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Geen aangenomen initiatiefvoorstellen 
 
 
Stand van zaken uitvoering moties 
 
 
Raad: Onderwerp: 
09-02-2012 Uittreden Amsterdam uit Goois Natuurreservaat. 

 Inhoud: 
 Opdracht aan het college om er alles aan te doen om de gemeente Amsterdam als partner 

van het Goois Natuurreservaat te behouden, inclusief de financiële verplichtingen die aan dit 
partnerschap zijn verbonden. 
 

 Uitvoering: 
 De rechtbank Amsterdam heeft de vordering van de gemeente Amsterdam afgewezen. 

Tegen deze uitspraak is door Amsterdam hoger beroep ingesteld bij het Hof 
Amsterdam.  
Het gerechtshof Amsterdam heeft op 22 juli 2014 uitspraak gedaan. In de uitspraak 
van het gerechtshof is bepaald dat Amsterdam, met inachtneming van een termijn van 
5 jaar, de “Participantenovereenkomst” mag opzeggen. Dit betekent dat Amsterdam 
op 1 januari 2017 mag uittreden. Inmiddels hebben de participanten besloten in 
cassatie te gaan en heeft de cassatieadvocaat de hiervoor noodzakelijke proces-
handeling verricht. Amsterdam heeft hierop een conclusie van antwoord ingediend, 
strekkende tot verwerping van het cassatieberoep. Daarnaast is de gemeente 
Amsterdam zelf ook in cassatie gegaan, in het cassatieberoep betoogt Amsterdam 
onder meer  dat de gemeente Amsterdam geen proceskosten verschuldigd zou zijn. 
De Hoge Raad heeft op 15 april 2016 uitspraak gedaan waarbij de Hoge Raad oordeelt 
dat aannemelijk is gemaakt dat de “Participantenovereenkomst” onopzegbaar is door 
de samenhang tussen deze overeenkomst en de statuten van het GNR. Amsterdam 
krijgt de gelegenheid tegenbewijs te leveren, de zaak is door de Hoge Raad verwezen 
naar het Gerechtshof in Den Haag. Inmiddels wordt overwogen of een minnelijke 
schikking met Amsterdam tot een aanvaardbaar resultaat leidt voor de overige 
participanten. 

 
 
 
Raad: Onderwerp: 
27-09-2012 Toewijzing Floriade 2022 aan Almere 

 
 Inhoud: 
 De raad draagt het college op om de gemeenteraad van Huizen een plan te presenteren 

waarin zij aangeeft welke mogelijkheden zij ziet en welke daarvan zij denkt te benutten om 
de komst van de Floriade 2022 naar Almere voor Huizen te benutten. 
 

 Uitvoering: 
 Op 17 mei jl. is op verzoek van de portefeuillehouders Cultuur & Erfgoed, Recreatie & 

Toerisme opdracht gegeven voor het uitvoeren van een kosten-batenanalyse voor een 
mogelijke inzending van de regio op de Floriade in 2022. 
Dit heeft geleid tot het rapport “Kosten en effecten inzending of aanhaken op kansen”. 
door Ecorys.  
 
Hoewel de uitgevoerde analyse laat zien dat deelname aan de Floriade via een 
inzending op bepaalde vlakken voordelen biedt, verdient het alternatief  “aanhaken op 
kansen Floriade” de voorkeur. Vooral op economisch vlak scoort dit scenario beter, 
omdat onder andere concreet wordt ingezet op noodzakelijk geachte product-
ontwikkeling in de regio en het opbrengstenpotentieel wordt vergroot.  
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In het door Amsterdam Marketing opgestelde gebiedsplan “Castles & Gardens” wordt 
onder andere geconstateerd dat het productaanbod in Gooi en Vechtstreek 
verbetering en ontwikkeling behoeft (hiervoor zijn o.a. de vijf kwaliteitsplekken in de 
regio benoemd voor verdere ontwikkeling). 
 
In het portefeuillehouderoverleg Fysiek Domein van 19 juli jl. is ingestemd met het 
advies om niet in te zetten op een regionale inzending op het Floriade terrein.  
 
In 2019 worden door de Regio concrete voorstellen voorbereid hoe recreatie en 
toerisme duurzaam kan worden versterkt, al dan niet in relatie tot de Floriade. Ook de 
inspiratiesessies gericht op de kwaliteitsplekken van de regio, die de komende 
maanden plaatsvinden, dienen hiervoor als input. We wachten deze voorstellen af. 

