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1 De burgemeester zegt toe de commissie twee maal per jaar te 
informeren over de belangrijkste veiligheidscijfers. 18-6-2020 ABM ME Bannink Caarls elk half jaar in januari 

en september

Het betreft de belangrijkste veelvoorkomende delicten 
zoals woninginbraken, autoinbraken, geweldsmisdrijven 
en cyber crime, alsmede overlast en verwarde personen. 
Uiteraard zullen belangrijke ontwikkelingen of 
afwijkingen tussentijds met de commissie worden 
gedeeld, mocht daar aanleiding toe zijn.

2
Wethouder Verbeek zegt toe de raad (commissie) periodiek te 
rapporteren over de effecten van de maatregelen die zijn getroffen ter 
verbetering van de cultuur.

26-9-2019 raad/ABM VB Vergnes doorlopend

het raadspresidium heeft in zijn vergadering van 24-2-20 
de informatiebehoefte nader geconcretiseerd. De 
commissie heeft op 28-1-2021 besloten de toezegging 
op de lijst te laten staan.

3 Wethouder Rebel zegt toe dat het college na de zomer een nieuwe 
update over de corona-effecten zal verstrekken 18-6-2020 ABM RB de Bruijn Vos doorlopend

Het collegevoorstel 5e tussenrapportage Corona is 
opgenomen in rubriek A (onder A25) van de lijst van 
ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 8 juli 
2021. Bij de jaarrekening zal weer een coronaparagraaf 
opgenomen worden.

4 Wethouder Verbeek zegt toe dat het (door het college zelf te entameren) 
MTO 2022 met de raad gedeeld zal worden. 24-6-2021 ABM VB Vergnes 1e kw 2022

“Het MTO 2022 is uitgevoerd, door de Monitorgroep. De 
meting heeft plaatsgevonden in maart. In april zijn de 
resultaten gerapporteerd en binnen de organisatie 
toegelicht en verspreid. In mei worden bijeenkomsten 
per afdeling/team gehouden om de resultaten met de 
medewerkers te bespreken. Onder andere op basis 
daarvan stelt het CMT vast hoe opvolging wordt gegeven 
aan de resultaten van het MTO. Vervolgens wordt ABM 
tegelijkertijd geïnformeerd over de resultaten van het 
MTO 2022 (incl. de volledige rapportage) en de 
opvolging.

5
Wethouder Rebel zegt toe dat rapporten over uitgevoerde 213a 
onderzoeken naar de raad gaan zodra die gereed zijn (en niet blijven 
liggen tot de jaarrekening).

24-6-2021 ABM RB De Bruijn Vos doorlopend Wordt ingevoerd met ingang van de begroting 2022. Op 
dit moment nog geen uitkomsten te melden.

6
De burgemeester zegt toe dat in 2022 specifieker bezien zal worden of er 
een trend is qua verkeersongevallen in relatie tot de ongevallocaties, de 
aard der ongevallen en/of het type betrokken verkeersdeelnemers. 

9-9-2021 ABM ME Versluis Er is nog geen voortgang te melden

7
Wethouder Rebel zegt toe de raad schriftelijk te informeren zodra 
uitkomst en begrotingseffecten van de herijking van het gemeentefonds 
bekend zijn.

14-10-2021 ABM RB de Bruijn Vos Er is nog geen definitieve uitkomst bekend.

actueel overzicht van toezeggingen per juni 2022
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8
Burgemeester Meijer zegt toe dat het college vragen van de fractie van 
de VVD over cyberdreiging/digitale weerbaarheid van de gemeente 
schriftelijk zal beantwoorden.

19-5-2022 ABM ME Bannink de Vries In voorbereiding.

9

Wethouder Verbeek zal de commissie informeren over de ontwikkelingen 
rondom de locatie van het speelbos, inclusief de wijze waarop met het 
GNR en omwonenden wordt overlegd. Wethouder Verbeek informeert de 
commissie via een mededeling over de procedure die gevolgd moet 
worden bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor het speelbos.

