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1

De burgemeester zegt toe de telefonische bereikbaarheid van 1-1-2 in 

2017 weer te monitoren, om te bezien of de providers hun toezeggingen 

nakomen. 

17-3-2016 ABM Bgm Bannink Jore 2e kw 2020

De burgemeesters van Huizen en Gooisemeren hebben 

een gezamenlijke brief gestuurd naar het Agentschap 

Telecom (in afschrift naar Monet; overkoepelend orgaan 

van de providers) met het verzoek om verbetering van 

de signaalsterkte/- kwaliteit in het betreffende gebied, 

naar aanleiding van de rapportage van het Agentschap. 

Binnenkort volgt afstemming met het Agentschap over 

de in de brief gestelde vragen.Naar aanleiding van de 

afstemming tussen het Agentschap en Gooisemeren, zal 

in januari 2020 een ambtelijke overleg plaatsvinden over 

de door het Agentschap gesuggereerde mogelijkheden 

ter verbetering van de signaalsterkte/- kwaliteit in het 

betreffende gebied, waarna rapportage volgt. De 

rapportage is besproken in een overleg met 

Gooisemeren op 13 februari 2020. De commissie is bij 

een mededeling op 28 februari 2020 geïnformeerd over 

de uitkomsten van het overleg van 13 februari. Voorstel: 

afvoeren van de lijst.

2
De burgemeester zegt toe de commissie periodiek te informeren over 

woninginbraken.
17-3-2016 ABM Bgm Bannink Caarls elk kwartaal

De cijfers over drie kwartalen 2019 zijn aangeboden aan 

de commissie ABM in november 2019

3

De burgemeester zal de evaluatie over de toepassing/werking van de 

subsidieverordening inbraakwerende maatregelen koopwoningen t.z.t. 

met de commissie terugkoppelen.

30-11-2017 ABM Bgm Bannink Caarls 2e kw 2020

De regeling loopt tot en met 31 december 2019 en het 

totaal beschikbare budget bedraagt € 37.500,-. Tot en 

met oktober 2019 zijn 137 subsidieaanvragen 

binnengekomen waarvan er 116 zijn goedgekeurd. Er is 

tot nu toe een bedrag van € 19.312,- uitgekeerd. De 

toezegging  kan worden geactualiseerd in relatie tot de 

bezuinigingsvoorstellen en de einddatum van de 

verordening; per saldo kan dus in het eerste kwartaal 

2020 de eindstand / het restant van het budget worden 

bepaald op basis van de verleende subsidies.

4

Wethouder Verbeek zegt toe de raad (commissie) periodiek te 

rapporteren over de effecten van de maatregelen die zijn getroffen ter 

verbetering van de cultuur.

26-9-2019 raad/ABM VB Vergnes doorlopend

Met de fractievooorzitters wordt afgestemd over de 

specifieke informatiebehoefte aangaande dit onderwerp. 

Op basis daarvan zullen vanuit de ambtelijke organisatie 

voorstellen worden voorbereid om de raad op de juiste 

wijze te informeren.

5

Het college zal de commissie op de hoogte houden over de voortgang 

van het proces met de betrokken bedrijven v.w.b. het terugontvangen 

van de tegoeden.

17-10-2019 ABM VB De Bruijn De Bruijn doorlopend

Ten opzichte van de raadsmededeling van net voor kerst 

2019 zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.  Er is 

nog sprake van 1 leverancier met een tegoed, de 

omvang van het tegoed wordt betwist en is van onze 

kant in procedure bij Houthoff advocaten.

actueel overzicht van toezeggingen per maart 2020
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6

In raadsvoorstellen zal een kopje “Toegankelijkheid” worden opgenomen, 

zodat zo nodig daaronder een toelichting op dit onderdeel kan worden 

gegeven.

31-10-2019 raad/ABM HO Bannink Kirpensteijn 2e kw 2020

In overleg met de griffier wordt bepaald op welke positie 

"toegankelijkheid" in het sjabloon van het raadsvoorstel 

wordt opgenomen.

7
Burgemeester Meijer zegt toe dat in het 2e kwartaal een vervolgnotitie 

over de lokale vuurwerkaanpak wordt geagendeerd.
30-1-2020 ABM ME Bannink De Ranitz 2e kw 2020 In voorbereiding.

9
De commissie zal worden geïnformeerd hoe zal worden omgegaan met 

archeologische vondsten tijdens de realisering van het 

hoofdwinkelcentrum.

