vragen hebben brengen we ze in contact met de 
afdeling Vergunningen.  
Sinds dit jaar wijzen we culturele organisaties proactief op de datum waarvoor een 
heraanvraag voor structurele subsidie en/of vaststelling van de subsidie aangevraagd moet 
worden. Dit wordt vermeld in de beschikkingsbrief en we herinneren ze hieraan via de mail.  
Ook is de informatie over subsidiemogelijkheden op de gemeentelijke website aangepast. 
 
 
Leefbaar Huizen vraag 14 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 1.  
Deze prioriteit kan niet wordt gerealiseerd, de financiële middelen ontbreken om de 
regioconservator aan te houden.  
“4. Deze prioriteit kan niet worden gerealiseerd vanwege het ontbreken van middelen.” 

Is er ook een minder kostbare manier om de samenwerking en verbinding tussen de musea 
in de regio te versterken, doordat het bijv. een taak wordt voor de bestaande functies? 
 
ANTWOORD 
Deze taak onderbrengen bij andere functies bij een gelijkblijvende capaciteit, betekent dat 
een deel van de huidige taken binnen deze functies niet meer kan worden uitgevoerd. 
Hiervoor is niet gekozen.  
 
Leefbaar Huizen vraag 15 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 4.  
“Na uitvoerig onderzoek vindt naar verwachting in 2021 bestuurlijke besluitvorming plaats 
over de heroriëntatie op de welzijnslocaties. Dit met het doel om structurele middelen vrij te 
spelen voor de nieuwbouw op de Draaikom en de bouw van een clusterschool op de Koers.” 
 
Hier wordt gesproken over geld vrijspelen voor nieuwbouw Draaikom en clusterschool op de 
Koers.  

Waarom wordt deze laatste benoemd?  

ANTWOORD 
Bij de vaststelling van de begroting 2021 en de daaraan gekoppelde bezuinigingstaakstelling 
heeft de raad gevraagd om te komen met een voorstel tot dekking van de kapitaallasten voor 



  

 

 

 

31

de projecten clusterschool Koers en nieuwbouw wijkcentrum De Draaikom, zoals vermeld op 
het Overzicht Prioritering Projecten Ontwikkelingen. 

 

ChristenUnie 

CU vraag 14 Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect punt 1.1  
Subsidiebeleid.  
 
Wat gaat u concreet doen om het subsidiebeleid inzichtelijk en transparant te maken voor 
iedereen? 
 
ANTWOORD 
Zie vraag 13 van Leefbaar Huizen. Deze beantwoording is van toepassing op alle 
maatschappelijke organisaties. 
 
CU vraag 15 Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect punt 1.4  
Regioconservator.  
 
Deze zou niet gerealiseerd kunnen worden zo lezen we. Wij hebben begrepen dat dat wel 
degelijk mogelijk is via de Regiobegroting.  
1. Bent u van plan er op in te zetten dat de basisfinanciering van de regieconservator via de 

regiebegroting wel gehandhaafd blijft? 
 
We hebben eerder begrepen dat er wel zal blijven worden ingezet in de Regio op 
samenwerking en verbinding tussen de musea.  
2. Geldt uw opmerking ‘deze prioriteit kan niet gerealiseerd worden’ ook hiervoor? 
 
 
ANTWOORD 
1. Binnen de kaders van de Huizer begroting zijn de besparingen op de regioconservator 

helaas nodig zijn voor een sluitende begroting. Daarmee is de inzet niet om deze 
basisfinanciering te handhaven. 

2. Ja, deze opmerking geldt ook hiervoor.  
 

 
CU vraag 16 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 4.  
Welzijnslocaties. 

1. Wat is nu het precieze doel van het onderzoek naar de welzijnslocaties?  
Goede spreiding en goed aanbod van welzijnslocaties voor onze steeds meer 
vergrijzende bevolking, bezuiniging, financieringsmogelijkheid, of nog anders?  

2. Wanneer krijgen we inzichten in de uitkomsten van dit onderzoek naar de 
welzijnslocaties? 

3. Waarom is de financiering van de school aan de Koers gekoppeld aan het beleid ten 
aanzien van onze welzijnslocaties? 
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ANTWOORD 
1. Huizen heeft naar verhouding veel welzijnsaccommodaties, vandaar dat is onderzocht of 

het aantal welzijnslocaties kan worden verminderd en daarmee structurele bezuinigingen 
op de exploitatie kunnen worden gerealiseerd.   

2. In de raad van 1 juli 2021 bij de behandeling van de voorjaarsnota wordt een voorstel 
hierover aan de raad voorgelegd. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de in vraag 1 
genoemde aspecten. 

3. Bij de vaststelling van de begroting 2021 en de daaraan gekoppelde 
bezuinigingstaakstelling heeft de raad gevraagd om te komen met een voorstel tot 
dekking van de kapitaallasten voor de projecten clusterschool Koers en nieuwbouw 
wijkcentrum De Draaikom, zoals vermeld op het Overzicht Prioritering Projecten 
Ontwikkelingen. 

 
 
PvdA 

PvdA vraag 10 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 1.  
Hier wordt aangegeven dat er geen middelen zijn om prioriteit 4 uit de Cultuurnota te 
realiseren. Het betreft dan onder meer de samenwerking van musea in de regio en het 
behouden van de regioconservator. Uit het portefeuillehoudersoverleg van 8 april jl. blijkt dat 
de meeste portefeuillehouders geen voorstander zijn van het schrappen van de structurele 
financiering en dat de samenwerking onder leiding van een regioconservator gecontinueerd 
zou moeten worden vanuit de begroting van de regio. 

Wij horen graag de mening van het college hierover. 
 
ANTWOORD/REACTIE 
Het schrappen van de financiering is vervelend, maar wordt op dit moment wel als 
noodzakelijk gezien. Binnen de regiobegroting zijn op dit moment geen mogelijkheden om 
deze financiering op te vangen.  
 
PvdA vraag 11 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 1.  
Hier wordt het voorkomen van het verdwijnen van cultuurhistorisch Huizer erfgoed genoemd, 
als voortdurend punt van aandacht. 
Wij hebben begrepen dat SVE van plan is om een van de gebouwen op het BNI-terrein 
waarop voorbescherming ligt, te slopen en alleen de kapconstructie te bewaren. Dit lijkt ons 
niet de bedoeling van voorbescherming en de motie “bescherm het Huizer erfgoed”.  
 
1. Wat is de stand van zaken?  
2. En hoe gaat het college voorkomen dat een belangrijk stuk cultuurhistorisch erfgoed 

verdwijnt? 
 
ANTWOORD 
1.  Er is geen sprake van sloop van de aangewezen panden (2 en 41). Het pand dat 

momenteel wel gesloopt wordt (naast de KC), heeft geen (voor)beschermde status en is 
conform de regelgeving gemeld. 

2. Gelet op antwoord 1 gaat deze vraag uit van een onjuiste aanname. 
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CDA 

 
CDA vraag 4.1 Algemeen   
Kan het college aangeven of er een voldoende dekking is van de AED’s in Huizen? 
 
ANTWOORD 
De gemeente Huizen heeft een dekkend netwerk van 22 AED’s in buitenkasten verdeeld 
over de gemeente. Volgens de richtlijnen van de Hartstichting en Hartslag.nu moet een AED 
een gebied van 500 meter rondom de plek van de AED bedienen. Uitgaande van deze straal 
van 500 meter rond elke AED beschikt Huizen dus over een dekkend netwerk. In overleg 
met Hartslag.nu en de Hartstichting wordt regelmatig bekeken of aanpassingen mogelijk zijn 
om die dekking verder te verbeteren. 
 