20-6-2018 FYD VB Klompmaker doorlopend

Inmiddels is de ruimtelijke procedure gestart. De 
definitieve vergunning is verleend. Inmiddels is duidelijk 
geworden dat GNR de werkzaamheden niet start zonder 
onherroepelijke vergunning. Tevens is beroep 
aangekondigd. Moment van aanvang werkzaamheden 
dus nog niet in zicht. 

10 In het kader van de (verdere) ontwikkeling van de Kustvisie wordt ook de 
ontwikkeling van de hotelcapaciteit in de gaten gehouden.

20-6-2018 / 
1/11-2018 raa/FYD BO Klompmaker Van Bekkum doorlopend

De commissie heeft op 26 februari 2020 besloten de 
toezegging in stand te houden, maar anders te 
formuleren, zoals thans omschreven.Daarmee is het 
eigenlijk geen toezegging van het college meer, maar 
een vraag/opdracht van de commissie aan het college.

11
De raad wordt geïnformeerd over de voortgang van het herstel van de 
laanstructuur langs de Nieuwe Bussummerweg totdat het herstel is 
gerealiseerd

6-3-2019 FYD VB Versluis Hoogenkamp doorlopend

In overleg met de bewoners (klankbordgroep) is 
onderzocht wat voor een weginrichting nodig (en 
mogelijk) is binnen de beschikbare ruimte om de 
laanstructuur te herstellen en behouden voor de lange 
termijn. De uitkomst is dat voor het herstel en behoud 
van de laanstructuur een smallere weginrichting nodig is. 
Dit plaatst het project binnen de landelijke discussie over 
het verlagen van de maximumsnelheid op wegen binnen 
de bebouwde kom naar 30 km/u (GOW 30). Het is 
echter onverstandig om voor één weg afzonderlijk een 
dergelijke afweging te maken; dit vraagt om een 
integrale afweging voor alle wegen in Huizen. Het 
resultaat van het project en een verdere toelichting op 
het bovenstaande wordt voor de zomer ter vaststelling 
voorgelegd aan het College.

12
In het eerste kwartaal van 2019 zal een visie-ontwerp betreffende 
herinrichting Bad Vilbelpark aan de raad worden overgelegd, dat mede in 
overleg met omwonenden tot stand is gekomen.

1-11-2018 raad/FYD VB Versluis Hoogenkamp doorlopend

De uitvoering is gestart in januari jl. De realisatie is eind 
juli afgerond en de feestelijke opening heeft 30 oktober 
plaatsgevonden. Nu de renovatie is afgerond, is het 
voorstel de toezegging af te voeren van de lijst. De 
commissie heeft op 1-12-2021 besloten de toezegging 
op de lijst te laten staan. Het voorstel is om de 
toezegging alsnog van de lijst af te voeren. De 
commissie heeft op 16 mei 2022 besloten de toezegging 
te laten staan

13
Wethouder Rebel informeert de commissie jaarlijks over de status 
(voortgang, fasering e.d.) van de locaties op de lijst met mogelijke 
woningbouwlocaties.

11-9-2019 FYD RB Klompmaker Teurlings doorlopend

Een eerste terugkoppeling heeft in de commissie FYD 
van 25 november 2020 plaatsgevonden. Inmiddels heeft 
een tweede terugkoppeling plaatsgevonden in de 
commissievergadering van 1 december.
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14
De commissie Fysiek Domein wordt via een mededeling geïnformeerd 
over de aanpak van de locatie rond de zeilschool. Daarnaast worden de 
kosten voor het aanbrengen van sanitair in de haven in kaart gebracht.

26-2-2020 FYD BO/VB Klompmaker/ 
Versluis

Van 
Wengerden/va
n Veldhuizen

4e kw 2020

Over de aanpak van de locatie rond de zeilschool bent u 
op 20 maart 2020 middels een mededeling 
geïnformeerd. Dit onderdeel kan dus als afgerond 
worden beschouwd. Tijdens het vaarseizoen 2021 is 
tijdelijk sanitair geplaatst tegenover het havenkantoor. In 
het najaar is het gebruik van deze voorziening 
geevalueerd. De commissie is recentelijk per 
mededeling over de uitkomst geinformeerd. Tijdens het 
vaarseizoen 2022 wordt er wederom tijdelijk sanitair 
geplaatst.  op basis waarvan een programma van eisen 
kan worden opgesteld voor een permanente uitbreiding 
van het sanitair. De volgende stap is het opstellen van 
een programma van eisen voor een vaste invulling van 
het sanitair. Aan de hand hiervan kunnen mogelijke 
opties en bijhorende kosten in beeld worden gebracht. 
Het streven is om het programma van eisen in 2023 op 
te stellen, maar dat is vooralsnog onder voorbehoud 
vanwege een tekort aan uitvoeringscapaciteit.

