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Aangenomen initiatiefvoorstellen 
 
Raad:  Onderwerp: 
12-03-2020 Cultuurnota 2020 - 2023 

 Inhoud: 
 In de Cultuurnota 2020- 2023 “Verbindend en verrassend eigen” zijn voor de komende vier 

jaar de ambities van de gemeente Huizen verwoord op het gebied van cultuur. Veel 
afspraken op het gebied van cultuur liggen al vast, maar deze nota reikt Verder. De 
doelstelling is om Huizen cultureel meer op de kaart te zetten, waarbij vooral ook ruimte is 
voor verbinding. Dit streven heeft zich in de nieuwe cultuurnota vertaald in 10 ambities. 
 

 Uitvoering: 
 Wethouder Verbeek heeft u via de mededelingen voor de commissie SD van 24 

november 2020, de geactualiseerde planning voor de cultuurnota doen toekomen.  
Via de mededelingen houden wij u op de hoogte van de voortgang. 

 
 
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. Sindsdien wordt overwogen of een minnelijke 
schikking met Amsterdam tot een aanvaardbaar resultaat leidt voor de overige 
participanten. Inmiddels heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland  
besloten om per 1 januari 2019 definitief uit te treden als participant. Naar aanleiding 
hiervan heeft de portefeuillehouder een mededeling gezonden naar de commissie 
Fysiek Domein van 6 maart 2019. Op 5 maart 2019 hebben de participanten een 
gezamenlijke “Verklaring bestuurlijk commitment bij natuur en landschap/Goois 
Natuurreservaat” afgelegd. Deze verklaring is toegezonden aan de gemeenteraden.  
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Op 20 januari 2020 is een intentieovereenkomst Gooise Natuur ondertekend door alle 
huidige participanten. In deze intentieovereenkomst is afgesproken de bescherming 
van de waarden van de Gooise natuur uit te werken in een Gooise Natuuragenda. 
 
De uitkomst van de onderhandelingen met Amsterdam is samen met de Gooise 
Natuuragenda voorgelegd voor wensen en bedenkingen aan de raden in april 2021.   
Naar aanleiding van de uitkomst met Amsterdam zijn de onderhandelingen met de 
provincie, nadat deze waren vastgelopen, weer gestart, op 14 april heeft een eerste 
ambtelijk overleg plaatsgevonden met de provincie. 
 

  
 
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.  
 
Gerealiseerd zijn inmiddels 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.   
Vervolgens is in het coalitieakkoord 2018-2022 onder punt 2.2.2 opgenomen dat het 
verdrag van de Verenigde Naties (VN) over toegankelijkheid van openbare 
voorzieningen voor mensen met een beperking (verder) wordt geïmplementeerd. Naar 
aanleiding daarvan is er o.a. een lift aangebracht in verenigingsgebouw de Baat en 
zijn en worden er in overleg met het toegankelijkheidspanel aanpassingen gedaan in 
wijkcentra van Huizen om deze nóg toegankelijker te maken voor inwoners met een 
beperking. Dit op basis van onafhankelijke keuringsrapporten toegankelijkheid door 
Ongehinderd. De werkzaamheden worden eind 2020 afgerond. 
 Daarnaast heeft u in het, in de raad van april 2019 vastgestelde beleidsplan sociaal 
domein voor een periode van 4 jaar middelen beschikbaar gesteld voor - samengevat - 
het versterken van de sociale basis.  
 
Op dit moment is de reserve volledig uitgeput. Bij de voorjaarsnota is dit nader 
toegelicht. 

 
 
Raad:  Onderwerp: 
9-5-2019 Motie Kerkenvisie Huizen 

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

1. met kerkeigenaren, burger- en erfgoedorganisaties een duurzame toekomstvisie te 
gaan ontwikkelen voor kerken binnen de gemeente; 
 

2. nog voor dit jaar daarvoor een decentralisatie-uitkering aan te vragen bij het 
ministerie van OCW; 

3. de loods herbestemming monumenten van de provincie Noord-Holland om 
      ondersteuning te vragen bij het gebruik en behoud van bijzondere kerkgebouwen. 
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 Uitvoering: 
 
 

De eerste ronde gesprekken met de besturen van de religieuze gemeenschappen heeft 
plaatsgevonden. Het bureau heeft een samenvatting gemaakt van de resultaten van de 
eerste gesprekken. U ontvangt hierover nog voor de zomervakantie een mededeling. 
Het eindrapport kerkenvisie wordt in het najaar opgeleverd. 

