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1
De burgemeester zegt toe de commissie twee maal per jaar te 

informeren over de belangrijkste veiligheidscijfers.
18-6-2020 ABM Meijer Verwoerd Caarls

elk half jaar in januari en 

september

Het betreft de belangrijkste veelvoorkomende delicten zoals woninginbraken, 

autoinbraken, geweldsmisdrijven en cyber crime, alsmede overlast en 

verwarde personen. Uiteraard zullen belangrijke ontwikkelingen of 

afwijkingen tussentijds met de commissie worden gedeeld, mocht daar 

aanleiding toe zijn.

2

Wethouder Rebel zegt toe dat rapporten over uitgevoerde 213a 

onderzoeken naar de raad gaan zodra die gereed zijn (en niet blijven 

liggen tot de jaarrekening).

24-6-2021 ABM Rebel De Bruijn De Bruijn doorlopend

Wordt ingevoerd met ingang van de begroting 2022.   

Als eerste uitkomst is de rapportage BMC organisatiescan ter hand van de 

raad gesteld.

3

De burgemeester zegt toe dat in 2022 specifieker bezien zal worden of 

er een trend is qua verkeersongevallen in relatie tot de ongevallocaties, 

de aard der ongevallen en/of het type betrokken verkeersdeelnemers. 

9-9-2021 ABM Meijer Versluis Molenaar jul-23

Er is begonnen met een systematische monitoring, waar eerst ervaring mee 

wordt opgedaan. De eerste resultaten hiervan worden in het voorjaar van 

2023 verwacht.

4
Wethouder Rebel zegt toe dat de evaluatie van de GR belastingen 

Huizen, Blaricum en Laren zal worden gedeeld met de raad. 
8-9-2022 ABM Rebel de Bruijn Lighthart sep-24

Deze regeling, alsmede de dienstverleningsovereenkomst bedoeld in artikel 

7, en de uitvoering van deze regeling worden 2-jaarlijks geëvalueerd. Het 

eerstvolgende moment vindt plaats voor 1 september 2024 de evaluaties 

hierna vinden 2-jaarlijks aansluitend voor 1 juli van dat betreffende jaar 

plaats.

5

Burgemeester Meijer zegt toe dat, ten aanzien van de situatie van de 

Roef, er op een latere moment een evaluatie zal volgen waarin ingegaan 

wordt op informatie en besluitvormingsmomenten, bijbehorende 

afwegingen en acties. 

8-9-2022 ABM Meijer Verwoerd Ruizeveld de Winter 2e kw 2023

6

Wethouder Rebel zegt toe dat, zodra de participatiecoach er is, er een 

meer gedetailleede uitwerking van overheidsparticipatie 

(inwonersinitiatieven) zal volgen en er vanaf dat moment een jaarlijkse 

evaluatie zal plaatsvinden die met de raad zal worden gedeeld.

15-12-2022 raad/ABM Rebel Verwoerd Verwoerd Funtieprofiel is nagenoeg opgesteld, zodat werving gestart kan worden

7

Wethouder Verbeek zal de commissie informeren over de 

ontwikkelingen rondom de locatie van het speelbos, inclusief de wijze 

waarop met het GNR en omwonenden wordt overlegd. Wethouder 

Verbeek informeert de commissie via een mededeling over de 

procedure die gevolgd moet worden bij de 

omgevingsvergunningsaanvraag voor het speelbos.

20-6-2018 FYD Boom Klompmaker doorlopend

Inmiddels is de ruimtelijke procedure gestart. De definitieve vergunning is 

verleend. Inmiddels is duidelijk geworden dat GNR de werkzaamheden niet 

start zonder onherroepelijke vergunning. Tevens is beroep aangekondigd. 

Rechtbank heeft zitting gepland 30 maart 2023. 

Moment van aanvang werkzaamheden dus nog niet in zicht. 

actueel overzicht van toezeggingen per februari 2023



8

De raad wordt geïnformeerd over de voortgang van het herstel van de 

laanstructuur langs de Nieuwe Bussummerweg totdat het herstel is 

gerealiseerd.

6-3-2019 FYD Van Werven Versluis Snoeren/Norbart doorlopend

In overleg met de bewoners (klankbordgroep) is (in 2021-2022) onderzocht 

welke weginrichting nodig (en mogelijk) is binnen de beschikbare ruimte om  

de laanstructuur te herstellen en behouden voor de lange termijn. Dit vraagt 

een smallere weginrichting. Dit heeft gevolgen voor andere wegen in Huizen.

