
Overzicht stand van zaken uitwerking 
initiatiefvoorstellen en moties       

 Z.214229 / D. 1317910 

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: 
Bij de jaarrekening 2021 ontvangt u weer een korte stand van zaken.  

Stand van zaken uitvoering moties 

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. 
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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.  
 
 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. 
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Op 10 november 2021 heeft u een mededeling ontvangen van de wethouders Boom en 
Rebel, met als strekking dat in het kader van de te houden organisatiescan de 
uitwerking van de toekomstvisie wordt getemporiseerd. 
 
Nu het college demissionair is, wordt dit een onderwerp van de nieuwe raad en 
college. 

 
 
 
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 
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. 
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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. 
 
 
 
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 

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: 
 
 

Over de uitvoering van de besparingsmaatregelen inclusief bovenstaande 
aandachtspunten wordt gerapporteerd in het kader van de werkagenda financiën 
sociaal domein. Deze heeft u ontvangen bij de mededelingen van wethouder 
Hoelscher voor de commissie sociaal domein van januari: mededelingen-wethouder-
Hoelscher-voor-commissie-Sociaal-Domein-over-diverse-onderwerpen.pdf 
(gemeenteraadhuizen.nl) 
Deze werkagenda bevat een 6 tal informatiemomenten waarbij zoveel mogelijk is 
aangesloten bij de cyclus van de programmabegroting. De informatie in het 
dashboard SD maakt onderdeel uit van de informatie aan de raad.  
 

 
   
 
 
Raad:  

 
 
Onderwerp: 

 

1-7-2021 Structureel vergroenen wijken 
 
 
De raad van de gemeente Huizen draagt het college op: 
in te zetten op meekoppelkansen, door op plekken waar wegen, fietspaden en stoepen 
worden opengebroken, voor bijvoorbeeld riolering of vervanging wegdek, altijd te toetsen of 
hier ook operatie steenbreek kan worden toegepast, zodat de openbare ruimte 
klimaatbestendiger wordt” 
 

 

   
 Uitvoering:  
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Bij alle (beheer)projecten in de openbare ruimte wordt gekeken naar de mogelijkheid 
om vergroening toe te passen. 

 

 
 
 
 
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. 
 

  
 Uitvoering: 

De uitvoering van de motie vindt plaats in combinatie met het vervolg van de kustvisie 
(planvorming Gooierhoofd/Huizerhoofd). Het college komt in het najaar met een 
voorstel voor de financiering.   

   
 
 
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.” 

 

 

   
 Uitvoering:  
 
 

Over uitvoering van de motie wordt u in de commissie SD van juni geïnformeerd.  

 
 



- 6 – 
 

 
 
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. Zie de meest recente mededeling van 25 maart 
2022. 

 
 


