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BIJLAGE moties en uitvoering 

Datum raad Onderwerp 

30-06-2011 (1) Betrekken verlies- en winstrekening bij subsidieverantwoording (in 
relatie tot de sportnota). 

• Opdracht aan het college om met betrekking hiertoe de 
sportnota aan te passen en de raad daarover uiterlijk in 
december 2011 te rapporteren. 

Uitvoering 
• Raad 27-09-2012: de sportnota wordt in het vierde kwartaal 

2012 in procedure gebracht 
• Raad 14-02-2013: sportnota wordt in juli 2013 in procedure 

gebracht. 
• Raad 26-09-2013: sportnota in raad behandeld. Motie 

uitgevoerd. 

30-06-2011 (2) Welstandsbeleid 
• Opdracht aan het college om vóór 01-01-2012 een 

welstandsnota ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 

Uitvoering 
• Raad 27-09-2012: beoogde vaststelling welstandsnota in raad 

november 2012. 
• Raad 13-12-2012: welstandsnota vastgesteld. Motie uitgevoerd. 

30-06-2011 (3) Plaatsing lantaarnpalen 
• Opdracht aan het college om bepaalde palen in bepaalde 

straten te plaatsen. 

Uitvoering 
• Raad 27-09-2012: de lantaarnpalen zijn in de tweede helft van 

april 2012 geplaatst. Motie uitgevoerd 

09-02-2012 (4) Beleid voor partyschepen 
• Opdracht aan het college om advies in te winnen over de 

houdbaarheid van het beleid ter zake partyschepen. 

Uitvoering 
• Raad 27-09-2012: met collegebesluit van 13 maart 2012 is de 

motie uitgevoerd. 

09-02-2012 (5) Uittreden Amsterdam uit Goois Natuurreservaat 
• Opdracht aan het college om Amsterdam als partner te 

behouden. 

Uitvoering 
• Raad 08-11-2012: in de commissie RWM van 20 juni 2012 

heeft de portefeuillehouder het memo "Opzegging door 
gemeente Amsterdam" onder de aandacht van de commissie 
gebracht. 
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• Raad 06-11-2014: de rechtbank heeft een vordering van de 
gemeente Amsterdam afgewezen. De gemeente Amsterdam 
gaat in hoger beroep. Het gerechtshof Amsterdam heeft op 22 
juli 2014 bepaald dat Amsterdam op 1 januari 2017 mag 
uittreden. De participanten (dus ook de gemeente Huizen) 
hebben besloten in cassatie te gaan. 

• Op de raadsvergadering van 10 december 2015 had de hoge 
raad nog geen datum bepaald waarop partijen inhoudelijk op 
eikaars standpunten mogen reageren. Motie (nog) niet 
uitoevoerd. 

28-06-2012 (6) Schatkistbankieren 
• Het college dient zich uitermate in te spannen om bij het 

kabinet en de volksvertegenwoordiging de ongewenste en 
onverantwoorde effecten van schatkistbankieren kenbaar te 
maken. 

Uitvoering 
• Raad 08-011-2012: op initiatief van de gemeente Huizen heeft 

een bijeenkomst plaatsgevonden met de 15 gemeenten met het 
hoogste financieringsoverschot in Nederland. Dit heeft geleid 
tot een gezamenlijke brief aan de betrokken ministeries en de 
volksvertegenwoordiging. 

• Raad 14-02-2013: tussen VNG en Rijk is een akkoord bereikt 
over o.a. het schatkistbankieren. De gemeente Huizen heeft 
niet ingestemd met het bereikte akkoord omdat de bezwaren 
van Huizen niet zijn weggenomen (de meerderheid van de 
gemeenten heeft wel ingestemd). Huizen gaat onderzoeken wat 
nu de mogelijkheden zijn. 

• Raad 25-04-2013: op initiatief van Huizen is een bijeenkomst 
gehouden met 13 gemeenten; dit heeft geresulteerd in een 
gezamenlijke brief aan de tweede kamer. 

• Een wetsvoorstel ter zake is op 4 juli 2013 door de tweede 
kamer aangenomen. 

• Raad 12-12-2013: motie uitgevoerd. 

28-06-2012 (7) Repair Café 
• Het college moet betrokkenheid en inzet tonen om een Repair  

Café in Huizen mogelijk te maken en onderzoeken of het 
geschikt is als meewerkproject. 

