actueel overzicht van toezeggingen per maart 2021
Toezegging

Datum
toezegging

Toegezegd
aan

Portefeuille
houder

Verantwoordelijk
afdelingshoofd

Behandelend
ambtenaar

Toegezegde datum
Opmerkingen / voortgang
gereed
Het betreft de belangrijkste veelvoorkomende delicten
zoals woninginbraken, autoinbraken, geweldsmisdrijven
elk half jaar in januari en cyber crime, alsmede overlast en verwarde personen.
en september
Uiteraard zullen belangrijke ontwikkelingen of
afwijkingen tussentijds met de commissie worden
gedeeld, mocht daar aanleiding toe zijn.

1

De burgemeester zegt toe de commissie twee maal te informeren over
de belangrijkste veiligheidscijfers.

18-6-2020

ABM

ME

Bannink

2

Wethouder Verbeek zegt toe de raad (commissie) periodiek te
rapporteren over de effecten van de maatregelen die zijn getroffen ter
verbetering van de cultuur.

26-9-2019

raad/ABM

VB

Vergnes

3

Wethouder Rebel zegt toe dat het college na de zomer een nieuwe
update over de corona-effecten zal verstrekken

18-6-2020

ABM

RB

de Bruijn

4

Burgemeester Meijer zegt toe dat het onderwerp centraal vuurwerkfeest
geagendeerd zal worden voor de commissievergadering van ABM in
mei/juni om hier verder over door te praten.

17-9-2020

raad/ABM

ME

Bannink

De Ranitz

2e kw 2021

5

Bij de realisering van het hoofdwinkelcentrum zal zoveel mogelijk
aandacht worden besteed aan de realisering van fietsenstallingen.

22-3-2012

raad/FYD

BO

Klompmaker

Klompmaker

doorlopend

Voor de oostelijke zijde kan de toezegging in stand
blijven.

doorlopend

Op 26 augustus 2020 heeft een bijeenkomst
plaatsgevonden waar omwonenden meer informatie
hebben gekregen en vragen konden stellen over de
vormgeving van het speelbos aan het GNR. Voor de
aanleg van het speelbos gaat het GNR een
omgevingsvergunning aanvragen. Op 27 januari 2021 is
door de wethouder toegezegd dat een mededeling met
daarin de status over het speelbos volgt. Daarin wordt
ook inzicht gegeven in de mogelijkheden voor bezwaar/
beroep.

doorlopend

De commissie heeft op 26 februari 2020 besloten de
toezegging in stand te houden, maar anders te
formuleren, zoals thans omschreven.

6

Wethouder Verbeek zal de commissie informeren over de ontwikkelingen
rondom de locatie van het speelbos, inclusief de wijze waarop met het
GNR en omwonenden wordt overlegd. Wethouder Verbeek informeert de 20-6-2018
commissie via een mededeling over de procedure die gevolgd moet
worden bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor het speelbos.

FYD

VB

Klompmaker

7

In het kader van de (verdere) ontwikkeling van de Kustvisie wordt ook de 20-6-2018 /
ontwikkeling van de hotelcapaciteit in de gaten gehouden.
1/11-2018

raa/FYD

BO

Klompmaker

Caarls

Van Bekkum

doorlopend

het raadspresidium heeft in zijn vergadering van 24-2-20
de informatiebehoefte nader geconcretiseerd. De
commissie heeft op 28-1-2021 besloten de toezegging
op de lijst te laten staan.

doorlopend

Middels Raadsinformatie bestuurlijk van 5 februari 2021
is het collegevoorstel 3e tussenrapportage corona naar
de raad verstuurd. Deze rapportage is opgenomen in
rubriek A van de lijst van ingekomen stukken voor de
raad van 11 februari.

actueel overzicht van toezeggingen per maart 2021
Toezegging

8

De raad wordt geïnformeerd over de voortgang van het herstel van de
laanstructuur langs de Nieuwe Bussummerweg totdat het herstel is
gerealiseerd

Datum
toezegging

6-3-2019

Toegezegd
aan

FYD

Portefeuille
houder

VB

Verantwoordelijk
afdelingshoofd

Behandelend
ambtenaar

Versluis

9

In het eerste kwartaal van 2019 zal een visie-ontwerp betreffende
herinrichting Bad Vilbelpark aan de raad worden overgelegd, dat mede in
overleg met omwonenden tot stand is gekomen.

1-11-2018

raad/FYD

VB

Versluis

10

Wethouder Rebel informeert de commissie jaarlijks over de status
(voortgang, fasering e.d.) van de locaties op de lijst met mogelijke
woningbouwlocaties.