15
Nagegaan zal worden of bij de vernieuwing van het riool in de wijk 1276 
ook gelijk de gehele wijk aangepakt zal worden om daaraan een nieuwe 
frisse uitstraling te geven.

25-6-2020 raad/FYD VB Versluis Taouali 2e kw 2021

In oktober is een start gemaakt met de verkenning voor 
de planvorming voor de integrale herinrichting van de 
wijk Stad en Lande. Er wordt eerst een plan van aanpak 
opgesteld waarin het proces en de kaders worden 
vastgelegd. Om richting de inwoners alvast een start te 
maken, is eind 2021 een brief uitgegaan met informatie 
over de start van het project en een (digitale) enquete. 
De uitkomsten van de enquete worden meegenomen in 
het plan van aanpak. De participatie wordt in overleg met 
buurtpanel 1276 vormgegeven.     

16

Wethouder Boom zegt toe een mededeling van de portefeuillehouder te 
doen n.a.v. een brief van de provincie Noord-Holland waarin staat dat is 
geconstateerd dat Huizen een verouderd beleidsplanGroen en een 
gedateerde nota grondbeleid heeft.

17-9-2020 raad/FYD BO Klompmaker/ 
Versluis De Vries 2022

Er wordt  gewerkt aan een nieuw bomenbeleidsplan dat 
zich richt op klimaatadaptatie, biodiversiteit en 
duurzaamheid. De verwachting is dat dit beleidsplan in 
voorjaar 2023 ter vaststelling wordt aangeboden. Daarna 
is het de bedoeling om stappen te maken in het 
structureel beheer en onderhoud van het openbaar 
groen. De vernieuwing van het groenbeleid zal worden 
afgestemd op de omgevingsvisie en het omgevingsplan, 
welke parallel hieraan worden opgesteld. In januari 2022 
heeft in dit kader een groenconferentie voor raadsleden 
plaatsgevonden. 

17

Wethouder Boom zegt toe dat zodra bekend is welke kant de 
projectontwikkelaar van De Trappenberg op gaat en van voorlopige 
gesprekken naar concrete vragen wordt overgegaan, zal zo snel mogelijk 
een moment worden geprikt waarop het opportuun is de raad daarover te 
informeren, zodat er ook nog ruimte is om als college en raad met elkaar 
te overleggen.

5-11-2020 raad/FYD BO klompmaker

Zie mededeling d.d. 15 maart 2022 (via raadsinfo door u 
ontvangen). Deze mededeling is inmiddels ook bij 
agendapunt 5.1. van de commissie FD d.d. 18 mei 2022 
opgenomen. Gelet op de inhoud van de mededeling kan 
deze toezegging van de lijst worden verwijderd.
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18

Wethouder Boom zegt toe dat geprobeerd zal worden binnen afzienbare 
tijd, al dan niet informeel, een plan aan de raad voor te leggen over wat 
de gemeente met een deel, delen of misschien wel de gehele Oude 
Haven zou kunnen doen, waarbij onder meer gedacht kan worden aan 
stedenbouwkundige ontwikkelingen.

5-11-2020 raad/FYD BO Klompmaker Al dan niet op te nemen in coalitieakkoord 2022 - 2026?

19

Het college onderzoekt de mogelijkheid om een deskundig bureau in te 
schakelen om de haalbaarheid van een pilot ‘Alle richtingen tegelijk 
groen voor fietsers’ verdiepend te onderzoeken, waarbij de ervaring in 
andere gemeenten (Enschede, Groningen) nader wordt beschouwd en 
tevens de noodzakelijke civieltechnische ingrepen en financiële gevolgen 
daarvan in beeld worden gebracht. Vooralsnog is hier echter geen 
budget voor beschikbaar.