 
Raad:  Onderwerp: 
11-7-2019 Beter begroten van projecten 

 
 Inhoud: 

De raad van de gemeente Huizen draagt het college op: 
In het vervolg alleen nog een voorstel ter gehele of gedeeltelijke bekostiging van een project 
aan de raad voor te leggen dat voorzien is van een voor de duur van het gehele project 
sluitende kostenraming, en anders in ieder geval ook inzichtelijk maakt over welke bedragen 
en/of onderdelen van het project nog financiële onzekerheid bestaat, met een zo nauwkeurig 
mogelijke inschatting van de daarmee gemoeide kosten. 
 

 Uitvoering: 
 
 

Op het moment dat het college een procesvoorstel voor een project aan de raad 
voorlegt, zal een zo goed mogelijk inzicht worden gegeven in de kostenontwikkeling, 
en zullen onzekere onderdelen expliciet worden benoemd en voorzien van een bedrag. 
Een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de kosten kan soms echter lastig zijn, 
wat kan betekenen dat wanneer dat onvoldoende mogelijk is, gebruik gemaakt zal 
worden van de zogenaamd PM-posten. 

 
 
 
Raad:  

 
Onderwerp: 

25-6-2020 Plan van aanpak Toekomstvisie 

 De raad van de gemeente Huizen draagt het college op: 
de raad uiterlijk in zijn vergadering van 10 december 2020 een plan van aanpak te 
presenteren waar in ieder geval wordt ingegaan op de volgende onderdelen; 

• waar gaat de toekomstsvisie over en waar niet; 
• op welke wijze wordt de Raad meegenomen in het op en vaststellen van de 

toekomstvisie; 
• op welke wijze gaat u inwoners betrekken bij het opstellen van de visie; 
• planning. 

 
 Uitvoering: 
 
 

In de vergadering van de raad van 25 juni 2020 heeft het college verwezen naar 
onderstaand antwoord in de memorie van antwoord: 
 
“Naar aanleiding van een vraag van het CDA bij de bespreking van de voorjaarsnota 
2018 over een actualisatie is destijds door ons college aangegeven dat er geen 
behoefte was aan een actualisatie in het licht van het toen nog lopende 
herindelingsproces en de reeds geformuleerde ambities in het collegeakkoord 2018-
2022.  
 
Door het afblazen van de herindeling door de Provincie is deze situatie gewijzigd. In 
dat licht kunnen we ons een herijking van de toekomstvisie voorstellen, maar alleen 
als een op te stellen toekomstvisie ook werkelijk een strategisch kader is dat 
richtinggevend is voor het handelen door college en raad. Wij zien een discussie in de 
raad over relevante strategische opgaves die geadresseerd zouden moeten worden 
tegemoet. Mocht u onze mening delen, dan zullen wij deze discussie gaan opstarten.” 
 
Het college heeft in de raad van 25 juni 2020 aangegeven dat er gezien de motie 
behoefte is aan een discussie over een toekomstvisie en zal daarvoor initiatief nemen. 
Het college wil hierbij nauw aansluiten bij de behoeften van de raad en geeft aan dat er 
geen budget beschikbaar cq begroot is voor externe ondersteuning.  
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 Op 3 november 2020 heeft het college ingestemd met een procesvoorstel en 
voorgelegd aan het presidium ter sondering op de aanpak. Afhankelijk daarvan wordt 
het vervolg vormgegeven. Een tweede gesprek heeft op 28 januari 2021 
plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan zal het college een agendavoorstel doen. 

 
 
 
Raad:  

 
Onderwerp: 

25-6-2020 Wegbeheer 

 De raad van de gemeente Huizen draagt het college op: 
uiterlijk in het eerste kwartaal 2021 aan de raad een rapportage voor te leggen, met de 
actuele stand van zaken t.a.v. het onderhoud van wegen en fietspaden en daarbij, zo nodig, 
voorstellen te doen (zo mogelijk meerdere alternatieven met een kostenplaatje) hoe de in 
2016 beoogde kwaliteitsverbetering van het wegonderhoud alsnog kan worden bereikt, op 
basis waarvan de raad vervolgens een keuze kan maken. 
 

 Uitvoering: 
 
 

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 was om de raad in het eerste kwartaal een rapportage 
wegbeheer voor te leggen. In het tweede kwartaal is een rapportage gemaakt. Op 
basis daarvan is de beoogde kwaliteitsverbetering uit 2016 vergeleken met de 
waarnemingen. De commissie wordt hierover per mededeling geïnformeerd in de 
commissievergadering van 23 juni 2021. In de mededeling is een beheerplan 
aangekondigd met voorafgaand daaraan een bijeenkomst na de zomer om de raad 
mee te nemen in de methodiek van te maken planmatige beheerkeuzes.  
 

