
 

 
 

Pagina 1 van 1 

MEDEDELINGEN  
Portefeuillehouder: Niek Meijer  

 
 

Betreft : stand van zaken uitvoering coalitieakkoord 2018-2022 
Aan : Leden van de commissies ABM, Fysiek Domein en Sociaal Domein 
T.b.v. : Commissies van 24, 25 en 26 november 2020 
Van : Niek Meijer 
Behandelaar: Rudi van Zuiden 
Datum : 19 november 2020 

 
Geachte commissieleden, 
 
Bijgaand treft u voor uw informatie aan het overzicht van de stand van zaken betreffende de uitvoering 
van het coalitieakkoord 2018-2022. Tevens is een bijlage toegevoegd waarin vermeld staan de nog niet 
financieel vertaalde ambities. 
 
Gelet op de bijzondere begrotingsbehandeling dit jaar met veel bezuinigingen, is het overzicht, dat uw 
raad gewoonlijk voorafgaand aan de begrotingsbehandeling wordt toegezonden, dit jaar later gereed 
gekomen. Wethouder Rebel heeft dit ook mondeling in de commissievergadering van 8 oktober jl. 
(commissie ABM) meegedeeld. 
 
Wij hebben het overzicht in onze vergadering van 17 november behandeld en daarmee is het thans zo 
actueel mogelijk. Het overzicht kan dienen als nuttige achtergrondinformatie en geeft tevens inzicht in 
zaken die nog “in de planning” staan. 
 
Namens het college, 
Burgemeester N. Meijer 
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Sociaal domein     
     
2.1.1 In samenspraak met Tergooi 
zullen met kracht alle mogelijkheden 
worden onderzocht om een regionaal 
zorgcentrum naar Huizen te halen. 

Ho MB/
Omg 

Afgerond Wij hebben – evenals andere gemeenten - met de vertegenwoordigers van de Raad van 
Bestuur van Tergooi gesprekken gevoerd over de eventuele vestiging van de poliklinische 
zorg in Huizen. De Raad van Bestuur heeft 4e kwartaal 2019 medegedeeld dat Tergooi heeft 
besloten in het bestek voor de locatie Blaricum, per 2024, ruimte te laten voor het regionaal 
medisch centrum en een huisartsenpost. Daarmee is een locatie in Huizen uit beeld. 

2.1.2 De huidige aanpak van vraag-
gestuurd werken en maatwerk wordt 
voortgezet. Daarbij wordt er voor 
gezorgd dat de praktijk beter aansluit op 
de theorie om te voorkomen dat mensen 
regels volgen i.p.v. andersom. De inwo-
ner en diens behoefte is het uitgangs-
punt, zodat georganiseerd kan worden 
wat hij/zij nodig heeft. Goede commu-
nicatie binnen de organisatie is hierbij 
van groot belang. 

Ho MO Doorlopend Het verder verbeteren en vereenvoudigen van werkprocessen – met als uitgangspunt een 
dienstverlening die aansluit bij de inwoners en diens behoefte – heeft onze voortdurende 
aandacht. Daarnaast zullen we de casusgesprekken met college en raad voortzetten.  

2.1.3 Er wordt gezorgd voor betere 
toegang tot zorg en regelingen, ook voor 
digibeten, analfabeten en laag-geletter-
den, door meer communicatie, betere 
voorlichting en meer zichtbaarheid, 
zodat iedere inwoner beter weet wat de 
beschikbare mogelijkheden zijn. 
Hiervoor wordt een communicatie-
campagneplan opgesteld, dat rekening 
houdt met niet-digitale en andere 
kwetsbare groepen inwoners, én dat 
zorgt voor continuïteit in de voorlichting. 
Ook wordt onderzocht of er meer buiten 
het gemeentehuis gewerkt kan worden 
door de consulenten. 

Ho MB Communicatie
plan afgerond. 
Over de 
uitvoering 
wordt u via 
deze 
rapportage 
geïnformeerd. 

 
20 november 2019 is het communicatieplan vastgesteld door het college. Begin 2020 is 
duidelijk geworden dat het beheersysteem van de website opnieuw wordt aanbesteed en dit 
houdt in dat de huidige website per 1 januari, waarschijnlijk, worden overgezet naar een 
nieuwe leverancier. Er is besloten om de doorontwikkeling van de huidige website 
adviesinformatie.nl synchroon te laten lopen met het aanbestedingstraject. Aanvullend wordt 
er gewerkt aan één herkenbare huisstijl voor Maatschappelijke zaken, zoals aangegeven in 
het communicatieplan. Ook is er al diverse keren gecommuniceerd over de thema’s die 
benoemd staan in het plan.  
 
Voor de uitvoering van het communicatieplan is in 2019 tot 2022 incidenteel € 30.000 in de 
begroting opgenomen via de voorjaarsnota 2018 (raad 12-7-2018). 

2.1.4 Er wordt gezorgd voor een 
goede sociale infrastructuur, waarbij alle 
partijen snel en efficiënt samenwerken. 
Hiervoor worden onder meer netwerk-
bijeenkomsten (over armoede, schuld-
hulp of eenzaamheid) gefaciliteerd, en 
wordt er gebruik gemaakt van de goede 
signalerende rol die wijkcentra, biblio-

Ho MB Doorlopend Naast reguliere netwerkbijeenkomsten rond het sociaal wijkteam en met huisartsen, zijn in de 
periode 2018/2019 o.a. netwerkwerkbijeenkomsten/conferenties georganiseerd in het kader 
van schuldhulpverlening, LHBTI beleid, gezondheid, eenzaamheid, het beleidsplan sociaal 
domein, het plan van aanpak gezondheid en met onderwijs en voorschoolse voorzieningen. 
Een deel van dit jaar, 2020, zijn geen bijeenkomsten georganiseerd in verband met 
maatregelen in het kader van de Corona-crisis. Al dan niet in aangepaste versie, vindt een 
deel van de voorziene bijeenkomsten plaats, zoals  een lokaal (ggz) herstelnetwerk met 
professionals en ervaringsdeskundigen. 
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theek, de Voedselbank en gezondheids-
centra kunnen vervullen. 

 
 

2.1.5 De inzet van Sociale Wijk Teams 
(SWT), die zelf lichte ondersteuning in 
gang kunnen zetten, wordt voortgezet. 
De overdracht van het SWT naar de 
gemeente voor zwaardere ondersteu-
ning moet soepel verlopen en zonder 
herhaling voor de inwoner. 

Ho MB Doorlopend De samenwerking tussen de sociale wijkteams en de gemeentelijke consulenten (met name 
het A&I-punt en het interventieteam) verloopt goed. In de meeste gevallen hoeven inwoners 
overigens niet doorverwezen te worden naar de gemeente voor zwaardere ondersteuning. 
Wanneer dit wel nodig is, verloopt de overdracht soepel wanneer inwoners toestemming 
geven voor het doorgeven van informatie. Incidenteel (wanneer een inwoner al bekend is bij 
de gemeente) wordt ondersteuning ingezet aan de hand van informatie van het sociale 
wijkteam over veranderingen in de situatie zonder nieuw gesprek met een gemeentelijke 
consulent.  

2.1.6 Zorg gedragen wordt voor een 
goede balans tussen mantelzorg en 
professionele hulp ter voorkoming van 
overbelasting van mantelzorgers die, 
wanneer nodig, een verlichting krijgen 
van hun taak. 

Ho MB Doorlopend Uit diverse gesprekken vorig jaar met mantelzorgers en professionals is gebleken dat de 
informatievoorziening voor mantelzorgers nog verbeterd kan worden. Mantelzorgers weten 
niet altijd op welke ondersteuning zij aanspraak kunnen maken. Op 21 februari 2020 heeft het 
college het plan van aanpak mantelzorg vastgesteld. In het plan zijn twee speerpunten 
benoemd, namelijk de communicatie en jonge mantelzorgers. Versa Welzijn heeft de 
opdracht gekregen om activiteiten te organiseren om jonge mantelzorgers in beeld te krijgen 
en te ondersteuningen. Deze activiteiten hebben ivm de coronamaatregelen tijdelijk 
stilgelegen en worden waar mogelijk in het laatste kwartaal van 2020 weer opgestart. Wat 
betreft communicatie: er is inmiddels een folder ontwikkeld voor mantelzorgers en er is extra 
aandacht besteed in gemeentelijke publicaties en social media aan het thema. Ook zal de 
website nog uitgebreid worden met informatie over respijtzorg en andere vormen van 
mantelzorgondersteuning.  
 
 

2.1.7 Het werk van de vrijwilligers-cen-
trale (Huizen voor elkaar) wordt voort-
gezet. Er is een blijvende waardering 
voor vrijwilligers, die onmisbaar zijn in 
de samenleving en die, waar mogelijk, 
ondersteund zullen worden. Mocht het 
Rijk afzien van de in het regeerakkoord 
aangekondigde verruiming voor de 
kosteloze beschikbaarstelling van een 
Verklaring omtrent het gedrag (VOG), 
dan wordt een gemeentelijk alternatief 
geboden. 

Ho MB Doorlopend In 2021 is het ‘Nationaal jaar van de vrijwilliger’, in voorbereiding hierop is de 
Vrijwilligerscentrale een plan aan het schrijven om extra aandacht te geven aan vrijwilligers in 
Huizen. Momenteel zet de Vrijwilligerscentrale haar reguliere werkzaamheden voort en is aan 
het experimenteren met het ondersteunen van burgerinitiatieven.  
 
Per 1 november 2018 is de nieuwe regeling Gratis VOG ingegaan. Het uitgangspunt van de 
nieuwe regeling is dat elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt 
een gratis VOG kan aanvragen. 
 
Het rijk stelt de gratis VOG beschikbaar. Als gemeente nemen we bij de gratis verstrekking 
de leges voor onze rekening. Het kosteloos beschikbaar stellen van de VOG voor vrijwilligers 
is reeds structureel in de begroting verwerkt middels verlaagde legesbaten. 

2.1.8 Onafhankelijke cliëntondersteu-
ning blijft beschikbaar en wordt vol-
doende onder de aandacht gebracht bij 
cliënten. 

Ho MB Doorlopend Inwoners die gebruik (willen) maken van ondersteuning via de gemeente worden altijd 
geattendeerd op de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. Zij ontvangen in de 
uitnodiging van de gemeente ook informatie over cliëntondersteuning. Daarnaast worden 
inwoners op onze website op meerdere plekken op cliëntondersteuning geattendeerd 
https://www.adviesinformatie.nl/digitaal-sociaal-plein/clientondersteuning_42680.  

https://www.adviesinformatie.nl/digitaal-sociaal-plein/clientondersteuning_42680
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De coronamaatregelen hebben veel invloed op inwoners en cliëntondersteuning kan mensen 
ondersteuning in deze tijd. We hebben in april extra aandacht op social media en in 
gemeentelijke publicatie besteed aan dit onderwerp.  
 
 
Zie verder ook 2.1.3 

2.1.9 Er is continue aandacht voor de 
signalering van eenzaamheid, zowel 
onder ouderen als jongeren, onder meer 
door de organisatie van een jaarlijkse 
conferentie over dit onderwerp en 
aandacht voor en voorlichting over dit 
onderwerp. 

Ho MB Doorlopend Er is continue aandacht voor de signalering van eenzaamheid, zowel onder ouderen als 
jongeren, onder meer door de organisatie van een jaarlijkse conferentie over dit onderwerp 
en aandacht voor en voorlichting over dit onderwerp. Via de werkgroep “onder de mensen” 
nieuwe initiatieven betrokken en waar nodig gefaciliteerd. De bij eenzaamheid betrokken 
organisaties (o.a. vrijwilligerscentrale en Versa welzijn) zijn op de hoogte van de 
verschillende initiatieven en er wordt naar verbinding gezocht. Vanwege Corona wordt er in 
2020 op een andere manier invulling gegeven aan de week van de eenzaamheid: een markt 
in de bibliotheek, waarbij de verschillende initiatieven zich presenteren.  
.  

2.2.1 Het beleid ten aanzien van 
lesbische vrouwen, homoseksuele 
mannen, biseksuelen, transgenders en 
intersekse personen (LHBTI+-beleid), 
wordt overeenkomstig de in de vorige 
raadsperiode aangenomen motie 
uitgevoerd. Dit past tevens in de ambitie 
vanuit de Global Goals waarin LHBTI+-
beleid onderdeel uitmaakte van de 12 
gestelde doelen. 

Ho MB Doorlopend Naar aanleiding van de bijeenkomsten in 2018 is voor 2019 e.v. een actieagenda 
opgesteld. Er zijn 8 speerpunten geformuleerd die als belangrijkste beleidsthema’s worden 
geïntroduceerd.  
Op het voortgezet onderwijs is  aandacht besteed aan paarse vrijdag en het GSA-netwerk 
(gender en sexuele diversiteit).In 2019 is daarnaast aandacht op scholen gevraagd voor het 
thema seksuele diversiteit.  
 
In 2020 is er weinig aandacht aan uitvoering van de actieagenda gegeven omdat de 
capaciteit voor een groot deel is gegaan naar uitvoering van de coronamaatregelen en het 
voorbereiden van bezuinigingsmaatregelen en omdat fysieke bijeenkomsten niet goed 
mogelijk zijn. In 2021 wordt verder contact gezocht met sportverenigingen en 
verzorgingscentra om LHBTI+ gerelateerde activiteiten te promoten. Zoals bijvoorbeeld het 
dragen van regenboog aanvoerders banden bij sportclubs en het introduceren van het roze 
loper project samen met belanghebbenden. 

2.2.2 Het verdrag van de Verenigde 
Naties (VN) over toegankelijkheid van 
openbare voorzieningen voor mensen 
met een beperking wordt (verder) 
geïmplementeerd. 

Ho MB Doorlopend Het verdrag van de Verenigde Naties (VN) over toegankelijkheid van openbare voorzieningen 
voor mensen met een beperking wordt (verder) geïmplementeerd.  
Aan de hand van bijeenkomsten met diverse betrokkenen en diverse partijen is de nieuwe 
inclusie-agenda opgesteld voor 2020-2022, waarin prioriteiten zijn gesteld. De inclusie-
agenda moet nog formeel worden vastgesteld. In het kader van de inclusie-agenda 2018-
2019 zijn er o.a. ringleidingen in wijkcentra aangebracht en worden momenteel 
werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. een betere toegankelijkheid van de wijkcentra. Daarnaast is 
er o.a. publiciteit geweest rondom de week van de toegankelijkheid en houd de lijn vrij en zijn 
er permanente signaleringstegels bij blindegeleidestroken aangebracht.   
 