11-9-2019

FYD

RB

Klompmaker

Teurlings

Toegezegde datum
Opmerkingen / voortgang
gereed

4e kw 2020

Samen met de bewoners (klankbordgroep) wordt het
plan voor de Nieuwe Bussummerweg vorm gegeven. De
inzet is het behouden van de laanstructuur voor de lange
termijn. Daarbij wordt gekeken welke onderdelen van de
bomenlaan behouden kunnen blijven en waar nieuwe
aanplant moet komen. Inmiddels zijn twee
klankbordgroep bijeenkomsten gehouden. Het plan was
om in februari opnieuw met de klankbordgroep te
spreken, maar vanwege de aangescherpte
coronamaatregelen is het niet mogelijk om persoonlijke
gesprekken te houden. Zodra de maatregelen dit weer
toelaten, worden er afspraken ingepland. De inbreng van
de klankbordgroep wordt meegenomen in de
planvorming. In aanloop deze gesprekken wordt de
klankbordgroep aan de hand van een regelmatige
mailing geinformeerd over de voortgang. De planning
blijft dat de planvorming in de eerste helft van 2021
wordt afgerond. Het resultaat wordt dan in de tweede
helft van het jaar aan u voorgelegd.

doorlopend

De planvorming is uitgewerkt tot een definitief ontwerp.
Bij de totstandkoming van het ontwerp zijn verschillende
stakeholders betrokken (o.a. scholen, vogelwerkgroep,
imkervereniging, jongeren en bewoners). Het definitieve
ontwerp is op 25 november 2020 ter informatie aan de
commissie FD gepresenteerd. De omwonenden zijn
hierover geinformeerd met een tweede parkkrant. De
uitvoering is gestart op 11 januari 2021.

doorlopend

Een eerste terugkoppeling heeft in de commissie FYD
van 25 november 2020 plaatsgevonden.

11

De commissie Fysiek Domein wordt via een mededeling geïnformeerd
over de aanpak van de locatie rond de zeilschool. Daarnaast worden de
kosten voor het aanbrengen van sanitair in de haven in kaart gebracht.

26-2-2020

FYD

BO/VB

Klompmaker/
Versluis

4e kw 2020

Over de aanpak van de locatie rond de zeilschool bent u
op 20 maart 2020 middels een mededeling
geïnformeerd. Dit onderdeel kan dus als afgerond
worden beschouwd. In december 2020 is tevens een
mededeling verstuurd over het aanbrengen van sanitair
in de Oude Haven. De commissie is eind februari
schriftelijk geinformeerd over het plaatsen van een
tijdelijke sanitaire voorziening in de Oude Haven in de
periode mei - september. In het najaar wordt het gebruik
van deze voorziening geevalueerd op basis waarvan een
programma van eisen kan worden opgesteld voor een
permanente uitbreiding van het sanitair. Voorstel is om
deze toezeging van de lijst af te voeren.

12

Nagegaan zal worden of bij de vernieuwing van het riool in de wijk 1276
ook gelijk de gehele wijk aangepakt zal worden om daaraan een nieuwe
frisse uitstraling te geven.

25-6-2020

raad/FYD

VB

Versluis

2e kw 2021

De raad wordt in de eerste helft van 2021 over de te
volgen aanpak geïnformeerd.

actueel overzicht van toezeggingen per maart 2021
Toezegging

13

Wethouder Boom zegt toe een mededeling van de portefeuillehouder te
doen n.a.v. een brief van de provincie Noord-Holland waarin staat dat is
geconstateerd dat Huizen een verouderd beleidsplanGroen en een
gedateerde nota grondbeleid heeft.

Datum
toezegging

17-9-2020

Toegezegd
aan

raad/FYD

Portefeuille
houder

Verantwoordelijk
afdelingshoofd

BO

Klompmaker/
Versluis

14

Wethouder Verbeek zegde toe, dat de eerder bij motie gevraagde
rapportage over de actuele staat van onderhoud van wegen c.a. tijdig zal
komen.

5-11-2020

raad/FYD

VB

Versluis

15

Wethouder Boom zegt toe dat zodra bekend is welke kant de
projectontwikkelaar van De Trappenberg op gaat en van voorlopige
gesprekken naar concrete vragen wordt overgegaan, zal zo snel mogelijk
5-11-2020
een moment worden geprikt waarop het opportuun is de raad daarover te
informeren, zodat er ook nog ruimte is om als college en raad met elkaar
te overleggen.

raad/FYD

BO

Klompmaker

16

Wethouder Boom zegt toe dat geprobeerd zal worden binnen afzienbare
tijd, al dan niet informeel, een plan aan de raad voor te leggen over wat
de gemeente met een deel, delen of misschien wel de gehele Oude
Haven zou kunnen doen, waarbij onder meer gedacht kan worden aan
stedenbouwkundige ontwikkelingen.

raad/FYD

BO

Klompmaker

17

Het college onderzoekt de mogelijkheid om een deskundig bureau in te
schakelen om de haalbaarheid van een pilot ‘Alle richtingen tegelijk
groen voor fietsers’ verdiepend te onderzoeken, waarbij de ervaring in
andere gemeenten (Enschede, Groningen) nader wordt beschouwd en
27-1-2021
tevens de noodzakelijke civieltechnische ingrepen en financiële gevolgen
daarvan in beeld worden gebracht. Vooralsnog is hier echter geen
budget voor beschikbaar.