Uitvoering 
• Raad 08-11-2012: het college wil een initiatief graag 

ondersteunen en "als dat nodig is" faciliteren. De gemeente zal 
het idee onder de aandacht brengen bij potentiële 
initiatiefnemers. 

• Raad 14-02-2013: bij de indiener van de motie (de CU) heeft 
een aantal mensen aangegeven het initiatief te ondersteunen. 
De CU zal verder onderzoek doen naar de mogelijkheid een 
Repair Café op te zetten. 

• Raad 21-3-2013: de CU heeft samen met betrokkenen de 
Stichting Repair Café Huizen opgericht. Motie Uitgevoerd. 
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28-06-2012 (8) Instelling fonds stimulering onderzoek van historisch Huizen 
Het college dient; 

• een fonds op te richten van € 15.000,-; 
• een regeling op te stellen op basis waarvan een bijdrage uit het 

fonds kan worden verkregen; 
• het beheer van het fonds onder te brengen bij de St. Huizer 

Museum; 
• jaarlijks door de St. Huizer Museum en de Historische Kring 

Huizen verslag te laten uitbrengen. 

Uitvoering 
• Raad 21-03-2013: er is een conceptregeling opgesteld; deze 

wordt besproken met de beide partijen. 
• Raad 12-12-2013: beide partijen zijn akkoord. Een voorstel voor 

de uitvoering wordt begin 2014 aan de raad aangeboden. 
• Raad 20-03-2014: het voorstel wordt 20 maart 2014 in de raad 

behandeld. Motie uitgevoerd. 

28-06-2012 (9) Verkleuring Lucentterrein 
• Het college dient d.m.v. overleg na te gaan in hoeverre 

gedeeltelijke "verkleuring" naar woningbouw tot een versnelde 
invulling van het Lucentterrein kan leiden. 

• De uitkomst van het overleg aan de raad ter beschikking te 
stellen. 

Uitvoering 
• Raad 08-11-2012: eind 2012/begin 2013 wordt een integraal 

voorstel aan de raad voorgelegd, waarin ook de verkleuring aan 
de orde komt. 

• Raad 14-02-2013: voorstel aangenomen. Motie uitgevoerd. 

28-06-2012 (10) Beeidkwaliteitsplan Hoofdwinkelcentrum 
• Het college dient in overleg te treden met de ontwikkelaars om 

het beeldkwaliteitsplan aan te vullen met enkele aspecten en 
het aangevulde plan gelijktijdig met het nog vast te stellen 
Voorlopig Ontwerp voor te leggen aan de raad 

Uitvoering 
• Raad 08-11-2012: het overleg met de ontwikkelaars heeft 

plaatsgevonden 
• Raad 14-02-2013: de ontwikkelaars hebben aangegeven de 

behandeling van het bestemmingsplan bij de Raad van State af 
te wachten (zitting maart 2013) en daarna het Voorlopig 
Ontwerp af te ronden. 

• Raad 12-12-2013: de Raad van State heeft het 
bestemmingsplan (v.w.b. het Hoofdwinkelcentrum) vernietigd. 
Reparatie van het bestemmingsplan is ter hand genomen en 
vaststelling daarvan wordt verwacht in het eerste halfjaar van 
2014. 

• Raad 25-09-2014: vaststelling van het bestemmingsplan wordt 
verwacht in het tweede halfjaar van 2014. 

• Raad 06-11-2014: vaststelling van het bestemmingsplan wordt 
verwacht in het eerste halfjaar van 2015. 
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• Raad 01-10-2015: besloten is tot een andere aanpak van dit 
dossier, waarmee de motie is vervallen. 

28-06-2012 (11) Motie Stadspark 
Opdracht aan het college om: 

• de toekomstige ontwikkeling van de sportclub AH78 in 
samenhang met een goed leefklimaat en wensen van de 
omwonenden vooralsnog blijvend te begeleiden en te 
monitoren; 

• de ontstane situatie mee te nemen binnen de verdere 
ontwikkeling en bestuurlijke visie op het standspark: 

• de communicatie tussen zowel de sportclub AH78 en 
omwonenden als het bestuur van Huizen transparant te 
houden; 

• het bovengenoemde op te nemen binnen haar Bestuurlijke 
Prioriteit in het Programma Onderwijs, Cultuur en Sport, 
mogelijk ook in samenhang met andere beleidsvelden; 

• de raad over het vervolg, verloop en ontwikkelingen daarvan 
regelmatig te infomeren. 