2.3.1 Om de toestroom naar geïndi-
ceerde jeugdhulp te beperken, wordt de 

Ho MB Gereed De extra capaciteit is inmiddels gerealiseerd bij Jeugd en Gezin.  
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(nu beperkte) capaciteit voor directe 
inzet van lichte (maar soms intensieve) 
ondersteuning aan kinderen en gezin-
nen op de plekken waar zij dagelijks 
komen (thuis en op school), waardoor zij 
vaak weer snel zelf de draad kunnen 
oppakken, voor een periode van 3 jaar 
uitgebreid van 1,2 naar 3 fte. Als na 
evaluatie blijkt dat de uitbreiding effect 
heeft, wordt de periode mogelijk met 
nog eens 3 jaar verlengd. 

 
 
 
 

2.3.2 Met het onderwijs wordt in ge-
sprek gegaan over de wijze waarop 
bijvoorbeeld het nationaal mediapas-
poort, een doorlopend lesprogramma 
gericht op media-empowerment van 
leerlingen in het basis-, voorgezet- en 
beroepsonderwijs, en de inzet van anti-
pest programma’s worden vorm-
gegeven. 

Ve MB Gereed Er is een overzicht gemaakt van preventieve activiteiten in relatie tot onderwijs. In het 
schoolbestuurlijk overleg is afgestemd over de prioritering en staat preventie (en daarmee 
media-empowerment) vast op de agenda.  

2.3.3 De juiste hulp is beschikbaar voor 
kinderen en gezinnen die zwaardere en 
mogelijk complexe problemen hebben. 

Ho MB Doorlopend Alle vormen van jeugdhulp worden regionaal ingekocht, van licht tot zwaar. Daarnaast is er 
een aanbod voor complexe problematiek (specialistische functies) dat door de VNG wordt 
ingekocht in het kader van het landelijk transitie arrangement. Voor specifieke problematiek/ 
casussen sluiten we ook (lokale) contracten af met aanbieders die niet regionaal 
gecontracteerd zijn of bieden we inwoners de gelegenheid om gebruik te maken van 
persoonsgebonden budget (PGB), zodat de inwoner zelf de juiste zorg kan inkopen. In het 
kader van de door u vastgestelde maatregelen voor bezuinigingen wordt een aantal vormen 
van ondersteuning anders georganiseerd en ingekocht – maar blijven wel beschikbaar (lichte 
begeleiding wordt lokaal georganiseerd, voor de specialistische begeleiding onderzoeken we 
de mogelijkheid van lump sum financiering). 

2.3.4 Wachtlijsten voor de zwaardere 
jeugdzorg door een tekort aan zorg-
plekken of hulpverleners zijn niet 
acceptabel. Indien dit aan de orde is, 
wordt in regionaal verband aandacht 
gevraagd voor de ontstane 
problematiek. 

Ho MB Doorlopend In de contracten met de zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt over acceptabele wachttijden 
en wat de procesafspraken zijn als er een overschrijding is. De regio monitort deze afspraken 
en informeert de gemeentelijke uitvoeringsdiensten over eventuele knelpunten. In individuele 
gevallen wordt gedaan wat nodig is. Als er sprake is van structurele knelpunten wordt in 
regionaal verband actie ondernomen.  
 
De verblijfplekken die we (regionaal) hebben ingekocht worden soms onnodig bezet door 
kwetsbare jeugdigen die daar verblijven, omdat er geen alternatieven beschikbaar zijn waar 
deze jongeren uit kunnen stromen. Daarom starten we in het vierde kwartaal van 2020 met 
een pilot ‘Kamers met Aandacht’. Kamers met Aandacht is een woonvorm voor jongeren 
tussen de 16 en 23 jaar die niet meer thuis kunnen wonen en hulp krijgen van een 
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(jeugd)zorgorganisatie. De pilot duurt twee jaar en wordt gefinancierd uit de 
transformatiemiddelen van het Rijk. 
  
Vanaf 2021 wordt een aantal plekken op beschikbaarheid ingekocht bij een tweetal 
zorgaanbieders in onze regio voor de niet-planbare zorg. Deze plekken zijn dan beschikbaar 
voor jeugdigen uit onze regio gedurende 28 dagen in plaats van nu 9 dagen. In die periode 
wordt er gewerkt aan passende hulp voor de jeugdige. Hiervoor richten we een 
doorbraaktafel in waarbij aanbieders, gemeenten en andere partners aanschuiven om 
permanente oplossing te vinden voor de jeugdige.    
 

2.3.5 Met jeugdzorginstellingen wordt 
onderzocht wat er nodig is om voldoen-
de pleegouders te krijgen omdat pleeg-
zorg  vaak het beste alternatief is voor 
kinderen die niet thuis kunnen blijven 
wonen. In regionaal verband wordt de 
behoefte aan residentiële zorg in kaart 
gebracht. Wanneer dat nodig blijkt, 
wordt het aantal plekken uitgebreid. 

Ho MB Doorlopend  Inmiddels is in regionaal verband de tariefstructuur voor pleegzorg aangepast, waardoor het 
pleegouderschap financieel aantrekkelijk wordt. Ook is de leeftijdsgrens aangepast. De 
hiermee gepaard gaande extra kosten worden gedekt uit de verwachte compensatie van dure 
verblijfplekken  (residentiële verblijfplekken). Vanaf 2018 zijn we in regionaal verband  een 
wervingscampagne pleegzorg  gestart. Deze campagne is doorlopend en vindt  jaarlijks 
plaats in  de week van de pleegzorg. Wethouder Hoelscher is hiervan ambassadeur. 
 
Om de wachtlijsten te beperken worden naast het bovenstaande, de volgende maatregelen 
getroffen: 

1. Om een snelle match tussen vraag en aanbod te realiseren wordt er een 
schakelfunctionaris jeugdhulp geworven en ondergebracht bij Inkoop en 
Contractbeheer. Deze functionaris ondersteunt consulenten bij het vinden van een 
passende verblijfplek.  

2. Het digitale systeem KiesZo wordt doorontwikkeld. Het systeem geeft inzicht in het 
aanbod aan verblijfplekken in de regio en kan worden geraadpleegd door 
consulenten, inwoners en overige verwijzers. 

3. In de nieuwe inkoop maatwerkvoorzieningen sociaal domein 2021 e.v. zetten we ook 
in op gezinshuizen en intensieve ambulante hulp in plaats van residentiele 
verblijfplekken. Gezinshuizen zijn kleinschalige plekken voor jeugdigen die niet thuis 
kunnen blijven wonen,     

. 
2.3.6 Met aanbieders en de regio wordt 
in gesprek gegaan over de 
mogelijkheden van vereenvoudiging van 
de huidige financieringssystematiek in 
de jeugdzorg. 

Ho MB 2019-2020 In het regionale transformatieplan, is het terugdringen van de administratieve last voor 
aanbieders een van de projecten. In het kader van dit transformatieplan is gestart met een 
aantal projecten waarbij de jeugdhulp die wordt ingezet op een andere manier wordt 
gefinancierd (de personele capaciteit financieren en achteraf verantwoorden). Op 5 
november heeft u ingestemd met een aantal maatregelen die eveneens zullen bijdragen aan 
een lagere administratieve last (het lokaal vormgeven van lichte begeleiding en het lumpsum 
financieren van specialistische begeleiding).  

2.3.7 De persoonsgerichte aanpak 
(PGA), waarbij gewerkt wordt met een 
interventieteam om jeugdigen en vol-

Ho MB Doorlopend Het interventieteam en de PGA-aanpak zijn voortgezet 
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wassenen met complexe problemen en 
zorgmijders te ondersteunen en waarbij 
de medewerkers, als vertrouwensperso-
nen, meer buiten het gemeentehuis 
werken, wordt voorgezet en zo nodig 
uitgebreid. 
 
2.3.8 Om minderjarigen te beschermen 
tegen onder meer loverboys, drugsdea-
lers, wodka-boys worden de volgende 
maatregelen genomen: 
• Met de politie, het openbaar ministerie 

en de raad van de kinderbescherming 
wordt overlegd over een pakket aan 
maatregelen, gericht op een lik-op-
stuk-beleid. 

•  Voor een proef van 2 jaar worden 
twee (extra) jeugd-BOA’s (buiten-
gewoon opsporingsambtenaren) 
ingezet, die dagelijks de straat op 
gaan om daders aan te pakken. 

•  Indien uit een evaluatie na 2 jaar blijkt 
dat de proef positief succesvol is wordt 
deze verlengd. In regionaal verband 
zal tevens worden gepleit voor de 
terugkeer van een jeugdagent. 

• Samen met jongeren (bijvoorbeeld via 
Speaking Minds), het voortgezet 
onder-wijs, jongerenwerkers, politie, 
jeugd-consulenten en overige 
organisaties wordt een actieplan 
opgesteld, gericht op voorlichting en 
preventie. Hierbij kunnen 
ervaringsdeskundigen, vanuit 
werkervaringsplekken, worden 
ingezet. 

Ho   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie 2.3.2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De proef van 2 jaar (jaarlijks € 114.000 voor 2019 en 2020) is reeds opgenomen in de 
begroting via de voorjaarsnota 2018 (raad 12-7-2018). Vanaf 2021 is geen dekking binnen de 
begroting voorhanden. Zie voor de complete BOA-inzet punt 4.1.11 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.1 De rol van het Werkgevers Service 
Punt (WSP) wordt versterkt. 

Re MB Is gestart De gemeente Huizen heeft, samen met de andere gemeenten in de regio Gooi en 
Vechtstreek, haar werkgeversdienstverlening sinds januari 2017 bij de regio belegd in de 
vorm van een WSP. Het doel van de werkgeversdienstverlening is om inwoners met een 
afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam te plaatsen op arbeidsplaatsen in de reguliere 
arbeidsmarkt en daarbij rekening te houden met de verschillende re-integratieprogramma’s 
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van de regiogemeenten. In het door u vastgestelde regionale marktbewerkingsplan ‘werken 
aan werk’ wordt het belang van het WSP bij het creëren van zowel lokale als regionale 
arrangementen/werkgelegenheid verder benadrukt. 
 
 

2.4.2 Om alle inwoners zonder baan 
versneld en duurzaam naar werk toe te 
leiden, wordt ook gekeken naar de 
mogelijkheden voor werkzoekenden om 
een eigen levensvatbare onderneming 
op te zetten. 

Re MB Doorlopend Via de dienstverlening in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 
worden inwoners met een bijstandsuitkering geholpen om een eigen onderneming te starten. 
Zie verder ook de ondersteuning voor ondernemers ihkv Coronamaatregelen (2.5.2)  

2.4.3 Statushouders volgen het Taal-
WerkToekomst (TWT)-programma om 
aldus de taal te leren en bij te dragen 
aan de samenleving. 

Ho MB Doorlopend Het TWT programma is in 2019 uitgebreid met het onderdeel intensieve begeleiding door een 
werkcoach naar werk en of onderwijs. De naam programma TWT is nu vervangen door 
programma Statushouders. En is nu onderdeel van Zicht op Werk. De wijze van uitvoering 
van het programma wordt betrokken bij de voorbereiding van de nieuwe wet inburgering . De 
invoering van de nieuwe wet inburgering is inmiddels opgeschoven naar 1 juli 2021. 
De wet is gepubliceerd alsmede de memorie van toelichting. De lagere regelgeving is nog in 
ontwikkeling. Dit zal ook van belang zijn voor beleidskeuzes.  
In aanloop naar de nieuwe wet zijn twee pilots gestart (brede intake en regie en zo snel 
mogelijk participeren). Een integratieconsulent voert deze uit. Hierdoor hebben we al 
samenwerkingsafspraken kunnen maken met het COA en vluchtelingenwerk.  
 

2.4.4 De werkwijze van Zicht op Werk 
waarbij versterking van de arbeids-
marktpositie en bemiddeling van werk-
zoekenden, in samenwerking met het 
WSP, richting de arbeidsmarkt centraal 
staat, wordt gecontinueerd en structu-
reel ingebed. Het project Zicht op Mee-
doen (dagbesteding) wordt eveneens 
gecontinueerd en ingebed. Om de 
resultaten meetbaar te maken wordt een 
proef gedaan onder de vlag van Zicht, 
Op en Werk (ZOW) en Zicht op 
Meedoen (ZOM) door minimaal 5 
nieuwe arbeidsparticipatie-projecten 
(voor 50 inwoners) te ontwikkelen, die 
enerzijds bijdragen aan het 
maatschappelijk belang en anderzijds 
aan de ontwikkeling van de inwoner. De 
projecten worden in een coproductie 

Re MB Doorlopend Er zijn verschillende arbeidsparticipatieprojecten ontwikkeld en van start gegaan. De nadruk 
ligt het opdoen van werkervaring. Dit gebeurt onder meer onder de vlag van het project 
Meedoen waar bij zorginstellingen, Malbak, de voedselbank en de kringloopwinkel 
werkervaringsplekken zijn gerealiseerd. Ook is er het project Jude Catering, een sociale 
cooperatie die verschillende vormen van catering verzorgd, voornamelijk door Syrische 
vrouwen. Binnenkort wordt gestart met het project Next step dat beschutte 
werkervaringsplekken zal bieden om inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
onder begeleiding weer te activeren. 
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gemaakt met initiatiefnemers uit de 
samenleving. Er wordt een 
stimuleringsbudget beschikbaar gesteld 
van maximaal €10.000 euro per project. 
2.4.5 Er komt een onderzoek naar een 
creatief platform om vraag en aanbod op 
werkgebied te matchen. 

Re MB 2021 Binnen de gemeente worden vanuit Zicht op Werk speedmeets georganiseerd waar 
werkzoekenden en werkgevers elkaar ontmoeten met als doel om werkgevers bekend te 
maken met de doelgroep en de juiste match te realiseren. De speedmeets hebben zeker 
geleid tot het dichter bij elkaar brengen van werkzoekenden en werkgevers maar hebben nog 
onvoldoende geleidt tot arbeidsplekken. Onderzocht wordt daarom wat nodig is om de 
speedmeets verder te ontwikkelen tot een instrument dat een wezenlijke bijdrage kan leveren 
aan de realisatie van arbeidsplekken.  

2.4.6 Om jongeren te stimuleren een 
startkwalificatie te behalen en om door 
samenwerking tussen de gemeente, het 
WSP, Regionaal Bureau Leerlingzaken 
(RBL), scholen en bedrijven te bevorde-
ren dat er een goede doorstroming naar 
opleiding of arbeidsmarkt komt, wordt in 
regionaal verband extra aandacht be-
steed aan banen in de zorg, techniek en 
andere kansrijke sectoren. Het regionale 
banenplan Zorg geldt hierbij als 
voorbeeld. 