22-3-2012 raad/FYD VB Klompmaker Beuving doorlopend

Uit het verkennend onderzoek blijkt dat gelet op de sloop 

van het vm. kaaspakhuis en de daardoor ‘verstoorde’ 

grond voor dit deel van het Keucheniusgebied er geen 

nader onderzoek verricht hoeft te worden. Voor het 

overige valt het gebied in een regime, waarbinnen nader 

onderzoek moet plaatsvinden bij verstoring van min. 

2.500 M2 en 40 cm diepte. Keucheniusstraat 20 valt 

binnen die omvang, zodat voor de ontwikkeling aan de 

westelijke zijde van het gebied geen nader onderzoek is 

vereist.  De commissie heeft op 27-11-2019 besloten de 

toezegging op de lijst te laten staan.

10
Bij de realisering van het hoofdwinkelcentrum zal zoveel mogelijk 

aandacht worden besteed aan de realisering van fietsenstallingen.
22-3-2012 raad/FYD BO Klompmaker Klompmaker doorlopend

Voor de oostelijke zijde kan de toezegging in stand 

blijven.

11

Wethouder Verbeek zegt toe dat het college aandacht heeft voor de 

zorgen die door Amsterdam Cruise Port zijn geuit over de 

riviercruisevaart in Huizen en informeert de commissie Fysiek Domein 

begin 2018 over de stand van zaken.

18-10-2017 FYD VB Klompmaker Detering 1e kw 2018

Samen met  ACP en de Hof/Hart van Huizen is een 

informatiebijeenkomst voor de betrokken lokale 

middenstand gehouden op 20 februari jl. over de 

betekenis van de riviercruisevaart  en aandachtspunten 

voor Huizen. Zoals bekend zijn de faciliteiten sinds 

januari 2018 beschikbaar, doch verwachten we in 2018 

weinig aanlopen omdat de programma’s eerder in 2017 

werden gemaakt en verkocht.  Het streven is er op 

gericht vanaf 2019 aanlopen in Huizen te vergroten met 

een doorgroei vanaf 2020/2021 afhankelijk van de 

bekendheid van Huizen als bestemming. De commissie 

heeft op 16 mei besloten de toezegging op de lijst te 

laten staan
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12

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.

20-6-2018 FYD VB Klompmaker Van Noord 2e kw 2020

Op 12 april 2019 heeft de commissie besloten de 

toezeggingen op de lijst te laten staan. Uitgangspunt 

voor de ontwikkeling is de brief van 20 februari 2019 aan 

de gemeenteraad. Op 9 november 2019 heeft er een info-

ochtend plaatsgevonden op de beoogde speelbos locatie 

bij de Sijsjesberg. Het doel was om aard en omvang van 

het Speelbos te laten zien en ervaren. Een nieuw overleg 

met de bewoners onder regie van de gemeente is 

inmiddels gepland op 25 februari 2020.

13

Een eerste beeld van de kustvisie wordt in het eerste kwartaal 2019 aan 

de commissie en raad voorgelegd. In het voorstel wordt ook ingegaan op 

de hotelcapaciteit in Huizen

20-6-2018 / 

1/11-2018
raa/FYD BO Klompmaker Van Bekkum doorlopend

De commissie heeft op 26 februari 2020 besloten de 

toezegging in stand te houden, maar anders te 

formuleren, omdat hotelcapaciteit een blijvend punt van 

aandacht is.

14

Wethouder Boom zegt toe dat hij de raad zal informeren zodra bekend is 

wat de nieuwe eigenaar met hotel Newport van plan is, op basis waarvan 

dan beoordeeld kan worden een gewenste ontwikkeling is.

27-9-2018 raad/FYD BO Klompmaker doorlopend

Zodra de ideeën meer concreet zijn én een (eerste) 

collegeberaad hierover heeft plaatsgevonden wordt dit 

gedeeld met de commissie.

15

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 VB Butterman doorlopend

Samen met de bewoners (klankbordgroep) wordt het 

plan voor de Nieuwe Bussummerweg vormgegeven. De 

eerste bijeenkomst van de klankbordgroep was op 9 

oktober 2019. De inbreng van de klankbordgroep wordt 

meegenomen in de verdere uitwerking van een 

variantenstudie. Een aantal varianten wordt 

doorgerekend om het effect op de verkeersstromen in 

beeld te brengen. De volgende bijeenkomst van de 

klankbordgroep wordt ingepland wanneer de resultaten 

bekend zijn. De bewoners zijn hier in december per brief 

over geïnformeerd.   