CDA vraag 4.2 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 2.   
Buurtsportcoaches. 
1. Komt er een evaluatie van de buurtsportcoaches voordat een besluit genomen wordt 

over een vervolg?  
2. En zo ja wat zijn de evaluatie criteria? 
  
ANTWOORD 
1. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre de huidige afspraken nog een jaar door 

kunnen lopen. Hoewel de huidige partijen heel creatief zijn omgegaan met de 
Coronabeperkingen, hebben zij hierdoor in de uitvoering ook beperkingen ondervonden 
in het kunnen realiseren van de gewenste prestaties. Voor 2022 is nog een jaar het 
huidige budget beschikbaar. Bij het collegebesluit over het eventueel verlengen van de 
afspraken wordt rekening gehouden met alle aanbestedingsregels.  

2. Voor de periode 2023 en verder is de financiële zekerheid er niet en is het zeker 
wenselijk een eventuele nieuwe aanbesteding vooraf te laten gaan aan een evaluatie.  
Het Rijk heeft inmiddels laten weten dat het in principe voornemens is de regeling voort 
te zetten. De tweede helft van 2021 en de eerste helft van 2022 worden benut om helder 
te krijgen hoe de regeling vanaf 2023 wordt vormgegeven. Ook op rijksniveau worden de 
eerste buurtsportcoachkompas-resultaten hierin meegenomen. Hiervoor is onlangs een 
nieuwe landelijke tool geïntroduceerd: het Buurtsportcoachkompas, waarbij de 
buurtsportcoaches op een laagdrempelige manier de output en outcome van hun 
activiteiten kunnen registreren. Hiermee krijgt de gemeente nog beter inzicht in de 
resultaten: georganiseerde activiteiten, aantal deelnemers, ervaringen van de 
deelnemers en wat de activiteit hen heeft opgeleverd. De buurtsportcoaches starten 
binnenkort met deze nieuwe tool.  
 

 
CDA vraag 4.3 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 1.  
Bij punt 1 nummer 4 geeft u aan dat deze prioriteit niet kan worden gerealiseerd vanwege 
het ontbreken van middelen. Maar de prioriteit bestaat uit 2 delen.  
1. Het gedeelte “waarborgen van goede samenwerking en verbinding tussen regionale 

musea en betrokken gemeenteambtenaren” is toch geen prioriteit die met financiële 
middelen uitgevoerd behoeft te worden?  

2. Kunt u het toelichten?  
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ANTWOORD 
1. Op dit moment zorgt de regio voor het coördineren, aansturen en voorzitten van de 

regionale overleggen CERT (Cultuur, Educatie, Recreatie en Toerisme). Dit kost 
capaciteit waarvoor financiële middelen nodig zijn. Met het wegvallen van middelen en 
capaciteit zal de samenwerking en verbinding niet op dezelfde wijze plaats kunnen 
vinden. 

2. Zie 1. 
 

CDA vraag 4.4 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 1.  
Cultuurnota 2020-2023. 
1. Hoe staat het met het Cultuurplatform?  
2. Is deze reeds in ontwikkeling? 
 
ANTWOORD 
1 en 2: Er is een kerngroep voor het cultuurplatform opgericht, bestaande uit Pauline Gmelig 
Meyling, directeur bibliotheek HLB, Silvia van Beusekom van de Vrijwilligerscentrale en het 
Woonkamerfestival, Nienke de Wit directeur Huizer Museum en Angelique Dijkers, 
beleidsmedewerker cultuur. Deze kerngroep heeft gesproken over de doelen op korte en 
langere termijn en de taakverdeling, welke partijen erbij betrokken worden, welke uitingen er 
ingezet kunnen worden etc. Besloten is om eerst op informele manier te starten en later te 
onderzoeken of het meer geformaliseerd kan worden zoals bij het Sportplatform. Het streven 
is om najaar 2021, als dit i.v.m. corona weer mogelijk is, een eerste brede bijeenkomst te 
houden. Er is afgezien van de mogelijkheid om al eerder een online bijeenkomst te 
organiseren, omdat het zeker zo'n eerste keer belangrijk is om fysiek bij elkaar te komen, om 
elkaar te leren kennen en te enthousiasmeren. 
 
CDA vraag 4.5 Collegeprogramma   
In het collegeprogramma geeft u aan dat u graag cultuur als invulling ziet op het BNI terrein 
aan de Havenstraat en dat u een procesrol heeft.  
Kunt u ons aangeven hoe u daar de afgelopen periode invulling aan heeft gegeven? 
 
ANTWOORD 
Voor de zgn. BNI-strook geldt een bestemmingsplan dat door de raad is vastgesteld (2013). 
Verder heeft de raad besloten geen risicodragende rol te wensen bij een eventuele 
herontwikkeling van de strook (besluit raad december 2018). Ook zijn er geen middelen 
beschikbaar (gesteld) om bij beperking van de geldende bestemming naar voornamelijk 
cultuur te voorzien in een planschaderisico (die politieke bereidheid was er in 2013 ook niet). 
Bij ontbreken van middelen, een geldend bestemmingsplan en een particuliere eigenaar die 
rechtens een beroep kan doen op wat het bestemmingsplan mogelijk maakt, is de rol van de 
gemeente dus beperkt te noemen. Wel hebben we in de afgelopen periode gesprekken 
gevoerd met twee marktpartijen die in samenwerking met de Havenstraatgroep tot 
herontwikkeling zouden willen komen. Om de beoogde cultuurinvulling daadwerkelijk vorm te 
kunnen geven (lees: betaalbaar te maken) diende een alternatieve kostendrager te worden 
gevonden. Gelet op de tekorten in de planexploitatie werd die kostendrager gevonden in een 
forse component woningbouw (een supermarktvestiging is eerder door de raad afgewezen). 
Woningbouw op de gewenste en noodzakelijke schaal was en is geen optie voor ons 
college, gegeven de functie van het bedrijventerrein (werklocaties) en het belang van 
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bedrijven als BNI en Teeuwissen (milieubelemmeringen). Dat heeft ertoe geleid dat de twee 
marktpartijen zich hebben teruggetrokken. Wat overblijft is een perceel grond, SVE als 
eigenaar en een bestemmingsplan dat in 2013 door de raad is vastgesteld.  
 
CDA vraag 4.6 Prestaties reguliere taken   
Sport. 
1. Heeft u inzicht hoe het met de (sport)verenigingen gaat financieel? 
2. Komen er verenigingen in de problemen door Corona? 
3. Zo ja ziet u mogelijkheden om deze verenigingen te helpen? 
 
 ANTWOORD 
1. Dankzij de verschillende compensatieregeling (TASO, TVS en NOW) zijn de 

sportverenigingen tot nu toe niet in grote financiële problemen geraakt. Uiteraard zijn de 
gevolgen per vereniging heel verschillend en mede afhankelijk van de afhankelijkheid 
van kantine-inkomsten, sponsoren en de mate waarin verenigingen de verliezen weten 
op te vangen. Diverse verenigingen met een eigen accommodatie hebben desondanks 
kans gezien om te investeren in hun accommodatie, bijvoorbeeld in ledverlichting, 
waardoor de structurele exploitatielasten op termijn afnemen. 

2. Voor zover ons bekend is dat op dit moment niet het geval. Wel hebben verenigingen 
zorgen over behoud van leden en vrijwilligers.  

3. Wij wijzen verenigingen regelmatig op de financiële compensatieregelingen. De 
uitvoeringsgelden voor het Lokaal Sportakkoord zetten we onder andere in om 
verenigingen te ondersteunen om uit de coronacrisis te komen via het deelakkoord ‘Vitale 
sportaanbieders’.  