Ho MB Gereed Dit is opgenomen in het regionale marktbewerkingsplan Werken aan werk, 
arbeidsmarktbewerking 2019 – 2022.  
Het regiokantoor heeft 2 aanjagers in dienst genomen.  
 

2.4.7 Er wordt een plan voor een Jeugd-
werkgelegenheidsproject gemaakt, met 
als doel dat binnen 4 jaar 200 jongeren 
in de leeftijd van 18 tot 27 jaar, met of 
zonder uitkering en die geen startkwali-
ficatie hebben of door lichamelijke of 
psychische problemen nog niet zelfstan-
dig de weg richting arbeidsmarkt kunnen 
vinden, aan het werk worden geholpen. 

Re MB Gereed Het actieplan jeugdwerkloosheid “Kansen voor Jongeren’ is in mei 2019vastgesteld door het 
college. De BEL gemeenten hebben aangegeven dat zij willen deelnemen aan het project. 
Daarmee is de doelstelling voor de HBEL gemeenten vastgesteld op 254 jongeren.  
Een jongerencoach is inmiddels aangesteld en de beleidsregels voor de jongerenvouchers 
zijn vastgesteld. 
Het Jeugdwerkgelegenheidsproject (2019-2022) wordt gedekt uit een combinatie van 
Participatiebudget, zo mogelijk Buig-budget en de reserve sociaal domein. 
Uitvoering van het plan loopt. De resultaten laten zien dat we op schema liggen 
(mededelingen wethouder Rebel juni 2020).  
Het inrichten van het uitvoeringsproces en de communicatie voor de jongerenvouchers zijn 
nu afgerond. Op social media is een bericht geplaatst en de website is aangepast. Tevens is 
er een flyer ontworpen die de jongerencoach en WSP kunnen verspreiden.  

2.4.8 Er wordt in regionaal verband een 
signaal afgegeven richting de landelijke 
overheid voor meer financiering voor 
beschut werk. 

Re MB Gereed De regiogemeenten hebben via het Algemeen Bestuur van Tomingroep een motie 
ondersteund die op initiatief van de gemeente Leidschendam/Voorburg is ingediend tijdens 
de Algemene Ledenvergadering van de VNG. De motie vraagt de VNG om de 
onderhandelingsruimte met de Rijksoverheid over tekorten in het sociaal domein open te 
houden. De motie is met 77% van de stemmen aangenomen. 
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2.5.1 Inwoners die geldzorgen en/of 
problematische schulden hebben 
worden ondersteund om deze 
problematiek op te lossen.    

Ho MB doorlopend Staand beleid. 

2.5.2 Geïnvesteerd wordt in nog meer 
preventieve aanpak en vroeg-signale-
ring. Signalen worden snel opgepakt om 
erger te voorkomen en waar nodig wordt 
professionele hulp in gezet. Tevens 
wordt gezorgd voor voorlichting op 
scholen, aan jongeren en hun ouders. 

Ho MB doorlopend In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor het sluiten van convenanten voor 
vroegsignalering met oa. woningbouw en nutsvoorzieningen. Deze zijn nog niet afgerond in 
afwachting van een de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1 
januari 2021. De nieuwe Wgs biedt een wettelijke grondslag om signalen uit te wisselen 
tussen relevante organisaties. Vanaf 1 januari 2021 komt er een landelijk convenant 
Vroegsignalering en een bijbehorende overeenkomst waarin partijen worden verplicht om op 
deze signalen te acteren in het kader van Vroegsignalering. De signalen die bij de gemeente 
binnenkomen worden opgepakt. Inmiddels hebben we hiervoor een projectmedewerker 
aangesteld en hebben we de benodigde werkprocessen hiervoor ingericht. We hebben 
budgetcoaches aangetrokken en hebben in het kader van voorlichting aan jongeren en 
ouders een samenwerking met het NIBUD. Alle jongeren in de HBEL krijgen op hun 
achttiende verjaardag de NIBUD Geldwijzer. 
 
Samen met de regio ontwikkelen we een aanpak om ondernemers die in geldnood en in de 
Schuldhulpverlening (dreigen te) belanden te ondersteunen. De ondersteuning zal bestaan 
als begeleiding schuldhulp maar ook ondersteuning bij re-integratie naar werk. Dit maakt 
onderdeel van Covid-19 maatregelen voor ondernemers. 
 
 

2.5.3 De gemeente is een coöperatieve 
schuldeiser bij een schuldregeling en 
past maatwerk toe. 

Ho MB doorlopend Staand beleid. 

2.6.1 Voor de minima huishoudens 
wordt de Collectieve Zorgverzekering 
Minima (CZM) voortgezet. Daarnaast 
komt de mogelijkheid zelf een verzeke-
ring af te sluiten, met gemeentelijke 
ondersteuning voor de aanvullende 
verzekering. 

Ho MB 4e kw 2020 Uit de recente bezuinigingsanalyses is gebleken dat er op dit moment geen financiële ruimte 
is voor een nieuwe (en extra) tegemoetkomingsregeling voor de aanvullende verzekering. 
 
Vanaf 2020 is de CZM al verruimd voor inkomens tot 120% van de geldende bijstandsnorm 
a.g.v. de verruiming van de minimaregelingen.   
 
In juli/augustus 2020 heeft een marktconsultatie plaatsgevonden om de behoefte onder 
zorgverzekeraars te peilen voor het aangaan van een nieuw contract met de HBEL-
gemeenten. Daarbij heeft Univé aangegeven geïnteresseerd te zijn. De gesprekken met 
Univé zullen in het nieuwe jaar plaats gaan vinden. 
 
  

2.6.2  De inkomensgrens voor de Rege-
ling Tegemoetkoming Chronisch Zieken 
(RTC) blijft gehandhaafd op 130% van 

Ho MB 4e kw 2019 
 

Het handhaven van een inkomensgrens van 130% van het sociaal minimum voor de RTC 
regeling en het vergoeden van het verplicht eigen risico van de zorgverzekeraar zorgt al 
sinds het begin van de regeling voor een toenemend tekort op de begroting. Met ingang van 
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het sociaal minimum. De maatwerkaan-
pak binnen het Sociaal Domein blijft 
uitgangspunt. Nader onderzoek zal 
moeten uitwijzen of de verruiming van 
de overige minimaregelingen van 110% 
naar 120% wenselijk is en bovendien 
een meerwaarde biedt in het licht van de 
maatwerkaanpak en het voorkomen van 
de armoedeval. 

2020 is de inkomensgrens reeds verlaagd naar 120% van de geldende bijstandsnorm. Met 
ingang 2021 wordt daarnaast het verplicht eigen risico van de zorgverzekeraar niet meer 
vergoed. In plaats daarvan worden vanuit de bijzondere bijstand een aantal bijzondere kosten 
als gevolg van de chronische aandoening vergoed, die niet anderszins worden vergoed, 
bijvoorbeeld via een aanvullende verzekering of via de belastingdienst (besluit maatregelen 
bezuinigingen 5 november).  
 

2.6.3 Ter bestrijding van armoede 
onder kinderen worden de volgende 
maatregelen genomen: 

• Ieder jaar de door het Rijk beschik-
baar gestelde Klijnsma-gelden volledig 
voor dit doel besteed. Dit geldt even-
eens voor de extra gelden voor 
armoedebestrijding onder kinderen als 
die, zoals toegezegd door het huidige 
kabinet, doorgang vinden. 

• Najaar 2018 wordt een eerste 
evaluatie aan de raad overgelegd. 

• Er wordt extra aandacht gegeven aan 
voorlichting over deze regeling (zie 
ook campagneplan).  

• De mix van een collectieve regeling en 
maatwerk wordt omgezet in een 
persoonsvolgend budget (PVB) met 
een keuzemenu waarin concrete 
zaken benoemd staan die mogelijk zijn 
zoals schoolpakketten aan het begin 
van het schooljaar, fietsen, andere 
schoolkosten, recreatie en 
sportkosten, kleding en bv een 
Sint/Kerstpakket. 

Ho MB Gereed Op basis van een evaluatie eind 2018 over het gebruik en het soort vergoedingen van het 
kindarrangement, zijn wij in september 2019 gestart met de uitvoering van een uitgebreider 
kindarrangement via het digitaal platform MeedoenHBEL. Binnen dit platform kunnen 
inwoners “op afstand” kiezen uit een aantal vergoedingen. Deze zijn sport- en cultuur, een 
fiets, een kledingpakket, en doe-budget, vergoeding van de ID-kaart en een vergoding voor 
schoolkosten. Over de regeling en de website zijn en blijven inwoners geïnformeerd via de 
gebruikelijke (social) media, waaronder de website. Daarnaast is ten behoeve van 
verspreiding in het voorveld een folder beschikbaar over het kindarrangement.  
 
Het kindarrangement wordt met de daarvoor beschikbaar gestelde rijksmiddelen uitgevoerd. 

2.7.1  Initiatieven voor de instelling van 
een soort buurt- of wijkraad die wordt 
gevormd uit bewoners worden onder-
steund. De wijkraad gaat over de leef-
baarheid in de wijk en moet het gevoel 
van betrokkenheid en inspraak vergro-
ten. De wijkraden werken samen met de 

Ho MB/B
BO/
Omg 

Doorlopend Op dit moment wordt één initiatief voor een buurtpanel ondersteund. Er zijn afspraken 
gemaakt over de zichtbaarheid en activiteiten en de middelen die de gemeente beschikbaar 
stelt. Andere buurtpanels of wijkraden (met een ondersteuningsbehoefte) zijn nu niet in beeld. 
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wijkagent, de wijk-BOA, de buurtpreven-
tieteams, de sociale wijkteams en de 
sociaal werkers uit de diverse wijkcen-
tra. Er kan een stimuleringsbudget 
worden verstrekt. 
2.7.2 De wijkavonden door het college 
die duidelijk in een behoefte van inwo-
ners voorzien, worden voortgezet, 
waarmee ook de zichtbaarheid van het 
bestuur wordt vergroot. 

He BBO/
com 

2021 De bedoeling was om deze weer vanaf 2019 te organiseren. Door Covid-19 is dit niet 
gebeurd.    

2.7.3 Ook de gemeenteraad zal deze 
raadsperiode alle vier de wijken in 
Huizen bezoeken om te horen wat er 
leeft. De vorm waarin dit gaat gebeuren 
wordt in samenwerking met de griffie 
nader uitgewerkt. 

He BBO/
com 
en 
griffie 

2021 De griffie is inmiddels in overleg getreden met de coalitiepartijen over de uitvoering van dit 
punt.  

2.7.4 Locaties in Huizen met een 
maatschappelijke bestemming 
behouden in beginsel deze bestemming. 

Ho MB Doorlopend Bij elke relevante ontwikkeling bezien, in overleg met maatschappelijke partners. Actueel zijn 
hierbij de volgende ontwikkelingen: de behoefte aan woningbouwlocaties, de verduurzaming 
van het gemeentelijk vastgoed en de bezuinigingsoperatie.  

2.8.1 Het openbaar onderwijs in Huizen 
blijft behouden . 

Ve MB Doorlopend Staand beleid. 

2.8.2 Er wordt een haalbaarheidsonder-
zoek uitgevoerd naar het terughalen 
naar Huizen van het hoog-begaafden-
onderwijs met een eigen locatie. 

Ve MB  Na overleg met Talent Primair (het schoolbestuur dat HB onderwijs aanbiedt) blijkt hun 
voorkeur te liggen bij een locatie in Gooise Meren omdat de meeste HB leerlingen uit deze 
gemeente komen. Als gemeente Huizen hebben wij de bestaande locaties Holleblok 12 en 
(een deel van) de Kamperfoelieschool aangeboden. Talent Primair heeft aangegeven geen 
gebruik te willen maken van deze locaties, onder andere omdat deze niet goed bereikbaar 
zijn voor de ouders van de HB-leerlingen. Wij hanteren de lijn dat huisvesting alleen 
beschikbaar kan worden gesteld binnen bestaande onderwijsaccommodaties.  
 

2.8.3 Schoolgebouwen worden duur-
zaam en met een goed binnenklimaat, 
passend voor het onderwijs dat in 
Huizen geboden wordt. 

Ve/R
e 

MB 
i.s.m. 
Omg 

Vanaf 4e 
kwartaal 2018 

Samen met het onderwijs zijn wij gestart met het proces om te komen tot een nieuw Integraal 
Huisvestingsplan. Verduurzaming van de schoolgebouwen zal 1 van de speerpunten worden 
in het nieuwe IHP. Schoolgebouwen waar de gemeente eigenaar van is, worden 
meegenomen bij de opstelling van een visie en plan voor aardgas-vrij en energieneutraal 
gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed in 2020 (zie 3.10.2). In verband met in juli 2020 
aangekondigde nieuwe wetgeving over IHP’s is besloten de uitwerking van een nieuw IHP uit 
te stellen tot het moment dat de nieuwe wetgeving van kracht is.  
 

2.8.4 Het schoolzwemmen in het 
basisonderwijs blijft behouden. 

Ve MB Doorlopend Staand beleid 
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2.8.5 Het bewegingsonderwijs wordt 
gestimuleerd onder meer via buurt-
sportcoaches. 

Ho/B
o/Ve 

MB 4e kw 2018 Zie 2.10.1 

2.8.6 De maatschappelijke stages in het 
voortgezet onderwijs blijven behouden. 

Ho/V
e 

MB Doorlopend In het kader van de bezuinigingsmaatregelen is het budget voor de maatschappelijke stages 
met € 20.000 teruggebracht. Met de vrijwilligerscentrale en het voortgezet onderwijs wordt 
bezien op welke wijze de maatschappelijke stages in de toekomst kunnen worden 
vormgegeven  binnen het resterende budget (€ 35.000).  

2.8.7 Op basisscholen wordt via het 
project vanuit de regio cultuureducatie 
aangeboden. 

Ve MB Project is in 
uitvoering 

Het regionale project Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) loopt t/m  2020. Op basis van een 
evaluatie van de resultaten en de hoge gemeentelijke bijdrage is besloten om geen vervolg te 
geven aan CmK en basisschoolleerlingen op andere manieren in aanraking te laten komen 
met cultuur.  

2.8.8 Er is extra en voortdurende aan-
dacht voor het volwassenonderwijs 
(digitalisering, alfabetisering en inburge-
ring) met als einddoel werken / partici-
patie. 