16

De raad wordt geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek met de 

provincie en de gemeente Amsterdam op 5 december 2018 over het 

uittreden uit GNR.

1-11-2018 raad/FYD VB Bannink Van Waard 3e kw 2020

Er ligt een concept intentieovereenkomst Gooise Natuur 

die tot doel heeft om tot een nieuwe wijze van 

samenwerking te komen tussen de huidige participanten 

in het GNR. Begin 2020 zal deze concept overeenkomst 

worden voorgelegd aan de gemeente Amsterdam en de 

provincie Noord-Holland.

17

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 VB Butterman Voulon doorlopend

De planvorming wordt uitgewerkt tot een voorlopig 

ontwerp en een definitief ontwerp. Hierbij worden 

verschillende stakeholders betrokken (o.a. scholen, 

vogelwerkgroep, imkervereniging en bewoners). 
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18

Wethouder Boom zegt toe dat, indien mogelijk nog voor de zomer, een 

evaluatie zal worden uitgevoerd naar de effecten van de 

gereconstrueerde Haardstedelaan op de aspecten gemiddelde snelheid, 

verkeersdruk en geluid en deelt deze evaluatie met de commissie.

22-5-2019 FYD BO Butterman Castelein 4e kw 2019

Er is een trilling- en geluidonderzoek uitgevoerd. 

Conform de toelichting van wethouder Boom in de 

Commissie FD van 16 oktober 2019, zijn de drempels 

begin december 2019 verwijderd, dit naar aanleiding van 

de uitkomsten van het onderzoek. In het mobiliteitsplan 

wordt advies gegeven over de verkeerssituatie/functie 

Haardstedelaan. De bewoners uit het participatietraject 

worden betrokken bij de uitwerking van aanpassingen 

die hier mogelijk uit volgen. Op 29 januari 2020 heeft de 

commissie besloten de toezegging op de lijst te laten 

staan.

19

Wethouder Rebel zegt toe d.m.v. een enquête de behoefte aan 

fietsoplaadpalen te peilen. Bij een positieve uitkomst zal het worden 

meegenomen als mogelijk project, prioriteitstelling moet namelijk nog 

plaatsvinden, voor het aan de raad voor te leggen mobiliteitsplan.

4-7-2019 raad/FYD RB Butterman Castelein 3e kw 2020

Openbare oplaadpunten voor fietsen is onderdeel van 

het onderwerp smart mobility. Dit onderwerp komt aan 

bod in het mobiliteitsplan. Een aandachtpunt daarbij is 

om te kijken of en hoe openbare oplaadpunten voor 

fietsen in andere gemeenten worden toegepast en wat 

dit oplevert. In de vergadering van 26 februari 2020 heeft 

wethouder Boom aangegeven dat dit onderwerp wordt 

meegenomen in het mobiliteitsplan.

20

Wethouder Verbeek zegt toe bij de begrotingsraad van oktober a.s. een 

voorstel aan de raad voor te leggen betreffende de onderhoudsbegroting 

en hoe om te gaan met de oplopende kosten in de bouwsector.

4-7-2019 raad/FYD VB Filius Van Dijk 4e kw 2019

In de decemberraad werd u het voorstel voor de 

aanpassing van de verordening onderwijshuisvesting 

inclusief de financiele bijlage voorgelegd. Door de 

aanpassing lopen de normeringen voor kosten 

scholenbouw weer (meer) in de pas met de werkelijke 

bouwkosten. In de december raad heeft de raad met het 

voorstel ingestemd. Voorstel: afvoeren van de lijst. 

21

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 RB Klompmaker Teurlings doorlopend
Een terugkoppeling vindt in het vierde kwartaal 2020 

plaats.

22

Omdat er thans geen subsidiemogelijkheden zijn voor 

duurzaamheidsmaatregelen aan woningen beneden een bepaald 

woonoppervlak, zal bezien worden of die subsidiemogelijkheden 

uitgebreid kunnen worden, zodat die ook beschikbaar komt voor lagere 

inkomens.