 

GroenLinks 

GroenLinks vraag 11 Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect punt 2  
Een programma Sportief Huizen 2022, gericht op sporten en bewegen voor (groepen) 
mensen die niet (direct) gebruik maken van het reguliere sport- en beweegaanbod. 
1. Wat wordt er gedaan voor de jongeren die door de extra initiatieven niet bereikt worden?  
2. Is het college er mee bekend wat er gedaan wordt aan beweging in de 

verzorgingshuizen? 

ANTWOORD 
1. De buurtsportcoaches van Sportief Huizen en de jongerenwerkers van Versa Welzijn 

hebben een afwisselend programma aan buitenactiviteiten die open staan voor alle 
jongeren. Via diverse kanalen wordt het aanbod bekend gemaakt bij een groot deel van 
de Huizer jongern: via de scholen, social media, website, de Omrooper. Wij kunnen 
jongeren echter niet dwingen aan de activiteiten mee te laten doen. Wij proberen hen 
hiervoor zo veel mogelijk te enthousiasmeren. 

2. Wij weten dat er in de verschillende verzorgingshuizen activiteitenbegeleiders actief zijn 
die op een heel eenvoudige manier met de bewoners bewegen, zoals stoelgym. Dit 
hebben wij in het verleden ook eenmalig gestimuleerd door het verstrekken van 
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materialen en het bieden van een bijscholingscursus. Dit betreft echter een intramurale 
voorziening waar de verzorgingshuizen zelf voor verantwoordelijk zijn en blijven.  

 
GroenLinks vraag 12 Prestaties reguliere taken  
Sociaal domein breed - Uitvoeren plan van aanpak gezondheid. 
 
1. Wat wordt er gedaan op het gebied van preventie en voorlichting om jongeren rookvrij te 

laten opgroeien? 
2. In hoeverre wordt er ingezet op voorlichting en bewustwording met betrekking tot de 

schade die houtrook schade berokkent aan inwoners van Huizen? 

ANTWOORD 
1. Het regionale projectplan Rookvrije Generatie 2020-2021 beschrijft de activiteiten voor 

deze jaren. Dit plan is hier te vinden: https://www.regiogv.nl/wp-
content/uploads/2019/11/13.0-Projectplan-Rookvrije-Generatie-20-21.pdf Om de 
beschreven ambities te bereiken, zal naar verwachting ook na 2021 inzet nodig zijn op 
weg naar een Rookvrije Generatie. Het ligt in de planning dat in de loop van 2021, op 
basis van de voortgang, een nieuwe plan van aanpak wordt opgesteld voor de periode 
hierna. Hiermee wordt dat de inzet voor 2022 en verder duidelijk.  

2. De mogelijkheden van de gemeente om hierop effectief in te zetten zijn beperkt, zo geeft 
ook de GGD aan. In de 2e helft van 2021 wordt bekeken wat we binnen onze 
mogelijkheden kunnen doen.  

 
D66 

 
D66 vraag 4 Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect punt 1.  
Cultuurnota. 
Samenwerking en verbinding tussen musea in de regio versterken. 
1. Kan het college bevestigen dat als financiering van de regioconservator vanuit de Regio 

zal worden gecontinueerd (mede omdat de samenwerkende musea zelf ook willen 
bijdrage in de periode 2022 en 2023) de regioconservator de samenwerking en 
verbinding tussen de regionale musea kan blijven versterken? 

2. Mocht in het zeer onwenselijke geval de regioconservator niet behouden kunnen worden, 
kan het college dan bevestigen te blijven inzetten op regionale samenwerking tussen de 
cultuurambtenaren met als doel de goede samenwerking en verbinding tussen de 
regionale musea te waarborgen? 

 
ANTWOORD 
1.  Als financiering vanuit de Regio wordt gecontinueerd, dan ligt het voor de hand dat de 

conservator de samenwerking en verbinding tussen de regionale musea kan blijven 
versterken. Maar bij het college is niet bekend dat de financiering vanuit de Regio zal 
worden gecontinueerd en is juist het voorstel bekend om deze financiering te stoppen. 

2. We blijven inzetten op regionale samenwerking. Met het wegvallen van middelen en 
capaciteit zal dit echter niet op dezelfde wijze plaats kunnen vinden. 
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D66 vraag 5 Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect punt 1.  
Cultuureducatie is een manier om scholieren en jongeren op een laagdrempelige manier in 
aanraking te laten komen, maar niet de enige.  

Kan het college aangeven wat er verder wordt gedaan om jongeren te betrekken bij de 
invulling van het cultuuraanbod voor jeugd en jongeren? 

 
ANTWOORD 
Culturele organisaties organiseren zelf een aanbod voor jeugd en jongeren, bijvoorbeeld als 
zij met hun ouders het Huizer Museum bezoeken. Ook worden er door jeugd- en 
jongerenorganisaties activiteiten georganiseerd die in samenwerking met de doelgroep tot 
stand komen. Er wordt gevraagd waar behoefte aan is en ze worden betrokken bij de 
uitwerking ervan. Een voorbeeld hiervan is de video Generatie Vrijheid die op 5 mei is 
uitgezonden. Dynamic Arts heeft hiervoor met 30 jongeren uit Huizen het thema Vrijheid 
besproken en door middel van dans, zang en muziek laten ze in de film zelf zien wat vrijheid 
voor hen betekent. Via de verspreiding via YouTube en andere social media worden ook 
andere jongeren bereikt.  
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Programma: Maatschappelijke ondersteuning 
 
Leefbaar Huizen 

Leefbaar Huizen vraag 16 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 1.  
“Het beleidsplan 2019-2022 evalueren en een nieuw beleidsplan opstellen samen met 
relevante stakeholders.” 
 
1. Wordt de raad dan wel de commissie sociaal domein, geraadpleegd voor het nieuwe 

beleidsplan en de invulling van het nieuwe beleidsplan sociaal domein? 
2. En geldt dat ook voor de evaluatie? 
 
ANTWOORD 
1. Ja. De raad stelt als kaderstellend orgaan het nieuwe plan vast en zal in de het opstellen 

hiervan worden geraadpleegd.  
2. Het traject voor de evaluatie staat nog niet vast, dit zal in de loop van 2022 gebeuren. 

Het ligt voor de hand dat de raad wordt betrokken bij de evaluatie. 
 

Leefbaar Huizen vraag 17 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 3.  
“In 2022 voortzetten van 5 opgezette/gestarte arbeidsparticipatie projecten voor 50 inwoners 
met een afstand tot de arbeidsmarkt.”  

Wat zijn de resultaten van deze projecten tot nu toe?  

ANTWOORD 
In 2020 en 2021 zijn de volgende projecten opgezet. Voor alle projecten geldt dat door 
Corona-maatregelen minder kandidaten hebben kunnen deelnemen: 
 Meedoen. Dit project heeft als doel participeren door het opdoen van werkervaring bij 

non-profit organisaties zoals de Draaikom, zorginstellingen, de Malbak en de 
voedselbank. Sinds de start van het project hebben 60 inwoners deelgenomen op de 
verschillende locaties. 

 Next Step, een project dat beschutte werkervaringsplekken realiseert. De start van het 
project is door Corona-maatregelen helaas uitgesteld. 

 Kringloopwinkel Huizen, Hier ligt de focus op zowel werkervaring opdoen en 
taalondersteuning voor statushouders. Tot nu toe hebben 7 kandidaten deelgenomen 
aan dit project.  

 Jude Catering, een sociale coöperatie waar voornamelijk Syrische vrouwen actief zijn en 
daar de Nederlandse taal leren, hun sociale netwerk uitbreiden en hun talenten 
ontwikkelen. Tot nu toe hebben 5 kandidaten deelgenomen aan dit project.  