Ho MB Doorlopend Volwassenonderwijs krijgt voortdurend aandacht, vanuit de gemeente, bibliotheek, 
aanbieders en andere betrokkenen (ondertekenaars Taalakkoord). Aandacht in de media 
(o.a. Week van Lezen en Schrijven) en aandacht bij inburgering en hulp- ondersteunings- en 
welzijnsaanbod. Er is actief gekeken naar welke mensen een taalcursus kunnen volgen 
(WEB-traject) en hiervoor is een ruim aantal aanbieders aanwezig (7 sinds medio 2020). De 
bibliotheek biedt digitaliseringscursussen aan (Klik&Tik, Digisterker en hulp bij Digi-D, online 
invullen belastingformulier). Met als einddoel participatie/werk: In het kader van Perspectief 
op Werk zijn extra en op werk toegespitste WEB-cursussen beschikbaar sinds medio 2020. 
Het regionale plan van aanpak voor laaggeletterdheid 2020-2024 wordt naar verwacht in Q4 
2020 vastgesteld.  
 

2.9.1 Om binnen de kaders van de 
lokale-  en regionale woonvisie de 
gestelde doelen van passende en 
betaalbare woningen te kunnen realise-
ren, wordt actief gezocht naar nieuwe 
locaties en creatieve oplossingen, zoals 
een proef met “tiny houses” of woonvor-
men voor ouderen met zorg op maat. 
Daarbij mag niet worden gebouwd 
buiten de rode contouren. In beginsel 
wordt geen structureel groen opgeofferd 
voor woningbouw. 

Re omg  Op 30 september 2019 heeft de gemeenteraad een lijst met mogelijk kansrijke 
woningbouwlocaties vastgesteld. Nagegaan wordt of een proef met “tiny houses” of 
woonvormen voor ouderen met zorg op maat mogelijk zijn. 
 

2.9.2 In overleg met de Alliantie en de 
andere regiogemeenten worden oplos-
singen gezocht om de doorstroming te 
bevorderen, om daarmee het grote 
tekort aan woningen voor alle doel-
groepen aan te pakken. Zowel te 
goedkoop als te duur “scheef wonen” 

Re omg  Om de doorstroming te bevorderen zullen inkomensgroepen die niet voor een sociale 
huurwoning in aanmerking komen, worden verleid naar een woning in de middeldure 
huursector. Daarom is in de regionale woonvisie tot 2030 afgesproken om regionaal 1000 
woningen in het middeldure huursegment (€ 737,- tot € 925,-) te realiseren. Hierdoor komen 
er woningen vrij voor de sociale doelgroep die op de sociale huursector is aangewezen.  
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worden aangepakt. Bij de toewijzing van 
de sociale huurwoningen wordt woning-
grootte zoveel mogelijk afgestemd op de 
huishoudensomvang  

Bij nieuwe verhuringen in de sociale huursector wordt door de Alliantie de huur in principe 
aangepast  aan het inkomen van het huishouden dat de woning gaat huren. Dit wordt het 
‘tweehurenbeleid’ genoemd: de huurprijs kan wat hoger of wat lager zijn, afhankelijk van het 
inkomen van de nieuwe huurder. Dankzij dit beleid kunnen ook huurders met een inkomen 
onder een bepaalde inkomensgrens wonen in de grotere en duurdere woningen. Hiermee 
wordt het te duur scheefwonen tegen gegaan. De Alliantie maakt onderscheid tussen 
huishoudens die recht hebben op huurtoeslag en huishoudens die dat niet hebben. Heeft een 
huishouden recht op huurtoeslag? Dan krijgt het nooit een huur die hoger is dan de grens die 
voor die inkomensgroep geldt. Dat is wettelijk verankerd in de Woningwet (‘passend 
toewijzen’). Heeft een huishouden geen recht op huurtoeslag? Dan kan de Alliantie de huur 
hoger vaststellen. Daarbij blijft de maximale aanvangshuur voor een sociale huurwoning de 
huurtoeslaggrens (€ 737,- prijspeil 2020). Voor hogere inkomens wordt het hierdoor minder 
aantrekkelijk om in de sociale huurwoning te blijven wonen. Hiermee wordt het te goedkoop 
“scheef wonen” aangepakt en de doorstroming bevorderd.  
Overigens is met de Alliantie in de prestatie-afspraken eerder dit jaar overeengekomen dat zij 
inkomensafhankelijk toewijzen. Bij jaarlijkse huuraanpassing houdt de Alliantie rekening met 
betaalbaar wonen voor de zittende huurder.  
 
Per 1 juli 2019 is de nieuwe regionale huisvestingsverordening in werking getreden. Hierin is 
o.a. geregeld dat grotere sociale huurwoningen niet zonder meer aan 
eenpersoonshuishoudens worden aangeboden.  
 

2.9.3 Starters-, blijvers- en verzilver-
leningen worden actief en permanent 
onder de aandacht gebracht. Onder-
zocht wordt of de Verzilverlening uit-
gebreid kan worden voor de verduur-
zaming van woningen. 

Re omg  De blijvers- en verzilverlening zijn in 2018, 2019 en 2020 in de Omrooper onder de aandacht 
gebracht. De starterslening is bij de financieel adviseurs en tussenpersonen genoegzaam 
bekend. Volgens planning zal de verordening van de Verzilverlening in 2021 worden 
uitgebreid met maatregelen om de verduurzaming te bevorderen. 
 
 

2.9.4 Er zijn voldoende plaatsen 
beschikbaar, zoals verpleeghuizen, 
beschermd- en begeleid wonen, waar 
wonen en zorg gecombineerd kunnen 
worden. Nieuwe initiatieven op dit 
gebied worden met een positieve 
grondhouding beoordeeld. 

Re omg  Staand beleid. 
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2.10.1 Uiterlijk 1e kwartaal 2019 wordt 
een voorstel voor een nieuwe 
“Sportnota” aan de raad voorgelegd. 
Hierin worden in ieder geval voorstellen 
gedaan over de volgende zaken: 
•  Versterking van de rol van het Sport-

platform als vertegenwoordiger van 
alle sportverenigingen, als 
verbindende schakel tussen 
sportverenigingen en tussen de 
sportverenigingen en de gemeente, en 
als organisatie die zorgt voor 
samenwerking met andere partijen. 
Het budget voor het Sportplatform 
wordt afgestemd op deze versterkte 
rol en al naar gelang van (uitbreiding 
van) het takenpakket wordt het budget 
herzien.  

•  In samenwerking met de sportvereni-
gingen wordt gekeken naar noodzake-
lijke verbeteringen van de terreinen en 
andere voorzieningen nodig voor de 
breedtesport. Bij gebleken noodzaak 
voor het treffen van verbeteringen 
geldt: “gelijke monniken, gelijke 
kappen”. 

•  Het sporten voor kinderen uit minima-
gezinnen wordt mogelijk gemaakt via 
het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Met 
inzet van het Sportplatform worden 
verenigingen actief gewezen op het 
bestaan van dit Jeugdfonds. 

•  Het stimuleren en faciliteren van 
speciale teams, zoals de teams voor 
personen met een lichamelijke of 
verstandelijke handicap (G-teams). 

•  Initiatieven, voor buitensport, 
buurtsportveldjes of  buitenfitness-
apparatuur, worden ondersteund en 
het vrij toegankelijke deel van De 
Wolfska-mer blijft behouden. 

Bo MB Gerealiseerd De Sportnota is vastgesteld 
De aanbesteding van de buurtsportcoachprojecten zijn uitgevoerd en het nieuwe 
uitvoeringsprogramma BSC 2020/2021 is vastgesteld.  
 
Begin 2020 is er een Sportformateur aangesteld. Zij heeft ondanks de Coronatijd binnen de 
gestelde termijnen een Lokaal sportakkoord opgeleverd. 
In het 4e kw volgt de verdere (financiële) uitwerking van het Lokaal sportakkoord. 
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•  Het beleid inzake opleiding en coa-
ching van vertrouwenspersonen bij 
sportverenigingen, zodat een veilige 
omgeving kan worden geborgd, wordt 
gecontinueerd. 

•  Het project buurtsportcoaches wordt 
voortgezet. Zij zorgen voor samenwer-
king tussen scholen, wijkcentra, 
buiten-schoolse opvang en 
sportverenigingen. 
Sportaccommodaties worden in 
overleg beschikbaar gesteld voor hun 
activiteiten. 

2.11.1 De huidige cultuurnota wordt 
geactualiseerd en voorzien van nieuw 
elan en een nieuwe visie.  Er komt een 
visie op het cultureel erfgoed van 
Huizen (waaronder: beeldbepalende 
gebouwen, het Huizer dialect, verhalen 
van vroeger, de botters), in samenwer-
king met de regio, zodat er geen essen-
tiële elementen verloren gaan. De visie 
wordt ontwikkeld in samenwerking met 
het Huizer Museum, de Historische 
Kring, de Vrienden van het Oude Dorp, 
de Botterwerf en andere relevante 
partijen. 

Ve MB 2020-2023 De cultuurnota De cultuurnota 2020-2023 is door de raad vastgesteld. Voor de uitvoering van 
de 10 ambities in de nota is een planning gemaakt.   

2.11.2 De gemeente is faciliterend en 
ondersteunend voor culturele onder-
nemers die voor het BNI-terrein aan de 
Havenstraat plannen willen ontwikkelen. 

Ve MB Doorlopend Geen financiële consequenties. Alleen eventueel noodzakelijke ambtelijke inzet. Deze inzet is 
afhankelijk van de vraag van eventuele culturele ondernemers. 

2.11.3 De mogelijkheden voor verdere 
ontwikkeling van het Huizer museum, 
waarvoor ook een andere locatie (de 
Havenstraat) wordt bekeken, zal in 
samenspraak nader worden onderzocht. 

Ve MB Start 
onderzoek 
eind 2020 

Via een haalbaarheidsonderzoek wordt onderzocht of verhuizen en vergroten van het Huizer 
Museum (evt in combinatie met andere organisaties zoals een theater) haalbaar is. Voor dit 
onderzoek is voor 2020 al € 25.000 gereserveerd binnen de begroting. Bij vaststelling van de 
cultuurnota heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om hier € 15.000 aan toe te 
voegen en ten laste te brengen van de geoormerkte middelen collegeprogramma binnen de 
egalisatiereserve. De selectie van een onderzoeksbureau wordt naar verwachting iom het 
museum in het vierde kwartaal afgerond. 
Voor het mogelijke vervolgtraject na het haalbaarheidsonderzoek is nog niets opgenomen in 
de begroting.  
 



16 
 

 Onderdeel collegeprogramma pfh Afd Planning / 
behandeling 

Stand van programma per 17-11-2020 
 

2.11.4  Onderzoek naar / publicaties 
over de Huizer historie wordt gesti-
muleerd. De streekarchieven worden 
gedigitaliseerd om de toegankelijkheid 
te vergroten 

Ve BBO 
(MB) 

Doorlopend Als er initiatieven komen om publicaties te ontwikkelen over de Huizer historie dan zullen die, 
waar mogelijk, ondersteund worden. Daarvoor zijn beperkt financiële middelen beschikbaar 
binnen de gemeentebegroting. Op basis van een in juni door de raad aangenomen motie 
(Rebel, CDA) is de verordening aangepast voor de Subsidieregeling onkostenvergoeding 
vrijwilligers historisch onderzoek, zodat ook drukkosten in het kader van deze regeling 
vergoed kunnen worden. Over mogelijkheden samenvoeging / digitalisering wordt in overleg 
getreden met Hilversum en Gooise Meren. Binnen de begroting is voor eventuele extra 
kosten geen dekking voorhanden.  

2.11.5 Jongeren tot en met 12 jaar 
krijgen een gratis bibliotheekpas. Deze 
is beperkt tot jeugdmateriaal. 

Ve MB Start 
implementatie 
4e kw 2018 

De gratis bibliotheekpas is sinds het 4e kwartaal van 2018 gefaseerd ingevoerd.  
De hiermee gepaard gaande kosten zijn vanaf 2018 structureel in de begroting opgenomen. 
Vooralsnog is hiervoor een bedrag geraamd van € 49.500. De exacte omvang van de kosten 
worden na de invoering per jaar in beeld gebracht 

2.11.6 De belangrijke rol van de 
bibliotheek als ontmoetingsplaats wordt 
nog verder ontwikkeld en volgt de 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

Ve MB Doorlopend Dit is opgenomen in de subsidieafspraken met de bibliotheek. Geen financiële 
consequenties.   

2.11.7 De lokale omroep, onder de 
voorwaarde van het verspreiden van 
lokaal nieuws, krijgt ook deze raads-
periode ondersteuning. 

Ve BBO  Staand beleid. 

2.11.8 Er wordt  gekeken naar de 
relatie “Huizen en het water” en er moet 
binnen de regio worden gekeken naar 
de historische rol van Huizen. Deze rol 
moet duidelijk op de kaart worden gezet. 

Ve MB Doorlopend 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.  

Naar verwachting zal aan de gemeenten een verzoek om financiële middelen gedaan 
worden. Voor een extra bijdrage is geen dekking voorhanden. 

2.11.9 Aan nieuwe initiatieven op het 
gebied van kunst en cultuur en evene-
menten wordt meer ruimte geboden. 
Hierbij wordt ook gekeken naar het 
gebruik van tijdelijk leegstaande gebou-
wen als “creatieve broedplaatsen”. 

Ve MB Doorlopend Gezien de ambities met de cultuurnota is het budget voor 3 jaar met € 6.000 verhoogd naar 
€15.000,-.  
Leegstaande ruimten kunnen kostendekkend beschikbaar gesteld worden, het gebouw aan 
de Kerkstraat 2 (het oude postkantoor) is al beschikbaar gesteld voor o.m. de Theaterroute, 
Historische Kring en het Huizer Museum 

2.11.10 Onderzoek zal worden gedaan 
naar de mogelijkheden voor uitbreiding 
van de theaterfunctie in Huizen, zowel 
binnen (Graaf Wichman / De Boerderij) 
als buiten (bos of strandtheater). 

Ve MB Start 
onderzoek 
eind 2020 

 
Met het museum is afstemming over de opdrachtverlening aan een extern bureau in het 4e 
kwartaal van 2020. 
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Fysiek domein     
3.1.1 Op basis van de uitkomsten van 
het ingestelde onderzoek, naar aanlei-
ding van de door de raad op 2 novem-
ber 2017 aangenomen motie zal, met de 
huidige bestemming als uitgangspunt, 
de inzet in eerste instantie gericht zijn 
op een (verdere) culturele en informa-
tieve invulling met horeca. Vanuit dit 
doel wordt onderzocht of de gemeente 
de rol van regievoerder op zich kan / 
moet nemen. Bij gebleken noodzaak 
van een alternatieve invulling zal, 
indachtig dat de huidige bestemming 
uitgangspunt is, geen medewerking 
worden verleend aan het mogelijk 
maken van een extra winkelcentrum 
en/of invulling met detailhandel. 

