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Huizen presenteert begroting 2018

Wethouder
Janny Bakker

“In de begroting van 2018 is het 
beleid van matiging van lasten 
(belastingen en heffingen) voor 
inwoners en bedrijven
voortgezet. Daarnaast blijven we 
ook investeren in o.a. nieuwbouw 
en revitalisatie schoolgebouwen, 
infrastructuur, de kustvisie, de 
ontwikkeling van het Keuchenius-
gebied, in het sociale beleid 
en in extra projecten die in de 
begroting zijn opgenomen.

De matiging van lasten voor 
inwoners en bedrijven blijft 
per belastingsoort en per jaar 
variëren. Zo valt de afvalstoffen-
heffing voor 2018 hoger uit. Daar 
staat tegenover dat de rioolheffing 
wordt verlaagd. En net als in 2015, 
2016 en 2017 krijgen inwoners en 
bedrijven ook in 2018 een korting 
van 10 procent op de OZB.

Hoewel de begroting net niet 
helemaal sluitend is, is er geen 
aanleiding om extra te bezuinigen. 
De sterk aflopende tekorten kunnen 
worden gedekt door een extra
bijdrage uit de reserve.
De gemeente houdt dan nog 
voldoende reserves om eventuele 
tegenslagen op te vangen.”

Verwachtingen tot en met 2021
De begroting toont de volgende cijfers:

Bedragen x s 1.000 2018 2019 2020 2021

Resultaat zonder maatregelen -3.745 -3.220 -2.849 -2.857

Bezuinigingen huidige raadsperiode 2.597 2.608 2.608 2.608

Resultaat na maatregelen -1.148 -612 -241 -249

Het college van Huizen heeft de begroting 2018 vastgesteld. In de begroting staat 
waar de gemeente in 2018 geld aan gaat uitgeven en hoeveel. Op 2 november a.s. 
behandelt de gemeenteraad de begroting en de belastingvoorstellen.   
 
In de begroting zijn reserveringen opgenomen voor taken die nog moeten worden uitgevoerd. 
Bijvoorbeeld omdat ze in het collegeprogramma 2014-2018 staan, onvermijdelijk zijn of nu al 
bekend zijn. Zo wordt er de komende jaren geïnvesteerd in schoolgebouwen, infrastructuur en 
de kustvisie. Ook is er extra geld beschikbaar gesteld voor onder meer toerisme, evenementen 
en een aantal regionale taken. Daarnaast ligt het komende jaar de aandacht op de uitvoering 
van projecten: de ontwikkeling van het Keucheniusgebied, de nieuwbouw van het
Erfgooierscollege, de ontwikkeling van Naarderstraat 66, de derde fase van de haven en de 
verenigingsaccommodaties van de Zuidvogels en The Pride.

Op deze pagina’s presenteren wij onze begroting. Wij geven u uitleg over de financiële positie 
van de gemeente. Ook kunt u lezen wat u kwijt bent aan gemeentelijke belastingen en wat de 
begroting betekent voor uw woonlasten.



U bent welkom bij de 
begrotingsbehandeling
Het behandelen van de begroting gebeurt tijdens een speciale raadsvergadering.
De gemeenteraad bespreekt de plannen van het college en stelt de begroting vast. Dit is een 
belangrijk moment in het jaar. Want aan welke zaken gaat de gemeente geld uitgeven in 
2018, en hoeveel?

Donderdag 2 november
in de raadzaal
De begrotingsbehandeling vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, op donderdag
2 november. De vergadering start om 16.00 uur en duurt tot ongeveer 23.00 uur. Tussen 18.00 
en 19.30 uur is er pauze. 

Vergaderingen 
live
meeluisteren?
U bent van harte welkom bij
de openbare vergaderingen
van de raad, in de raadzaal van 
het gemeentehuis.
Ook is het mogelijk om
commissie- en raads-
vergaderingen live te volgen
via internet.
De streaming vindt u op
gemeenteraadhuizen.nl

Belastingen
Sociaal belastingklimaat
Het beleid van matiging van gemeentelijke lasten (belastingen en heffingen)
voor inwoners en bedrijven wordt voortgezet. Dit ondanks de investeringen en 
extra middelen die in de begroting zijn opgenomen. Wel kan die matiging per 
belastingsoort en per jaar variëren. Een voorbeeld is de afvalstoffenheffing.
Huurders van woningen betalen in Huizen alleen de afvalstoffenheffing.
Huiseigenaren betalen ook rioolheffing en onroerende zaakbelasting.
De vastgestelde tarieven van de verschillende belastingen worden verderop 
toegelicht.