 Wijkleerbedrijf, hier behalen inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt een diploma de 
dienstverlening en zorg. In 2020 zijn 6 kandidaten met deze opleiding gestart. Deze 
opleiding loopt door in 2021. 

  

Leefbaar Huizen vraag 18 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 4.  
Jeugdwerkloosheid. 
 
1. Zijn er al jongeren benaderd in 2021? 
2. Klopt het dat doelen zijn opgeschoven naar 2022? 
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ANTWOORD 
1.  De begeleiding van de jongerencoaches loopt – ondanks de corona maatregelen – door. 
2.  De doelen zijn niet opgeschoven naar 2022.  

 
Hieronder de resultaten van het actieplan Jeugdwerkloosheid (AJW) tot 1 mei 2021. 
Deze resultaten worden ook via een mededeling van wethouder Rebel aan de commissie 
Sociaal Domein aangeboden: 

Periode 1-05-2019 tot 1-5-2023  Huizen Blaricum Eemnes Laren Totaal 

Doel aantal Plan van Aanpak in 4 
jaar AJW 

400 35 35 35 505 

Beoogd doel na 24 maanden 200 18 18 18 253 

Resultaat 1-05-2019 tot 1-5-2021 
(24 maanden) 

179 20 16 24 239 

      
Periode 1-05-2019 tot 1-05-2023  Huizen Blaricum Eemnes Laren Totaal 

Uitstroom naar werk en of 
regulier onderwijs met wsf in 4 
jaar AJW 

200 18 18 18 254 

Beoogd doel na 24 maanden 100 9 9 9 127 

Resultaat 1-05-2019 tot 1-5-2021 
(24 maanden) 

167 17 15 18 217 

Noot:  AJW = Actieplan Jeugdwerkloosheid | wsf = wet studiefinanciering | aantallen zijn unieke personen | 
doelstellingen zijn vastgesteld in het Actieplan | uitstroom kan zijn werk en of opleiding 

 
Leefbaar Huizen vraag 19 Ontwikkelingen en knelpunten punt 5.  
Kinderarrangementen.  
“Sinds de start van het platform maken ca 30% meer ouders gebruik van het 
kinderarrangement.” 
 
1. Is er al meer zicht op de oorzaak van de stijging?  
2. Komt dit omdat er ook een stijging is van armoede of is het vanwege een beter systeem 

en dat ouders/kinderen nu beter weten dat zij hier gebruik van kunnen maken? 

ANTWOORD 
1. Bij de start van het digitaal platform medio 2019, zijn alle bij ons bekende gezinnen met 

kinderen die bijstand ontvangen of gebruik maken van bijzondere bijstand actief 
benaderd over de start van het digitaal platform. Het feit dat het kindarrangement thuis 
digitaal kan worden aangevraagd, heeft daarnaast het bedoelde drempelverlagende 
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effect gehad waardoor er meer aanvragen zijn ingediend. Daarnaast geldt het 
kindarrangement ook voor gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. 
Ook de toegang voor deze gezinnen heeft bijgedragen aan een stijging in het gebruik. 

2. Nee, er is geen bijzondere stijging van armoede zichtbaar. Zie verder het antwoord op 
vraag 1. 

 
Leefbaar Huizen vraag 20 Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk 
effectpunt 6.  
Mantelzorgers. 
1. Op welke wijze zijn de mantelzorgers geïnformeerd?  
2. En hoe zorgen we dat nieuwe mantelzorgers worden geïnformeerd? 

ANTWOORD 
1. Mantelzorgers weten niet altijd door wie en op welke manier zij ondersteund kunnen 

worden. Om die reden is er een Plan van Aanpak mantelzorg gemaakt. In dit Plan van 
Aanpak zijn verschillende acties beschreven, zoals het maken van een algemene folder 
over mantelzorg, het gemeentelijk netwerk informeren over het aanbod voor 
mantelzorgers en activiteiten voor jonge mantelzorgers. Door de Corona maatregelen 
heeft de uitvoering vertraging opgelopen. Naar verwachting worden de acties in het 
tweede en derde kwartaal van 2021 uitgevoerd. Bijeenkomsten met mantelzorgers en 
uitstapjes met jonge mantelzorgers worden opgepakt wanneer de situatie het weer 
toelaat.   

2. Wanneer het Plan van Aanpak is uitgevoerd is op allerlei plekken informatie beschikbaar 
over mantelzorg en zullen nieuwe mantelzorgers sneller op de hoogte zijn van het 
aanbod. Voorbeelden van plekken zijn buurthuizen, de Vrijwilligerscentrale en de 
bibliotheek.  

 

ChristenUnie 

CU vraag 17 Algemeen  
De ontwikkelingen naar aanleiding van de bezuinigingen zijn nog niet bekend zo stelt u. En 
daarom stelt u pas in het najaar bij de begroting met de nadere invulling te komen van de 
prioriteiten en prestaties. Wij vinden dat te laat, en verzoeken u die prioriteiten en prestaties 
alsnog in de komende weken in te vullen zodat het besproken kan worden in de financiële 
raadsvergadering dit voorjaar. 
 
ANTWOORD/REACTIE 
Een indicatie of eerste invulling van de prioriteiten is te lezen in de programmabegroting, in 
de kolom ‘prioriteiten’. Als de komende tijd meer zicht komt op de diverse ontwikkelingen, 
kunnen deze verder worden uitgewerkt.  
Wat betreft de prestaties: 

i. De benoemde ontwikkelingen zijn deels de maatregelen die zijn 
beschreven in het document ‘Een toekomstbestending sociaal domein: 
lokale maatregelen’. Per maatregel worden hier de effecten per jaar 
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beschreven. Dit is een voorlopige invulling of indicatie voor de 
prestaties.  

ii. Het zijn indicaties omdat ontwikkelingen zoals de uitwerking van 
regionale besparingsmaatregelen, de meicirculaire, jaarrekening 2020 
en prognose 2021 van invloed zijn hierop. Deze ontwikkelingen 
worden in de periode mei-juli duidelijker, waarmee daarna de 
prioriteiten en prestaties scherper gesteld kunnen worden. Hiermee is 
de werkwijze om na de het beschrijven van de lokale maatregelen in 
het eerder genoemde document niet te komen met een voorstel voor 
prioriteiten en prestaties in april die enkele maanden later bijgesteld 
moeten worden.  

iii. Geheugenhuis: de behoefte aan een 2e Geheugenhuis en de omvang 
van deze behoefte in de komende jaren hangt samen met de 
mogelijkheden die diverse partijen in het voorveld hebben, nieuwe 
initiatieven en ontwikkelingen bij de inkoop van geindiceerde 
dagbesteding voor licht dementerenden (deze dagbesteding vindt nu 
plaats op basis van tijdelijke overeenkomsten, waarbij ondertussen 
naar structurele oplossingen wordt gezicht). Op dit moment wordt met 
diverse partijen het gesprek gevoerd over oplossingen, voor de zomer 
is hierover naar verwachting meer duidelijkheid.  

iv. Plan van aanpak mantelzorgers: De oorspronkelijke planning van het 
Plan van Aanpak was dat de meeste acties in het eerste kwartaal 2020 
afgerond zouden zijn. En paar andere acties, zoals bijeenkomsten, 
zouden later in het jaar plaats vinden. In verband met de Corona-
maatregelen zijn de activiteiten (meer dan) een jaar opgeschoven. Dit 
heeft direct effect op de evaluatie van het plan en vaststellen van 
prestaties voor 2022. Pas als duidelijk is wanneer de afbouwen van 
Corona maatregelen mogelijk is, is concreter te maken wanneer 
evaluatie en vaststellen van prestaties voor 2022 plaats kan vinden. 
Naar verwachting is hierover voor de zomer meer duidelijkheid. 