Uitvoering 
• Raad 08-11-2012: het beroep van de heer Van Dreven is door 

de rechtbank afgewezen. De heer Van Dreven is in hoger 
beroep gegaan bij de Raad van State en heeft om voorlopige 
voorziening gevraagd. De voorlopige voorziening is op 18 
oktober 2012 door de Raad van State afgewezen. De 
bodemprocedure loopt nog. 
De lichtmasten bij veld 2 zijn op 22 oktober jl. door sc AH'78 
geplaatst. Uiterlijk 17 november worden de huidige lichtmasten 
bij veld 1 verwijderd en worden de nieuwe lichtmasten daar 
geplaatst. 
In het nieuw af te sluiten huurcontract met sc AH78 zal een 
jaarlijks evaluatiemoment worden opgenomen tussen 
gemeente, club en omwonenden. 

• Raad 13-12-2012: het herontwikkelplan Stadspark is in 
november 2012 in de commissie besproken. 
Na deze consultatie gaat het plan de inspraak in, waarna een 
voorstel tot vaststelling voor de raad wordt voorbereid. 

• Raad 07-07-2013: het hoger beroep van de heer Van Dreven is 
door de Raad van State afgewezen. Het college heeft 
ingestemd met het nieuwe huurcontract met sc AH'78 

• Raad 26-09-2013: het overleg tussen zowel de sportclub AH78 
en omwonenden als het bestuur van Huizen wordt weer gestart. 
Het herontwikkelplan Stadspark wordt op 26-09-2013 in de raad 
behandeld. De motie is uitoevoerd. 

28-06-2012 (12) Behoud Koningin Wilhelminaschool. 
Opdracht aan het college om: 

• te laten onderzoeken of het oude schoolgebouw of bepaalde 
stijlelementen behouden kunnen blijven, bij de bouw van 
voldoende woningen; 

• dit onderzoek te laten uitvoeren door een bureau dat 
gespecialiseerd is in renovatie, behoud en hergebruik van 
gebouwd erfgoed. 
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Uitvoering 
• Raad 21-03-2013: het onderzoek is afgerond en behandeling is 

geagendeerd in de raad van 21 maart 2013. De motie is 
daarmee uitgevoerd. 

20-09-2012 (13) Herstructurering Gewest Gooi en Vechtstreek 
• De raad spreekt uit dat de gemeente Huizen zelfstandig dient te 

blijven en dit als uitgangspunt dient voor de inzet van de 
gemeente Huizen in het ARHI-proces. 

Uitvoering 
• Raad 08-11-2012: de beleidskeuze van de raad zal worden 

gecommuniceerd in de regionale discussie over samenwerking 
en bestuurskracht (overigens is er geen nieuwe arhi-
procedure). 

• Raad 14-02-2013: er is nog geen ARHI-procedure voor een 
gemeentelijke herindeling. 

• Raad 26-09-2013: de opvatting van Huizen is overgebracht 
naar de provincie. 

• Raad 12-12-2013: de opvatting van Huizen is ook weergegeven 
in de zienswijze van Huizen op het conceptadvies van de 
provincie aan de minister van BZK. 

• Raad 25-09-2014: de raad heeft een zienswijze vastgesteld 
voor de middellange termijn op basis waarvan inmiddels 
overleg is gevoerd met de BEL-gemeenten over de opzet voor 
een samenwerkingsagenda. 

• Raad 23-04-2015: in maart was er een bijeenkomst voor de 
raden van de HBEL-gemeenten over intensivering 
samenwerking. 

• Raad 10-12-2015: thans loopt geen ARHI-procedure meer. 
Inzake de intensivering van de samenwerking met de BEL-
gemeenten vindt binnenkort overleg plaats met de 
gedeputeerde. Motie (nog) niet uitgevoerd. 

27-09-2012 (14) Toewijzing Floriade 2022 aan Almere 
Opdracht aan het college om: 

• Een plan te presenteren waarin de mogelijkheden worden 
aangegeven om de komst van de Floriade 2022 voor Huizen te 
benutten. 

