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Het onderzoek van Pointer is in 2020 uitgevoerd. Het gaat over wat er in de Tweede 
Wereldoorlog is gebeurd met het vastgoed van Joodse inwoners. Uit dit onderzoek komt 
naar voren dat het indicatief gaat om ongeveer vier woningen. Zoals u weet heb ik hier eind 
vorig jaar al over gesproken met raadslid Terlouw. Zij stelde mij in kennis van het feit dat zij 
persoonlijk geïnteresseerd is in deze historie en had er ook al (veel) onderzoek naar gedaan. 
Daarbij kwam ook aan de orde de vraag in hoeverre hier een verantwoordelijkheid van de 
gemeente is. Die verantwoordelijkheid betreft ook de afweging die wij als college (met uw 
raad) moeten maken over de vraag in hoeverre de aard van het onderwerp gemeentelijke 
inzet rechtvaardigt. Dat andere gemeenten wellicht wel onderzoek laten doen, is daarbij voor 
ons minder relevant dan de context waarin dat gebeurt.

Uit de contacten met mevrouw Terlouw en u is ons niet gebleken dat er indicaties zijn van 
gedrag onzerzijds dat niet goed of “fout” zou zijn. Dat wil overigens niet zeggen dat er niets is 
gebeurd, maar het kan wel de beantwoording van uw vraag inkleuren. Vanuit dat perspectief 
willen wij het volgende:

Het college zal in overleg treden met onze Historische Kring over de vraag of zij een 
(verkennend) onderzoek willen doen op dit gebied waarbij onder meer aan de orde zullen 
komen:
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Hieronder treft u de beantwoording aan van uw vragen.

In hoeverre is er door de gemeente Huizen zelf al onderzoek hiernaar gedaan?1.

Antwoord:

Door de gemeente Huizen is geen onderzoek gedaan.

2.

Antwoord:

3.

Antwoord:

Dit nemen we mee in het overleg met de Historische Kring.

Is het college bereid om verder in het onderzoek mee te nemen:4.

a.

b.

De heffingen opgelegd aan terugkerende Joden na de oorlog?c.

d.
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Is het college bereid verder onderzoek te laten doen met betrekking tot die panden en 
andere van Joden geroofde panden die niet in de verkaufsbucher staan?

De betrokkenheid direct of indirect van de gemeente bij de verkoop van 
panden tijdens en na de oorlog?

De gevorderde panden van Joodse inwoners ten behoeve van de Duitse 
oorlogsvoering? Zo ja, de daarvoor betaalde vergoedingen aan de gemeente?

Wij zijn bereid met de Historische Kring in overleg te gaan over het (willen) doen van 
onderzoek. Zie inleiding hierboven.

Uiteraard wordt aan de Historische Kring ook mee gegeven dat zowel u als mevrouw 
Terlouw over relevante informatie beschikken. Van de gemaakte afspraken wordt uw raad op 
de hoogte gehouden. De (beperkte) financiële effecten zullen naar verwachting binnen de 
begroting worden opgevangen.

Het gemeentelijk toewijzingsbeleid van aan Joodse eigenaren gerestitueerde 
woningen

Is het college bereid om bijvoorbeeld de Historische Kring hier verder onderzoek naar 
te laten doen?



Antwoord:

Dit nemen we mee in het overleg met de Historische Kring.

5.

Antwoord:

6.

Antwoord:

Dat achten wij in dit stadium niet nodig.

Is het college bereid de bevindingen van het onderzoek te delen met de raad?7.

Antwoord:

8.

Antwoord:

Ja, in eerste instantie informeren wij u over de resultaten van het overleg met de 
Historische Kring en, als het onderzoek wordt gedaan, zodra het gereed is.

Wij zullen het financiële aspect bespreken met de Historische Kring. Daarbij geldt wel 
ons (voorlopige) voornemen om hiervoor beroep te doen op bestaande budgetten.

Is het college bereid ervoor te zorgen dat mogelijke immorele handelingen van de 
gemeente jegens Joden in Huizen alsnog gecorrigeerd worden?
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Is het college bereid tot het instellen van een klankbordgroep met 
vertegenwoordigers van lokale en Nederlandse Joodse Gemeenschap die toezicht 
houdt op het onderzoek?

Is het college bereid hiervoor de benodigde financiële middelen ter beschikking te 
stellen?

Op dit moment wil en kan het college niet vooruitlopen op uitkomsten die ons niet 
bekend zijn (zie inleiding) en eerst na afronding van een onderzoek duidelijk kunnen 
worden.



Hoogachtend,
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burgemeester en wethouders, 
P.W.J. Veldhuisen N.

Mr^meester