Hoe verhouden de Huizer woonlasten zich tot het landelijke beeld?
Elk jaar verricht het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden 
(Coelo) onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten (afvalstoffenheffing, rioolheffing en 
onroerende zaakbelastingen). De resultaten worden gepubliceerd in de Atlas van de Lokale 
Lasten. Uit het belastingoverzicht voor 2017 blijkt dat de gemeente Huizen voor de heffingen 
die tot de woonlasten worden gerekend de 30e plaats inneemt. In dit overzicht heeft nummer
1 de laagste en nummer 396 de hoogste tarieven. In 2016 nam Huizen nog de 57ste plaats in. 
De verwachting is dat Huizen in 2018 zakt in deze lijst, vanwege de stijging van de
afvalstoffenheffing. 

Wat gaat u in 2018 betalen?
Afvalstoffenheffing
De gemeente bouwt geen voorziening op voor de afvalstoffenheffing, omdat eventuele voor- 
en nadelen direct verrekend worden in het tarief. Zo kreeg de gemeente Huizen voor 2017 van 
de GAD ruim 7 ton aan opslagbijdrage terug. Dit is direct in het tarief van 2017 verrekend. 
Daardoor viel het tarief afvalstoffenheffing 2017 laag uit. Zo’n voordeel heeft de gemeente 
dit jaar niet. Dit heeft het gevolg dat het tarief afvalstoffenheffing in 2018 hoger uitvalt. 
Hiernaast vloeit uit de huidige inzichten voort dat kosten die verband houden met
straatreiniging op een andere wijze over de heffingen verdeeld worden: per 2018 wordt 20% 
van de kosten voor straatreiniging meegenomen in de exploitatie afvalstoffen.
De verhouding in de doorberekening van kosten straatreiniging wordt hiermee gebracht op 
30% in de rioolexploitatie en 20% in de exploitatie afvalstoffen.

Tarieven 2017 2018      
Alleenwonend s 180,60 s 223,44
Meerpersoonshuishoudens s 240,72 s 297,84

Rioolheffing
In de rioolheffing zitten de kosten van waterafvoer, regenwaterinzameling en de aanpak van 
grondwaterproblemen. In het tarief is rekening gehouden met de trendmatige verhoging van 
0,9%. De jaarlijkse extra verhoging van de rioolheffing is per 2017 bepaald op 0,6% (dit was 
1,5%). Dit is nodig voor toekomstige investeringen. Per 2018 worden de kosten voor
straatreiniging voor 30% (dit was 50%)  meegenomen in de rioolexploitatie. Daardoor valt 
het tarief voor 2018 lager uit: s 207,18. In 2017 was dit s 218,08.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)
De toch al lage tarieven in de OZB worden sinds 2014 verlaagd met 10%. Dit doet de
gemeente Huizen om haar inwoners en bedrijven tijdens de recessie van de afgelopen jaren 
te ontzien en om de koopkracht een impuls te geven. Hoewel Nederland langzaam uit de 
economische crisis lijkt te komen, worden de tarieven OZB ook in 2018 met 10% verlaagd.
Wel geldt een trendmatige verhoging van 0,9%. De definitieve vaststelling van de tarieven 
vindt plaats in december, als alle taxaties zijn afgerond. 

Overige heffingen en retributies
De gemeentelijke leges worden aangepast met de trendmatige bijstelling van 0,9%.
De gemeentelijke leges zijn: leges voor het voltrekken van een huwelijk, rechten voor de 
begraafplaats, tarieven voor terrassen, uitstallingen op gemeentegrond, en marktgelden.
De gemeente Huizen rekent voor reisdocumenten en rijbewijzen de wettelijke voorgeschreven 
tarieven. 