27-1-2021 FYD BO Versluis Molenaar

In het kader van het project regionaal fietsnetwerk wordt 
voor het kruispunt Nieuwe Bussummerweg / 
Crailoseweg is 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. 

20

Wethouder Verbeek zegt toe de raad op de hoogte zullen houden van 
het proces om een alternatieve locatie te vinden voor de uit het Bad 
Vilbelpark afkomstige graffitimuur, welke locatie tevens kan rekenen op 
draagvlak bij de omwonenden voor de plaatsing van de graffitimuur

8-7-2021 raad/FYD VB Versluis Hoogenkamp/D
e Vries

Het college heeft op 25 januari 2022 besloten om een 
Integraal gebiedsplan Huizer- en Gooierhoofd op te 
stellen binnen de Kustvisie. In dit plan moet worden 
opgenomen of en zo ja hoe de graffitimuur in dit gebied 
kan worden geïncorpereerd.

21
Wethouder Boom zegt hulp en ondersteuning toe in de situatie omtrent 
Ceintuurbaan 2, wel met de disclaimer dat rekening wordt gehouden met 
de juridische kaders die gelden.

23-9-2021 raad/FYD BO

Inmiddels is, in goed overleg tussen partijen en 
gemeente, de kwestie tussen de eigenaren van CB2A en 
CB2B opgelost. Voor de overige buren ligt de kwestie 
inmiddels bij de rechtbank, nu de bezwaren tegen de 
besluiten ongegrond zijn verklaard. Deze toezegging kan 
van de lijst worden verwijderd, nu er geen gesprekken 
meer plaatsvinden.

22
Wethouder Boom zegt toe om binnen vier weken een mededelingen toe 
te sturen met daarin een aantal denkrichtingen voor de ontwikkeling en 
het behoud van het pand IJsselmeerstraat 314.

23-9-2021 raad/FYD BO Klompmaker
De verwachting is dat in het tweede kwartaal 2022 de 
commissie een mededeling ontvangt over het 
variantenonderzoek.
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23

Wethouder Boom zegt toe dat het college, in afstemming met de griffie, 
graag een nadere toelichting geeft over de kwaliteit en werkwijze van 
vergunningverlening en toezicht en hierover het gesprek met de 
commissie voert.

26-1-2022 FYD BO Klompmaker

Het college ziet het zo voor zich dat er verschillende 
ambtenaren van de afdeling ‘gewoon’ komen vertellen 
over hoe hun werk eruit ziet en waar ze tegen aan lopen. 
Denk aan vergunningverleners en toezichthouders. 
Wethouder en afdelingshoofd zijn er dan ook bij. Met 
deze aanvliegroute krijgen de uitvoerende mensen een 
gezicht en wordt duidelijk gemaakt dat de mensen doen 
wat het bestuur en politiek van hen vragen, in het 
dagelijkse werk heel veel oplossen en dienstverlenend 
zijn waar het kan en handhavend als het moet. 
Daarbij gaat het college er van uit dat het belang van de 
precaire balans tussen ambtelijk, bestuur en politiek, 
breed wordt onderkend en dat die balans alleen 
gehandhaafd kan worden als we bepaalde spelregels 
met elkaar in acht houden. En één ervan is dat het in 
gesprek tussen college en raad gaat over bestuurlijke 
verantwoordelijkheden en niet over ambtenaren of 
afdelingen.

24

Wethouder Boom zegt toe dat informatie over de 
bestemmingsplanbepalingen bestemmingsplan Zomerkade wordt 
nagezonden. Het gaat dan specifiek om de ambtelijke wijzigingen 
(toevoegingen) van de begrippen “horecabedrijven” en 
“centrumdoeleinden” (dus wat houdt dat in).

16-5-2022 FYD BO Klompmaker

25
Wethouder Boom zegt toe dat de datum in de brief naar de bewoners 
over het bestemmingsplan Zomerkade gerectificeerd zal worden, dit 
moet de 18e juni zijn in plaats van 11 juni. 

16-5-2022 FYD BO Klompmaker

26

T.a.v. de vaststellingsovereenkomst beëindiging erfpachtrecht 
Aanloophaven xegt Wethouder Boom zegt dat de mogelijkheid om 
circulaire materialen toe te passen zal worden meegenomen in de 
afweging die de raad zal maken als het gaat om de investeringen die van 
de raad gevraagd gaan worden om deze locatie te ontwikkelen. 