Uitvoering 
• Raad 08-11 -2012: derde kwartaal 2013 presenteert college een 

plan aan de raad. 
• Raad 12-12-2012: plan van aanpak wordt naar verwachting 

begin 2014 in de raad behandeld. 
• Raad 26-06-2014: op 15 januari 2014 heeft het college 

ingestemd met een basisdocument van de regio. Dit document 
is op 24 januari aan de raad verzonden (Is hiervoor niet in een 
overzicht 5.3 vermeld). Op basis hiervan wordt een plan van 
aanpak gemaakt dat uiteindelijk ter vaststelling aan de 
commissie EZ van de regio wordt voorgelegd. 
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• Raad 5 november 2015: de verwachting is dat het plan In de 
eerste helft van 2016 gereed zal zijn. 

• Raad 10-12-2015; idem. Motie (nog) niet uitgevoerd. 

01-11-2012 (15) Huizen in veilige handen 
• De raad draagt het college op te komen tot een convenant 

"Huizen in veilige handen" en daartoe met de 
vrijwilligerscentrale een startbijeenkomst te organiseren en het 
belang van een VOG tijdig via gemeentelijke media te 
communiceren. 

Uitvoering 
• Raad 13-12-2012: er is overleg met het sportplatform geweest. 

In de in december af te ronden concept Sportnota wordt 
aandacht besteed aan het convenant. 

• Raad 12-12-2013: met betrekking tot het convenant heeft de 
vrijwilligerscentrale een leidende en begeleidende rol op zich 
genomen. 

• Raad 13-02-2014 in april 2014 is een eerste bijeenkomst 
ingepland. 

• Raad 26-06-2014: in het 3® kwartaal wordt een eerste 
bijeenkomst ingepland. 

• Raad 06-11-2014: in het 1® kwartaal 2015 wordt een eerste 
bijeenkomst ingepland. 

• Raad 23-04-2015: 11 maart is een startbijeenkomst 
georganiseerd. 

• Raad 10-12-2015: er zullen nog meer bijeenkomsten volgen. 
Motie (nog) niet uitgevoerd. 

01-11-2012 (16) Europees voedselprogramma 
• De raad draagt het college op te verzoeken gebruik te maken 

van het Europese Voedselprogramma en als het verzoek wordt 
gehonoreerd de gelden door te geleiden naar de Voedselbank. 

Uitvoering 
• Raad 14-02-2013: met betrekking hiertoe is een brief 

verzonden. De motie is hiermee uitgevoerd. 

1-11-2012 (17) Zonnepanelen op het busstation 
• De raad verzoekt het college te rapporteren over de 

mogelijkheden en kosten van zonnepanelen op het busstation. 

Uitvoering 
• Raad 13-12-2012: de mogelijkheden zijn onderzocht en 

plaatsing van panelen wordt niet kansrijk geacht. 
• Raad 14-02-2013: de raad wordt naar verwachting in het 

tweede kwartaal een rapportage voorgelegd. 
• Raad 21-03-2013: de uitvoering van de motie wordt in een 

breder perspectief geplaatst. De haalbaarheid van 
zonnepanelen op meer gemeentelijke accommodaties wordt 
onderzocht. Het busstation wordt op de lijst geplaatst. De raad 
van juli wordt haalbaar geacht voor een voorstel. 

• Raad 04-07-2013: over de motie wordt geen mededelino 
gedaan. 
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• Geen mededelingen meer 

01-11-2012 (18) Groenonderhoud door inwoners van Huizen 
• De raad verzoekt het college de raad ter zake een voorstel te 

doen. 

Uitvoering 
• Raad 13-12-2012: het voorstel wordt in het 2® kwartaal 

voorgelegd. 
• Raad 04-07-2013: het voorstel wordt in het 3® - 4® kwartaal 

voorgelegd. 
• Raad 12-12-2013: het voorstel is in het 1® kwartaal 2014 

gereed voor behandeling. 
• Raad 20-03-2014: het voorstel is in het 2® kwartaal 2014 

gereed voor behandeling. 
• Raad 26-06-2014: de motie wordt in breder verband geplaatst, 

in het kader van de evaluatie wijk- en buurtbeheer. De evaluatie 
wordt in het 3®- 4® kwartaal van 2014 besproken in de 
commissie fysiek domein. 

