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initiatiefvoorstellen en moties  nr. 3.3 

 Z.265339 / D.1467674 

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. 

Oktober 2022: In de programmabegroting 2023 is de uitwerking van de motie expliciet 
verwoord. Er komt nog een tweetal adviezen: 

• Een aanvullend advies over de infrastructurele optimalisatie van het kruispunt

• Voor de Nieuwe Bussummerweg wordt gekeken naar de verkeersstromen en het
effect op de kruising met de Crailoseweg

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: 
De stand van zaken is opgenomen in de commissienotitie (en bijlagen) die geagendeerd is 
geweest in de commissie FD van 30 november 2022. Verder is dit project opgenomen in het 
protocol grote projecten (format Kustvisie), met als gevolg dat op reguliere momenten over 
de voortgang gerapporteerd wordt. Gelet hierop kan de motie weliswaar niet als 
afgehandeld worden aangemerkt, doch wel van de lijst worden verwijderd. De raad heeft in 
zijn vergadering van 15 december 2022 echter besloten de motie op de lijst te handhaven.   
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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 stand van zaken is opgenomen in de commissienotitie (en bijlagen) die geagendeerd is 
geweest in de commissie FD van 30 november 2022. Verder is dit project opgenomen in het 
protocol grote projecten (format Kustvisie), met als gevolg dat op reguliere momenten over 
de voortgang gerapporteerd wordt. Gelet hierop kan de motie weliswaar niet als afgehandeld 
worden aangemerkt, doch wel van de lijst worden verwijderd. De raad heeft in zijn 
vergadering van 15 december 2022 echter besloten de motie op de lijst te handhaven. 

Raad: Onderwerp: 

3-11-2022 Oude begraafplaats 

De raad van de gemeente Huizen draagt het college op: 
o de raad uiterlijk na de zomer 2023 inzicht te verschaffen in:

1. de (on)mogelijkheden om van rechthebbenden op een graf waarvan het
onderhoud in het verleden is afgekocht, toch een bijdrage te vragen in de
kosten voor het onderhoud van de oude begraafplaats, en de extra
jaarlijkse inkomsten die het oplevert als uitvoering mogelijk is;

2. de (on)mogelijkheden van verhuur van de aula, inclusief het gebruik van
het toilet voor gebruikers/bezoekers, en de extra jaarlijkse inkomsten die
dit oplevert als uitvoering mogelijk is;

3. de bijdrage van de protestgroep aan het onderhoud van de oude
begraafplaats.

Uitvoering:  
In onderzoek. 

Raad: Onderwerp: 

3-11-2022 Omarmen van duurzaamheid door inwoners en bedrijven van Huizen 

De raad van de gemeente Huizen draagt het college op: 

• om in het jaarplan milieu en duurzaamheid naast de uitwerking van de in de
programmabegroting genoemde prioriteiten ook uitwerking te geven aan:

▪ de wijze waarop concrete duurzaamheidsinitiatieven op een aantrekkelijke wijze
centraal kunnen worden gepresenteerd, teneinde begrip en kennis op te bouwen
op een laagdrempelige manier;

▪ de wijze waarop laagdrempelige participatie wordt vormgegeven, teneinde
maximaal te kunnen bijdragen aan het lerend en zelf organiserend vermogen
van alle Huizer inwoners en bedrijven;

▪ een communicatie-strategie volgens een 360 graden aanpak (always on) om
zodoende de urgentie, maar vooral ook de mogelijkheden die gemeente Huizen
biedt consequent te communiceren.

Uitvoering:  
Uitvoering van deze motie wordt meegenomen in het (milieu)jaarplan 2023. Vaststelling van 
het jaarplan is beoogd eerste kwartaal 2023. 
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Raad: Onderwerp: 

3-11-2022 Sturen op termijnen 

De raad van de gemeente Huizen verzoekt het college: 
o de uitwerking van de bestuurlijke prioriteiten uit het collegeprogramma en de

overige bestuurlijke prioriteiten door middel van een termijnagenda te voorzien
van een duidelijke planning op minimaal kwartaalniveau;

o dit aan de raad aan te bieden ten behoeve van de raadsvergadering van 9
februari 2023;

o de termijnagenda periodiek te actualiseren en jaarlijks bij de behandeling van de
begroting aan de raad voor te leggen.