16-5-2022 FYD BO Klompmaker

27 Wethouder Boom zegt toe dat er op 22 juni a.s. een sessie wordt 
gevoerd met de commissie over de omgevingsvisie. 16-5-2022 FYD BO Klompmaker

28
Wethouder Boom zegt toe het thema ontwikkeling BNI-terrein bij elke 
commissie op de besloten agenda te agenderen om elkaar op de hoogte 
te houden.

16-5-2022 FYD BO Klompmaker
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29 Het college informeert de commissie en raad op gezette tijden over de 
ontwikkelingen rondom het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. 20-6-2018 SOD HO Filius Satyane doorlopend

In het Zorg en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (ZVH 
GV) werken ketenpartners uit de straf-, zorg- en de 
bestuurlijke keten samen aan zorg en veiligheid van 
inwoners in de gemeente. De focus ligt daarbij op 
complexe domeinoverstijgende problematiek en 
personen met een hoog veiligheidsrisico. Het doel is het 
voorkomen en verminderen van recidieve, overlast, 
criminaliteit en maatschappelijke uitval. De 
doorontwikkeling van het ZVH GV zal zich de komende 
twee jaar richten op drie thema's: 1. Personen met een 
hoog veiligheidsrisico, 2. Verbinding met de omgeving 
en 3. Huis op orde.

30 Wethouder Verbeek zegt toe over een half jaar opnieuw met de 
omwonenden de situatie rond De Boerderij te evalueren. 1-11-2018 SOD VB Filius Breugelmans 3e kw 2022

De omwonenden die eerder zijn betrokken bij de 
evaluaties zijn in december 2019 aangeschreven met de 
vraag of er klachten zijn en of er aanleiding is om bij 
elkaar te komen. Uit de reacties blijkt kort gezegd dat 
men weinig geluidsoverlast ervaart en er geen behoefte 
is aan een nader gesprek. Een mededeling met een 
samenvatting van de reacties is verstuurd naar de 
commissie fysiek domein voor de vergadering van 1 april 
2020. Medio 2020 zou de laatste schriftelijke evaluatie bij 
omwonenden worden gehouden. Deze evaluatie is 
destijds verplaatst naar 2021 omdat het theater door 
corona lange tijd gesloten is geweest. Echter mochten 
(met tussenposen) pas sinds maart 2022 theaters weer 
in volle capaciteit en zonder eindtijd open. In de loop van 
2022 wordt gekeken of een laatste evaluatie nog nodig 
is. 

31 Wethouder Hoelscher zegt toe dat er half februari een bijeenkomst voor 
inwoners komt over "dwang in de zorg". 26-11-2019 SOD HO Filius Blom 3e kw 2022 Eind juni/begin juli zal een bijeenkomst plaatsvinden 

over verward gedrag en dwang in de zorg. 

32 Wethouder Verbeek zegt toede commissie op de hoogte te houden over 
de ontwikkelingen in het onderzoek van het Huizer museum. 6-10-2020 SOD VB Filius Breugelmans 2e kw 2022

Op 1 maart 2022 is een informerende presentatie aan de 
raad gehouden in de Boerderij, waarbij fase 2 van het 
onderzoek werd gepresenteerd. Diezelfde week is het 
onderzoeksrapport door het college aan de raad ter 
kennisgeving aangeboden. De keuze voor een nieuw 
museum is ingrijpend en is daarmee een onderwerp voor 
de raad in haar nieuwe samenstelling na de 
verkiezingen. In de formatiefase kan de rapportage 
desgewenst betrokken worden bij het opstellen van het 
collegeprogramma voor de komende vier jaar. 
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33

Wethouder Hoelscher zegde toe, dat zowel de Boodschappenplusbus als 
Het Automaatje en de Belbus in 2022 in stand zullen blijven, en dat de 
raad een voorstel voorgelegd zal krijgen met daarin de uitkomsten van 
het overleg met Versa Welzijn over een andere invulling van bezuiniging, 
met de mogelijkheid voor de raad om daarin (zo nodig) keuzes te maken.