v. Verblijfsvoorzieningen jeugd: Onlangs is besloten om voor de 
uitwerking van de veranderopgave voor deze voorzieningen 2021 en 
2022 als overgangsjaar te zien. Dat betekent dat deze jaren in het 
teken staan van het uitwerken van nieuwe afspraken die vanaf 2023 
van kracht zullen zijn. De prestaties in de begroting 2022 zullen zich 
met name richten op de uitkomsten van dit proces (uitwerken van 
nieuwe afspraken). Tegelijkertijd zal de dienstverlening in 2022 nog 
grotendeels ongewijzigd zijn, waarbij in 2021 de tarieven voor 2021 
worden vastgesteld.  

vi. Toekomstscenario Tomin: Na besluit over het toekomstscenario, is 
hierover meer duidelijk. Tot die tijd, lopende het proces om met andere 
gemeenten en Tomin tot overeenstemming te komen, worden geen 
indicaties over de prioriteiten en prestaties gegeven. 
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PvdA 

PvdA vraag 12 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 3.  
Arbeidsparticipatie. 
Hoe verlopen de bij dit punt genoemde arbeidsparticipatieprojecten en wanneer word de 
raad hierover geïnformeerd? 
 
ANTWOORD 

In 2020 en 2021 zijn de volgende projecten opgezet. De projecten verlopen goed maar voor 
alle projecten geldt dat door Corona minder kandidaten hebben kunnen deelnemen: 
 Meedoen. Dit project heeft als doel participeren door het opdoen van werkervaring bij 

non-profit organisaties zoals de Draaikom, zorginstellingen, de Malbak en de 
voedselbank. Sinds de start van het project hebben 60 inwoners deelgenomen op de 
verschillende locaties. 

 Next Step, een project dat beschutte werkervaringsplekken realiseert. De start van het 
project is door Corona helaas uitgesteld. 

 Kringloopwinkel Huizen, Hier ligt de focus op zowel werkervaring opdoen en 
taalondersteuning voor statushouders. Tot nu toe hebben 7 kandidaten deelgenomen 
aan dit project.  

 Jude Catering, een sociale coöperatie waar voornamelijk Syrische vrouwen actief zijn en 
daar de Nederlandse taal leren, hun sociale netwerk uitbreiden en hun talenten 
ontwikkelen. Tot nu toe hebben 5 kandidaten deelgenomen aan dit project.  

 Wijkleerbedrijf, hier behalen inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt een diploma de 
dienstverlening en zorg. In 2020 zijn 6 kandidaten met deze opleiding gestart. Deze 
opleiding loopt door in 2021. 
 

 
PvdA vraag 13 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 4.  
Jeugdwerkloosheid. 
1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de projecten om de jeugdwerkloosheid te verminderen? 
2.  wat zijn op dit moment de resultaten?  
3. En wanneer krijgt de raad daar een update over? 
 
ANTWOORD 
1.  De inzet van de jongerencoaches lopen – ondanks de coronamaatregelen – door. 

Trainingen (indien nodig) worden op dit moment digitaal gegeven.  
2.  Zie de onderste rij in de tabellen voor de resultaten tot 1 mei 2021. 
3.  De raad wordt elk jaar in mei en november geïnformeerd over de resultaten. Deze 

momenten zijn gekozen met het oog op de instroommomenten in het onderwijs. 
 
Hieronder de resultaten van het actieplan Jeugdwerkloosheid (AJW) tot 1 mei 2021. 
Deze resultaten worden ook via een mededeling van wethouder Rebel aan de commissie 
Sociaal Domein aangeboden: 
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Periode 1-05-2019 tot 1-5-2023  Huizen Blaricum Eemnes Laren Totaal 

Doel aantal Plan van Aanpak in 4 
jaar AJW 

400 35 35 35 505 

Beoogd doel na 24 maanden 200 18 18 18 253 

Resultaat 1-05-2019 tot 1-5-2021 
(24 maanden) 

179 20 16 24 239 

      
Periode 1-05-2019 tot 1-05-2023  Huizen Blaricum Eemnes Laren Totaal 

Uitstroom naar werk en of 
regulier onderwijs met wsf in 4 
jaar AJW 

200 18 18 18 254 

Beoogd doel na 24 maanden 100 9 9 9 127 

Resultaat 1-05-2019 tot 1-5-2021 
(24 maanden) 

167 17 15 18 217 

Noot:  AJW = Actieplan Jeugdwerkloosheid | wsf is wet studiefinanciering | aantallen zijn unieke personen | 
doelstellingen zijn vastgesteld in het Actieplan | uitstroom kan zijn werk en of opleiding 

 

CDA 

CDA vraag 5.1 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 3.  
Arbeidsparticipatie. 
1. Hoe lopen de 5 trajecten rondom arbeidsparticipatie?  
2. Kan het college dit inzichtelijk maken met cijfers? 
 
ANTWOORD 

In 2020 en 2021 zijn de volgende projecten opgezet. De projecten lopen goed maar voor alle 
projecten geldt dat door Corona minder kandidaten hebben kunnen deelnemen: 
 Meedoen. Dit project heeft als doel participeren door het opdoen van werkervaring bij 

non-profit organisaties zoals de Draaikom, zorginstellingen, de Malbak en de 
voedselbank. Sinds de start van het project hebben 60 inwoners deelgenomen op de 
verschillende locaties. 

 Next Step, een project dat beschutte werkervaringsplekken realiseert. De start van het 
project is door Corona helaas uitgesteld. 

 Kringloopwinkel Huizen, Hier ligt de focus op zowel werkervaring opdoen en 
taalondersteuning voor statushouders. Tot nu toe hebben 7 kandidaten deelgenomen 
aan dit project.  

 Jude Catering, een sociale coöperatie waar voornamelijk Syrische vrouwen actief zijn en 
daar de Nederlandse taal leren, hun sociale netwerk uitbreiden en hun talenten 
ontwikkelen. Tot nu toe hebben 5 kandidaten deelgenomen aan dit project.  
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 Wijkleerbedrijf, hier behalen inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt een diploma de 
dienstverlening en zorg. In 2020 zijn 6 kandidaten met deze opleiding gestart. Deze 
opleiding loopt door in 2021. 

 

GroenLinks 

GroenLinks vraag 13 Ontwikkelingen en knelpunten punt 6.   
“8,6% Van de mantelzorgers voelt zich zwaar overbelast.” 
 
Hoe verhoudt de behoefte aan een 2e Geheugenhuis zich tot de heroriëntatie op de 
welzijnslocaties en de aan Versa Welzijn opgelegde bezuinigingen? 
 
ANTWOORD 

Dagbesteding in het Geheugenhuis, “Om de hoek” of op een locatie voor geïndiceerde 
dagbesteding ontlast mantelzorgers, zodat ze tijd hebben om op adem te komen en wat voor 
zichzelf te doen. Het maakt mantelzorgers niet veel uit wáár de dagbesteding plaatsvindt, zo 
lang het vervoer ernaar toe maar goed geregeld is. Voor de mensen zelf is het prettig 
wanneer lichte dagbesteding laagdrempelig en lokaal (in een buurthuis) kan plaatsvinden.De 
behoefte aan een 2e Geheugenhuis en de omvang van deze behoefte in de komende jaren 
hangt samen met de mogelijkheden die diverse partijen in het voorveld hebben, nieuwe 
initiatieven en ontwikkelingen bij de inkoop van geindiceerde dagbesteding voor licht 
dementerenden (deze dagbesteding vindt nu plaats op basis van tijdelijke overeenkomsten, 
waarbij ondertussen naar structurele oplossingen wordt gezicht). Op dit moment wordt met 
diverse partijen het gesprek gevoerd over oplossingen. Mede met deze mogelijke 
oplossingen in gedachten, gaan we de komende tijd na of de resulterende behoefte aan een 
2e geheugenhuis gerealiseerd kan worden binnen de beschikbare vierkante meters van het 
maatschappelijk vastgoed (van Versa welzijn) en binnen de bezuinigingstaakstelling voor 
Versa welzijn gerealiseerd kan worden. Zo niet, dan gaan we na of er met inzet van het 
budget begeleiding als maatwerkvoorziening een mogelijkheid is om een tweede 
Geheugenhuis te realiseren.  