 
 
 
Raad:  

 
Onderwerp: 

25-6-2020 Anders wonen 

 De raad van de gemeente Huizen draagt het college op: 
om te komen met een voorstel voor beleid, dat het mogelijk maakt om -binnen de contouren 
van het bestemmingsplan en passend binnen de uitstraling van de directe omgeving- de 
functie van een bestaande woning of perceel te veranderen en daarmee de beschikbare 
ruimte optimaler te gebruiken (bijvoorbeeld om een groot huis in voorkomende gevallen te 
mogen slopen om plaats te maken voor meerdere kleinere huisjes, een kantoorwoning weer 
een woonbestemming te geven, een landhuis een woonzorgbestemming te geven, een 
eengezinswoning aan te passen in meer eenpersoonshuishouden-woningen, etc. ”. 
 

 Uitvoering: 
 Wordt meegenomen in de Omgevingsvisie. 

 
 
Raad:  

 
Onderwerp: 

01-07-2020 Alle richtingen tegelijk groen voor fietsers 

 De raad van de gemeente Huizen draagt het college op: 
 
de mogelijkheid te onderzoeken om de kruispunten Crailoseweg — Naarderstraat en 
Crailoseweg —Nieuwe Bussummerweg geschikt worden gemaakt voor alle-richtingen-
tegelijk-groen voor fietsers, en over de uitkomsten van het onderzoek de commissie Fysiek 
Domein te rapporteren uiterlijk voor het einde van dit jaar'. 
 

 Uitvoering: 
 
 

De commissie fysiek domein is via een mededeling van 15 december 2020 over de 
uitkomsten van het onderzoek gerapporteerd. Tijdens de behandeling van de 
mededeling in de commissievergadering van 27 januari 2021 is door de 



- 5 – 
 

 
Nr 6   Overzicht stand van zaken uitwerking initiatiefvoorstellen en moties                                      raadsvergadering 8 juli 2021  
 

portefeuillehouder verkeer toegezegd dat het college de mogelijkheid bekijkt om de 
haalbaarheid van een pilot ‘Alle richtingen tegelijk groen’ voor fietsers’ verdiepend te 
laten onderzoeken door een verkeerskundig bureau. In de lopende begroting is echter 
vooralsnog geen budget beschikbaar om een dergelijk onderzoek uit te laten voeren.  
 

 
 
Raad:  

 
Onderwerp: 

05-11-2020 Grip op Sociaal Domein. 
 
De raad van de gemeente Huizen draagt het college het volgende op: 

1. medewerking te verlenen aan de regelmatige informatie-uitwisseling in de commissie 
sociaal domein en ten behoeve van dat overleg zorg te dragen voor een zo actueel 
mogelijk “Sociaal Domein Management Dashboard”;  

2. om eind eerste/begin tweede kwartaal van 2021, uiterlijk in de commissie sociaal 
domein van April 2021, de eerste resultaten van het dashboard te presenteren 
alsmede de uitkomsten van de analyse van de toegang (spoor 3), waaronder een 
analyse van de duurste casussen jeugd en WMO, zodat de Raad haar controlerende 
taak beter kan uitvoeren;  

3. aan de hand van de uitkomsten van de analyses en de adviezen van de VNG 
visitatiecommissie met een voorstel te komen voor aanpassingen van beleid en 
werkwijze; 

4. daar waar de toegenomen uitgaven als oorzaak hebben het Rijksbeleid (WMO tarief 
en jeugdzorg, daar waar de gemeente geen verwijzer is) een brief te sturen, bij 
voorkeur in regionaal verband, aan de Minister van Binnenlandse zaken om aan te 
dringen op structureel extra middelen ter compensatie van de toegenomen kosten 

5. met het Rijk/VNG in gesprek te gaan om te bewerkstelligen dat alleen die inwoners 
die het echt niet kunnen betalen een beroep kunnen doen op WMO-voorzieningen; 
en het volgende verzoek aan de agendacommissie: 

6. de bespreking van het “Sociaal Domein Management Dashboard” steeds te 
agenderen voor de reguliere vergaderingen van de commissie sociaal domein in de 
maanden februari (korte update stand van zaken), april, juni, september en 
november.” 