Deze gevolgen worden momenteel in beeld gebracht.

Het project is opgenomen in de Programmabegroting 2023, waarbij is

aangekondigd dat een voorstel voor middelen voor realisatie aan de

gemeenteraad zal worden voorgelegd. Op 19 januari is een informatieavond 

voor aanwonenden geweest. De uitkomsten van die bijeenkomst maken 

onderdeel uit van het vervolg.

9

In het eerste kwartaal van 2019 zal een visie-ontwerp betreffende 

herinrichting Bad Vilbelpark aan de raad worden overgelegd, dat mede 

in overleg met omwonenden tot stand is gekomen.

1-11-2018 raad/FYD Van Werven Versluis Van Wengerden Afgerond

In de commissievergadering van 25 januari is besloten de toezegging te 

handhaven omdat er door de fractie van Leefbaar Huizen ambtelijke vragen 

zijn gesteld over het groen nabij de Kamperfoelieschool. Deze vragen zijn 

inmiddels beantwoord. 

Voorstel: toezegging afvoeren

10

Wethouder Rebel informeert de commissie jaarlijks over de status 

(voortgang, fasering e.d.) van de locaties op de lijst met mogelijke 

woningbouwlocaties.

11-9-2019 FYD Booom Klompmaker Teurlings doorlopend

Nu een woonconferentie in voorbereiding is (collegeprogramma 3.1) en de 

verwachting is dat via de woonconferentie tot woningbouwlocaties kan 

worden besloten, wordt deze toezegging 'on hold' gezet. De commissie heeft 

in zijn vergadering van 30 november 2022 besloten de toezegging op de lijst 

te houden om "vinger aan de pols te houden".

11

De commissie Fysiek Domein wordt via een mededeling geïnformeerd 

over de aanpak van de locatie rond de zeilschool. Daarnaast worden de 

kosten voor het aanbrengen van sanitair in de haven in kaart gebracht.

26-2-2020 FYD
Boom/ Van 

Werven
Klompmaker/ Versluis

Van Wengerden/van 

Veldhuizen
2023

Over de aanpak van de locatie rond de zeilschool volgend uit deze 

toezegging in 2020 bent u destijds geïnformeerd.  Dit onderdeel van de 

toezegging kan dus als afgerond worden beschouwd. Tijdens het 

vaarseizoen 2021 is tijdelijk sanitair geplaatst tegenover het havenkantoor. In 

het najaar is het gebruik van deze voorziening geevalueerd. De commissie is 

per mededeling over de uitkomst geinformeerd. Tijdens het vaarseizoen 

2022 is er wederom tijdelijk sanitair geplaatst.  op basis waarvan een 

programma van eisen kan worden opgesteld voor een permanente 

uitbreiding van het sanitair. De volgende stap is het opstellen van een 

programma van eisen voor een vaste invulling van het sanitair. Aan de hand 

hiervan kunnen mogelijke opties en bijhorende kosten in beeld worden 

gebracht. Het streven is om het programma van eisen in 2023 op te stellen, 

maar dat is vooralsnog onder voorbehoud vanwege een tekort aan 

uitvoeringscapaciteit.

12

De portefeuillehouder zegt toe dat er in het 4e kwartaal van 2022 de

keuzes worden gemaakt over de ambities en mogelijke dekking van het 

plan Stad en Lande. Bij vernieuwing van de riolering in wijk 1276 wordt 

nagegaan of de hele wijk kan worden aangepakt voor een nieuwe en 

frisse uitstraling.

25-6-2020 raad/Fyd Van Werven Versluis Taouali Q1-2023

Medio juni 2022 heeft het college de raad geïnformeerd over het project Stad 

en Lande. Hierin is aangegeven dat het beschikbaar budget voor dit project 

onvoldoende is. Er is aangegeven dat er een aantal scenario’s uitgewerkt 

worden. De scenario's worden in het 1e kwartaal 2023 voorgelegd aan de 

raad incl. een voorstel voor de benodigde financiële middelen.

