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Pagina 17/18 
Collegeakkoord 4.8.2  
Hoe gaat dit college de raad vollediger inlichten mbt de voorstellen van de regio, zodat de raad 
niet keer op keer met menselijke fouten wordt geconfronteerd in de voorstellen die vanuit de 
regio naar de raad komen? 
Antwoord 
Wij kunnen ons, als college, niet vinden in de constatering dat er keer op keer menselijke 
fouten worden gemaakt. Daarnaast hebben we de regio gevraagd de stukken tijdig toe te 
zenden zodat zorgvuldige behandeling mogelijk wordt. 
 
Openbare Orde en Veiligheid  
Pagina 25/26 
 
De stijging aantal meldingen jeugdoverlast wordt gedeeltelijk toegeschreven aan corona.(Punt 
4 Bullit 1) 
De daling van het aantal aangiften van vernielingen echter niet. Hetgeen onze fractie nogal 
Vreemd in de oren klinkt gezien de Avondklok die is gehanteerd. 
Antwoord 
De avondklok is ingegaan op 23 januari 2021 en heeft dus geen invloed gehad op het aantal 
aangiften van vernielingen in 2020.  
 
Verder worden op pagina 24 punt 3 Bullit 2 en pagina 26 punt 4 Bullit 7 tot 2 keer toe dezelfde 
realisatie en tekst gebruikt. Is dit punt niet samen te voegen? 
Antwoord 
Dit punt is inderdaad twee keer opgenomen, in dit stadium is het niet meer mogelijk de 
stukken daarop aan te passen. 
 
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte  
 
Pagina 36 
Coalitieakkoord 3.10.1 en 3.10.2 
Bijna 4 jaar zijn we verder, bewoners van Stad en Lande wachten nu wel erg lang. 
Wanneer gaat er hier nu concreet iets gebeuren? 
In het najaar 2021 wordt een start gemaakt met de planvorming voor een integrale 
herinrichting van Stad en Lande Zuid. Het is de bedoeling de planvorming in 2022 af te ronden 
en aan te besteden. In de commissie FD van 23 juni wordt u per mededeling nader over de 
aanpak geı̈nformeerd.   
 
 
Coalitieakkoord 3.11.1 
Waar in de stukken wordt de prioriteit die in het coalitieakkoord wordt genoemd mbt de 
lightrailverbinding genoemd? 
Antwoord 
Deze wordt in de jaarstukken 2020 niet genoemd. 
 
  



Pagina 40 Punt 2 
Hoeveel % zijn de MOR-meldingen gedaald? 
Antwoord 
Er is geen vermelding over een daling.  
Bij de prestaties reguliere taken wordt gesteld dat onderhouds- en beheermaatregelen zouden 
moeten leiden tot een daling van het aantal meldingen. Geconstateerd moet worden dat het 
meldpunt goed bekend is en dat het aantal meldingen in 2020 gestegen is naar een aantal van 
5.864 ten opzichte van 4.731 in 2019. Vanwege Corona zijn veel inwoners in de eigen 
woonomgeving gebleven en kan er vanuit gegaan worden dat gebreken meer gezien en 
gemeld worden. 
 
 
Sociale infrastructuur  
 
Pagina 47.  
Stand van zaken mbt haalbaarheidsonderzoek Huizer Museum? 
Antwoord 
22 juni worden de resultaten uit de eerste fase van het onderzoek in een informatieve sessie 
voor raadsleden gepresenteerd. Daarbij gaat het om een presentatie van de mogelijke 
inhoudelijke concepten voor het Huizer museum met daarbij een globale inschatting van de 
benodigde investering.  
 
Pagina 51 punt 17.  
Houdt dit in dat in 2023 de evaluatie plaats vindt en dat er dan een nieuwe kadernota komt? 
Antwoord 
Dit houdt in dat er een actualisatie komt van de kadernotitie Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs 2017 – 2027, waarbij o.a. de realisatie van het IHP tot dat moment, de 
ontwikkelingen in leerlingenaantal, de uitkomsten van de uitgevoerde energieonderzoeken in 
de scholen in het kader van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en de nieuwe 
wetgeving worden betrokken. Er komt geen nieuwe kadernotitie.  
 
Pagina 52  
Het percentage vSv-ers is hoger dan verwacht. Welke financiële consequenties heeft dit? 
Antwoord 
Voor- of vroegtijdig schoolverlaten hoeft geen financiële consequenties voor de gemeente op 
te leveren. De school kan ook verlaten worden omdat iemand gaat werken en in zijn eigen 
onderhoud voorziet. Bovendien kan pas vanaf 18 jaar een beroep worden gedaan op de 
Participatiewet. Het percentage VSV-ers is ten opzichte van andere regio's laag in de regio Gooi 
en Vechtstreek. Dit is onder andere een gevolg van de aanpak in deze regio. Op grond van de 
landelijke cijfers (Min. OCW, Duo, VSV-cijfer portal) is het percentage VSV-ers voor Huizen in 
2019/2020 1,53%.   
 