 

D66 

D66 vraag 6 Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect punt 6 e.v.  
Het lijkt ons wenselijk om na de meicirculaire in elk geval al een indicatie te krijgen van de 
voorgestelde prioriteiten en prestaties. 
 
ANTWOORD/REACTIE 

Zie het antwoord bij vraag 17 van de ChristenUnie. 
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Programma: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 
 
Leefbaar Huizen 

Leefbaar Huizen vraag 21 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 1.  
Implementatie Omgevingswet 

Hoe ver zijn wij in Huizen met de Omgevingswet? 
 
ANTWOORD 

Zie ook de “benen op tafel-sessie” met raadsleden d.d. 25 mei 2021. Meer van dit type 
sessies zijn/worden ingepland.  
Omgevingsvisie en -plan wordt aan gewerkt door BRO. De planning is dat in 2023 de raad 
deze kan vaststellen (overgangstermijn tot 2029). De plansoftware/toepasbare regels 
verwachten wij voor de zomervakantie aan te schaffen. De werkprocessen worden via het 
vergunningenprogramma (aangeschaft en geïmplementeerd) gegenereerd. In najaar 2021 
wordt een raadsvoorstel uitgebracht waarin onder meer zijn opgenomen bindend 
adviesrecht, delegatie planwijziging, participatie, nadeelcompensatie (indien nodig). 
Verder is de insteek om bij inwerkingtreding van de wet te voldoen aan de minimale eisen 
van de Omgevingswet (aanvragen om omgevingsvergunning moeten kunnen worden 
afgehandeld). De periode daarna gaan we op basis van ervaringen en evaluatie 
optimaliseren. Verder zijn er tal van activiteiten op gestart, die operationeel zijn en de 
bedrijfsvoering betreffen. Denk aan key-users plansoftware, functioneel beheer, enz. Deze 
onderwerpen zullen echter de raadsagenda niet bereiken.  
Bij alles wat we doen houden we oog voor de bedoeling van de wetgever en de geest van de 
wet: ruimte geven, los laten en vertrouwen geven. 
 
Leefbaar Huizen vraag 21 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 2.  
Aanhoudende maatschappelijke trend naar meer duurzaamheid, onder meer vertaald in het 
Klimaatakkoord. 

In hoeverre worden warmtevisie en RES uitkomsten al meegenomen in WOP’s? 
 
ANTWOORD 

Bij het antwoord op deze vraag is ervan uitgegaan dat met WOP’s “WUP’s” worden bedoeld 
(wijkuitvoeringsplannen naar aardgasvrij). Het staat nog niet vast dat er WUP’s worden 
opgesteld en zo ja, hoeveel. Dat wordt bepaald in de warmtevisie (Transitievisie Warmte), 
die eind 2021 wordt vastgesteld in de raad. Wanneer uw raad besluit om een WUP op te 
starten (als onderdeel van de warmtevisie), worden daar vanzelfsprekend de warmtevisie 
zelf en de RES bij betrokken. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Kadernotitie 
Transitievisie Warmte, door de gemeenteraad vastgesteld in maart 2021.  
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ChristenUnie 

CU vraag 17 Prestatie reguliere taken  
Volkshuisvesting. 
1. Hoe staat het met de participatie met de mogelijke woningbouwlocaties?  
2. Welke participatietrajecten zijn opgezet omtrent bouwlocaties (eventueel van de lijst met 

mogelijke kansrijke bouwlocaties)?  
3. Kunt u aangeven hoe deze participatietrajecten?  
4. En welke participatietrajecten bent u van plan dit komend jaar op te zetten? 

 

ANTWOORD 
1. Wanneer woningbouwlocaties concreet worden, zal in het proces om tot besluitvorming 

te komen ook overleg met de omgeving een plek krijgen. De eerste locaties zijn de 
locaties Jan van Galenstraat en Trompstraat.   

2. Er wordt geen participatie opgestart, slechts op basis van een lijst waarin de locaties als 
kansrijk zijn aangewezen.  

3. Vraag is niet duidelijk 
4. Dat hangt af van de vraag hoe concreet locaties worden uitgewerkt. Bij de uitwerking – 

ook als dat door een particuliere eigenaar wordt opgepakt – is participatie een onderdeel 
dat in de toetsing wordt meegenomen. Overigens volgen we hierbij al enige tijd de 
gedachte die zich manifesteert in het werken met de Omgevingswet. 

 
 

PvdA 

PvdA vraag 14 Algemeen  
De huidige nota grondbeleid dateert van 2015.  
Wanneer wordt deze nota geactualiseerd? 

ANTWOORD 
Eind 2020 is bij de lijst van toezeggingen als ook de paragraaf grondbeleid bij de begroting 
2021 aangegeven dat er naar gestreefd wordt om de nota grondbeleid in 2021 te herzien. Bij 
de update van het grondbeleid is het van belang om deze goed te laten aansluiten bij de 
nieuwe Omgevingswet systematiek. Het streven is er dan ook gericht om dit beleid 
afhankelijk te stellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet . 
 
PvdA vraag 15 Algemeen  
Eerder heeft dit college een lijst met 27 potentiële bouwlocaties met deze raad gedeeld. 
 
1. Zijn er ten aanzien van die locaties nog wijzigingen te melden en zijn er inmiddels nog 

andere locaties bijgekomen?  

In het coalitieakkoord staat dat actief gezocht gaat worden naar nieuwe locaties en creatieve 
oplossingen, zoals een proef met Tiny houses of woonvormen voor ouderen met zorg op 
maat. (coalitieakkoord 2.9.1).  
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2. Wat is de stand van zaken? 

ANTWOORD 

1. Eens per jaar vindt een terugkoppeling aan de raad plaats (conform toezegging). 
2. Er zijn initiatieven geweest rond tinyhouses. Deze hebben echter niet geleid tot concrete 

planvorming. Het probleem is het gebrek aan locaties, maar ook de financiële 
haalbaarheid. Tinyhouses hebben een beperkte levensduur (20 jaar) en dus is het niet 
een goedkope vorm van wonen. 

 
PvdA vraag 16  Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 3.  
Daar wordt het faciliteren van een herontwikkeling van het zgn. Blokkerpand  tot een 
aansprekende entree van het Oude Dorp met horeca en supermarkt genoemd (actiepunt 
3.3.4 coalitieakkoord). 
 
Wat is de stand van zaken? 

ANTWOORD 

Er zijn verschillende planvoorstellen ontvangen. Waar de uitdagingen liggen zijn parkeren en 
bevoorrading. Er is nog geen plan, dat voldoet aan alle randvoorwaarden. 
 
 
CDA 

CDA vraag 6.1 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 2.   
Duurzaamheid. 
Met hoeveel bedrijven in Huizen zijn inmiddels afspraken gemaakt over zonnepanelen op de 
bedrijfsdaken? 
 
