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1 

 
Opening en agendavaststelling 
 

  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
2 

 
Openbare besluitenlijst d.d. 3 maart 
2021 
 

 
Vaststellen. 

 
Ongewijzigd vastgesteld. 

 
3 

 
Overzicht openbare conformbesluiten 
 

 
Ter kennisname. 

 
Voor kennisgeving aangenomen. 
 

 
4 
 

 
Vooruit- en terugblik op raadscom- 
missies en raadsvergadering  
 

  
Geen bijzonderheden. 

 
5 

 
Lijst ingekomen stukken voor de 
raadsvergadering van 18 maart 2021 
 

  
Geen bijzonderheden. 

 
6 
 
 

 
Uittredingsovereenkomst GNR 
Amsterdam en Gooise gemeenten  
(Z.121068 / D.1142473) 
 

 
1. Het voorgenomen besluit te nemen in te stemmen met: 
     i  het onderhandelingsresultaat inzake de uittredings- 
       overeenkomst met gemeente Amsterdam, vanwege de 
       door hen gewenste uittreding uit de stichting Goois 
       Natuurreservaat (GNR); 
     ii. de uittredingsovereenkomst Amsterdam; 
     iii de Gooise natuuragenda. 
2. De raad voor te stellen: 
    Geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien 

van de uittredingsovereenkomst Amsterdam en de 
Gooise natuuragenda. 
 

 
Conform adviezen besloten, met dien verstande dat op dit moment wordt 
ingestemd met de Gooise Natuuragenda als richtinggevend doch op basis 
van nadere raadsbesluiten nog uit te werken document en voorts met de 
aantekening dat de komende tijd zal moeten worden gewerkt, aan het op 
langere termijn (na verwerking van de uittredingsvergoeding van 
Amsterdam) structureel in balans krijgen van baten en lasten. 

 
7 
 

 
Tijdelijk beleidsregels TONK 
(Z.164802 / D.1145843) 
 

 
De Beleidsregels TONK Huizen 2021 vaststellen per 2 maart 
2021: 
-  het percentage inkomensterugval in te stellen op >35%; 
-  een staffel te hanteren voorde woonquote (verhouding 
   inkomen en woonlasten); 
-  de tegemoetkoming vanuit de TONK vast te stellen op  
    € 900,- per huishouden; 

 
Een week aangehouden, als gevolg van de landelijke discussie over de 
enorm uiteenlopende op handen zijnde gemeentelijke regelingen. 
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-  de vermogensgrens in te stellen op € 6.295,- voor een 
   alleenstaande en € 12.590,- voor gehuwden conform de 
   Participatiewet, artikel 34 lid 3; 
-  publicatie beleidsregels na besluitvorming. 
 
2. De uitvoeringskosten ad € 66.560,- verdelen over de 
    HBEL-gemeenten naar rato van het aantal aanvragen en het 
    Huizer aandeel van € 48.589,- dekken uit de voorlopige  
    rijksbijdrage TONK van € 247.350,-. 
3. De totale geschatte uitkering TONK (op basis van € 900,- 
    per huishouden) van maximaal € 630.000,- dekken uit de 
    resterende rijksbijdrage van € 198.761,- en voor het tekort  
    van maximaal € 431.239,- er vooralsnog vanuit gaan dat dit 
    wordt gedekt uit de definitieve rijksbijdrage TONK, maar dat  
    er het risico opeen resterend tekort aanwezig is. 
4. De regeling TONK verwerken in de begroting via de eerst- 
    komende begrotingsactualisering. 
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Herziening prijsmodel openbaar groen 
(Z.161925 / D.1143538) 

 
De verkoopprijzen openbaar groen voor de periode 1 januari 2021 
tot en met 31 december 2022 te verhogen overeenkomstig 
bijgevoegd voorstel van de makelaar. 
 

 
Teruggenomen. 
Het college ziet graag een integraal voorstel tegemoet waarin de 
prijsbepaling diverse soorten stukje grond wordt vastgelegd, alsmede de 
wijze waarop de prijsindexering daarvan vorm wordt gegeven. M.b.t. dat 
laatste denkt het college aan een koppeling met de gemiddelde stijging van 
de WOZ waarde, waarbij eventueel eens per vijf jaar nog op basis van een 
deskundigenoordeel  kan worden bezien of dit wel goed in de pas loopt met 
de werkelijke marktsituatie. 
 

 
9 

 
Uitnodigingen 
 

  
Geen bijzonderheden. 

 
 
 
 

   

 
12 

 
Rondvraag 
 

  
Geen bijzonderheden. 

 
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 
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 De secretaris,   De burgemeester, 