Pagina 73 
Tabel Post overig 
Hieruit kon men toch weten dat de btw WMO-vervoer niet- of wel compensabel qua btw zou 
kunnen zijn? 
Antwoord 
Deze teruggaven van BTW compensatie heeft geen betrekking op het sociaal domein maar met 
complexe materie t.a.v. afvalinzameling. 
 
 



Pagina 86  
Aframing De Woensberg 
Houdt dit in dat er een bijstelling komt voor 2021 nu Landal de glamping gaat exploiteren? 
Antwoord 
Bijstelling toeristenbelasting zal plaatsvinden bij wijziging van belastbare feiten. 
 
Pagina 91 
Is dit voor het college aanleiding om te kijken naar een verhoging marktgelden? 
Antwoord 
Nee deze is er niet. In de tekst is toegelicht waardoor de lage dekking van de zaterdagmarkt is 
ontstaan. 
 
Pagina 105  
Het ziekteverzuim is 6,97%. Dat is vrij hoog. Welke maatregelen zijn er te nemen om dit 
percentage  omlaag te brengen en hiermee ook de post en kosten voor inhuur te verlagen? 
Het ziekteverzuim kent een dalende trend. Er wordt vooral ingezet op verzuimbegeleiding, 
waarbij sneller(re) re-integratie het doel is. In een aantal gevallen lukt dat goed door inzet van 
medewerker en management, gesteund door verzuimspecialisten en arbodienst. Er is ook een 
categorie vooral langdurig verzuim waaraan vooral 'harde’ medische klachten en 
bijbehorende arbeidsongeschiktheid ten grondslag liggen, waar vanuit de werkgever niet op 
kan worden gestuurd. Deze categorie vormt helaas een fors deel van het totale verzuim.  
 
 
Pagina 106. 
Kan het college de raad toezeggen dat mocht er bekend worden dat de gemeente vpb-plichtig 
is en voor welk bedrag dat dit via een mededeling wordt gedaan en niet pas bij de 
voorjaarsnota, begroting of decemberactualisering? 
Antwoord 
De gemeente heeft in beginsel een VPB plicht voor zover het ondernemers activiteiten betreft 
gericht op winst. In 2019 is er € 42,= betaald en in 2020 € 42,= terugontvangen. Indien er een 
situatie ontstaat waarbij er een VPB plicht ontstaat waartegenover geen verrekenbare 
verliezen staan zal u hierover geı̈nformeerd worden. Op blz. 180 leest u welke VPB-
verwachtingen we hebben voor het belastingjaar 2020. 
 
Pagina 108 
De Reserve Sociaal Domein is volledig benut. 
Betekent dit nu dat de onttrekkingen gedaan worden uit de algemene reserve en de kosten 
hiervoor door het gebruik van 2% rekenrente eigenlijk 2% hoger uit vallen? 
Antwoord 
Ja dit klopt 
 
Pagina 146 
Tekort is 21257,= 
Waarom is dit tekort niet vereffend door minder uit te geven aan bijv Sociaal Domein? 
Antwoord 
Dit is niet aan de orde. Het Rijk gaat op basis van de jaarrekeningcijfers 2020 zelf bepalen 
welke compensatie gemeenten nog gaan ontvangen over 2020 vanwege corona gerelateerde 
tekorten. De verwachting is dat dit eind 2021 bekend is.  
 
  



Pagina 206  
“Eind 2020 heeft de gemeente Huizen bij oprichting van de SRO Huizen B.V. 10.000 eigen 
vermogen ingebracht” 
Ik mag aanNemen dat dit een schrijffout is gezien Het op pagina 140 vermelde eigen 
vermogen van 100.001? 
Antwoord 
De storting van het aandeel kapitaal heeft eind december 2020 plaats gevonden bij de 
oprichting van de B.V, door beide partijen (€ 10.001 gemeente en € 10.000 SRO).  
De storting van het Agio kapitaal (2 x € 40.000) zal in 2021 plaatsvinden. 
 
Pagina 213  
Wij krijgen een vergoeding van NEDVANG voor zwerfafval. Is dit bedrag niet te gebruiken om 
te voorzien in de OPK-vergoeding verenigingen? 
Nee, de vergoeding die wij van NEDVANG ontvangen is een vergoeding voor de extra inzet op 
preventie en aanpak van zwerfafval. Deze is niet bedoeld voor reguliere taken, maar kan 
bijvoorbeeld ingezet worden voor gedragsbeın̈vloeding, eventueel belonen/participatie maar 
ook het inzetten van slimmere middelen of voorzieningen.  
 
 
Pagina 225 
Klopt het dat de Reserve theater De Boerderij tot 2020 zou lopen en dus kan worden 
opgeheven? 
Antwoord 
Reserve is volledig ingezet en zal worden opgeheven. 
 
Pagina 226  
Geldt dit ook voor de reserve Stadspark? 
Park is gerealiseerd. 
Antwoord 
Dit park is nog niet volledig gerealiseerd en kan dus nog niet worden afgesloten.  
 
 
 
 