Tarieven 2017 Tarieven 2018

Paspoort > 18 s 64,75 s 65,30

Paspoort < 18 s 51,45 s 52,00

Reisdocument voor vluchtelingen en 
vreemdelingen

s 51,45 s 52,00

Nederlandse Identiteitskaart > 18 s 50,65 s 51,05

Nederlandse Identiteitskaart < 18 s 28,60 s 29,05

Rijbewijzen s 38,95 s 39,65
  
Effecten gemeentelijke woonlasten:
afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB

Enkele rekenvoorbeelden OZB waarde woning 2017 2018

Alleenstaande huurder s 250.000 s 180,60 s 223,44

Gezin, huurwoning s 450.000 s 240,72 s 297,84

Alleenstaande, eigen woning s 250.000 s 543,68 s 576,62

Gezin, eigen woning s 450.000 s 719,80 s 768,02
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Ter voorbereiding op de begroting 2018 
vraagt het CDA aandacht voor het
volgende:

Financieel gezond
Huizen heeft geen schulden, lage lasten en 
een goede reservepositie; dat maakt
Huizen tot een financieel gezonde
gemeente. Door de komende jaren fors te 
bezuinigen en een bijdrage uit de reserve 
(= spaargeld dat in het verleden is opge-
bouwd) is de begroting voor 2018 sluitend.

Niet potverteren, maar investeren!
Dit college, waar CDA-wethouder Janny 
Bakker deel van uitmaakt, zet fors in op 
investeren in het voorzieningenniveau, 
zonder dat er sprake is van potverteren. 
In 2018 zullen de volgende projecten 
worden uitgevoerd: de ontwikkeling van 
het Keucheniusgebied, de nieuwbouw van 
het Erfgooierscollege, de ontwikkeling van 
Naarderstraat 66, de ontwikkeling van het 
achterste deel van de oude haven en de 
verenigingsaccommodaties van HSV
De Zuidvogels en Winterguard The Pride. 
Van potverteren is geen sprake, van
investeren wél!

Blijverslening
Het CDA zet zich al jaren in voor de
invoering in Huizen van de Blijverslening: 
een product dat bijdraagt aan de realisatie 
van het uitgangspunt dat ouderen en 
mensen met een beperking zo lang
mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. 
Met de Blijverslening helpt de gemeente 
haar inwoners een woning
levensloopbestendig te maken. 

Kustzone
Het CDA blijft aandacht vragen voor de 
ontwikkeling van de kustzone.
Samen met ondernemers, watersporters en 
watersportverenigingen dient Huizen als dé 
Haven van het Gooi de mogelijkheden van 
waterrecreatie langs onze kust in daden om 
te zetten.

Eigen bijdragen voorzieningen
Inwoners die een beroep doen op
voorzieningen betalen hiervoor een eigen 
bijdrage. Door de inzet van het CDA wordt 
de systematiek van deze eigen bijdragen 
vereenvoudigd en de hoogte hiervan voor 
inwoners met zware en lichte beperkingen 
gelijk getrokken.

Onderwijshuisvesting
Het CDA zet zich in voor nieuwbouw van
de Rehobothschool. Plannen hiervoor,
waarbij ook gekeken wordt of er mogelijke
financiële voordelen zijn te behalen door
de renovatie c.q. nieuwbouw van de
Zenderkerk hierbij te betrekken, wil het 
CDA uitgewerkt zien. Daarnaast wil het CDA
een onderzoek naar de financiële
haalbaarheid De Springplank te verhuizen 
naar het Ellertsveld om daar een
clusterschool te vormen met De Wijngaard. 
Tenslottte willen wij een onderzoek naar de 
financiële mogelijkheden van de ambitie 
van de Dr. Maria Montessorischool hun 
gebouw energieneutraal te krijgen.

Tijdelijke korting op de OZB
Ook voor 2018 geldt, als tijdelijke financiële 
tegemoetkoming voor burgers en bedrijven, 
een korting op de OZB van 10%.
Met dit CDA-initiatief kiest Huizen voor een 
beleid ter versterking van het besteedbare 
inkomen in Huizen.

