
Overzicht van door het college te beantwoorden brieven, waarvan de raad een kopie moet ontvangen

lijst ingekomen stukken raad afzender onderwerp stand van zaken
datum antwoordbrief college, door de 

raad ontvangen via raadsinformatie.

1
23-4-2021

(voortzetting raad 22-4-2021)
inwoner van Huizen Monumentenstatus Molukse graven (Z.168741/D.1161490)

Sinds medio 2021 heeft overleg met de Molukse gemeenschap plaatsgevonden. 

In het eerste kwartaal van 2023 wordt een besluit verwacht over het al dan niet 

toekennen van een bijzondere status aan de graven van Molukse veteranen, 

waarna initiatiefnemers en de gemeenteraad hierover worden geinformeerd. 

2 23-9-2021  privé persoon
Verzoek ondernemen actie gemeente Huizen i.v.m. stalking door buren 

(Z.189506)/D.1215373)

 De burgemeester en de portefeuillehouder hebben een gesprek met de inwoner 

gehad. Er is hulpverlening georganiseerd van uit de gemeente.

3 10-3-2022  privépersonen
Vragen over particiaptietraject park achter Kalmoes en Het Hoefblad

Briefschrijver reageert op een eerdere antwoordbrief. De beantwoording van deze 

aangescherpte zienswijze heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden. Naar 

verwachting ontvangt de gemeenteraad de reactiebrief van het college inhet 

eerste kwartaal van 2023.

4 2-6-2022 RK parochie Huizen Blaricum Bijvanck Aanvraag wijziging bestemming perceel voormalige Vituskerk
College heeft nog geen definitief besluit genomen. Dus beantwoording nog niet 

mogelijk.

5 2-6-2022  Erfgoedvereniging Heemschut Vituskerk
College heeft nog geen definitief besluit genomen. Dus beantwoording nog niet 

mogelijk.

6 7-7-2022 privé personen Parkeerregulering Zomerkade

De reacties met betrekking tot het parkeren aan de Zomerkade worden 

meegenomen in het vervolgproces. Naar verwachting ontvangt de gemeenteraad 

de reactiebrief van het college in januari 2023.  

Antwoordbrief 3 februari 2023, 

raadsinformatie week 6

7 22-9-2022 privé persoon Parkeren strandgasten Zomerkade

De reacties met betrekking tot het parkeren aan de Zomerkade worden 

meegenomen in het vervolgproces. Naar verwachting ontvangt de gemeenteraad 

de reactiebrief van het college in januari 2023

Antwoordbrief 3 februari 2023, 

raadsinformatie week 6

8 22-9-2022 Stichting Drugsbeleid Stichting Drugsbeleid - nationaal burgerberaad drugs Beantwoording loopt. 

9 22-9-2022 privé persoon  Asielboot in haven gemeente Huizen

Helaas is er iets mis gegaan en is deze brief niet tijdig beantwoord. 

Betreffende inwoners zijn gemaild en gebeld (voicemail ingesproken) met de 

vraag of zij hun input willen geven op het voorstel tot verlengen van het 

hotelschip. Tot op heden hebben we nog geen reactie gehad.

10 22-9-2022 privé persoon Parkeerregulering Zomerkade

De reacties met betrekking tot het parkeren aan de Zomerkade worden 

meegenomen in het vervolgproces. Naar verwachting ontvangt de gemeenteraad 

de reactiebrief van het college in januari 2023

Antwoordbrief 3 februari 2023, 

raadsinformatie week 6

11 27-10-2022 Stichting Drugsbeleid Stichting Drugdbeleid burgerberaad drugs Beantwoording loopt. is een reminder op eerdere brief (zie punt 8)

12 27-10-2022 privé persoon Kosten cameratoezicht - besteding algemene middelen

beantwoording loopt. 

13 15-12-2022 Buurtpanel 1276 en De Dorpsraad Huizen Herinrichting Stad en Lande
Antwoordbrief 1 december 2022, 

raadsinformatie week 51

14 15-12-2022 privé persoon Wat kan WMO wel doen
Antwoordbrief 17 januari 2023, 

raadsinformatie week 8

15 15-12-2022 Buurtvereniging Erica Advies monumentencommissie Vituskerk Besluitvorming nog niet afgerond. 

16 15-12-2022 Privé persoon HOV in Huizen de nieuwe Gooise moordenaar?
Er is bestuurlijk en vanuit de projectorganisatie gesproken met de afzender. De 

brief is inhoudelijk besproken in de commissievergadering Fysiek Domein op 25 

januari. Naar verwachting ontvangt de raad de beantwoordingsbrief in maart.

17
9-2-2023 Privé persoon PGB Schandaal


