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Aangenomen initiatiefvoorstellen 
 
 
 
Stand van zaken uitvoering moties 
 
 
 
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 
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 geen 
budget beschikbaar om een dergelijk onderzoek zelf uit te laten voeren.  
 
Wel is in het kader van het project regionaal fietsnetwerk voor het kruispunt Nieuwe 
Bussummerweg / Crailoseweg een schetsontwerp gemaakt voor een inrichting alle 
richtingen tegelijk groen voor fietsers. Op deze kruising komen twee regionale 
fietsroutes samen: Huizen - Naarden/Bussum en Huizen - Crailo. 
 

 
 
Raad:              Onderwerp: 
18-03-2021 Realisering stadspark op Huizerhoofd 
 

De raad van de gemeente Huizen draagt het college op: 
Overeenkomstig het raadsbesluit van 13 februari 2020 de ambitie uit de Kustvisie om het 
“Huizerhoofd” te ontwikkelen tot een openbaar groen gebied te handhaven en 
Ter uitvoering van dat besluit een voorstel aan de raad voor te leggen voor een integraal 
gebiedsontwerp, waarin tevens wordt ingegaan op hoe dit gerealiseerd kan worden, 
rekening houdend met de aanbiedingsplicht voor de “landtong”. 

  
Uitvoering: 
Tot nu toe is aangegeven dat alle capaciteit en financiële ruimte vooralsnog werden 
besteed aan het project Zomerkade. Nu de planvorming van het project Zomerkade is 
afgerond en de realisatie aanbesteed, ontstaat er ruimte om een volgende stap te 
maken in de Kustvisie. Het college heeft 25 januari jl. besloten opdracht te geven 
voor het opstellen van een plan van aanpak voor het maken van een integraal 
gebiedsplan Huizer- en Gooierhoofd. Onderdeel van het plan van aanpak is ook een 
inschatting van het voorbereidingskrediet dat nodig is om tot een gebiedsplan te 
komen. Het college komt in het najaar met een voorstel voor een 
voorbereidingskrediet. 
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Raad:  Onderwerp: 
05-11-2020 Compensatie sociale woningenbouw 

 
De raad van de gemeente Huizen draagt het college op:  
1. de juridische (on)mogelijkheden te onderzoeken om via overeenkomsten met 
projectontwikkelaars een compensatieverplichting op te nemen voor de situatie dat 
toevoeging van 1/3 deel sociale woningbouw niet kan worden gerealiseerd, en in samenhang 
daarmee fonds/voorziening reserve sociale woningbouw in het leven kan worden geroepen 
waarin de financiële compensatie wordt gestort, zodat de gelden langs die weg weer 
aangewend kunnen worden ten bate van sociale woningbouw;  
2. over de uitkomsten van dit onderzoek te rapporten aan de commissie Fysiek Domein 
uiterlijk in haar vergadering van maart 2021 

  
 Uitvoering: 
 Wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van juli 2022. 
 
 
 
Raad:  Onderwerp: 
1-11-2021 Vervroegde vervanging en uitbreiding skatebaan 

 
De raad van de gemeente Huizen draagt het college op: 
onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor een eerdere vervanging en uitbreiding van de 
skatebaan vóór medio 2024 conform de huidige eisen en wensen van de jeugd, waarmee 
het Gooierhoofd in combinatie met de andere sport en recreatieve voorzieningen wordt 
ingericht tot een volwaardige sportzone, en daarvoor een voorstel te doen voor de 
financiering van deze voorziening. 

  
 De uitvoering van de motie vindt plaats in combinatie met het vervolg van de 

kustvisie. Zie verder punt 3.3.3 van het coalitieakkoord. 
   
 
Raad:  

 
Onderwerp: 
Openbare toiletten Huizen 
 

 

10-2-2022  
De raad van de gemeente Huizen draagt het college op: 

1. duidelijk te communiceren van welke gemeentelijke gebouwen de toiletten tijdens 
openingstijden openbaar toegankelijk zijn; 

2. buurtcentra te vragen hun toiletten tijdens openingstijden openbaar toegankelijk te 
maken en dit kenbaar te maken; 

3. het belang van openbaar toegankelijke toiletten door de stadsmanager onder de 
aandacht te laten brengen van het winkeliersfonds Hart van Huizen en 
winkeliersvereniging Oostermeent; 

4. in regionale overleggen zoals met het GNR deze problematiek ter sprake te brengen; 
5. ook in overleggen met de ouderenbonden hieraan aandacht te besteden; 
6. mogelijkheden na te gaan om 24/7 geopende openbare toiletten op strategische 

plekken te realiseren; 
7. te onderzoeken of organisaties en ondernemers voor het openstellen en 

schoonhouden van hun openbaar toegankelijke toilet – voor zover dat opgenomen is 
in de HogeNood App of is voorzien van een  ToiletAlliantie sticker- jaarlijks een 
kleine vergoeding voor het schoonhouden van de gemeente vanuit het budget voor 
toegankelijkheid kunnen ontvangen;  