• Raad 11-12-2014: de evaluatie wordt in het 1® kwartaal van 
2015 besproken in de commissie fysiek domein. 

• Raad 19-03-2015: de evaluatie wordt in het 2® kwartaal van 
2015 besproken in de commissie fysiek domein. 

• Raad 05-11-2015: de evaluatie is naar de commissie fysiek 
domein gestuurd; daarmee is de motie uitgevoerd. 

14-02-2013 (19) Grondkwaliteit van de banen van de skiclub Wolfskamer. 
De raad geeft het college opdracht: 
• Een onderzoek te laten uitvoeren naar de kwaliteit van de grond 

onder de vijf banen. 
• In overleg te treden met de skiclub over de gevolgen van de 

motie voor de aanleg van de zesde baan 
• Uitkomsten en gevolgen van het onderzoek aan de raad voor te 

leggen. 

Uitvoering 
• Raad 21-03-2013: het onderzoek is uitgevoerd; de gemeente 

wacht op de rapportage. 
• Raad 04-07-2013: motie aangepast: Onderwerp: "Geldlening 

aan skiclub Wolfskamer voor aanleg 6® baan". Het college 
wordt opgedragen - als de kwaliteit van de grond een aanleg 
van een 6® baan niet in de weg staat - een renteloze lening aan 
te bieden. 
Uitwerking vindt nu plaats. 

• Raad 26-09-2013: over de motie wordt oeen mededelino 
gedaan. 

• Geen mededelingen meer 

21-03-2013 (20) Natuurijsbaan 
• De raad geeft het college opdracht de mogelijkheid van een 

natuurijsbaan op de Wolfskamer te onderzoeken en de raad 
hierover te informeren bij de behandeling van de voorjaarsnota 
2013. 
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Uitvoering 
• Raad 04-07-2013: voorstel betiandeld; daarmee is de motie 

uitgevoerd. 

21-03-2013 (21) Portret van het staatshoofd 
• De raad draagt het college op Huizer kunstenaars te vragen 

zich aan te melden voor het maken van een statieportret en 
door middel van een procedure tot opdrachtverlening te komen. 

Uitvoering 
• Raad 04-07-2013: een ad hoe commissie uit de raad heeft op 

15 mei een selectie gemaakt van 4 kunstenaars die de 
opdracht hebben gekregen voor het maken van een schets. De 
commissie maakt op 9 juli daaruit een keuze. 

• Raad 26-09-2013: over de motie wordt geen mededeling 
gedaan. 

• Geen mededelingen meer. 

21-03-2013 (22) Onderzoek Winsemius naar gewestelijke samenwerking 
• Draagt het college op een bedrag van € 2.400 in mindering te 

brengen op de gewestbijdrage 2013 en dit besluit kenbaar te 
maken bij het gewest. 

Uitvoering 
• Raad 04-07-2013: er is een brief gericht op uitvoering van de 

motie verzonden aan het gewest. Hiermee is de motie 
uitgevoerd. 

25-04-2013 (23) Energiezuinige verlichting Huizer Museum 
• Opdracht aan het college om € 14.000 incidenteel aan het 

Huizer Museum ter beschikking te stellen voor de aanschaf van 
energiezuinige verlichting. 

Uitvoering 
Raad 04-07-2013: Motie is uitgevoerd. 

25-04-2013 (24) Verbreding uitvoeringsorganisatie sociaal domein 
• Opdracht aan het college om gesprekken te voeren met 

Bussum, Maarden, Muiden en de BEL-gemeenten over de 
mogelijkheid tot een gemeenschappelijke regeling te komen en 
de raad over de uitkomsten daarvan bij de behandeling van de 
voorjaarsnota te informeren. 

Uitvoering 
• Raad 04-07-2013: op 13 juni heeft een gesprek 

plaatsgevonden; in september vindt een nieuw gesprek plaats. 
• Raad 26-09-2013: over de motie wordt geen mededeling 

gedaan. 
• Geen mededelingen meer. 
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27-06-2013 (25) Inzet van verkeersregelaars 
• De raad draagt het college op om vóór 31 oktober een voorstel 

aan de raad voor te leggen naar de mogelijkheden om te allen 
tijde over voldoende verkeersregelaars te kunnen beschikken. 

Uitvoering 
• Raad 26-09-2013; voorstel wordt behandeld. De motie is 

uitgevoerd. 