FYD

BO

Versluis

18

Het college gaat de mogelijkheid voor oplaadpunten in lantaarnpalen na
en neemt de uitkomst daarvan mee in de op te stellen beleidsstrategie
voor laadpalen.

27-1-2021

FYD

RB

Versluis

19

Voormalig wethouder Bakker heeft toegezegd n.a.v. behandeling van
motie M4, dat het college in het nog aan de raad uit te brengen voorstel
over verbetering van de toegankelijkheid van het gemeentehuis, ook een
klantvriendelijker inrichting van de spreekkamers zal meenemen.

12-2-2018

SOD

HO

Bigot

5-11-2020

Behandelend
ambtenaar

Toegezegde datum
Opmerkingen / voortgang
gereed

2021

Zoals in de paragraaf grondbeleid bij de begroting 2021
is beschreven, wordt er naar gestreefd om de nota
grondbeleid in 2021 te herzien. Er ligt al een basis voor
het nieuwe bomenbeleid. De planning is om het beleid in
2021 te voltooien.

1e kw 2021

De commissie fysiek domein is eind februari per
mededeling geïnformeerd over een onvoorzien
softwarematig probleem bij het verwerken van de data
uit de weginspectie eind 2020. Dit probleem heeft helaas
gezorgd voor vertraging in het proces, waardoor het niet
meer haalbaar is om de raad in het eerste kwartaal een
rapportage wegbeheer voor te leggen. De nieuwe
rapportage wegbeheer wordt in het tweede kwartaal
opgeleverd. De behandeling in de commissie zal
vervolgens plaatsvinden in juni 2021.

Vooralsnog is hier geen budget voor beschikbaar.

Castelein

Dit wordt meegenomen in de beleidsstrategie.

1e kw 2021

De verwachting is dat in maart 2021 een voorstel kan
worden voorgelegd aan het college.
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Toezegging

20

Het college informeert de commissie en raad op gezette tijden over de
ontwikkelingen rondom het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.

Datum
toezegging

20-6-2018

Toegezegd
aan

SOD

Portefeuille
houder

HO

Verantwoordelijk
afdelingshoofd

Filius

Behandelend
ambtenaar

Satyane

Toegezegde datum
Opmerkingen / voortgang
gereed

doorlopend

21

Wethouder Hoelscher zegt toe dat het college uiterlijk bij de
voorjaarsnota 2019 een tijdspad voor de nieuwbouw van de Draaikom
presenteert.

27-9-2018

SOD

HO

Filius

Schoppen

2e kw 2021

22

Wethouder Verbeek zegt toe over een half jaar opnieuw met de
omwonenden de situatie rond De Boerderij te evalueren.

1-11-2018

SOD

VB

Filius

Dijkers

1e kw 2021

23

Wethouder Hoelscher zegt toe om in bredere zin bij de commissie terug
te komen over het vrijwilligersbeleid.

10-9-2019

SOD

HO

Filius

Mol Louis

2e kw 2021

In het kader van de doorontwikkeling van het ZVH is er
vorig jaar een aantal taken belegd bij het ZVH. Een van
die taken betreft de uitvoering van de pilot MDA++. Er is
het afgelopen jaar geëxperimenteerd met twee
verschillende vormen van werkwijze. Deze vormen zijn
reeds geëvalueerd waarbij het voorstel om de MDA++
voor te zetten en lokaal in te richten. Veilig Thuis zal als
achtervang fungeren en het ZVH blijft het expertoverleg
MDA++ faciliteren. Een tweede pilot in het kader van de
doorontwikkeling betreft de aanpak uitbuiting en
mensenhandel. Ook deze pilot is reeds geëvalueerd en
deze taak is nu ondergebracht bij het ZVH.
Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2020 is de
nieuwbouw van wijkcentrum De Draaikom opgenomen
op de prioritering onder categorie 2: wel noodzakelijk,
geen financiële dekking van structurele lasten. In
verband met de bezuinidigingen en het feit dat Huizen
over relatief veel welzijnsaccommodaties beschikt is
besloten om eerst onderzoek te doen naar een mogelijke
herschikking van de welzijnslocaties. De gewenste
nieuwbouw van een wijkcentrum op de Draaikom maakt
deel uit van dit onderzoek. Naar verwachting wordt
hierover bij de behandeling van de voorjaarsnota 2021
aan de raad gerapporteerd.
De omwonenden die eerder zijn betrokken bij de
evaluaties zijn in december 2019 aangeschreven met de
vraag of er klachten zijn en of er aanleiding is om bij
elkaar te komen. Uit de reacties blijkt kort gezegd dat
men weinig geluidsoverlast ervaart en er geen behoefte
is aan een nader gesprek. Een mededeling met een
samenvatting van de reacties is verstuurd naar de
commissie fysiek domein voor de vergadering van 1 april
2020. Medio 2020 zou de laatste schriftelijke evaluatie bij
omwonenden worden gehouden. Deze evaluatie is
verplaatst naar 2021 omdat het theater door corona
lange tijd gesloten is geweest. Tijdelijk waren slechts
maximaal 30 bezoekers toegestaan, waardoor een
evaluatie geen goed beeld zou geven. Het theater is nu
ook weer gesloten.
Zie de mededeling van wethouder Hoelscher over het
vrijwilligersbeleid