31-10-2019 raad/FYD RB Klompmaker Weyland 1e kw 2020

Deze mogelijkheid wordt onderzocht bij verlenging en 

eventuele aanpassing van de subsidieregeling. Indien 

hiervoor een nieuwe verordening wordt opgesteld, wordt 

deze in de raadsvergadering van maart 2020 aan de 

raad voorgelegd ter besluitvorming. Deze toezegging 

kan van de lijst worden afgevoerd na raadsbehandeling.
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23

Wethouder Verbeek zegde naar aanleiding van de motie M1 over 

“adoptie rotondes” toe, dat het college voor commissiebehandeling zal 

komen met een notitie, waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden 

van adoptie van beheer van rotondes in kaart worden gebracht. Mevrouw 

Rienstra (GroenLinks) verzocht de wethouder om daarin dan ook de 

kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in mee te 

nemen. De heer Gencer verzocht de wethouder om in de notitie ook 

cijfers te vermelden, bijvoorbeeld als het gaat om mogelijke besparingen, 

en te vermelden wat ervaringen van andere (buur)gemeenten, zoals 

bijvoorbeeld Hilversum, hiermee zijn.

12-12-2019 raad/FYD VB Butterman Castelein 1e kw 2020

In 2019 is het onderhoud groen voor vier jaar opnieuw 

aanbesteed. Het groenonderhoud aan de rotondes is 

hier onderdeel van. Om die reden is er nu geen 

aanleiding om rotondeadoptie te overwegen en wordt 

hierover geen notitie opgesteld. Voorstel: afvoeren van 

de lijst.  

24

Naar aanleiding van vragen over de gestegen kosten van het aanleggen 

van de lift in de Baat, zegde het college toe, dat voor de volgende 

raadsvergadering de tekst van het raadsvoorstel de Baat zo mogelijk zal 

worden aangepast, zodat duidelijker wordt dat dit ziet op het realiseren 

van toegankelijkheid en niet op een specifiek project, zoals bedoeld in de 

motie "beter begroten van projecten". 

13-2-2020 raad/FYD BO De Bruijn 2e kw 2020

In tegenstelling tot wat hier weergegeven lijkt te zijn, is 

het natuurlijk niet de tekst van de eerder aangenomen 

motie “beter begroten van projecten” die moet worden 

aangepast: dat kan immers niet. Wat in de behandeling 

is bedoeld, is de tekst van het voorstel de Baat/lift voor 

zover dat de suggestie zou wekken dat hier sprake is 

van een separaat project en niet, zoals in de vergadering 

uitgesproken, de uitvoering van de eerder aangenomen 

motie over de toegankelijkheid van al het Huizer 

vastgoed zoals ook de Baat. Wellicht dat dit punt kan 

worden afgevoerd, daar het het aanpassen van een 

voorstel (m.b.t. de Baat) betreft, wat reeds is 

aangenomen. 

25

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 VB
Klompmaker/ 

Butterman

Van Noord/ 

Castelein
2e kw 2020

Over de aanpak van de locatie rond de zeilschool wordt 

u begin tweede kwartaal 2020 middels een mededeling 

geïnformeerd. Het in kaart brengen van de kosten voor 

het aanbrengen van sanitair in de haven vraagt meer 

voorbereiding. Daarbij wordt tevens onderzocht of dit in 

combinatie met andere werken kan worden uitgevoerd. 

Zodra hierover meer bekend is, wordt u via de 

mededelingen van de portefeuillehouder geïnformeerd.

26

Wethouder Bakker zegt n.a.v. behandeling van motie M4 toe, dat het 

college in het nog aan de raad uit te brengen voorstel over verbetering 

van de toegankelijkheid van het gemeentehuis, ook een 

klantvriendelijker inrichting van de spreekkamers zal meenemen.

12-2-2018 SOD HO Bigot 1e kw 2020

U wordt hierover geïnformeerd via de mededelingen van 

de wethouder aan de commissie SOD voor de 

vergadering van 31 maart 2020.
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27
Het college informeert de commissie en raad op gezette tijden over de 

ontwikkelingen rondom het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.
20-6-2018 SOD HO Filius Satyane doorlopend

De pilot MDA++ aanpak is toegevoegd aan het Zorg en 

veiligheidshuis. De MDA++ staat voor Multi Disciplinaire 

Aanpak, de 1e + staat voor de inzet van specialisten 

naast generalisten, de 2e + staat voor intersectorale en 

integrale samenwerking van ketenpartners bij de aanpak 

van structurele onveilige situaties. Doel van deze aanpak 

is om het geweldspatroon te doorbreken bij (zeer) 

ernstige en complexe vormen van geweld.  De werkwijze 

richt zich op huiselijk geweld, kindermishandeling en 

seksueel geweld.