Bo Omg Sept 18 Handhaven huidige bestemming vraagt geen besluitvorming. De in de ambitie opgenomen 
bestemming past daar ook in. Besluitvorming over rol gemeente is afgerond in december 
2018. 

3.2.1 Camping De Woensberg dient 
beschikbaar te blijven voor recreatie-
doeleinden. Om dit te borgen blijft de 
gemeente in gesprek met de gemeente 
Blaricum, de Paasheuvelgroep, 
omwonenden en overige betrokkenen.  

Bo Omg  Anders dan gesprekken blijven voeren is er geen actie, nu de bestemming van De 
Woensberg al beantwoordt aan de ambitie over behoud recreatiedoeleinden. 

3.3.1 De aangenomen termijnagenda 
van de participatiegroep blijft leidend 
voor de uitwerking van de plannen in het 
Oude Dorp 

Bo Omg  De termijnagenda maakt onderdeel uit van diverse ontwikkelingen in het centrum. 

3.3.2 In samenwerking met de eige-
naren wordt gekomen tot een invulling 
van de oostelijke zijde Keuchenius-
straat, rekening houdend met de uit-
gangspunten zoals in de commissie 
Fysiek Domein van 30 november 2016 
zijn besproken. Andere invullingsvarian-
ten worden op voorhand niet uitgeslo-
ten. 

Bo Omg 2020 Na de start bouw westelijke zijde wordt ingezet op ontwikkeling van de oostelijke zijde 
conform de uitgangspunten vanuit de commissie Fysiek Domein d.d. 30 november 2016. 
Hierbij wordt tevens een keuzemogelijkheid aan de raad voorgelegd. Dat betekent dat een 
variant in voornamelijk het middendure segment wordt voorgelegd en daarnaast een variant 
met als uitgangspunt maximalisatie van de grondopbrengst, die aansluit bij de eerdere 
(raads)besluitvorming. 

3.3.3 Ingezet wordt op behoud van de 
aantrekkelijkheid van de zaterdagmarkt, 

Re Omg  In overleg met markt en winkeliers zal bezien worden hoe hier verder uitvoering aan kan 
worden gegeven. Er is een plan van aanpak vastgesteld . Momenteel wordt in overleg met de 
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waarbij gestreefd wordt naar een meer 
gevarieerd aanbod. In overleg met de 
markt en winkeliers wordt meer ruimte 
gecreëerd voor horeca terrassen op het 
plein. 

markt en winkeliers gewerkt aan een enquête om behoeften onder bezoekers te peilen. Deze 
enquête wordt naar verwachting na de zomervakantie uitgezet. Het idee is om met de 
uitkomsten het vervolg traject vorm te geven. 

3.3.4 In overleg met de eigenaar 
wordt het Blokkerpand en het voormalig 
postkantoor herontwikkeld tot een aan-
sprekende entree van het Oude Dorp 
met de mogelijkheid voor horeca en een 
supermarkt, waarbij de bevoorrading via 
Naarderstraat/Ceintuurbaan plaatsvindt. 

Bo Omg  Er zijn al planinitiatieven van de eigenaar waarover nog geen definitieve bestuurlijke 
besluitvorming heeft plaatsgevonden.  

3.3.5 In overleg met de buurtbewo-
ners en aanwezige bedrijven wordt de 
entree aan de westzijde van het dorp 
herontwikkeld om het gebied aantrekke-
lijker en veiliger te maken voor buurt-
bewoners en inwoners. 

Ve OW  De entree van het Oude Dorp is inmiddels verfraaid door de herinrichting van het Prins 
Bernhardplein en parkeerterrein Naarderstraat. Verdere initiatieven afwachten (zie ook 3.3.4).  

3.4.1 Ingezet wordt op het beter 
bevaarbaar maken voor de watersport 
van het water voor de kust van Huizen. 
Hiervoor is het regionaal aanbod van 29 
maart 2018 aan het Rijk uitgangspunt en 
de reactie van het Rijk hierop een eerste 
stap. Wanneer deze aanpak 
onvoldoende resultaat oplevert wordt er 
meer gemaaid en/of op zoek gegaan 
naar innovatieve mogelijkheden om het 
fonteinkruid te bestrijden. 

Ve MB Doorlopend Aanhaken bij landelijke ontwikkelingen en kansen 
Een voorstel voor de aanpak van de waterplanten is het 2e kw. 2020 in raad vastgesteld. 
Tevens is voor de zomer van 2020 in opdracht van de Coöperatie Gastvrije Randmeren een 
onderzoek naar het Gooimeer uitgevoerd. Deze z.g. ‘passende beoordeling’ is een 
onderzoek dat nodig is in het kader van de natuurwetgeving om aan te geven hoe ‘robuust’ 
een systeem (in dit geval het Gooimeer) is om bijvoorbeeld pilots als bodemberoeren en 
verdiepen uit te mogen voeren. Over de teleurstellende resultaten van dit onderzoek bent u 
door de Coöperatie geïnformeerd. De implicaties daarvan (wel of geen pilots in Gooimeer 
mogelijk) zijn op dit moment niet bekend en worden verder onderzocht waarbij de Landelijke 
werkgroep (waar Huizen aan deelneemt) een belangrijke rol speel. Dit zal naar verwachting 
wel enige maanden duren.   
 
De gemeente Huizen neemt deel aan de Landelijke werkgroep Waterplanten Zuidelijk 
IJsselmeergebied en wordt hierdoor betrokken bij alle ontwikkelingen en onderzoeken die er 
zijn over dit onderwerp. .   

3.4.2 Uiterlijk eind 2018 wordt aan de 
raad een voorstel voorgelegd 
betreffende een kustvisie voor de gehele 
kust van Huizen, overeenkomstig de 
door de raad aangenomen motie van 8 
februari 2018, met daarbij een 

Bo/V
e 

Omg/
OW 

 Inmiddels is een behandeling van het resultaat in eerste lezing afgerond. Behandeling in 
tweede lezing en vaststelling van de Kustvisie is afgerond in september 2019. In januari 2020 
heeft de raad de door het college voorgestelde prioritering onderschreven. In het najaar 2020 
wordt besluitvorming verwacht over de uitvoering van de plannen rond de Zomerkade. 
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kredietvoorstel voor de uitwerking van 
de Kustvisie. Deze Kustvisie: 
• dient tot stand te zijn gekomen 
in samenspraak met alle belangheb-
benden en omwonenden; 
• kan een breder palet van projec-
ten bevatten dan de vier waarvoor reeds 
financiële middelen beschikbaar zijn 
gesteld; 
• gaat in op onder meer wonen, 
werken, waterrecreatie, havens, en 
natuur langs de kust; 
• draagt bij aan het toeristische 
profiel van Huizen, upgrade van het 
woon- en recreatiegebied, waaronder de 
Zomerkade, voor de inwoners van 
Huizen en de watersport. 
3.5.1 Er wordt actief contact gezocht 
met Merem over de herontwikkeling van 
het terrein. Uitgangspunt hierbij is de 
eerder door de raad hierover aangeno-
men motie. De uiteindelijke bestemming 
van het gebied komt tot stand nadat de 
raad de voorstellen heeft kunnen beoor-
delen op de aspecten cultuur, natuur, 
werkgelegenheid en bovenregionale 
aantrekkingskracht. 

Bo Omg  Het terrein van de Trappenberg is verkocht.. De nieuwe eigenaar is in overleg  met de 
gemeente over de herontwikkeling van het terrein binnen de kaders van het 
bestemmingsplan.  
 
 

3.6.1 De entree en horeca van zwem-
bad Sijsjesberg worden 
gemoderniseerd. 

Bo MB 2019-2022 Op 31 oktober 2019 heeft de raad  besloten om het entreegebouw, inclusief 
personeelsruimten en kleedruimten te moderniseren. De kosten van deze modernisering 
worden gedekt uit een verhoging van de entreegelden. Deze verhoging zal worden bepaald 
als de definitieve kosten van het project bekend zijn. Inmiddels heeft de aanbesteding 
plaatsgevonden, is de omgevingsvergunning verleend, zijn de sloopwerkzaamheden 
afgerond en is de opbouwfase in volle gang. De oplevering is gepland voor eind maart 2021 
voorafgaand aan het zwemseizoen 2021. 
 
Daarnaast heeft de raad besloten om de besluitvorming over het verder verduurzamen van 
het techniekgebouw en het centrumgebouw/badmeestersgebouw uit te stellen tot het 
moment dat de gasgestookte ketels in het techniekgebouw volgens het MJOP in 2022 aan 
vervanging toe zijn. 
 



20 
 

 Onderdeel collegeprogramma pfh Afd Planning / 
behandeling 

Stand van programma per 17-11-2020 
 

3.7.1 Aan een alternatieve bestem-
ming van het terrein van Silverdome, 
waaronder woningbouw, zal zo mogelijk 
medewerking worden verleend.   

Bo Omg  Behandeling in de commissie Fysiek Domein van juli 2019 (uitloop vergadering) heeft 
plaatsgevonden. Overeenkomsten zijn getekend. 

3.8.1 De mogelijkheid voor een 
camping in Huizen wordt onderzocht. 

Bo MB/
Omg 

 
2021 

Er is een voorstel (1e kwartaal 2021)  in voorbereiding voor de uitbreiding over de 
camperplaatsen op het evenemententerrein. Er komen meer, maar ook betaalde, 
camperplaatsen met een beperkt aantal voorzieningen. In de toekomst (langere termijn) zou 
ook gekeken kunnen worden naar de mogelijkheden om daarbij een kleine trekkerscamping 
te realiseren 

3.8.2 Voor evenementen geldt het 
volgende: 
• evenementen, in het bijzonder 
die voor jongeren bedoeld zijn, worden 
primair vanuit de bevolking opgestart en 
dit wordt ook gestimuleerd; 
• rol van de gemeente is 
faciliterend en regisserend; 
• financiële ondersteuning is 
tijdelijk en heeft als doel het opstarten 
mogelijk te maken; 
• alleen kernevenementen krijgen 
een structurele subsidie, vanwege de 
belangrijke bovenregionale functie die 
ze hebben. 

Ve Omg   
 
 
Als evenementen en activiteiten voor jongeren bijdragen aan de doelstellingen van het 
beleidsplan sociaal domein, worden deze waar nodig gestimuleerd.  
 
 
 
 
 
De kernevenementen moeten garant staan voor een bovenlokale en regionale uitstraling en 
ondersteunen het toeristisch beleid om bezoekers van buiten Huizen aan te trekken om 
zodoende de lokale economie te stimuleren. Structurele subsidie dient ter stimulering van 
kwaliteitsverbetering en waarborging continuïteit van de evenementen. 

3.9.1 Uiterlijk in de raadsvergadering 
van 5 juli 2018 wordt een voorstel aan 
de raad voorgelegd tot wijziging van de 
winkeltijdenverordening, die openstelling 
van winkels op zondag van 12.00 tot 
18.00 uur mogelijk maakt, en regelt dat 
ook de bevoorrading binnen die 
openingstijden dient plaats te vinden. 

Re Omg   
gereed 

De raad heeft de verordening conform gewijzigd, sinds 15 juli 2018 mogen winkels op zondag 
open zijn. In verband met Covid-19 is eind maart 2020 besloten om gezien de gewenste 
spreiding van het bezoek aan supermarkten de openingstijden op zondag tijdelijk te 
verruimen van 09.00 uur – tot uiterlijk 20.00 uur.  
 
 

3.9.2 Er komt een acquisitieambte-
naar / centrum-manager voor bedrijven 
en startende ondernemers, eventueel in 
samenhang met een speciaal loket voor 
bedrijven en startende ondernemers in 
het gemeentehuis. 

Re Omg 2019  
Eind 2019 is de stadsmanager begonnen met de werkzaamheden. Zoals bekend zijn bij de 
start kernactiviteiten benoemd: 
 

- uitwerking geven aan arrangementen koppeling met de Oude Haven; 
- traject PVA markt centrum; 
- uitvoering geven aan acties in het regionale werkplan werklocaties (bijv. 

ondernemersloket); 
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- daar waar sprake is van leegstand de acquisitie mede vorm geven door in overleg te 
treden met eigenaren en ondernemers; 

- marketing en promotie winkelcentra 
 
In de evaluatie d.d. september 2020 is aangegeven wat de status is van de activiteiten. 
Duidelijk is wel dat juist ook in de periode van Covid-19 de ondersteunende rol op 
promotioneel vlak als ook faciliterend vlak voor ondernemers erg waardevol is. 

3.9.3 De pilot “Blending” wordt op de 
voet gevolgd. 

Re Omg  Hier wordt uitvoering aangegeven. Eventuele mogelijkheden die hier uiteindelijk uit 
voortvloeien worden nader beoordeeld.  

3.9.4 De Ondernemersprijs voor 
bedrijven die zich onderscheiden op het 
gebied van duurzaamheid en (sociale) 
innovatie blijft. 

Re Omg  Hier wordt uitvoering aan gegeven. Eind 2019 begin 2020 is het proces voor de 
ondernemersprijs opnieuw opgepakt. Daarbij is ook een nieuw kunstwerk voor de prijs in 
ontwikkeling. Dit heeft gezorgd voor extra promotie en aandacht voor de ondernemersprijs.  
Door Covid-19 is in overleg met ondernemers besloten dat de economische avond begin mei 
niet kan plaatsvinden. Dit traject is vooralsnog doorgeschoven naar 2021.  

3.9.5 In afstemming met het bedrijfs-
leven wordt onderzocht of er mogelijk-
heden zijn voor een lokale campus. 

Re Omg  Met het bedrijfsleven is hierover gesproken. Eventuele mogelijkheden worden vooral  op 
regionaalniveau gezien.   .  

3.9.6 De bestemming bedrijven en 
kantoren blijft gehandhaafd. 

Re/B
o 

Omg  Hier wordt uitvoering aan gegeven. 

3.9.7 Leegstand van winkels wordt 
zoveel mogelijk voorkomen. Met de 
eigenaren wordt actief contact gezocht 
om tot een oplossing te komen. 

Re Omg  De leegstand van winkels is voortdurend punt van bespreking in de staf economische zaken. 
Daarbij is ook de stadsmanager aanwezig en wordt een terugkoppeling gegeven door de 
stadmanager over de gesprekken met bedrijfsmakelaar(s), winkeliers en eigenaren om tot 
een invulling te komen. De rol van de gemeente is vooral faciliterend. 
 