 
 
Raad: Onderwerp: 
30 juni 2016 Erfgooiers energieneutraal en toekomstbestendig 

 
 Inhoud: 
 De raad draagt het college op om: 

1. in overleg en samenwerking met het bestuur van het Erfgooiers College te onderzoeken 
wat de inmiddels opgedane ervaringen in Nederland zijn met het bouwen van energie 
neutrale scholen; 

2. in het voortraject naar de uiteindelijke aanbesteding en gunning van de bouw van het 
nieuwe schoolgebouw, bij het schoolbestuur van het Erfgooiers College aandacht te 
blijven vragen voor het belang van het realiseren van een gebouw dat past binnen de 
gemeentelijke energie ambities; 

3. de balans te vinden tussen eisen en wensen en op basis daarvan gunningscriteria te 
bepalen voor het programma van eisen en de aanbesteding. 

 
 Uitvoering: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de budgetovereenkomst ‘Nieuwbouw en renovatie Erfgooiers College’, die we met 
het college van bestuur van het Erfgooiers College hebben vastgesteld, is een artikel 
opgenomen dat recht doet aan de uitvoering van deze motie: 
 
1. Uitgangspunt is een zo energiezuinig en toekomstbestendig gebouw. Door de 
aanbesteding te sturen op TCO (Total Cost of Ownership, waarbij dus zowel de kosten 
van investering als de exploitatielasten worden meengenomen) worden rendabele 
duurzame maatregelen door het college van bestuur van het Erfgooiers College 
geborgd. 
2. Het college van bestuur van het Erfgooiers College zal bij de aanbesteding aan 
de aanbieders vragen om in een kansendossier naast de reeds opgenomen rendabele 
maatregelen ook de benodigde investeringen te benoemen die nodig zijn om tot een 
maximaal energieneutraal gebouw te komen. 
 
Inmiddels is de Europese aanbesteding voor de vervangende nieuwbouw van het 
Erfgooiers College afgerond. Op 4 december 2018 heeft het college besloten dat het 
Erfgooiers College de opdracht aan Zenzo MV VOF mag gunnen onder voorbehoud 
van goedkeuring van het definitieve krediet door de gemeenteraad. Het voorstel wordt 
besproken in de raadsvergadering van 7 februari 2019.  
 
Zenzo heeft een bieding gedaan voor een compleet nieuw schoolgebouw, dat 
aardgasvrij, bijna energieneutraal en volgens Frisse scholen B wordt opgeleverd. Als 
uw raad op 7 februari instemt met het voorstel en een lening verstrekt aan het 
Erfgooiers College, wordt de school volledig energieneutraal opgeleverd. Dat betekent 
dat uitvoering wordt gegeven aan het gestelde in de motie. 
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Raad: Onderwerp: 
30 juni 2016 Aanwending reserve sociaal domein 

 Inhoud: 
 De raad draagt het college op om: 

1. om de aanwending van middelen uit de reserve Sociaal Domein te verbreden tot het 
realiseren van voorzieningen binnen de Sociale Infrastructuur die de transformatie van 
(dure) zorg naar welzijn ondersteunen.  

 
 Uitvoering: 
 
 

De motie zal worden betrokken bij verschillende voorstellen waarbij investeringen 
nodig zijn voor het realiseren van voorzieningen binnen de sociale infrastructuur.  
Op dit moment zijn dit concreet de kleedkamers en lift bij HSV De Zuidvogels (MIVA 
voorzieningen),een lift voor minder validen bij kinderboerderij De Warande en de 
uitbreiding van het clubgebouw van AV Zuidwal met een multifunctionele ruimte voor 
o.a. sporters met een lichamelijke beperking. 

 
 
Raad: Onderwerp: 
2-11-2017 Onderzoek BNI terrein aan de Havenstraat 

 Inhoud: 
De raad draagt het college op: 

 Opdracht te geven aan een extern bureau voor de uitvoering van het in de overwegingen 
vermelde haalbaarheidsonderzoek en de hiermee gemoeide kosten te dekken ten laste van 
de stelpost “externe onderzoeken”; 
De commissie Fysiek Domein de komende maanden, voor het eerst in zijn vergadering van 
24-1-2018, nauw te betrekken bij de voortgang van de uitvoering van deze motie. 
 