De pilot start op 1 mei 2019 en duurt tot 30 april 2020. 

28
Wethouder Hoelscher zegt toe, dat hij de raad zal informeren als sprake 

is van een verdere daling van de vaccinatiegraad. 
27-9-2018 raad/SOD HO Filius

Hooft van 

Huysduynen
doorlopend

In de mededelingen aan de gemeenteraad (commissie 

sociaal domein) is in september 2019 de stand van 

zaken t.a.v. vaccinaties in de regio en in Huizen 

gecommuniceerd. Er is geen sprake van een verdere 

daling.

29

Wethouder Hoelscher zegt toe dat het college uiterlijk bij de 

voorjaarsnota 2019 een tijdspad voor de nieuwbouw van de Draaikom 

presenteert.

27-9-2018 SOD HO Filius Schoppen 2e kw 2020

Het onderzoek naar de wensen van de gebruikers, het 

daarbij behorende bouwvolume en de stichtingskosten is 

voorjaar 2019 afgerond. Bij de mededelingen voor de 

commissie sociaal domein van 21 mei 2019 is 

aangegeven dat de wensen van gebruikers niet 

realiseerbaar zijn binnen de kaders van het 

bestemmingsplan. Bij de mededelingen voor de 

commissie sociaal domein van 15 oktober 2019 is 

aangegeven dat meer tijd nodig is om duidelijkheid te 

krijgen over de invulling van het gebruik van De 

Draaikom. Naar verwachting wordt bij de behandeling 

van de voorjaarsnota in 2020 een voorstel voor 

vervangende nieuwbouw aan de raad voorgelegd.

30
Wethouder Verbeek zegt toe over een half jaar opnieuw met de 

omwonenden de situatie rond De Boerderij te evalueren.
1-11-2018 SOD VB Filius Dijkers 1e kw 2020

De omwonenden die eerder zijn betrokken bij de 

evaluaties zijn in december 2019 aangeschreven met de 

vraag of er klachten zijn en of er aanleiding is om bij 

elkaar te komen. Uit de reacties blijkt kort gezegd dat 

men weinig geluidsoverlast ervaart en er geen behoefte 

is aan een nader gesprek. Een mededeling met een 

samenvatting van de reacties is verstuurd naar de 

commissie fysiek domein. Voorstel: afvoeren van de lijst.
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31

Wethouder Hoelscher zegt toe dat “Taalmaatjes” die een bepaalde 

periode één op één een taalhulp geven aan statushouders en of 

gezinsmigranten, en taalles aan met name gezinsmigranten tijdens de 

VVE-lessen van hun kinderen, zal worden meegenomen bij de 

ontwikkeling van het integratiebeleid zoals dat geleden vanaf 1 januari 

2021. 

4-7-2019 raad/SOD HO Filius Huiberts 4e kw 2020

In het actieplan inburgering 2021 zal dit onderwerp zeker 

meegenomen worden. Op dit moment is het actieplan 

nog in ontwikkeling, fase: brainstormen, uitgangspunten 

benoemen en de eerste contouren neerzetten. Wanneer 

het plan inhoudelijke meer vorm heeft en we ingesprek 

gaan met partners / steakholders dan gaan komt dit 

uiteraard, als onderdeel van het actieplan, ook aan bod.  

Op dit moment hebben de statushouders al de 

mogelijkheid om gebruik te maken van een taalmaatje, 

via Versa Welzijn of het Gilde. Tevens kunnen 

statushouders gezinnen aangemeld worden voor 

voorleesexpress van de bibliotheek.

32
Wethouder Hoelscher zegt toe om in bredere zin bij de commissie terug 

te komen over het vrijwilligersbeleid.
10-9-2019 SOD HO Filius

Hooft van 

Huysduynen
2e kw 2020 In voorbereiding

33

Wethouder Hoelscher zegt toe een raadsvoorstel voor te bereiden voor 

de gevraagde steun van de gemeente voor een lift voor de Woongroep 

Mozart. 