 
 

3.10.1 Ons dorp en land zijn er ook 
voor de generaties na ons. Hergebruik 
van grondstoffen, schone energie-
productie, en terugdringen van vervui-
ling vormen de basis om dit mogelijk te 
maken. Daarnaast passen we onze 
leefomgeving aan zodat overlast door 
de veranderingen in het klimaat wordt 
tegengegaan. 

Re Omg Doorlopend De uitwerking is genoemd onder 3.10.2 en 3.10.3. 

3.10.2 De komende vier jaar zal de 
gemeente stappen zetten om, via een 
aanvulling van de reserve duurzaam-
heid, door de uitvoering van verschillen-
de activiteiten, zoals bijvoorbeeld: 

Re Omg 2018-2022 Een deel van de genoemde activiteiten is al in uitvoering, het overige deel zal deze 
collegeperiode worden gestart. De uitvoering (inclusief financiële middelen) wordt geborgd 
via de jaarlijkse tussenrapportages over het Milieuprogramma 2016-2020, dat vanaf 2020 
bovendien wordt voortgezet in een nieuw Milieuprogramma 2021-2024. 
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• Pilot wijkaanpak: starten in één 
wijk met de route naar aardgasvrije en 
energieneutrale woningen; 
• Warmteplannen ontwikkelen 
voor alle wijken in Huizen; 
• Isolatieprogramma voor 
woningen ontwikkelen en faciliteren.; 
• Energiesubsidieregeling voor 
woningeigenaren voortzetten / aanpas-
sen; 
• Communicatie (voorlichting 
over, participatie bij) de energietransitie; 
• Nieuwbouw aardgasvrij en 
energieneutraal/nul-op-de-meter 
opleveren; 
• Een visie en plan voor aardgas-
vrij en energieneutraal gemeentelijk en 
maatschappelijk vastgoed opstellen; 
• Nieuwe schoolgebouwen aard-
gasvrij/energieneutraal opleveren en 
bestaande scholen faciliteren bij 
verduurzaming; 
• Aanpak energiebesparing voor 
bedrijven intensiveren i.o.m. de OFGV; 
• Groeiend aantal oplaadpalen 
voor elektrisch rijden faciliteren. 

Voor de hiernaast genoemde activiteiten geldt de volgende planning:  
• Pilot wijkaanpak: start 4e kwartaal 2018 en doorlopend tot 2020. 
• Warmteplannen ontwikkelen: 2019 - 2021 (vaststellen in gemeenteraden 2021), in nauwe 

afstemming met regio(gemeenten). 
• Isolatieprogramma voor woningen: ontwikkelen 2e helft 2019, start in 2020. 
• Energiesubsidieregeling voor woningeigenaren: loopt reeds, de regeling is medio 2019 

verlengd. 
• Communicatie over energietransitie: de website huizenklimaatbewust.nl is opnieuw 

ingericht, de afspraken met het energieloket zijn voor 2019 gecontinueerd. In regionaal 
verband vindt doorontwikkeling van de dienstverlening plaats. 

• Nieuwbouw aardgasvrij en energieneutraal/nul-op-de-meter opleveren: doorlopend. 
• Een visie en plan voor aardgas-vrij en energieneutraal gemeentelijk en maatschappelijk 

vastgoed opstellen: Start 2e helft 2019. Medio 2020 wordt een voorstel aan de raad 
voorgelegd. 

• Nieuwe schoolgebouwen aardgasvrij/energieneutraal opleveren en bestaande scholen 
faciliteren bij verduurzaming: doorlopend, afhankelijk van de financiële mogelijkheden 

• Aanpak energiebesparing voor bedrijven intensiveren i.o.m. de OFGV: 2019-2020. Hiervoor 
is in april 2019 provinciale subsidie aangevraagd. Afhankelijk van de subsidiebeschikking 
en beschikbaarstelling van gemeentelijk budget kan het project in uitvoering gaan. 

•  Groeiend aantal oplaadpalen voor elektrisch rijden faciliteren: doorlopend. Parallel hieraan 
wordt gewerkt aan nieuw plaatsingsbeleid ter vervanging huidig beleid uit 2016 en een visie 
op elektrisch laden in Huizen. 

3.10.3 De reserve duurzaamheid wordt 
in eerste instantie aangevuld met de op-
brengst van de hiervoor met co-financie-
ring verkregen rijksmiddelen (“envelop-
pegelden”) om duurzaamheidsinitia-
tieven, zoals het plaatsen van zonne-
panelen, van bewoners, bedrijven en 
verenigingen te ondersteunen. Indien de 
verkregen rijksmiddelen hiervoor ontoe-
reikend zijn is er de intentie om de 
reserve aan te vullen.   

Re Omg doorlopend De veronderstelling was dat de Klimaatenvelop van € 300 miljoen uitgekeerd zou worden aan 
de gemeenten. Naar nu blijkt komt dit voornamelijk ten gunste van het bedrijfsleven in de 
vorm van verschillende subsidies. Voor gemeenten zijn er subsidies beschikbaar voor 
bijvoorbeeld pilots voor aardgasvrije wijken en op het gebied van mobiliteit. Tot op heden 
heeft de gemeente Huizen hier geen gebruik van kunnen maken 

3.11.1 Ingezet wordt op goede regio-
nale bereikbaarheid per auto, fiets en 
openbaar vervoer. Prioriteit hierbij is een 
(light) rail verbinding met Hilversum en 

Bo Ow In uitvoering • HOV in ’t Gooi: In december 2017 heeft de stuurgroep van HOV in ’t Gooi 
ingestemd met een wijzigingsovereenkomst op de samenwerkingsovereenkomst uit 
2014. De belangrijkste afspraak van de overeenkomst was de scopewijziging van 
‘vrije busbaan’ naar ‘meerijden via de Meent’. Er zijn vervolgens in 2019 
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Almere. Op regionaal niveau wordt aan 
een netwerk van snelfietspaden gewerkt 

verkeerskundige oplossingen uitgewerkt om het Meenttracé HOV-waardig te maken. 
Ondanks het zorgvuldig doorlopen proces kon het totaalpakket niet rekenen op 
voldoende draagvlak in Huizen. De gemeente Huizen heeft vervolgens de ruimte 
gekregen om tot alternatieve integrale planvorming voor het HOV-tracé te komen. 
Het voorlopig ontwerp van de planvorming is inmiddels afgerond. Op dit moment 
wordt er met projectbureau HOV in ’t Gooi en de provincie NH gesproken over de 
financiering van het plan. De bestuurlijke besluitvorming die hierop volgt zal naar 
verwachting begin 2021 plaatsvinden.      
 

• OV-verbinding Almere/Utrecht: De inzet voor een hoogwaardig openbaar vervoer 
verbinding Almere – Huizen/Blaricum – Utrecht is standaard onderdeel van de 
inbreng die de regio levert op bovenregionale visie- en planvorming (MIRT, OV-
toekomstbeeld etc.) De inzet heeft ervoor gezorgd dat de verbinding is opgenomen in 
het voorkeursnetwerk 2040 in het OV-toekomstbeeld van de provincie NH en 
Flevoland.  
 

• Regionaal fietsnetwerk: in 2019 is er een intentieverklaring getekend door de 
regiogemeenten om te komen tot een regionaal hoogwaardig fietsnetwerk (dit aan de 
hand van een business case). In 2020 is een adviesrapportage opgeleverd met een 
voorstel voor de fietstracés in het netwerk en een prioritering en kostenraming 
daarvan. Bestuurlijke besluitvorming over het vervolg moet nog plaatsvinden. 

 
3.11.2 Een impuls wordt gegeven aan 
de doorstroming en verkeersveiligheid 
op verschillende plaatsen, waaronder de 
kruising Naarderstraat / Karel Doorman-
laan, de Ceintuurbaan en de rotondes. 

Bo Ow gereed Doorstroming: in 2019 is er nieuwe software geïnstalleerd voor de verkeerslichten 
Crailoseweg/Nieuwe Bussummerweg en Crailoseweg Naarderstraat. Dit heeft gezorgd voor 
een betere doorstroming van het verkeer.  
 
Subsidie: de provincie Noord-Holland heeft subsidie verleend voor meerdere infrastructurele 
projecten die bijdragen aan de verkeersveiligheid. Een aantal voorbeelden daarvan zijn:  

• herinrichting Haardstedelaan met brede fietssuggestiestroken, een weguitbuiging ter 
hoogte van de Lindenlaan en nieuwe aansluitingen op de rotonde Gooilandweg en 
de Blaricummerstraat;  

• aanleg fietspad Randweg – Rijsbergenweg; 
• vernieuwing/verbreding fietspad Landweg – Gooierserf; 
• reconstructie Sijsjesberglaan conform duurzaam veilig 30km/u;  
• realisatie uitritconstructies op verschillende locaties.  

 
3.11.3 Uiterlijk medio 2019 wordt aan 
de raad een voorstel voorgelegd voor 
een vast te stellen mobiliteitsplan. 

Bo Ow 2e kw 2019 Het Mobiliteitsplan is in juli 2020 door de raad vastgesteld.  
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3.11.4 Parkeren blijft gratis in Huizen. Bo Ow doorlopend Gratis parkeren is en blijft het uitgangspunt in Huizen. Dit is ook opgenomen in het door de 
raad vastgestelde Mobiliteitsplan (2020).    

3.12.1 Geïnvesteerd zal worden in de 
herinrichting van het Bad Vilbelpark. 
Hiervoor zullen de benodigde middelen 
beschikbaar worden gesteld. 

Ve 
 

OW 2019 De planvorming voor de herinrichting van het Bad Vilbelpark is uitgewerkt tot een definitief 
ontwerp. Bij de totstandkoming van het ontwerp zijn naast de omwonenden verschillende 
stakeholders betrokken (o.a. scholen, vogelwerkgroep, imkervereniging, jongeren). Het 
definitieve ontwerp wordt in november ter vaststelling voorgelegd aan het college. Vervolgens 
ontvangen de omwonenden een nieuwe parkkrant met informatie over het definitieve 
ontwerp. De commissie Fysiek Domein wordt geïnformeerd middels een presentatie 
voorafgaand aan de commissievergadering. De start uitvoering staat gepland voor begin 
2021. 

3.13.1 De noodzakelijke voorbereiding-
en op de invoering van de Omgevings-
wet worden getroffen, waarbij in het 
bijzonder aandacht zal zijn voor het 
vorm en inhoud geven aan participatie, 
integraliteit en facilitering. 

Bo Omg Deels in 
uitvoering 

op 22 juni 2018 heeft het college ingestemd met het routeplan implementatie Omgevingswet. 
Langs 4 sporen wordt de wet geïmplementeerd, de projectplannen worden momenteel 
voorbereid en worden in derde kwartaal 2018 opgeleverd. Jaarlijks wordt de voortgang 
gemonitord en bezien of het budget nog voldoende is. Bij besluit van juni 2018 is budget 
gereserveerd voor het routeplan implementatie omgevingswet.   

     
Algemeen bestuur/middelen     
     
4.1.1 Er wordt gewerkt met een da-
dergerichte aanpak om veelvoorkomen-
de criminaliteit aan te pakken. Er komt 
meer nadruk te liggen op handhaving. 
Hierbij behoort een top 80-aanpak, voor 
inwoners die veelvuldig in aanraking 
komen met politie, tot de mogelijkheden. 

M/ 
Hoe 

BBO/ 
MZ 

Doorlopend 
 
Doorlopend  
 

De dadergerichte aanpak wordt door de politie voortgezet. 
 
Binnen de lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) alsmede op regionaal niveau binnen het 
Veiligheidshuis wordt integraal samengewerkt door alle betrokken partners teneinde het 
criminele en/of overlast gevende gedrag van de betrokkenen te doen stoppen of afnemen. 
Op dit moment  zijn er vanuit Huizen 10 actieve Top-X-casussen in het Zorg- en 
Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. Daarnaast zijn er lokaal 10 actieve casussen in de 
lokale PGA, waarvan 7 jeugdcasussen. Tenslotte  zijn er   10 personen in beeld met een 
verhoogd risico op crimineel gedrag. Genoemde aantallen zijn actieve casussen Huizen in 
behandeling bij het Interventieteam. 

4.1.2 Het gebruik van kwalitatief 
goede private en publieke (beveiliging)-
camera’s wordt gestimuleerd om zo 
risicovolle plekken extra aandacht te 
geven. Onderzocht wordt of er mogelijk-
heden zijn om dit te doen via subsidies. 

M  BBO 2020/2021 Dit punt is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2019-2020 de 
nieuwe Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid en ingepland voor uitvoering in 2020./2021. 
 

4.1.3 Er wordt meer gebruik gemaakt 
van de mogelijkheden van (mobiele) 
beveiligingscamera’s. In samenwerking 
met de politie zal worden bekeken of 

M  BBO 2020/2021 Dit punt is opgenomen in de nieuwe Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid en ingepland voor 
uitvoering in 2021. 
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surveillancedrones in Huizen kunnen 
worden ingezet. 
4.1.4 Periodiek zal binnen de over-
koepelende overleggen aandacht wor-
den gevraagd voor veiligheid in Huizen. 
Overeenkomstig het streven van de 
politie dat zij overal in Nederland voldoet 
aan de norm van één wijkagent op de 
5000 inwoners, wordt er op ingezet dat 
het aantal van 8 wijkagenten voor 
Huizen ook beschikbaar komt, waarbij er 
1 specifiek als jeugdagent zal optreden. 

M BBO 3e kw 2018 In districtelijk verband (Gooi en Vechtstreek) is door de burgemeesters van de Gooise 
gemeenten aan de Eenheidsleiding Midden-Nederland van de politie geadviseerd alle aan de 
Eenheid toekomende extra fte, 54, in te zetten voor het op sterkte brengen van het aantal 
wijkagenten in de gemeenten waar dit nog niet het geval is. Hierbij is de norm, 1 wijkagent 
per 5000 inwoners, voor de burgemeesters leidend. 
De dienstchef van basisteam Gooi Noord heeft op 17 januari 2019 een presentatie gegeven 
aan de Raad over de formatie en de werkzaamheden van zijn team. Hierbij is hij uitgebreid 
ingegaan op de inzet van de wijkagenten in onze gemeente. Daaruit is gebleken dat wij in 
Huizen voldoen aan de landelijke norm van het aantal beschikbare wijkagenten per inwoner.  

4.1.5 Er komt een proef met een 
wekelijks wijkspreekuur van de wijk-
agent ter verbetering van de bereikbaar-
heid en aanspreekbaarheid voor de 
bewoners in de wijk. 