27-06-2013 (26) Afstemming vergaderschema's in gewest 
• Om te bevorderen dat in regioverband de vergaderplanning 

dermate op elkaar afgestemd wordt dat de raden tijdig invloed 
kunnen hebben op de besluitvorming van de verbonden 
partijen. 

Uitvoering 
• Raad 26-09-2013: het vergaderschema 2014 voorziet hierin. 

De motie is afgehandeld. 
• Raad 07-11-203: er is een brief aan de regiogemeenten 

verzonden met het verzoek om een reactie op de motie. Het 
onderwerp staat ook op de agenda voor het overleg van de 
kring van griffiers. 

• Raad 20-03-2014: de griffierskring stelt voor dat alle verbonden 
partijen één datum (1 april) zouden moeten hanteren voor de 
aanbieding van de jaarstukken aan de deelnemende 
gemeenten. De bestuurders van de verbonden partijen zouden 
met betrekking hiertoe hun invloed moeten aanwenden. En 
vervolgens zouden de gemeenten hun vergaderschema's 
hierop moeten inrichten. 

• Raad 26-06-2014: over de motie wordt geen mededeling 
gedaan. 

• Geen mededelingen meer. 

27-06-2013 (27) Investeringen in fietsinfrastructuur 
• De raad draagt het college op om € 200.000 extra te investeren 

in de fietsinfrastructuur en in de raadsvergadering van 31  
oktober met een voorstel te komen. 

Uitvoering 
• Raad 07-11-2013: het voorstel is behandeld in de raad van 

oktober. De motie is afgehandeld. 

27-06-2013 (28) Actieplan evenementen 
• De raad draagt het college op vóór 1 maart 2014 een actieplan 

op te stellen voor de periode 2015-2019. 
Uitvoering 

• Raad 26-09-2013: het voorstel is in voorbereiding. 
• Raad 13-02-2014: het voorstel wordt in februari door het 

college vastgesteld en de raad kan daarna via de 
raadsinformatie daarvan kennisnemen. 

• Raad 21-05-2014: het voorstel is geagendeerd voor de 
commissie ABM van 12 juni en de raad van 26 juni. 

• Raad 26-06-2014: voorstel staat niet geagendeerd 
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• Raad 25-09-2014: over de motie wordt geen mededeling 
gedaan. 

• Geen mededelingen meer. 

27-06-2013 (29) Herinrichting Stadspark 
• De raad draagt het college op om € 200.000 extra te 

investeren in het Stadspark t.b.v. de herinrichting. 

Uitvoering 
• Raad 26-11-2013: de extra investering is opgenomen in het 

voorstel van de visie op het Stadspark. De motie is 
afgehandeld. 

04-07-2013 (30) Botterwerf 
• De raad draagt het college op de mogelijkheden te verkennen 

tot aankoop van de Botterwerf door de Stichting Huizer 
Botters. 

Uitvoering 
• Raad 26-09-2013: de beide stichtingen (Bottenwerf en Huizer 

botters) zijn met elkaar in overleg. 
• Raad 26-06-2014: het overleg heeft nog niet tot een oplossing 

geleid. 
• Raad 19-03-2015 de raad is een voorstel voorgelegd de 

Botterwerf aan te kopen. Het voorstel is aangenomen, 
waarmee de motie is afgehandeld. 

04-07-2013 (31) Vervanging lichtmasten door antieke lichtmasten 
• De raad draagt het college op vóór 1 maart een voorstel voor te 

leggen, waarbij het gebied waarbinnen antieke lichtmasten 
kunnen worden geplaatst, wordt vergroot. 

Uitvoering 
• Raad 26-09-2013: een voorstel is in voorbereiding. 
• Raad 13-02-2014: het voorstel is in het 1® kwartaal gereed voor 

behandeling. 
• Raad 20-03-2014: het voorstel wordt behandeld. De motie is 

hiermee afgehandeld. 

04-07-2013 (32) Directe hulp aan kinderen in armoede 
• De raad verzoekt het college de mogelijkheden na te gaan om 

aan kinderen die in armoede opgroeien kosteloos een 
verjaardagsbox te laten verstrekken. 

Uitvoering 
• Raad 26-09-2013: er zijn diverse gesprekken met de stichting 

Jarige Job gevoerd. De stichting hoopt voor het einde van het 
jaar te kunnen starten. 