ANTWOORD 
Het regionale project dat hierop gericht is, is nog niet in uitvoering. Zoals bekend is 
recentelijk een regionale begrotingswijziging aan uw raad voor zienswijze voorgelegd om te 
voorzien in de hiervoor benodigde middelen bij de regio. Medio april heeft het AB van de 
regio deze begrotingswijziging vastgesteld. De voorbereiding voor het project is al wel in 
volle gang. Verwacht wordt dat de eerste bedrijven in de regio nog voor de zomer worden 
benaderd.  
 
CDA vraag 6.2 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 3.  
Verblijfsgebieden van Huizen. 
Kunt u een actuele stand van zaken geven rond de Blokkerpanden? 
 
ANTWOORD 
Zie hiervoor. 
 
CDA vraag 6.3 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 3.  
Kunt u dit ook doen voor de ontwikkeling op het Trappenberg?  
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ANTWOORD 
Het terrein De Trappenberg heeft een particuliere eigenaar. Verder rust er op het terrein een 
bestemming met een maatschappelijke component. Daarnaast ligt er een stevige 
bouwmogelijkheid op het terrein. Plannen worden getoetst aan het bestemmingsplan. 
Wanneer een plan past binnen het bestemmingsplan (gebruik en bouwen), dan geldt een 
zgn. imperatieve toetsing. Dat wil zeggen dat er dan geen grond is om de vergunning te 
weigeren. Wanneer een plan niet past binnen de bestemming, dan komt de vraag of er 
bestuurlijke en politieke bereidheid is om van het bestemmingsplan af te wijken. Op 18 mei 
heeft de eigenaar een plan gepresenteerd aan college. Dit plan wordt/is ambtelijk getoetst, 
waarna ons college in positie is om te besluiten over dit principeplan (of “vooroverlegplan”). 
 

GroenLinks 

GroenLinks vraag 14 Ontwikkelingen en knelpunten punt 1.  
Implementatie omgevingswet. 

Als inwerkingtreding van de omgevingswet uitgesteld wordt (binnenlandsbestuur 25 april 
2021), wat is dan het effect voor Huizen? 
 
ANTWOORD 

Dat we meer tijd hebben voor implementatie en testen. 
 

VVD 

VVD vraag 7 Ontwikkelingen en knelpunten punt 3.  
Verblijfsgebieden van Huizen.  
Concrete projecten die voortvloeien uit de Kustvisie. Tot dusver is alleen de herinrichting 
Zomerkade concreet.  
 
Wat zijn dan de overige concrete projecten?   
 
ANTWOORD 
Geen.  
 
VVD vraag 8 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 3.  
1e fase Oude Haven. 
 
1. Wat wordt hier bedoeld?  
2. De 1e fase Oude Haven is toch zo goed als afgerond? 

ANTWOORD 
1. Een uitleg over de fasering is gegeven in het format “ontwikkeling Oude Haven” dat deel 

uitmaakt van het protocol grote projecten. Met de 1e fase wordt bedoeld het voorste deel 
van de Oude Haven. Dit gebied gaat tot en met de parkeerplaatsen naast restaurant de 
Haven van Huizen (zijde Havenstraat). 
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2. De 1e fase Oude Haven is inderdaad na genoeg afgerond. De ontwikkeling van de locatie 
(nu parkeerplaatsen) naast het restaurant de Haven van Huizen moet nog plaatsvinden. 
Hier is de combinatie Slokker/ Hagedoorn voor aanzet.  
 

 
VVD vraag 9 Prestaties bestuurlijke prioriteiten punt 3.  
3e fase Oude Haven. 
De gunning aan VORM dateert al van enige tijd terug.  
 
Waarom wordt de ontwikkeling pas in 2022 ter hand genomen? 

ANTWOORD 
Zoals bekend heeft in 2020/ 2021 de verkenning naar een integrale ontwikkeling 
plaatsgevonden. Dit is niet haalbaar gebleken. Eind 2021 is met Vorm Ontwikkeling verder 
gesproken over de realisering van het (definitief) gegunde plan. Door wisseling van 
betrokken projectontwikkelaars bij Vorm Ontwikkeling heeft het even geduurd alvorens een 
vervolg stap gezet kon worden. Nu moet binnen de kaders van de (definitieve) gunning het 
schetsontwerp worden verfijnd. Ook moet de Koop- en Realiseringsovereenkomst definitieve 
vorm krijgen. Voorgaande neemt enige tijd in beslag, ook vanwege de te volgen wensen en 
bedenkingen procedure waarbij de raad aan zet is. Daardoor wordt ingeschat dat de 
ruimtelijke procedure in 2022 kan worden gestart 
 
VVD vraag 10 Prestaties reguliere taken  
Woningbouwontwikkelingen. 
 
Met “goede mix” wordt toch bedoeld de overall verdeling van 1/3 sociaal, 1/3 midden en 1/3 
vrije sector? 

ANTWOORD 
De verdeling die wij voor ogen hebben, heeft niet te gelden als verdeling per locatie, maar 
inderdaad als een “overall-verdeling”. Zo is onze insteek dat bij gemeentelijke locaties met 
een maatschappelijke bestemming woningbouw in (hoofdzakelijk of geheel) het sociale 
segment wenselijk is. In andere gevallen is misschien meer ‘middenhuur’ de uitkomst. 
Wanneer de gemeente(raad) opbrengst wenst (zoals bij Keuchenius-oost), dan zal meer in 
de vrije sector gerealiseerd worden.  
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Overige Vragen coalitieakkoord (punten tussen haakjes) 
 
Leefbaar Huizen 

1. Heeft de uitbreiding naar 3 FTE effect gehad? (Coalitieakkoord Jeugd 2.3.1 en 2.3.3)  
 
Antwoord  
Sinds 2019 zijn gezins- en opvoedcoaches als Jongerencoach fysiek aanwezig op 
voortgezet onderwijs. Sinds september 2020 zijn de gezins- en opvoedcoaches ook op 
diverse momenten fysiek aanwezig op basisscholen. Gezins- en opvoedcoaches 
informeren daar zowel docenten als ouders over de beschikbare 
ondersteuningsmogelijkheden.  
Afgelopen schooljaar is niet representatief te noemen. Op voortgezet onderwijs zijn 
jeugdigen afgelopen jaar weinig fysiek aanwezig geweest. Op het basisonderwijs is de 
aanwezigheid van jeugdigen (en daarmee hun ouders) wisselend verlopen. Effecten zijn 
hierdoor lastig te meten.   
 

2. Hoe ver is de invoering van het nationaal mediapaspoort op scholen? (Coalitieakkoord 
Jeugd 2.3.2)  
 
Antwoord  
Er is met scholen gesproken over hun wensen en de mogelijkheden op het gebied van 
preventie. Naar aanleiding hiervan is een preventieoverzicht gemaakt met daarop alle 
onderwerpen waarop scholen en gemeenten leerlingen graag willen informeren. Het is 
niet mogelijk om op alle onderwerpen daadwerkelijk in te zetten, daarom is daarna 
gezamenlijk gekozen waarop in te zetten. Ten aanzien van mediawijsheid is op die basis 
bijvoorbeeld gekozen voor trainingen over sexting & grooming in het Voortgezet 
Onderwijs. Scholen hebben niet de wens geuit voor een nationaal mediapaspoort. 
 

3. Is er daarbij ook gewezen op de risico’s en vooral op het feit dat men geen recht heeft op 
WW over deze periode indien men weer werkloos wordt? (Coalitieakkoord Werk en 
inkomen 2.4.2)  
 
Antwoord 
Ja, wanneer met een inwoner de mogelijkheid van het opzetten van een eigen 
levensvatbare onderneming wordt besproken, worden alle aspecten doorgenomen. 
 