 Uitvoering: 
 
 

Besloten commissiebehandeling heeft 19 november 2018 plaatsgevonden. 
Raadsbehandeling voor scenariokeuze is in de raadsvergadering van 13 december 
2018 afgerond. Daarmee is voldaan aan de motie en kan deze van de lijst worden 
afgevoerd. 

 
 
Raad: Onderwerp: 
8-2-2018 Uitwerking Kustvisie 

 Inhoud: 
De raad spreekt het volgende uit: 

 1. bij de verdere uitwerking van de vier voornoemde projecten, zo mogelijk, rekening te 
houden met de tijdens commissievergadering Fysiek Domein van 24 januari jl. 
ingebrachte bezwaren en suggesties, en terugkoppeling te geven aan de commissie die 
het aangaat over de wijze waarop hieraan bij de nadere uitwerking van de 4 projecten 
tegemoet is gekomen alvorens in het kader van de verdere uitwerking procedures 
(bijvoorbeeld voor vaststelling bestemmingsplan, vergunningen) te starten, zodat de 
commissie dienaangaande nog wensen en bedenkingen kan inbrengen; 

2. de raad uiterlijk in zijn vergadering van 13 december 2018 een voorstel voor te leggen 
van een geactualiseerde Kustvisie, waarin betrokken de visie op havens, natuur, wonen, 
werken en waterrecreatie, en waaruit duidelijk blijkt wat de gemeente wil met de gehele 
kust; 

3. de eventueel hiermee gemoeide kosten te financieren ten laste van de in begroting 
opgenomen middelen voor het project Uitwerking Kustvisie. 
 

 Uitvoering: 
 In uitvoering. Eerste behandeling vindt plaats in de commissie van 23 januari 2019. 

Afhankelijk van de bespreking krijgt dit een vervolg met participatie. 
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Raad: Onderwerp: 
27-9-2018 Borgen bestuurlijke aandacht voor regiozaken 

 Inhoud: 
De motie behelst de volgende opdracht: 
 “aan de agendacommissie:  

om in het jaarlijks vast te stellen vergaderschema: 
1. een raadsvergadering te plannen in de maand juni, doch uiterlijk de derde week van 

juni, voor de behandeling van de begroting en jaarstukken van de Regio Gooi en 
Vechtstreek; 

2. in overleg met de regio een datum in februari in te plannen voor een jaarlijks 
regiocongres, waarvoor de raden van de in de Regio Gooi en Vechtstreek 
deelnemende gemeenten worden uitgenodigd om met elkaar te spreken over 
gemeentegrensoverschrijdende vraagstukken en opgaven; 

3. de programmering van de Regionale SamenwerkingsAgenda en voortgang van de 
uitvoering daarvan jaarlijks als vast agendapunt op te nemen voor de 
commissievergaderingen in november; 

aan het college: 
4. er voor zorg te dragen dat de raadsbesluitvorming over regiostukken tijdig 

voorafgaand aan de besluitvorming in de regio plaatsvindt, zodat ook het Huizer 
raadsstandpunt daarbij kan worden ingebracht en niet het commissiestandpunt 
onder voorbehoud van raadsbesluitvorming; 

5. er voor zorg te dragen dat een tijdige en adequate terugkoppeling over de 
regiobesluitvorming plaatsvindt aan de commissie die het aangaat, ongeacht of het 
zaken betreft die eerder in commissie en/of raad zijn besproken.”  

 
 Uitvoering: 
 
 

In voorbereiding. 
 

 
Raad: Onderwerp: 
1-11-2018 Inzet vrijwilligers als begeleiders bij leer-/werktrajecten 

 Inhoud: 
De raad van de gemeente Huizen draagt het college op: 

1. met de Vrijwilligerscentrale Huizen te overleggen over de mogelijkheden om via de 
Vrijwilligerscentrale te komen tot de inzet van gepensioneerde vrijwilligers uit diverse 
beroepsgroepen bij het begeleiden van jongeren in leer-/werktrajecten; 

2. de raad hierover uiterlijk in zijn vergadering van 13 december a.s. te informeren. 
 
 
 
 

 Uitvoering: 
 
 

Contact  met de vrijwilligerscentrale is gelegd om de opdracht te bespreken en te 
concretiseren. Eind januari 2019 zal de vrijwilligerscentrale een voorstel ter 
bespreking indienen.  
 

 