13

Het college onderzoekt de mogelijkheid om een deskundig bureau in te 

schakelen om de haalbaarheid van een pilot ‘Alle richtingen tegelijk 

groen voor fietsers’ verdiepend te onderzoeken, waarbij de ervaring in 

andere gemeenten (Enschede, Groningen) nader wordt beschouwd en 

tevens de noodzakelijke civieltechnische ingrepen en financiële 

gevolgen daarvan in beeld worden gebracht. Vooralsnog is hier echter 

geen budget voor beschikbaar.

27-1-2021 FYD Van der Kleij Versluis Molenaar 2023 Nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden.



14

Wethouder Verbeek zegt toe de raad op de hoogte zullen houden van 

het proces om een alternatieve locatie te vinden voor de uit het Bad 

Vilbelpark afkomstige graffitimuur, welke locatie tevens kan rekenen op 

draagvlak bij de omwonenden voor de plaatsing van de graffitimuur

8-7-2021 raad/FYD Van Werven Versluis Gribnau 2023

Het college heeft op 25 januari 2022 besloten om een Integraal gebiedsplan 

Huizer- en Gooierhoofd op te stellen binnen de Kustvisie. In dit plan moet 

worden opgenomen of en zo ja hoe de graffitimuur in dit gebied kan worden 

geïncorpereerd.

15

Wethouder Boom zegt toe dat het college, in afstemming met de griffie, 

graag een nadere toelichting geeft over de kwaliteit en werkwijze van 

vergunningverlening en toezicht en hierover het gesprek met de 

commissie voert.

26-1-2022 FYD Boom Klompmaker

Het college ziet het zo voor zich dat er verschillende ambtenaren van de 

afdeling ‘gewoon’ komen vertellen over hoe hun werk eruit ziet en waar ze 

tegen aan lopen. Denk aan vergunningverleners en toezichthouders. 

Wethouder en afdelingshoofd zijn er dan ook bij. Met deze aanvliegroute 

krijgen de uitvoerende mensen een gezicht en wordt duidelijk gemaakt dat de 

mensen doen wat het bestuur en politiek van hen vragen, in het dagelijkse 

werk heel veel oplossen en dienstverlenend zijn waar het kan en 

handhavend als het moet. Daarbij gaat het college er van uit dat het belang 

van de precaire balans tussen ambtelijk, bestuur en politiek, breed wordt 

onderkend en dat die balans alleen gehandhaafd kan worden als we 

bepaalde spelregels met elkaar in acht houden. En één ervan is dat het in 

gesprek tussen college en raad gaat over bestuurlijke verantwoordelijkheden 

en niet over ambtenaren of afdelingen.              

Deze toezegging staat nu een jaar op de lijst. Van enige actie, leidende 

tot invulling van de toezegging is nog niet gebleken. Nu de behoefte aan 

zo'n overleg niet verder gebleken is, kan de toezegging worden 

afgevoerd van de lijst.  

16

Wethouder Boom zegt toe dat op zo kort mogelijke termijn een besloten 

bijeenkomst zal worden belegd waarin met elkaar van gedachten kan 

worden gewissel over de ideeën voor invulling van de locatie voormalige 

zeilschool bij de ophaalbrug aan de aanloophaven

2-6-2022 raad/FYD Boom Klompmaker

Er was een overlegmoment gepland, maar dat is gecanceld. Inmiddels ligt er 

een coalitieakkoord, waarin is opgenomen de mogelijkheid van invulling van 

gemeentewege te onderzoeken, waarbij een sociaal maatschappelijke 

bestemming als voorkeur heeft te gelden (3.7.8). Wordt vervolgd. 

Voorstel: afvoeren van de lijst

17

Wethouder Boom zegt toe alle schriftelijke vragen van de heer Bource 

betreffende de verordening fysieke leefomgeving binnen 4 tot 6 weken te 

zullen beantwoorden en vervolgens aan te gaan bieden aan de 

commissieleden

12-10-2022 FYD Boom Klompmaker

Zie mededeling van de wethouder d.d. 24 november 2022. Stond 

geagendeerd bij mededelingen in commissie van 30 november 2022. 

Voorstel: afvoeren van de lijst.