Samenwerken is Oké,
Samenvoegen Nee!
De provincie heeft met de Arhi procedure 
druk uitgeoefend op de gemeenten om 
tot een samenwerkingsverband of fusie te 
komen. De HB(E)L gemeentes zijn hard 
aan het werk gegaan om tot een gemeen-
schappelijke regeling, ter versterking van 
de regionale bestuurskracht te komen.
Wij hopen, dat deze gemeenschappelijke 
regeling binnenkort wordt goedgekeurd.
Huizen kan prima financieel en
organisatorisch zelfstandig functioneren, 
kleinere gemeenten hebben het vaak 
moeilijker. Op het gebied van Sociale Zaken 
wordt al samengewerkt, dat juichen wij van 
harte toe. Dorpsbelangen Huizen vindt: 
Samenwerken is Oké, Samenvoegen NEE.

Feestweek 2017
De Huizerdag en het Havenfestival zijn 
dit jaar ondanks het regenachtige weer, 
zeer druk bezocht. Op de Huizerdag vielen 
er zelfs hagelstenen, maar dat weerhield 
de inwoners van Huizen niet om toch een 
kijkje te nemen bij dit gezellige evenement. 
Bij het Havenfestival was er ruimte voor 
een E-motion, elektrische auto’s werden 
geshowd en aanbieders van zonnepanelen 
konden het publiek voorlichten.
Zonnepanelen zijn vaak een grote
investering, maar daarmee zijn de inwoners 
van Huizen op de toekomst voorbereid. 
Wij willen alle vrijwilligers bij de feestweek 
en andere evenementen bedanken.
Zonder de inzet van de vrijwilligers zouden 
vele activiteiten niet mogelijk zijn.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Dorpsbelangen Huizen vindt, dat bus 320 
de meerijd-variant via het ’t Merk, prima 
voldoet voor traject Huizen/Hilversum.
Het vorige college was akkoord gegaan met 
HOV via het Meenttracé.
Daar is veel verzet tegen gekomen, want 
het kostte niet alleen miljoenen Euro’s ook 
honderden bomen zouden moeten wijken 
voor de busbaan.
Het compromis: het Meenttracé zonder 
busbaan, waarbij de splitsing bij de
Regentesse, via de aangepaste bestaande 
weg plaatsvindt, is een goed alternatief, 
alle bomen blijven hierbij behouden.
Ons speerpunt: een lightrail Almere - 
Utrecht, deze staat sinds kort als speerpunt 
op de regionale samenwerkingsagenda. 

Financiën
Dit is de laatste begroting van de
raadsperiode 2014-2018.
Afgelopen jaren is er veel geld geïnvesteerd 
in een breed scala van projecten. 
Deze kwamen allemaal ten goede aan 
de inwoners van Huizen. De leden van de 
verschillende sportverenigingen zullen
met een goed gevoel terugkijken naar de 
beslissingen van de gemeenteraad.
De accommodaties van HSV De Zuidvogels, 
AV Zuidwal, en Winterguard The Pride 
hebben een subsidie en/of geldlening 
ontvangen. De kinderboerderij is 4 oktober 
jl. opgeleverd, het fietspad langs het
Gooimeer is vernieuwd.

De reserves van de gemeente Huizen zijn 
nog steeds voldoende. De hoeksteen om 
onze gemeente zelfstandig te kunnen laten 
voortbestaan. Dorpsbelangen Huizen zal 
zich blijven inzetten voor een gedegen 
financieel beleid.

In de gemeenteraad van Huizen zijn
negen politieke partijen

vertegenwoordigd: VVD, CDA, D66, 
Dorpsbelangen Huizen, PvdA,

GroenLinks, ChristenUnie,
Leefbaar Huizen, en SGP.

Elke fractie heeft een eigen
visie op de begroting. Deze visies zijn

in de begrotingskrant opgenomen,
in de vorm van korte colums. Alle

fracties beschrijven de onderwerpen
die voor hen belangrijk zijn bij de

behandeling van de begroting.
De verschillen in visie komen ook aan
de orde tijdens de behandeling van de
begroting op 2 november aanstaande. 

De teksten zijn gemaakt onder
verantwoordelijkheid van de fracties.
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Het huidige gemeentebestuur heeft, in 
de aanloop naar de a.s. gemeenteraads-
verkiezingen, haar laatste begroting 
gepresenteerd. Hierin wordt vooral met 
tevredenheid geconstateerd dat de belang-
rijkste punten uit het coalitieprogramma 
zijn gerealiseerd. Wat er beter had gekund 
wordt natuurlijk niet vermeld en een 
inspirerende visie op de komende jaren is 
er ook niet echt bij.