• Raad 12-12-2013: het minimabeleid is herzien waarover 
voorstellen bij de raad liggen. 

• Raad 13-02-2014: In het onlangs door de raad vastgestelde 
minimabeleid worden diverse mogelijkheden geboden om extra 
in kinderen te investeren. 
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• Raad 20-03-2014: er is voldaan aan de motie, die hiermee is 
afgehandeld. 

31-10-2013 (33) HWC Keucheniusstraat 
• De raad geeft het college opdracht uiterlijk 15 december 2013 

een voorziening te treffen waardoor het zogenaamde "gat in de 
Keucheniusstraat" aan het oog wordt onttrokken. 

Uitvoering 
• Raad 7-11-2013: er wordt een plan gemaakt. 
• Raad 12-12-2013: plan komt in de raadsvergadering van 12 

december aan de orde. 
• Raad 13-02-2014: is gerealiseerd; motie is afgehandeld. 

31-10-2013 (34) Hoofdwinkelcentrum 
• De raad geeft het college opdracht extra onderzoek te doen 

naar het economisch draagvlak voor de mate van uitbreiding 
van het winkelarsenaal. 

Uitvoering 
• Raad 12-12-2013: opdracht wordt uitgevoerd. 
• Raad 23-04-2015: wordt meegenomen bij besluitvorming over 

het vervolgproces 
• Raad 01-10-2015: motie vervallen 

07-11 -2013 (35) Gescheiden wonen en zorg (bouwen voor ouderen) 
De raad draagt het college op 

• Te rapporteren over de behoefte aan nultredenwoningen 
• In de bouwopgave tot 2022 prioriteit te geven aan realiseren 

ouderenwoningen 
• Vooral te bouwen binnen wijken waar vergrijzing als eerste zal 

optreden 
• Gedifferentieerd en levensloopbestendig te bouwen 
• Doorstroommogelijkheden te realiseren, zodat woningen voor 

jongeren beschikbaar komen. 
• Onderzoek te doen of vrijkomend maatschappelijk vastgoed 

geschikt is voor bijvoorbeeld (groeps)opvang voor ouderen. 
• Hierover Voor de raadsvergadering van februari 2014 te 

rapporteren, inclusief een voorstel voor de verdere planning. 

Uitvoering 
• Raad 12-12-2013: een rapportage zal in de commissie RWM 

van 29 januari 2014 aan de orde komen. (In deze commissie 
van 29 januari 2014 is niet gerapporteerd, althans niet in een 
separaat agendapunt.) 

• Raad 13-02-2014: geen mededelingen 
• Geen mededelingen meer 

12-12-2013 (36) Collectieve verzekering voor minima 
• De raad draagt het college op de mogelijkheden te 

onderzoeken of een collectieve verzekering voor minima kan 
worden afgesloten. 
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Uitvoering 
• Raad 20-03-2014: wordt in voorbereiding genomen. 
• Raad 26-06-2014: wordt ingebracht in de stuurgroep sociaal 

domein en de bedoeling is dit in de tweede helft van 2014  
bestuurlijk op regionaal niveau te agenderen. 

• Raad 06-11-2014: in het voorjaar van 2015 volgt een voorstel 
aan de commissie. 

• Raad 23-04-2015: in juni volgt een procesvoorstel aan de 
commissie. 

• Raad 10-12-2015: in juni is de raad akkoord gegaan met het 
procesvoorstel (is niet eerder in "stuk" 5.3. gemeld). Aan het 
einde van het 1® kwartaal 2016 volgt meer informatie. 

• Einde onderzoeksoeriode 

11-12-2014 (37) Maaien van waterplanten in gedeelten van o.a. het Gooimeer 
• De raad draagt het college op in overleg te treden met de 

Coöperatie Gastvrije Randmeren over het veiliger maken van 
de afslagen naar de toegangsgeulen van de havens. Het 
college zal aan de raad uiterlijk in de raadsvergadering van 19  
maart rapporteren. 

Uitvoering 
• Raad 12-02-2015: het college heeft een gesprek gehad met de 

coöperatie. Vervolgafspraken worden gemaakt. 
• Raad 19-03-2015: motie uitgevoerd. 

Rekenkamer moties rapport 
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