 
  
 Uitvoering: 
 
 

1, 2 en 6: In de commissies SD van maart, april en juni en in de bijpraatsessie van 23 
maart heeft u een update gekregen van de ontwikkeling van het dashboard Sociaal 
Domein. Een rapportage met analyse over de duurste casussen jeugd ontvangt u 
begin juli, de analyse duurste casussen Wmo volgt na de zomer. Over deze 
aangepaste planning heeft u een mededeling ontvangen voor de commissie Sociaal 
Domein van april 2021. 
3: Na de zomer wordt het rapport verwacht van de visitatiecommissie. Deze zal u 
worden toegezonden samen met een reactie van het college. 
4 en 5: Op diverse manieren zijn door gemeenten de afgelopen tijd signalen afgegeven 
aan het Rijk over de tekorten in het sociaal domein, onder meer via de VNG. Dit heeft 
tot nu toe geleid tot extra middelen voor Jeugd voor in ieder geval 2021 en 2022. De 
knelpunten bij de Wmo en Jeugd staan nu volop op de agenda van het Rijk en de VNG 
en worden door de VNG ingebracht bij de huidige kabinetsformatie. Over de inzet bij 
Jeugd bent u eerder geïnformeerd via een mededeling financiën sociaal domein 
(gecombineerde commissie 17 juni). De inzet bij de Wmo kunt u hier vinden: 
https://vng.nl/nieuws/toekomst-wmo-besproken-in-bestuurlijk-overleg  
 

 
 
Raad:  

 
Onderwerp: 

05-11-2020 Bezuinigingen WMO en Jeugdzorg 

 De raad van de gemeente Huizen draagt het college het volgende op: 
o bij de uitwerking van de bezuinigingsmaatregelen op de WMO en Jeugdzorg 

zich er tot het uiterste voor in te spannen dat: 
1. er voldoende/toereikende/eenvoudige toegang tot de WMO-voorzieningen en 

Jeugdzorg  blijft; 
2. wordt voorkomen dat (groepen van) inwoners van Huizen met stapeling van 
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bezuinigingsmaatregelen worden geconfronteerd; 
3. wordt voorkomen dat wachtlijsten ontstaan; 
o de commissie Sociaal Domein in ieder geval twee keer per jaar, in juni en 

november, of zo vaak als daartoe aanleiding is, te informeren over de uitvoering 
van voornoemde 4 punten.” 

 
 Uitvoering: 
 
 

De punten worden meegenomen bij het uitwerken van de maatregelen en de 
rapportage over de voortgang. 

   
 
Raad:  

 
Onderwerp: 

 

22-4-2021 Aanpassing gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek 
 
 
De raad van de gemeente Huizen draagt het college op: 

1. alvorens o.g.v. artikel 7 van de regeling G&V een besluit te nemen tot het 
overdragen van bevoegdheden aan de regio of het intrekken daarvan, het 
voorgenomen collegebesluit eerst voor een zienswijze aan de raad wordt 
voorgelegd; 

2. via zijn vertegenwoordiging in de regio de vraag over de legitimiteit van artikel 7 van 
de regeling in te brengen bij voorbereiding door de regio van de aanstaande 
wijziging van de regeling; 

3. deze motie ter kennis te brengen van het algemeen bestuur van de regio en de 
colleges en raden van de in de regio deelnemende gemeenten; 

 

 

   
 Uitvoering:  
 
 

 
De motie is inmiddels onder de aandacht gebracht van de regio en ook verspreid 
binnen de juridische werkgroep die aan de slag zal gaan met voorstellen tot 
aanpassing van de GR. 

 

 
 
 
Raad:  Onderwerp: 
07-06-2021 Bescherming industrieel erfgoed IJsselmeerstraat 314 

 
De raad van de gemeente Huizen draagt het college op: 
de monumentencommissie te verzoeken een advies uit te brengen inzake de 
beschermwaardigheid van het pand IJsselmeerstraat 314 (Du Crocq/Coronel) 
de resultaten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor de vergadering van de Commissie 
Fysiek Domein van 8 september 2021 te presenteren. 
 

  
 Uitvoering: 
 
 

De opdracht voor het onderzoek is verleend. Resultaat van het onderzoek gaat naar de 
Monumentencommissie voor het gevraagde advies. 

   
 
Raad:  

 
Onderwerp: 

 

07-06-2021 Steun motie zonder geld geen gemeenten 
 
De raad van de gemeente Huizen draagt het college op: 
De motie Zonder geld geen gemeenten van Raden in verzet op het VNG-congres van 16 juni 
a.s. te steunen. 

 

  
 

 

 Uitvoering:  
 
 

  

 