4. Hoe ver is het onderzoek naar speedmeets?  (Coalitieakkoord Werk en inkomen 2.4.5)  
 
Antwoord 
Al in 2019 is gekozen voor het projectmatig organiseren van bijeenkomsten/speedmeets.  
Dit betreft zowel lokale als regionale projecten voor werk of een combinatie van leren en 
werk, en waarbij werkzoekenden en werkgevers elkaar vinden en informatie wordt 
verstrekt over het betreffende project. Sinds de corona-maatregelen van kracht zijn, 
gebeurt dit online. In de tweede helft van mei wordt voor het eerst weer een “live” 
bijeenkomst georganiseerd voor een regionaal project.  
 

5. Wat is de status van het regionale banenplan, tussenstand hoeveel mensen zijn aan 
werk geholpen tov de gemaakte kosten? (Coalitieakkoord Werk en Inkomen 2.4.6)  
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Antwoord 
Het regionale banenplan is in de loop van dit jaar gestart. Door corona-maatregelen  is er 
vertraging opgelopen én zijn regionale projecten omgebouwd naar de huidige situatie; 
waar is vraag naar, maar ook omscholing. Er zijn op dit moment nog geen resultaten over 
uitstroom / aan werk geholpen beschikbaar.  

 
6. Hoeveel huizen heeft Huizen in de afgelopen 3 jaar gerealiseerd? Is dat volgens norm? 

Is daarbij de regionale norm van 1/3 gehanteerd? En wat was de verdeling uiteindelijk in 
Huizen? (Coalitieakkoord Wonen 2.9)  
 
Antwoord 
In de periode 2018 – 2020 zijn 187 woningen gerealiseerd waarvan 46 (24,6%) in de 
betaalbare sector (tot € 752,33 huur)  en 42 (22,5%) in het middensegment € 752,33 tot  
€ 850,- huur). In de Regionale Woonvisie 2016 – 2030 is afgesproken om regionaal 
9.250 nieuwbouwwoningen tot 2030 te realiseren. Daarvan is 1/3 van de 
woningtoevoegingen betaalbaar (tot € 752,33 huur). Voor het middensegment geldt dat 
regionaal tot 2030 1000 woningen worden gebouwd. Het ziet er naar uit dat dit jaar de 
grens van € 850,- boven het bedrag van € 900,- wordt bijgesteld. Er is geen regionale 
verdeling per gemeente gemaakt. 
 

7. Hoe is het met de visie m.b.t. het Huizer cultureel Erfgoed? (Coalitieakkoord Kunst en 
cultuur 2.11.1)  
 
Antwoord 
Deze visie is uitgewerkt in de cultuurnota die door de raad is vastgesteld. Deze visie 
omvat: Wij zijn trots op het vele en prachtige cultureelhistorisch erfgoed van Huizen. De 
geschiedenis van het dorp en ook die van de Erfgooiers, de verschillende ambachten 
(van landbouw, visserij, via kaasventen, naar de bouw) die Huizen groot hebben 
gemaakt, de Huizer taal, de boerderijen en andere historische woningen in het oude 
dorp. Het is belangrijk dat dit erfgoed bewaard blijft en dat de verhalen verteld blijven 
worden. Cultuur vergroot ons historisch bewustzijn en is verbonden met de identiteit van 
Huizen en die van de regio. 
 

8. Vindt het college dat zij Huizen goed op de kaart heeft gezet in relatie tot  “Huizen aan 
het water” en de regionale historische rol van Huizen in de regio? (Coalitieakkoord Kunst 
en Cultuur 2.11.8)  
 
Antwoord 
Er is een goed begin gemaakt. In regionale bijeenkomsten is gesproken over de manier 
waarop bezoekersstromen richting de regio verder op gang gebracht kunnen worden.  In 
het uitvoeringsprogramma Cultuur en Recreatie 2020-2023 is op basis van de identiteit 
(groen, creatief, monumentaal) en de 5 kwaliteitsplekken (o.a. Kunstdorpen en Kustlijn en 
havens langs de Zuiderzee) focus aangebracht in het programma. Daarbinnen heeft ook 
de rol van Huizen een plek. De programma’s moeten vertaald worden in concrete acties. 
Binnenkort komt het boekje Rondje om de Randmeren uit met wandel- en fietsroutes 
voor passanten in onze haven die leidt langs markante punten in Huizen en andere 
randmeergemeenten.  

Vanuit de invalshoek van stadspromotie en toerisme wordt Huizen, Haven van het Gooi 
gepresenteerd waarbij de water en natuur recreatie en mogelijkheden een belangrijke rol 
spelen. Zo worden ook actief het Nautisch kwartier Huizen, de oude haven met 
botterwerf en smederij en de cruise en jachthavens, de zomerkade met strand en dus de 



  

 

 

 

52

positie aan het water in beeld gebracht op een gevarieerde wijze. Ook is de Blauwe Vlag 
uitgereikt omdat de Huizer Haven schoon en veilig is. 

9. Hoever is de termijnagenda mbt het oude dorp? (Coalitieakkoord Oude dorp 3.3.1)  
 
Antwoord 
Op dit moment spelen alleen de locatie van het vm. Blokkerpand (zie hiervoor) en 
Keuchenius-oost. 
 

10. Hoever is de invulling oostelijke zijde? (Coalitieakkoord Oude dorp 3.3.2 )  
 
Antwoord 
Er ligt een planvoorstel, waarover gemeente en VBM in gesprek zijn (grondwaarde). 
Hierbij houden wij de eerdere raadsbesluitvorming t.a.v. de opbrengst goed voor ogen. 
 

11. Wat is de visie van dit college mbt de zaterdagmarkt en in hoeverre zijn er al plannen in 
ontwikkeling? (Coalitieakkoord Oude dorp 3.3.3)  
 
Antwoord 
Over de voortgang van dit punt bent u bij de Corona raadsmededeling eerder dit jaar als 
volgt geïnformeerd. Aangegeven is toen: 
 
“Het voornemen was om eind vorig jaar de enquête uit te zetten. Gezien de 
coronamaatregelen en de huidige verlenging van de lockdown is het moment van 
enquêteren verplaatst. Voor de effectiviteit van de enquête is het van belang dat in elk 
geval de winkels en horeca weer open zijn en er tot de marktindeling in elk geval weer 
food- als ook non-foodkramen behoren. Alle belanghebbende partijen hebben hierin 
toegestemd. De aankomende persconferentie ten aanzien van een eventuele 
voortzetting van de lockdown of verdere verscherping van de coronamaatregelen 
wachten wij dan ook af voor het nader te plannen moment van enquêteren”.   
 
Aan de hand van de uitkomsten van de enquête zal gekeken worden wat bezoekers van 
belang vinden. Uiteindelijk zal een totaalafweging over de gewenste opzet gemaakt 
moeten worden gemaakt.  
 

12. Wat is de status van het terrein Trappenberg, hoever zijn de plannen hier gevorderd? 
(Coalitieakkoord Terrein van De Trappenberg 3.5.1)  
 
Antwoord 
Zie hiervoor CDA 6.3. 
 

13. De mogelijkheid voor extra camping was onderzocht? Maar waar is het onderzoek?  
(Coalitieakkoord Toerisme/evenementen/recreatie 3.8.1)  
 
Antwoord 
Het klopt dat dit is onderzocht. U ontvangt het onderzoek in mei digitaal. 
 
 
 
 



  

 

 

 

53

14. Status lokale/regionale campus? (Coalitieakkoord Economie 3.9.5)  
 
Antwoord 
Geen ontwikkelingen. 
 
  