Uitvoering:  
In de mededeling van wethouder Rebel van 12 januari bent u geïnformeerd over de stand 
van zaken en de planning.  

Raad: Onderwerp: 
15-12-2022 Onbeperkt meedoen voor iedereen 

De raad van de gemeente Huizen draagt het college op: 
1. de raad jaarlijks in de raadsvergadering van december te informeren over de status van

de 11 punten tellende inclusie agenda;
2. aan het format voor raadsvoorstellen een kopje "Toegankelijkheid" toe te voegen, zodat

ook dit onderdeel bij elk raadsvoorstel een punt van aandacht is ter bevordering van het
inclusiebeleid.

Uitvoering: 
In voorbereiding 

Raad: Onderwerp: 
15-12-2022 Onderzoek gemeentelijke medewerking aan oplaadmogelijkheden voor elektrische 

voertuigen 

De raad van de gemeente Huizen draagt het college op: 
1. te onderzoeken aan welke vorm(en) van oplaadvoorzieningen, en onder welke

voorwaarden, de gemeente medewerking kan verlenen aan oplaadvoorzieningen voor het
opladen van elektrische of plug-in hybride voertuigen, waarbij de oplaadkabel in of boven
gemeentegrond moet lopen;

2. de commissie fysiek domein uiterlijk in het tweede kwartaal 2023 te informeren over de
uitkomsten van het onderzoek.

Uitvoering: 
Het onderzoek vindt plaats en zal voor de zomer van 2023 worden afgerond, waarna de raad 
over de uitkomsten wordt geïnformeerd. 
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Raad: Onderwerp: 
9-2-2023 Toekennen status gemeentelijk monument IJsselmeerstraat 314 

De raad van de gemeente Huizen dringt aan bij het college: 
1. het pand IJsselmeerstraat 314 de status van gemeentelijk monument toe te kennen.

Uitvoering: 
De procedure aanwijzing wordt opgestart, eerst in de vorm van een ontwerp-besluit, 
vervolgens definitief aanwijzingsbesluit. Ontwerp-besluit wordt eerste kwartaal 2023 
verwacht. 

Raad: Onderwerp: 
9-2-2023 Onderzoek sponsoring bankjes 

De raad van de gemeente Huizen draagt het college op: 
1. onderzoek te doen naar de mogelijkheden om ook in Huizen een regeling in het leven te

roepen voor sponsoring van zitbankjes door inwoners, bedrijven en organisaties;
2. de commissie fysiek domein in haar vergadering van 28 juni 2023 een rapportage voor te

leggen met de uitkomsten van het onderzoek.

Uitvoering: 
Tijdens de behandeling heeft het college aangegeven het onderzoek te kunnen uitvoeren in 
de tweede helft van 2023. Naar verwachting ontvangt de raad de uitkomsten van het 
onderzoek daarom in het laatste kwartaal van dit jaar. 

Raad: Onderwerp: 
9-2-2023 Inzet Rijksmiddelen voor aanpak overlast van personen met verward/onbegrepen gedrag 

De raad van de gemeente Huizen draagt het college op: 
1. na te gaan:

a. of in samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek, het Veiligheidshuis en
eventuele andere partijen, met de toegezegde rijksmiddelen, bijvoorbeeld de
aanstelling van een speciaal belaste (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundige
vanuit de GGD een mogelijkheid is;

b. welke maatregelen (naast de landelijke en al ingezette) een zinvolle en concrete
toevoeging kunnen zijn voor deze problematiek;

2. de commissie sociaal domein uiterlijk in het najaar 2023 te informeren over de
uitkomsten van het onderzoek.

Uitvoering: 
Wij (en de Regio) zijn nog niet bekend met deze middelen en zullen ons daarom de 
komende tijd verdiepen in de mogelijkheden die deze subsidieregeling biedt. Daarbij trekken 
we ook op met onze ketenpartners. Overigens is het zo dat veel van deze zaken inhoudelijk 
al middels een regionale wijze zijn belegd en het daarom vooral zaak is om het aan de orde 
te brengen in de verschillende gremia. Denkbaar is dat de middelen lokaal vooral gebruikt 
zullen worden om de huidige werkwijze te versterken.  