actueel overzicht van toezeggingen per maart 2021
Toezegging

24

Wethouder Hoelscher zegt toe dat er half februari een bijeenkomst voor
inwoners komt over "dwang in de zorg".

Datum
toezegging

26-11-2019

Toegezegd
aan

SOD

Portefeuille
houder

HO

Verantwoordelijk
afdelingshoofd

Filius

Behandelend
ambtenaar

Blom

Toegezegde datum
Opmerkingen / voortgang
gereed

3e/4e kw 2021

In november vorig jaar is er een regionaal webinar over
dit onderwerp geweest (nadruk op verwarde personen,
minder op dwang). Een tiental deelnemers uit Huizen
nam hier aan deel. Gezien de Corona maatregelen zal
een lokale fysieke bijeenkomst waarschijnlijk niet op
korte termijn kunnen plaats vinden. Kort na de eerdere
regionale bijeenkomst een lokale digitale bijeenkomst
hierover organiseren lijkt niet zinvol. Maar ongeveer een
jaar na de eerdere bijeenkomst, kan een lokale
bijeenkomst wel weer interessant zijn. Zeker in deze
stressvolle tijden die naar verwachting nog enige tijd
aanhouden. Het plan is om eind derde, begin vierde
kwartaal dit jaar een bijeenkomst te organiseren, fysiek
of digitaal aan naar gelang de mogelijkheden.

25

Wethouder Rebel zegt toe na het zomerreces t.b.v. de commissie SD
een nadere bespreking over de Tomingroep te arrangeren waarin een
verdere verkenning van de ontwikkelingen rondom financiën en
bestuursopdracht m.b.t. de Tomingroep aan de orde kunnen komen.

11-6-2020

SOD

RB

Filius

Willems

2e kw 2021

Eind 2019 heeft Tomin een start gemaakt met een aantal
korte termijn maatregelen om de financiele sitatie van
Tomin te verbeteren. Gelijktijdig wordt er op dit moment
een businesscase uitgewerkt over de toekomst van het
bedrijf. In het tweede kwartaal van 2021 wordt u
geinformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek en
de daaraan gekoppelde verwachtingen ten aanzien van
de financiele positie van Tomin.

26

Wethouder Verbeek zegt toede commissie op de hoogte te houden over
de ontwikkelingen in het onderzoek van het Huizer museum.

6-10-2020

SOD

VB

Filius

Hogenbirk

4e kw 2021

In overleg met het museum is een bureau geselecteerd.
De eerste gesprekken vinden in maart plaats. Via de
mededelingen zullen we u informeren over de voortgang
van het onderzoek.

27

Wethouder Verbeek zegt toe de commissie in 2021 te informeren over
de mogelijke wijze van voortzetten van de bekostiging van de
regioconservator vanaf 2022 en hierbij met name op zoek te gaan naar
alternatieve bekostigingsmogelijkheden

24-11-2020

SOD

VB

Filius

Dijkers

1e kw 2021

Wij zullen u hier met een mededeling van de wethouder
over informeren

28

Wethouder Hoelscher zegde toe in vervolg op de beantwoording van
vraag 6, dat de raad zal worden geïnformeerd over de uitkomsten van de
10-12-2020
evaluatie in regionaal verband van het inkooptraject over het jaar 2020
jeugdzorgvoorzieningen en dagbesteding.

1e kw 2021

Momenteel wordt in regionaal verband bestuurlijk
bekeken wat de wensen zijn t.a.v. de evaluatie.
Vervolgens zal dit ambtelijk worden uitgewerkt. De
evaluatie-opzet wordt voor wensen en bedenkingen aan
u voorgelegd, alvorens verdere besluitvorming
plaatsvindt.

raad/SOD

HO

Filius

Blom