1-11-2021 raad/SOD HO Filius v.d. Berg 2e kw 2022

De bezuinigingsopgave voor 2022 is ondanks het 
instandhouden van de boodschappenplusbus toch 
behaald. Er was bij uitwerking van de oorspronkeljijke 
bezuinigingsvoorstellen nog geen rekening gehouden 
met de indexatie van de subsidie. Het vinden van de 
invulling van de extra opgave van € 75.000 bezuiniging 
in 2023, is niet eenvoudig. We kijken momenteel naar: 1. 
De actuele begroting; 2. De te verwachte Rijksmiddelen 
voor 2023 3. Slimmere samenwerking tussen onze 
uitvoeringsinstanties en Versa Welzijn, om tot 
uitvoeringsvoordelen te kunnen komen die vervolgens 
als bezuiniging kunnen worden doorgevoerd. 4. De 
resultaten van de ingezette besparingsmaatregelen. Het 
proces kent nog een aantal onzekerheden die na de 
meicirculaire naar verwachting meer duidelijkheid zullen 
geven. U zult als raad vervolgens zo snel mogelijk 
geïnformeerd worden.

34

Wethouder Verbeek zegt toe het proces van de fusie van de HLB 
bibliotheek en bibliotheek Gooi en Meer zeer nauwgezet te zullen blijven 
volgen. De commissie wordt via tussentijdse mededelingen op de hoogte 
gehouden van de voortgang van deze fusie.

25-1-2022 SOD VB Filius Breugelmans 2e kw 2022
Zodra er iets te melden valt over het proces van de fusie 
van de HLB bibliotheek en bibliotheek Gooi en meer 
wordt de commissie daarvan op de hoogte gesteld. 

35
Wethouder Verbeek zegt toe dat de wens van de Huizermaat over de 
benodigde investering in het technasiumonderwijs wordt meegenomen in 
het IHP in 2023.

25-1-2022 SOD VB Filius Hogenbirk 2023 De wens wordt (evenals de andere wensen van scholen) 
meegenomen in het IHP
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36

Wethouder Hoelscher gaat op verzoek van de commissie kijken welke 
informatie over het Sociaal Domein Management Dashbord voorafgaand 
aan de volgende bijeenkomst gedeeld kan worden zodat ieder zich goed 
kan voorbereiden.  Wethouder Hoelscher zegt toe in overleg te gaan met 
agendacommissie over inpassen van presentaties (management 
dashboard sociaal domein + waardendocument) ín 
commissievergaderingen

15-2-2022 SOD HO Filius Hooft van 
Huysduynen doorlopend

In de ‘mededeling wethouder Hoelscher voor commissie 
Sociaal Domein over diverse onderwerpen‘ van 25 
januari, hebben wij u geïnformeerd over de werkagenda 
financiën Sociaal Domein. Deze werkagenda bestaat uit 
een 6 tal informatiemomenten en vervangt de losse 
presentaties over het dashboard in 2021 zijn gegeven. 
Het doel van de werkagenda is om de 
informatiemomenten zoveel mogelijk aan de laten sluiten 
bij de cyclus van de programmabegroting. Voor deze 
informatiemomenten gebruiken wij het dashboard als 
middel om u goed te kunnen informeren. In de 3 
mededelingen die wij u in 2022 gaan toesturen, wordt de 
informatie uit het dashboard toegevoegd. Daarnaast zal 
het dashboard gebruikt worden bij het opstellen van de 
begroting. Tijdens de twee bijpraatmomenten die 
gepland staan op 24 mei en 27 september, informeren 
wij u over een inhoudelijk thema. Het dashboard zal 
tijdens het bijpraatmoment ter ondersteuning van het 
inhoudelijke verhaal aan u getoond worden. In lijn met 
toezegging 28, zullen wij voorafgaand aan deze 
bijpraatsessies enkele sheet van het dashboard ter 
informatie toesturen. Ook zullen wij u voorafgaand aan 
de commissievergaderingen sheets van het dashboard 
toesturen. Deze sheets komen uit het dashboard en 
worden gedeeld zonder toelichting en analyse. 