18
Wethouder van Werven zegt toe, dat zij persoonlijk in gesprek zal gaan 

met de Vriendengroep Oude Begraafplaats
27-10-2022 raad/FYD Van Werven Versluis

Het gesprek met de Vriendengroep Oude Begraafplaats heeft op 1 februari 

plaatsgevonden. Voorstel: toezegging afvoeren

19

Wethouder Van Werven zegt toe dat er in 2023 plannen aan de raad 

zullen worden voorgelegd voor onderhoud van zowel de Oude- als 

Nieuwe begraafplaats. De uitvoering van motie M2 zal onderdeel zijn 

van de plannen.

3-11-2022 raad/FYD Van Werven Versluis De Vries 2023 Uitwerking loopt.



20
Wethouder van der Kleij zegt toe in het proces van de MIRT ook de 

railverbinding in beeld te zullen brengen.
30-11-2022 FYD Van der Kleij Versluis Snoeren

Het college heeft toegezegd aandacht voor de spoorverbinding te (blijven) 

houden. Dit is een doorlopende activiteit en wordt gedaan in verschillende 

overleggen. In het collegeprogramma(3.2.6) is dit ook als actie vastgelegd. In 

de commissievergadering van 25 janauari 2023 is besloten de toezegging 

als reminder op de lijst te laten staan. Omdat aan deze toezegging niet 

gekoppeld kan worden aan één specifieke activiteit, wordt voorgesteld deze 

te verplaatsen naar de (raads)lijst van Meerjarentoezeggingen. 

Voorstel: verplaatsen naar Meerjarentoezeggingen.

21

Wethouder Boom zegt toe dat in de toezeggingenlijst voor de 

vergadercyslus van januari a.s. bij toezeggingnr.19 nadere informatie zal 

worden gegeven over het verloop van de gesprekken met de 

Vriendengroep Oude Begraafplaats.

30-11-2022 FYD Van der Kleij Versluis

Het gesprek met de Vriendengroep Oude Begraafplaats heeft op 1 februari 

plaatsgevonden. 

Voorstel: toezegging afvoeren

22

Ter uitwerking van het collegeprogramma zal het college met een opzet 

komen voor uitbreiding terras- en horecamogelijkheden, waarover de 

commissie haar wensen en bedenkingen naar voren kan brengen.

30-11-2022 FYD Rebel Klompmaker

Op 30 november 2022 is de commissie Fysiek Domein geïnformeerd over

het ‘vervolgtraject Verlevendigen Oude raadhuisplein’. Gelet op het

doorlopen proces en het ontbreken van draagvlak op het schuifplan is een 

gezamenlijk plan niet gelukt. De gemeente gaat nu over tot planontwikkeling. 

Het streven is de commissie nog in het eerste kwartaal 2023 hierover te 

consulteren. Voorstel is om de toezegging te laten staan totdat de consultatie 

heeft plaatsgevonden.

23

Wethouder Rebel zegde op een daartoe strekkende vraag van de heer 

Doorn (ChristenUnie) toe, dat hij zal nagaan of er ook een Bestuurlijke 

Regie Lelystad Airport is of komt, gelijk aan die voor Schiphol.

15-12-2022 Raad Rebel Klompmaker Menzel

Beantwoording meegestuurd met de raadsinformatie bestuurlijk 2022 

week 51.

Voorstel: toezegging afvoeren

24

Wethouder Rebel zegde op een daartoe strekkende vraag van de heer 

Amessas (GroenLinks) toe, dat zal worden nagegaan op welke wijze 

compacte informatie over de problematiek van geluidsoverlast van 

Schiphol, zoals vervat in de antwoordbrief, via de Omrooper onder de 

Huizer inwoners kan worden verspreid, op een moment daarvoor 

voldoende ruimte in de Omrooper is

15-12-2022 Raad Rebel Klompmaker Menzel
Plaatsing in de Omrooper d.d. 29-12-2022.

Voorstel: toezegging afvoeren

25

Wethouder Boom zegt toe aanpassingen in de HOV-wegenstructuur te 

overwegen, mocht de verkeersveiligheid bij de oversteekplaatsen in het 

geding komen.

25-1-2023 FYD Boom Versluis

De toezegging heeft betrekking op de fase na afronding van het project Oost-

west as. Dit is pas na 2025 aan de orde. Voorgesteld wordt derhalve om de 

toezegging te verplaatsen naar de (raads)lijst van Meerjarentoezeggingen. 

Voorstel: verplaatsen naar Meerjarentoezeggingen.