M  BBO  De mogelijkheid van een pilot voor een spreekuur van de wijkagent is door de 
portefeuillehouder besproken met de teamchef van de politie Gooi Noord in het reguliere 
OOV overleg. In Huizen is het politiebureau vijf dagen per week geopend. Het politiebureau is 
tevens de standplaats van de wijkagenten die in Huizen actief zijn. Daarmee zijn de 
wijkagenten al makkelijk toegankelijk voor onze inwoners. 
Op dit moment ziet de politie geen meerwaarde in het uitvoeren van een pilot. In het verleden 
zijn er elders al diverse soortgelijke initiatieven geweest die weinig effectieve resultaten 
hebben opgeleverd. Gebleken is dat een inloopspreekuur tot weinig aanloop heeft geleid. 
Daarnaast is er een mogelijkheid om via 0900-8844 een persoonlijke afspraak te maken met 
de wijkagent wanneer hij of zij in dienst is of om te verzoeken teruggebeld te worden. De 
politie is van mening dat daarmee de bereikbaarheid en de aanspreekbaarheid van de 
wijkagenten voldoende is gewaarborgd. 

4.1.6 Werk wordt gemaakt van de 
veiligheid in de wijk in samenwerking 
met iedereen die daarbij betrokken moet 
en kan zijn. Ook inwoners hebben hierbij 
een verantwoordelijkheid. Daarom wordt 
voortdurend aandacht gevraagd melding 
te maken van incidenten en aangifte te 
doen als de situatie daarom vraagt. 
Tevens wordt gewerkt aan een snelle 
implementatie van de mogelijkheid tot 
het doen van 3D-aangiftes in Huizen, 
waarbij de aangever via een  
TV-scherm in contact staat met een 
politiemedewerker. 

M  BBO 4e kw 2018 
 
 
 
doorlopend 
 
1e kw 2019 

Begin oktober 2018 heeft een avond plaatsgevonden voor inwoners en ondernemers die 
wilden meedenken en praten over de inhoud van het Huizer veiligheidsbeleid. De uitkomsten 
van de avond zijn meegenomen in het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. 
 
Bezien zal worden of wijkveiligheidsplannen wenselijk en haalbaar zijn. 
 
Dat melden en aangeven zinvol is, wordt in de communicatie met inwoners en ondernemers 
voortdurend uitgedragen.  
 
De portefeuillehouder gaat in DVC-verband met de politie in overleg over de zogenaamde 
3D-aangifte-mogelijkheid. 
 

4.1.7 Voor de periode 2018-2022 
wordt een nieuwe Kadernota Integraal 
Veiligheidsbeleid opgesteld, die ingrijpt 

M  BBO gereed De nieuwe Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid is op 7 februari 2019 door de raad 
vastgesteld.  
De zes topprioriteiten zijn:   
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op de verwachtingen en nieuwe 
ontwikkelingen. 

1.  Aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit; 
2.  Toezicht en handhaving; 
3. Jeugd en veiligheid; 
4. Aanpak High Impact crimes;  
5. Sociale stabiliteit; 
6. Aanpak van extremisme. 
 
Het Uitvoeringsplan Integrale veiligheid 2019-2020 bevat de uitwerking van de thema’s en 
activiteiten en is door het college vastgesteld op 16 juli 2019. 

4.1.8 De groei van het aantal buurt-
preventieverenigingen (BPV) en buurt-
panels wordt gestimuleerd. 

M  BBO doorlopend Doorlopend worden inwoners gestimuleerd om een BPV (of om te beginnen een Whatsapp-
groep) op te richten. Hiervoor krijgen zij advies en financiële ondersteuning voor de eerste 
kosten. Ook wordt er jaarlijks een BPV bijeenkomst georganiseerd met alle BPV’s, de 
burgemeester, betrokken ambtenaren en politie. Tijdens deze bijeenkomst worden de 
inwoners geïnformeerd over alle lopende ontwikkelingen en hebben zij de mogelijkheid om 
vragen te stellen en problemen aan te kaarten. Op 4 maart 2020 is de laatste bijeenkomst 
geweest. 

4.1.9 Ter bestrijding van de georgani-
seerde criminaliteit wordt een meldpunt 
ingericht (met de nodige bestuurlijke 
instrumenten) wanneer het dreigings-
beeld reëel toeneemt. Voor eind 2018 
wordt een plan van aanpak opgesteld 
om ondermijning tegen te gaan. 

M BBO  Uitvoering van het Plan van Aanpak Ondermijning vanaf 2019 alsmede de uitwerking van de 
paragraaf Ondermijning uit het Uitvoeringsprogramma, is vastgelegd in een ambtelijk 
Werkplan.  
De aanpak lokaal wordt uitgevoerd door het Lokaal Team Ondermijning  waarin met name 
Openbare orde en Veiligheid en Toezicht & Handhaving participeren. Naast kwartiermaken,  
is bewustwording van stakeholders (inwoners en ondernemers, medewerkers) een belangrijk 
aspect, alsmede het inrichten van een meldpunt. Dit laatste is gebeurd: veilig@huizen.nl 
Bewustwordingsactiviteit is o.a. een bijeenkomst geweest voor ondernemers op 2 maart 
2020. Verder wordt door het lokale team ondermijning  deelgenomen aan het nieuw 
opgerichte Districtelijke Team Ondermijning (DTO van Gooi en Vechtstreek). In dit DTO 
wordt casuïstiek gezamenlijk aangepakt en worden best practices ontwikkeld. Het DTO wordt 
gefinancierd vanuit de extra rijksgelden voor de aanpak van ondermijning. 

4.1.10 Doorgegaan wordt met het 
verder terugdringen van de overlast 
voorafgaand aan de jaarwisseling. 
Onderdeel daarvan is het geven voor 
voldoende voorlichting en, zo nodig, 
uitbreiding van vuurwerkvrije zones (bij 
alle winkelcentra, grote zorgcentra en 
rondom kinderboerderij). Onderzocht 
wordt of het organiseren van een 
centraal vuurwerkfeest bij het Nautisch 
Kwartier een haalbaar alternatief is. 

M  BBO  
 
 
 
 
 
 
2019/2020 

Plan van aanpak terugdringen overlast jaarwisseling wordt voortgezet. Onderdeel van het 
plan van aanpak is: 
Aanwijzing vuurwerkvrije zones, voorlichtingslessen aan scholieren, inhuur 
extra toezichthouders, afsluiten / verwijderen afvalbakken en tijdelijke 
afvalbakken winkelcentra  
 
. In de raadsvergadering van september 2020 is een voorstel m.b.t. het niet organiseren van 
een centrale vuurwerkshow behandeld 

4.1.11 In verband met de steeds be-
perkter wordende rol van de wijkagent 

M  BBO gereed Door het College is op 7 mei 2019 de nota “Boa’s in Huizen: beleidsuitgangspunten en 
werkplan” vastgesteld. Hierbij is besloten tot:  

mailto:veilig@huizen.nl
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wordt het aantal BOA’s uitgebreid naar 4 
zodat een start gemaakt kan worden 
met wijk-BOA’s. Hiervoor wordt gekeken 
naar het takenpakket van de wijkagent 
en BOA’s om eventueel tot een herver-
deling van taken te komen, en zo nodig 
tot een aanpassing van de bevoegd-
heden en de uitrusting van de BOA’s. 
De jeugd-BOA’s spelen een belangrijke 
rol. 

- Uitbreiding van het boa-team met structureel 1 fte en incidenteel 2 fte; de uitbreiding is eind 
2019 gerealiseerd.  

- Onderzoeken of voor de positie van de boa's een organisatiewijziging nodig is; dit 
onderzoek is nog niet afgerond. 
- (Start van een pilot voo)r het gebruik van bodycams;: sinds januari 2020 zijn de boa’s 
uitgerust met een bodycam..  
- Uitbreiding van de uitrusting met steekwerende vesten en ebikes: dit is begin 2020 

gerealiseerd ; 
- opzet permanente publiekscommunicatie-campagne; uitgebreid artikel in de 
Veiligheidskrant 2020 en diverse artikelen in de Omrooper in 2020. . 
Ook zijn de volgende hoofd prioriteiten voor 2019-2020 vastgesteld  
Parkeerproblematiek met name in de woonwijken; 
Honden (aanlijngebod en opruimplicht); 
Jeugdoverlast (inclusief overlast drank, drugs); 
Gevaarlijk rijgedrag van snorscooters, ebikes, spedelecs en bromfietsen; 
Afvalproblematiek: zwerfvuil, afvaldumping, bedrijfsafval, GAD 
De nadere samenwerking met de wijkagenten en het wijkgericht werken, is  ingevuld. .  

4.1.12 Er wordt een strikt en conse-
quent handhavingsbeleid gevoerd ter 
zake de handel in drugs. De beschik-
bare bestuurlijke instrumenten (wet 
Damocles) worden maximaal ingezet 
om drugshandel en wietteelt aan te 
pakken. 

M  BBO gereed Voor de toepassing van de wet Damocles is een lokale beleidslijn opgesteld. 
De voorbereiding is afgerond. De invoering vindt plaats per 1 januari 2021. Dit is iets 
vertraagd omdat de opleidings- en trainingsprogramma’s vanwege corona een half jaar 
hebben stilgelegen. 
 
Handhaving ter zake van verboden drugshandel wordt binnen de mogelijkheden van de boa’s 
opgepakt, met name daar waar sprake is van overlast. Dit is ook als prioriteit voor de boa’s 
opgenomen (zie punt 4.1.11). Drugshandel zelf is een overtreding van de Opiumwet. 
Daarvoor zijn de boa’s niet bevoegd.  

4.2.1 Er worden geen concessies 
gedaan ten aanzien van de aanrijtijden 
en de overige prestatie-indicatoren van 
de brandweer, ook niet bij een eventuele 
fusie met andere Veiligheidsregio’s. 

M  BBO  De Inspectie Justitie en Veiligheid geeft in het onderzoek “Inrichting repressieve 
brandweerzorg” in het regiobeeld Brandweer Gooi en Vechtstreek als aanbeveling mee dat 
bij de inzet van een samengestelde eenheid (TS2 / TS Flex) de opkomsttijd van het tweede 
arriverende voertuig als maat voor de opkomsttijd gehanteerd dient te worden. Daarnaast zal 
het rendement van het eerst aankomende voertuig beter (bestuurlijk) in beeld gebracht 
worden. Dit maakt dat de cijfers anders gepresenteerd zullen worden. Het zal eveneens 
worden betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe dekkingsplan. 

4.2.2 De lokale brandweermensen 
worden actief betrokken bij de diverse 
ontwikkelingen (zoals centralisatie of 
fusie van Veiligheidsregio). 

M  BBO  Alle medewerkers bij de brandweer, zowel beroeps als vrijwillig, worden actief bij de 
ontwikkelingen betrokken. De brandweer is gezamenlijk aan de slag met aandachtspunten 
vanuit het gehouden medewerkers tevredenheidsonderzoek, heeft projectgroepen lopen 
rondom de doorontwikkeling repressie (waarbij draagvlak net zo belangrijk is als cijfers) en 
zullen ook bij nadere organisatieontwikkelingen alle medewerkers betrekken. 

4.2.3 In samenwerking met de Veilig-
heidsregio worden jongeren gestimu-

M  BBO  De Veiligheidsregio werkt hierin samen met de post Huizen. De huidige instroom komt vooral 
uit jongeren. In Huizen zijn na een gezamenlijke actie met de gemeente enkele nieuwe 
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leerd om zich als vrijwilliger aan te 
melden voor de vrijwillige brandweer. 

vrijwilligers geworven. Landelijk is het krijgen en behouden van vrijwilligers wel een 
aandachtspunt.  

4.3.1 Initiatieven van lokale organi-
saties om van Huizen een fairtrade-
gemeente te maken worden onder-
steund. Dit geldt eveneens voor 
initiatieven voor het behalen van de 
Global Goals. 

Re OMG Doorlopend De wijze van ondersteuning zal worden bepaald aan de hand van concrete initiatieven die 
zich aandienen. Op dit moment zijn er nog geen initiatieven van lokale organisaties. 

4.4.1 Na overleg met inwoners, orga-
nisaties en belangengroeperingen zal 
aan de raad een voorstel worden voor-
gelegd op welke wijze burgerparticipatie 
nieuwe invulling kan krijgen. Dit moet 
onder meer leiden tot verlevendiging 
van de wijken. 

Ho com 2019 Gesprek met de gemeenteraad is niet doorgegaan (maart, oktober) door corona. In de 
tussentijd is er gewerkt aan een boekje waarin de ervaringen tot nu toe zijn gebundeld en 
waarin is weergegeven waar we #vanafhier mee aan de slag gaan. Dit boekje is op 29 
oktober aan de gemeenteraad aangeboden.   

4.4.2 Bij ontwikkelingen die een 
(grote) impact hebben op de omgeving 
en/of Huizer samenleving zullen burgers 
worden betrokken bij de besluitvorming. 
Aan de hand van een zogenaamde par-
ticipatieladder moet van te voren duide-
lijk zijn wat de invloed is die burgers, 
organisaties en belangengroeperingen 
hebben. 

Ho allen doorlopend Gebeurt door gebruik van afwegingskader en participatieladder  

4.5.1 Informatievoorziening (via pers-
berichten, nieuwsbladen, nieuwsbrieven, 
internet, telefoon, e-mail, social media) 
is toegesneden op de behoefte van de 
inwoners. Binnen gepaste tijd wordt 
gereageerd op verzoeken van inwoners 
via diverse kanalen. 

M com doorlopend Bestaand beleid. 

4.5.2 Nieuwe mogelijkheden om te 
communiceren over de begroting en het 
jaarverslag (zoals: infographics, gifjes, 
etc.) worden onderzocht. 

M Fin  Is betrokken bij onderzoek rekenkamercommissie en zienswijze van het college. 
De eerste invulling hierop heeft bij de begroting 2019 plaatsgevonden en is voortgezet bij de 
begroting 2020. Bij de begroting is een infografic toegevoegd. Verdere doorontwikkeling zal  
plaatsvinden. 

4.5.3 Communicatie met inwoners bij 
nieuwe plannen en ontwikkelingen wordt 
tijdig opgezet. Voor grote ontwikkelingen 
worden deze langs de participatieladder 
gelegd. 

MHo com  Bestaand beleid. Als het gaat om de participatieladder, dan worden de ladder inclusief 
afwegingskader uit de notitie ‘Leren door doen’ hiervoor gebruikt.  
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4.5.4 Raadsvoorstellen zijn transpa-
rant voor raadsleden en inwoners. Alle 
(in en externe) betrokkenen (afdelingen) 
worden vermeld. 