37 Wethouder Hoelscher zegt toe uit te zoeken hoe het zit met betrekking 
tot de wachtlijsten in de jeugdzorg en komt hier via mededeling op terug. 15-2-2022 SOD HO Filius Satyane

De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn helaas (nog) niet 
verdwenen. Ook in onze regio zijn er wachtlijsten, hoe 
lang die wachtlijsten zijn, is op dit moment lastig te 
beantwoorden. Er is nameljk geen concrete informatie 
beschikbaar voor alle vormen van jeugdhulp. Als er 
sprake is van 'lange' wachttijden, dan zijn aanbieders 
verplicht om dit te vermelden op hun site. Het probleem 
doet zich vooral voor bij de specialistische hulpvormen 
binnen de jeugd GGZ en voor een deel bij Verblijf. 
Volgens landelijk onderzoek varieren de wachttijden van 
3 maanden tot één jaar voor de specialistische jeugd 
GGZ. Voor verblijf zien we dat jeugdigen soms van plek 
veranderen, omdat er niet snel passende plek 
beschikbaar is. Voor de overige vormen van jeugdhulp 
zijn er voor zover bekend geen wachtlijsten in onze 
regio. Ten aanzien van het gedwongen kader is de 
afspraak dat jeugdigen direct na een OTS een 
contactpersoon (tijdelijke jeugdbeschermer) wordt 
toegewezen om hulpverlenig te organiseren. Verder 
hebben we de Gi's gevraagd om in kaart brengen 
hoeveel jeugdigen in onze regio op jeugdhulp zitten te 
wachten en voor welke vormen van jeugdhulp. Zodra die 
informatie beschikbaar is informeren wij u daarover.     
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38 Wethouder Hoelscher zegt toe informatie over inburgering te delen 
wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn. 17-5-2022 SOD HO Filius Huiberts doorlopend

Informatie over de wet inburgering wordt met u gedeeld 
via de mededelingen (verzamelde mededlingen 
wethouder Hoelscher). Tijdens de bijpraatsessie SD van 
mei is het onderwerp inburegring ook aan de orde 
gekomen.

39
Wethouder Hoelscher zegt toe mee te nemen in de actieagenda van 
LHBTI+  aandacht voor terughoudendheid van ouderen om te spreken 
over hun seksuele geaardheid.

17-5-2022 SOD HO Filius Breugelmans Dit punt wordt meegenomen in  de actieagenda

40 Wethouder Verbeek zegt toe een overzicht van aanvragers van de 
subsidie voor cultuur aan de commissie sociaal domein te sturen. 17-5-2022 SOD VB Filius Breugelmans Deze informatie is 19 mei verzonden. Voorstel: afvoeren 

van de lijst.

41

Wethouder Verbeek zegt toe wethouder Hoelscher te vragen wat bij 
toezegging 24 over de ontwikkelingen rondom het zorg- en 
veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek verstaan moet worden onder het op 
gezette tijden informeren van de commissie.

17-5-2022 SOD VB Filius Satyane 3e kw 2022
De commissie wordt geinformeerd zodra er nieuwe 
ontwikkelingen te melden zijn. Naar verwachting zal dit 
zijn bij de eerstvolgende toezeggingenlijst.

42

Wethouder Verbeek zegt toe wethouder Hoelscher te vragen wanneer de 
commissie geïnformeerd wordt over toezegging 33 betreffende de 
invulling van de bezuiniging in 2023 bij Versa Welzijn. Dit vanwege het 
belang van in standhouden van de BoodschappenPlusBus. 

17-5-2022 SOD VB Filius Van den Berg 2e kw 2022 De commissie zal half juni met een mededeling van de 
wethouder worden geinformeerd over toezegging 33. 

43

Wethouder Verbeek vraagt postcodes van gebieden door te geven waar 
de krant niet of nauwelijks wordt bezorgd en zegt toe de afdeling 
Communicatie van de gemeente Huizen te vragen hierover contact 
opnemen met het Nieuwsblad voor Huizen.  

17-5-2022 SOD VB Bannink Verwoerd Geen reactie ontvangen. Geen contact met Nieuwsblad 
voor Huizen opgenomen. Voorstel: afvoeren van de lijst.
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