8. middels communicatie op de gemeentelijke website en in de Omrooper inwoners te 
informeren over de in Huizen beschikbare openbaar toegankelijke 
(mindervaliden)toiletten; 

9. uiterlijk in de vergadering van de commissie Sociaal Domein van 21 juni  2022 te 
rapporteren over de stand van zaken bij de uitvoering van deze motie, en zo nodig 
door middel van een raadsvoorstel met een voorstel/plan van aanpak om meer te 
gaan voldoen aan de toiletnorm, indien na de uitvoering van de hiervoor onder 1 t/m 
7 vermelde stappen blijkt dat er nog steeds onvoldoende openbaar toegankelijke 
toiletten zijn.” 
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 Uitvoering:  
 De motie is unaniem aangenomen, inclusief de instemming met het verzoek van 

wethouder Hoelscher dat niet gerapporteerd hoeft te worden in de vergadering van de 
commissie Sociaal Domein van 21 juni 2022, maar pas in de commissievergadering 
van oktober 2022. 

 

 
 
Raad:  Onderwerp: 
10-3-2022 Opvang Oekraïnse vluchtelingen 

 De raad van de gemeente Huizen, gelezen de mededeling van wethouder Hoelscher d.d. 9 
maart 2022 betreffende “opvang vluchtelingen uit Oekraïne”, gelet op het bepaalde in artikel 
44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de 
raad; Overwegende dat: • het aantal mensen dat op de vlucht geslagen is voor de oorlog in 
Oekraïne inmiddels meer dan 2 miljoen is; • de 25 veiligheidsregio’s opdracht hebben 
gekregen om de opvang van deze vluchtelingen te coördineren; • de veiligheidsregio’s 
gevraagd is om binnen de veiligheidsregio de coördinatie op zich te nemen: voor de 
realisatie van opvanglocaties om minimaal 1.000 vluchtelingen uit Oekraïne binnen twee 
weken op te vangen of zoveel sneller als mogelijk; de realisatie van opvanglocaties om 1.000 
additionele vluchtelingen uit Oekraïne op te • uit de mededeling van wethouder Hoelscher 
naar voren komt dat het college inmiddels voortvarend is gestart met het zoeken van locaties 
en inrichten van locaties; • het kabinet heeft aangegeven van Rijkswege de kosten die 
gemaakt worden te vergoeden; • het kabinet daarbij heeft aangegeven dat over de wijze van 
vergoeden nadere afspraken gemaakt zullen worden; • voor het realiseren van 
opvanglocaties echter nu door het college kosten gemaakt moeten worden; • met de 
noodzakelijke uitgaven voor het realiseren van de benodigde opvangplekken in de begroting 
2022 geen rekening is gehouden; • het wenselijk is dat er voor het college de benodigde 
financiële ruimte is om de noodzakelijke uitgaven te kunnen doen, vooruitlopend op de te 
verwachten rijksvergoeding; spreekt in de richting van het college uit: 1. dat het de 
waardering heeft van de raad voor de voortvarendheid waarmee het college de realisatie van 
opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne oppakt, en dat het de volledige steun van de 
raad heeft bij de verdere realisatie hiervan; 2. dat het mandaat krijgt om, vooruitlopend op de 
te verwachten rijksvergoeding, de noodzakelijk te maken kosten te dekken ten laste van de 
post ‘onvoorzien” in de begroting 2022, waarbij wel geldt dat als er gelden vanuit het rijk 
komen de post Onvoorzien weer met het bedrag dat er aan is onttrokken moet worden 
aangevuld; 
 

 Uitvoering: 
 
 

De uitvoering is ter hand genomen. In juli ontvangt u hierover de laatste stand van 
zaken in een mededeling. 

 
 
 
Raad:  Onderwerp: 
2-6-2022 Instellen gemeenschappelijke adviescommissie Regio Gooi en Vechtstreek. 

 De raad van de gemeente Huizen spreekt uit dat: 
• door middel van de motie het voorstel aan het algemeen bestuur van de regio G&V 

wordt gedaan om, zodra mogelijk, over te gaan tot de instelling van een 
gemeenschappelijke adviescommissie als bedoeld in artikel 24a Wgr, zoals van kracht 
per 1 juli 2022; 

doet de oproep: 
• aan alle gemeenteraden van de in de regio G&V deelnemende gemeenten om een motie 

aan te nemen, met daarin het voorstel aan het algemeen bestuur van de regio G&V om 
een gemeenschappelijke adviescommissie o.g.v. artikel 24a Wgr in te stellen; 

verzoekt het college: 
• het algemeen bestuur van de regio G&V schriftelijk in kennis te stellen van deze motie 

en het daarin vervatte voorstel, en de motie toe te sturen aan de gemeenteraden van alle 
in de regio G&V deelnemende gemeenten. 

 
 Uitvoering: De motie is doorgestuurd naar de regio Gooi en Vechtstreek en naar alle 

raden van de in de regio deelnemende gemeenten. Daarmee is de motie uitgevoerd. 
Kan dus voor de volgende raadsvergadering van de lijst worden afgevoerd. 
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