M allen doorlopend  

4.5.5 Beschikt wordt over een visie op 
informatieveiligheid/privacy. Persoons-
gebonden informatie is altijd beveiligd. 
Voldaan wordt aan de Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming AVG 

Ve FG/ 
Dir 

2018-2019 Voor de invoering van de AVG zijn de benodigde “(beleids)stukken opgesteld en vastgesteld, 
te weten: internet, e-mail en social media protocol, privacy beleid en –reglement, 
gebruiksregels “Huizen werkt veilig”. Ook is de functionaris gegevensbescherming benoemd 
en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens verder is een openbaar register van 
gegevensverwerkingen opgesteld en gepubliceerd. 
 
Om de bewustwording verder te vergroten zijn er verschillende acties geweest; 
Zo werd er een rondgang clean desk gehouden waarna aan de hand van de uitkomsten 
adviezen werden verstrekt aan het management.  
Daarnaast werden onder leiding van een extern deskundige 2 workshops verzorgd over de 
gevaren die samenhangen met informatieveiligheid gevolg door een nep phishing mail actie 
om de stand van het informatieveiligheidsbewustzijn te toetsen. 
Tot slot is er vele malen individueel informatie en advies verstrekt door de functionaris 
gegevensbescherming over informatieveiligheid en privacy. 
 
NB. De hiervoor ingeschatte kosten liggen grofweg tussen € 5.000 en € 20.000.  
 
Er wordt hard gewerkt aan het op orde krijgen van de benodigde verwerkersovereenkomsten 
met leveranciers van applicaties. De afdelingen zijn zelf bezig deze applicaties en de 
werkprocessen AVG proof te krijgen. 
 
In2020 is een nieuw Informatiebeveiligingsbeleid door het college vastgesteld. In het 
verlengde hiervan heeft een GAP analyse plaatsgevonden welke als basis dient voor het op 
te stellen Informatiebeveiligingsplan.  

4.6.1 De inkomsten van de gemeente 
volgen het “trap op, trap af”-principe. 
Gelet op de economische ontwikkeling 
is het de verwachting dat de inkomsten 
de komende jaren zullen stijgen. Hierbij 
moet rekening gehouden worden met de 
zogeheten enveloppe-gelden: De om-
vang hiervan staat nog niet vast, maar 
Huizen rekent op €600.000,- per jaar, bij 
een eigen bijdrage van €110.000,- per 
jaar. Er zal een maximale inspanning 
zijn voor het verwerven van het Huizer 
deel van de beschikbare enveloppe-

Re Fin  De veronderstelling was dat de Klimaatenvelop van € 300 miljoen uitgekeerd zou worden aan 
de gemeenten. Naar nu blijkt komt dit voornamelijk ten gunste van het bedrijfsleven in de 
vorm van verschillende subsidies. Voor gemeenten zijn er subsidies beschikbaar voor 
bijvoorbeeld pilots voor aardgasvrije wijken en op het gebied van mobiliteit. Tot op heden 
heeft de gemeente Huizen hier geen gebruik van kunnen maken.  
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gelden (het kabinet verzoekt de decen-
trale overheden mee te werken aan de 
realisatie van hun prioriteiten – zoals de 
klimaatplannen en de energietransitie– 
waarvan de kosten worden gedekt uit de 
groei van het gemeentefonds en dus 
door middel van cofinanciering. 
4.6.2 De baten/lasten van de gemeente 
zijn in 2018 structureel niet in evenwicht. 
Met ingang van 2019 is het begrotings-
evenwicht hersteld, mede door inzet van 
de reserve schommeling algemene 
uitkering (schommelreserve). 

Re Fin 2019 Vanaf de begroting 2019 is er een financieel overzicht opgenomen waaruit blijkt of de 
begroting structureel in evenwicht is.  

4.6.3 Er is slechts ruimte voor inciden-
teel nieuw beleid, als het bruto resultaat 
incidenteel positief is. Er is ruimte voor 
structureel nieuw beleid als het bruto 
resultaat structureel positief is. 

Re Fin 2018 Dit uitgangspunt zal jaarlijks bij de aanlevering Nieuw Beleid bij de begrotingsbehandeling in 
het najaar worden getoetst. 

4.6.4 De volgende kosten, die thans 
incidenteel in de begroting zijn opgeno-
men, worden structureel in de begroting 
opgenomen: inhuur personeel ad 
€300.000,- vanaf 2019, Regionale 
Samenwerkingsagenda ad €125.000,- 
vanaf 2021 en Metropool Regio 
Amsterdam ad €65.000,- vanaf 2022. 

Re Fin 2018 
 

Betreffende ramingen zijn structureel in de begroting opgenomen bij de voorjaarsnota 2018 
(raad 12-7-2018) 

4.6.5 De lasten voor burgers en bedrij-
ven dienen laag gehouden te worden en 
mogen maximaal stijgen met de inflatie, 
met uitzondering van de rioolheffing. 

Re Fin 2018 Uitwerking in de jaarlijkse Belastingnota en paragraaf lokale heffingen. 

4.6.6 Overeenkomstig het bestaande 
beleid wordt de rioolheffing in de komen-
de periode verhoogd met de inflatie-
component + 0,6%. De extra verhoging 
met 0,6% volgt uit het Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP) en heeft betrek-
king op de kosten van riolering in het 
uitbreidingsplan Oostermeent. 

Re Fin 2018 Bestaand beleid wordt voortgezet. Uitwerking in de jaarlijkse Belastingnota en paragraaf 
lokale heffingen.  

4.6.7 De kosten van straatreiniging wor-
den voor de helft verdisconteerd in de 

Re Fin 2019 De toerekening van de  kosten van straatreiniging aan de afvalstoffenheffing voor 20%  en 
aan de rioolheffing met 30% is verwerkt met ingang van het begrotingsjaar 2019.  
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riool- en afvalstoffenheffing, waarvan 
30% in de rioolheffing en 20% in de 
afvalstoffenheffing. 
4.6.8 Er wordt een egalisatievoorziening 
getroffen voor de afvalstoffenheffing van 
maximaal €100.000 om jaarlijkse 
schommelingen in de tarieven van de 
GAD (Grondstoffen- en Afvalstoffen-
dienst regio Gooi en Vechtstreek) te 
dempen en zo mogelijk te voorkomen. 

Re Fin 2018 De maximale toevoeging van € 100.000 aan de reserve afvalstoffenheffing wordt per 2018 
toegepast. Uitwerking in de jaarlijkse Belastingnota en paragraaf lokale heffingen. 

4.6.9 Het nultarief voor hondenbelas-
ting en parkeren blijft behouden. 

Re Fin 2018 Is voortzetting bestaand beleid. Uitwerking in de jaarlijkse paragraaf lokale heffingen. 

4.6.10 Begraafrechten worden jaarlijks 
met maximaal de inflatie verhoogd, 
ondanks het feit dat er geen sprake is 
van een kostendekkende exploitatie. 

Re Fin 2018 Is voortzetting bestaand beleid. Uitwerking in de jaarlijkse Belastingnota.  

4.6.11 De dinsdagmarkt op de Ooster-
meent zal worden vervangen door een 
nieuw standplaatsenbeleid, waardoor 
het tekort aan inkomsten op deze markt 
kan worden beperkt. 

Re OMG 2019 
 

Intern is verkend wat de voor- en nadelen zijn van het omzetten van de dinsdagmarkt naar 
standplaatsenbeleid. Op basis van deze verkenning heeft het college op 14 mei 2019 
besloten om de huidige opzet van de markt te behouden en toezicht door de marktmeester te 
beperken tot twee uur per week. Daarmee kan het beoogde doel, om het tekort aan 
inkomsten van de markt te beperken, worden bereikt. 

4.6.12 Op armoedebeleid wordt in de 
komende periode in beginsel niet bezui-
nigd. In deze en andere open eind rege-
lingen wordt de mogelijkheid ingebouwd 
om, op basis van kostenontwikkeling 
van een regeling, herijking van de 
regelgeving af te wegen. 
 
 
 
 
 
 

Ho MB  Het staat college / gemeenteraad altijd vrij om bestaande regelingen te herijken. Voor de 
inzet van de extra Klijnsma gelden is inmiddels specifiek beleid vastgesteld door het college 
(regeling kindarrangementen). Daarnaast zijn de minimaregelingen van de gemeente 
verruimd van 110% naar 120% van de geldende bijstandsnorm. Dit geldt ook voor het 
kindarrangement. De verruiming van de inkomensgrens moet ervoor zorgen dat de 
kwetsbare doelgroep van inwoners die wel werken maar een bescheiden loon hebben, niet in 
de financiële problemen komt en daardoor ook minder een beroep op de gemeente hoeft te 
doen, bijvoorbeeld voor schuldhulpverlening. 

4.7.1 Huizen blijft voorstander van 
behoud van zelfstandigheid, maar sluit 
niet de ogen voor het door de provincie 
in gang gezette proces van gemeente-
lijke herindeling met Blaricum en Laren. 
In dat proces zal de voorkeur voor 

Re Bbo  In deze raadsperiode worden geen initiatieven van de provincie voor herindeling meer 
verwacht. Verdere toekomstperspectieven hangen onder meer af van de (bestuurlijke en 
financiële) effecten op de regionale samenwerking als gevolg van de fusie Weesp  / 
Amsterdam, een nieuw landelijk regeerakkoord in 2021 en de mate waarin via de RSA 
bovenlokale vraagstukken afdoende kunnen worden geadresseerd. 
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behoud van zelfstandigheid blijven 
doorklinken en wordt gestreefd naar 
een, zo mogelijk, gezamenlijke positie 
met de beide beoogde fusiepartners. 
4.8.1 Er komt een permanente raads-
werkgroep vermindering regeldruk, die 
alle vormen van overbodige regeldruk 
aanpakt. 

M griffie 2019 Griffier zal hiervoor in overleg met de politieke initiatiefnemer(s) een voorstel maken.  

4.8.2 Ingezet wordt op betere democra-
tische controle op de Regio Gooi & 
Vechtstreek. Dit houdt onder meer in 
een duidelijke, gestructureerde en effi-
ciënte informatievoorziening richting de 
gemeenteraad. 

Re BBO/
allen 

doorlopend Regioaangelegenheden als vast agendapunt, periodieke terugkoppeling via mededelingen 
aan commissies, indien opportuun regionale beraps ook lokaal bespreken, RSA 2019-2022 is 
inmiddels beperkt tot echte speerpunten (niet alles willen oppakken, maar echt werk maken 
van aanpak van ongetemde problemen en daarover verantwoordingsinformatie delen, meer 
sturingsinformatie in reguliere begrotingsstukken van de regio. Een regionale werkgroep 
heeft inmiddels enkele voorstellen uitgebracht die zijn behandeld in de raadsvergadering d.d. 
september 2020 

4.8.3 Ingezet wordt op een betere af-
stemming van de jaarplanningen van de 
aan de gemeente verbonden partijen op 
de gemeentelijke raadscycli en omge-
keerd. Regionaal moet de afspraak ge-
maakt worden dat de raden zienswijzen 
tijdig kunnen indienen. 

Re griffie doorlopend Dit punt is  betrokken bij het opstellen van het vergaderschema 2020; ook voor 2021 zal de 
planning zo goed mogelijk worden afgestemd op elkaar. 

 



 Onderdeel collegeprogramma: Nog niet vertaald in de begroting 2021 ev.

Incidenteel Structureel
2.6.1 Voor de minima huishoudens wordt de Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) 
voortgezet. Daarnaast komt de mogelijkheid zelf een verzekering af te sluiten, met 
gemeentelijke ondersteuning voor de aanvullende verzekering.

PM PM Onderzoek naar uitbreiding 
cq aanpassing loopt 

2.8.3 Schoolgebouwen worden duurzaam en met een goed binnenklimaat, passend voor het 
onderwijs dat in Huizen geboden wordt.

PM Uitwerking via het nieuwe 
Integraal Huisvestingsplan

2.11.3 De mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van het Huizer museum, waarvoor ook een 
andere locatie (de Havenstraat) wordt bekeken, zal in samenspraak nader worden onderzocht.

 - 98.000 Structureel miv 202x

2.11.4  Onderzoek naar / publicaties over de Huizer historie wordt gestimuleerd. De 
streekarchieven worden gedigitaliseerd om de toegankelijkheid te vergroten

PM PM Voor digitalisering wordt in 
overleg getreden met 

Hilversum en Gooise Meren

2.11.10 uitbreiding theaterfunctie PM PM

3.6.1 De entree en horeca van zwembad Sijsjesberg worden gemoderniseerd. 0 structurele lasten worden in 
het voorstel gedekt uit 

tariefsverhoging 

3.10.2 De komende 4 jaar zal de gemeente stappen zetten om, via een aanvulling van de 
reserve duurzaamheid, door de uitvoering van verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld:
a. Pilot aanpak starten in één wijk met de route naar aardgasvrije en energieneutrale
  woningen;
b. Warmteplannen ontwikkelen voor alle wijken in Huizen;
c. Isolatieprogramma voor woningen ontwikkelen en faciliteren;
d. Energiesubsidieregelingen voor woningeigenaren voortzetten/aanpassen;
e. Communicatie (voorlichting pver, participatie bij) de energietransitie;
f. Nieuwbouw aardgasvrij en energieneutraal/"nul op de meter" opleveren;
g. Een visie en plan voor aardgasvrij en energieneutraal gemeentelijk en
  maatschappelijk vastgoed opstellen;
h. Nieuwe schoolgebouwen aardgasvrij/energieneutraal opleveren en bestaande
  scholen faciliteren bij verduurzaming;
i. Aanpak energiebesparing voor bedrijven intensiveren i.o.m. de OFGV;
j. Groeiend aantal oplaadpalen voor elektrisch rijden faciliteren.

g.voor het uitvoerings-
programma 2020-2025 is 

incidenteel €727.000 
benodigd. Dekking via 

geoormerkte middelen 
binnen de 

egalisatiereserve voor 
uitvoering 

collegeprogramma

g. € 5.500
 + PM

Zie overzicht Prioriteiten

3.10.3 De reserve duurzaamheid wordt in eerste instantie aangevuld met de op-brengst van de 
hiervoor met co-financiering verkregen rijksmiddelen (“envelop-pegelden”) om 
duurzaamheidsinitiatieven, zoals het plaatsen van zonnepanelen, van bewoners, bedrijven en 
verenigingen te ondersteunen. Indien de verkregen rijksmiddelen hiervoor ontoereikend zijn is er 
de intentie om de reserve aan te vullen.  

Vanuit het rijk worden 
envelopgelden met name 
aan bedrijven beschikaar 
gesteld. Voor gemeenten 
zijn subsidies beschikbaar 
voor pilots aardgasvrije 
wijken en voor mobiliteit

Totaal 103.500

Benodigde middelen
Indicatief
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