26
Wethouder Verbeek zegt toe over een half jaar opnieuw met de 

omwonenden de situatie rond De Boerderij te evalueren.
1-11-2018 SOD Van Werven Filius Breugelmans 3e/4e kw 2023

In het collegeprogramma 2022 -2026 staat dat "de subsidie-afspraken met 

betrekking tot De Boerderij worden geëvalueerd, en onderzocht wordt of er 

verruiming van het gebruik mogelijk is." 

In aanmerking wordt genomen dat tot verruiming van de activiteiten pas kan 

worden overgegaan nadat hierover via de weg van bepaling 6.1 van de 

mediation-overeenkomst een akkoord is bereikt tussen de directie van 

Spant! en een vertegenwoordiging van direct omwonenden. 

De verkennende gesprekken hierover vinden momenteel plaats.



27

Wethouder Verbeek zegt toe dat in het najaar een netwerkbijeenkomst 

voor alle cultuurpartijen zal worden georganiseerd voor het hernieuwen 

van contacten en daar met hen in overleg te gaan over de 

bestedingsrichting van de resterende coronagelden na afloop van de 

regeling eind dit jaar.

2-6-2022 raad/SOD Van Werven Filius Breugelmans 2e/3e kw 2023

Uit eerdere bijeenkomsten van het cultuurplatform is gebleken dat zij zich 

graag zien als een netwerk dat regelmatig bij elkaar komt, gefaciliteerd door 

de gemeente. Inmiddels hebben er drie bijeenkomsten plaatsgevonden, 

waarvan de laatste in het najaar was. Hierbij zijn alle cultuurpartijen 

uitgenodigd zodat de contacten onderling hernieuwd konden worden. Zoals 

op eerdere toezegginglijsten is aangegeven, was deze bijeenkomst in het 

najaar te vroeg om met hen in gesprek te gaan over de bestedingsrichting 

van de resterende coronagelden, omdat men ook nog tot en met 1 maart 

2023 een aanvraag ter compensatie van geleden coronaschade kan 

aanvragen. Pas halverwege 2023 is er een goed beeld te krijgen van het 

restantbedrag coronamiddelen.

28

Wethouder Van Werven zegt toe bij het nog te realiseren beleidsplan 

schuldhulpverlening een oplegger te voegen met een planning voor de 

implementatie van de aanbevelingen van de Rekenkamer.

29-11-2022 SOD Van Werven Filius Filius Q3/4-2023

29

Wethouder van Werven zegde toe, dat zodra er voor de gemeente meer 

duidelijkheid is over de financiële uitkeringen van het rijk aan de 

gemeente voor de periode na 2026, de toekomst van het Huizer 

Museum voor behandeling in de raad zal worden geagendeerd voor 

besluitvorming over de gemeentelijke financiële ondersteuning van het 

Museum voor de periode na 2026.  

15-12-2022 Raad Van Werven Filius Breugelmans 2023

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de financiële uitkeringen van 

het Rijk aan de gemeente voor de periode na 2026. De verwachting is dat dit 

in de loop van 2023 duidelijk wordt.

30

Wethouder van Werven zegde toe, dat zij 1x per half jaar de commissie 

Sociaal Domein zal informeren over het verloop en/of de uitkomsten van 

de gesprekken die met het Huizer Museum zullen worden gevoerd. 

15-12-2022 Raad Van Werven Filius Breugelmans Q2/Q3 2023 De Commissie Sociaal Domein zal over een halfjaar worden geïnformeerd.

31

Wethouder Van Werven zegde toe, dat als uit de gesprekken met het 

Museum blijkt dat er nog problemen worden ondervonden de gemeente 

met het Museum zal blijven meedenken over oplossingen

15-12-2022 Raad Van Werven Filius Breugelmans Doorlopend Hier is doorlopend aandacht voor.

32

Wethouder Van werven zegt toe dat de nieuwe manier van werken op 

het gebied van toekennen van huishoudelijke hulp geëvalueerd zal gaan 

worden. Een terugkoppeling van deze evaluatie wordt opgenomen in de 

Bestuursrapportage Sociaal Domein.

24-1-2023 SOD van Werven Filius Hooft van Huysduynen

33

Wethouder Van Werven gaat na waarom JoinUs In Huizen niet goed 

loopt en zodra hierover meer duidelijkheid is, zal zij de commissie 

hierover informeren.

24-1-2023 SOD Van Werven Filius Willems Q1 2023