15-10-2019 SOD HO Filius Giezen 2e kw 2020

Een raadsvoorstel voor een financiële bijdrage aan de lift 

wordt geagendeerd voor de raad van april (dan heeft 

woongroep Mozart uitsluitsel nodig). Aangezien de 

aanvraag voor een bijdrage vanuit de gemeente voor 

initiatief Huizer-maatjes in maart 2020 nog gewijzigd 

moet worden aan de hand van actuele ontwikkelingen, 

volgt hierover separate besluitvorming.

34

Wethouder Hoelscher zegt toe dat het college informatie over het 5G 

netwerk gaat verzamelen, in gesprek gaat met inwoners over het 5G 

netwerk en daarna hun standpunt inneemt over de invoering van het 5G-

netwerk.

15-10-2019 SOD HO Filius/Klompmaker Zethof 2e kw 2020

Deze maanden wordt informatie verzameld bij ministerie 

EZK, VNG, Antennebureau, GGD en anderen. 

Participatieplan wodt opgesteld. De commissie SOD zal 

met een mededeling worden geïnformeerd over de 

voortgang. 

35

Wethouder Boom zegt toe de commissie te informeren over de 

resultaten van de sportnota met het voorbehoud dat dit dan wel op een 

behapbare manier kan. 

15-10-2019 SOD BO Filius Mercx 2e kw 2020
Bij de mededelingen van de wethouder laten wij u weten 

op welke wijze en op welk moment wij u informeren.

36
Wethouder Hoelscher zegt toe dat er half februari een bijeenkomst voor 

inwoners komt.
26-11-2019 SOD HO Filius Blom 2e kw 2020

In verband met een wijziging in het resumé is in de 

vergadering van 28 januari besloten de toezegging te 

wijzigen.



Toezegging
Datum 

toezegging

Toegezegd 

aan

Portefeuille 

houder

Verantwoordelijk 

afdelingshoofd

Behandelend 

ambtenaar

Toegezegde datum 

gereed
Opmerkingen / voortgang 

actueel overzicht van toezeggingen per maart 2020

37

Wethouder Hoelscher zegt toe de commissie Sociaal Domein te 

informeren over de ontwikkelingen op het gebied van VVE en Versa 

Welzijn.

26-11-2019 SOD HO Filius Van den Berg 2e kw 2020

In Huizen zijn er twee serieuze overname kandidaten, 

beiden al bekend in Huizen. Met hen worden nu 

gesprekken gevoerd. Versa kan nog niet aangeven 

wanneer de overname van onderneming rond zal zijn. Zij 

willen dit proces zorgvuldig laten verlopen. Als er nieuwe 

ontwikkelingen zijn, wordt u geinformeerd via de 

mededelingen van de wethouder.

38

Wethouder Hoelscher zegt toe de commissie Sociaal Domein op de 

hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van 

doelgroepenvervoer.

26-11-2019 SOD HO Filius Filius doorlopend

Een raadsvoorstel voor het in eigen beheer uitvoeren 

van het doelgroepenvervoer wordt geagendeerd voor de 

raadsvergadering van april 2020.

39
Wethouder Hoelscher zegt toe eerste kwartaal met alle integratiepartijen 

in gesprek te gaan over inburgering.
26-11-2019 SOD HO Filius Huiberts 2e kw 2020

Op donderdag 2 april van 9.00 - 11.30 is de bijeenkomst 

'samen de mogelijkheiden verkennen van de wet 

inburgering 2021', met samenwerkingspartners. 

Geïnteresseerde raadsleden zijn welkom. 

Deze bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van 

jongerencentrum Connect. In dat gebouw is ook Versa 

Welzijn (participatie statushouders), vluchtelingenwerk 

en een taalschool gevestigd. Voorstel: afvoeren van de 

lijst.

40

Wethouder Hoelscher zegt toe in gesprek te gaan met het Huizer 

Museum over de inzet van vrijwilligers en de commissie hierover te 

informeren.

25-2-2020 SOD HO Filius Dijkers 1e kw 2020

Het gesprek heeft plaatsgevonden. De inzet van 

vrijwilligers is en blijft de verantwoordelijkheid van het 

Huizer Museum. De directeur van het museum heeft in 

het gesprek nut en noodzaak van wijziging van in te 

zetten capaciteit van vrijwilligers aannemelijk gemaakt. 

Het is een langdurig proces geweest en het Huizer 

Museum is niet over één nacht ijs gegaan. Ook de 

Vrijwilligerscentrale is hierbij geconsulteerd. Voorstel: 

afvoeren van de lijst.