Begroting  
De begroting is structureel niet in
evenwicht. Met onze forse reserves achter 
de hand is het  geen probleem om de
tekorten op te vangen, maar het is wel 
lastig uit te leggen dat er geen ruimte is 
voor nieuw beleid. Vooral het niet
toekennen van subsidies voor evenementen 
(Oldtimers!) en het tekortschietende geld 
voor wegenonderhoud heeft ons zeer 
verbaasd. Verder kunnen we verwachten 
dat de buurgemeenten, door de
intensievere samenwerking, steeds
indringender naar onze reserves zullen 
kijken. We zullen daarom moeten komen 
tot een heldere visie op de vraag hoe we 
de reserves kunnen blijven inzetten voor 
Huizen.

Keuchenius
De aanpak van de Keucheniusstraat heeft 
het afgelopen jaar, naast waardering, toch 
vooral ook veel onbegrip en frustratie 
gebracht bij de participanten en bij de
winkeliers in het oude centrum. Daarbij 
komt, dat die aanpak zoveel geld en 
bestuurlijke capaciteit heeft gekost dat 
andere projecten niet echt verder zijn 
gekomen. De VVD is er voor alle Huizers 
en niet alleen voor de inwoners van het 
oude dorp. Daarom vinden wij dat in de 
volgende coalitie de ontwikkeling van de 
Havenstraat en van het Nautisch Kwartier 
en omgeving met kracht ter hand genomen 
moet worden. 

Veiligheid 
Uit cijfers van de gemeente blijkt dat de 
inwoners van Huizen zich minder veilig 
voelen dan in andere gemeenten.
De VVD vindt dat dat komt omdat de 
huidige coalitie te weinig doet aan
overlast, vernielingen en andere vormen 
van kleine criminaliteit die mensen echt
raken. Er wordt in de begroting wel veel 
geld uitgetrokken voor de bestrijding
daarvan, maar dat is vooral een softe 
aanpak, die te weinig resultaat oplevert, 
ook niet in het komende jaar. 

Zondagsrust  
De starheid waarmee deze coalitie
vasthoudt aan de winkelsluiting op zondag, 
en daar geen enkele uitzondering op wenst 
te maken zoals dit jaar op zondag 24 en 
31 december, stuit steeds meer inwoners en 
ondernemers tegen de borst. Huizen is het 
enige dorp in de provincie Noord-Holland 
waar de winkels op deze twee zondagen 
niet open mogen zijn. Ondernemers
verliezen hierdoor heel veel omzet. De VVD 
vindt dat ondernemers niet door de
gemeente betutteld moet worden en zelf 
moet kunnen kiezen of de winkel op 
zondag open gaat of gesloten blijft. Daar 
zullen wij ons voor blijven inzetten!

Op 2 november wordt de laatste begroting 
van deze raadsperiode behandeld. 
Terugkijkend op de afgelopen periode dan 
valt het op dat dit college heel hard heeft 
gewerkt en dat Huizen er op dit moment 
veel beter voorstaat dan vier jaar geleden.
 
Wat is er zoal bereikt?
• Doorbraak in het HOV-dossier
• Een unieke aanpak voor het WMO en de 

jeugdwet
• Betere gebouwen voor onze scholen
• Een mooie culturele bestemming voor de 

krachtcentrale
• Stevig op de kaart zetten van het 

klimaat en duurzaamheid
• Transitie van leegstaande kantoren naar 

woningen
• Eindelijk een oplossing voor het 

Keuchenius-dossier
• Vermindering van het aantal woning 

inbraken 
• Iedereen kansen met betere participatie 

van sociaal zwakkeren
• Energiesubsidies voor woningeigenaren
• Regionale woonvisie en opvang van 

statushouders

En dit alles is gerealiseerd binnen gezonde 
financiële kaders.

De begroting voor 2018 is een overgangs-
begroting en bevat eigenlijk geen hele 
bijzondere zaken. De reden hiervoor is dat 
een college moet voorkomen dat zij te veel 
meeregeert in de volgende periode. Maar, 
het betekent niet dat er geen ambities meer 
zijn. Integendeel.

Als het aan D66 ligt dan gaan we door 
op de ingeslagen weg. Wat ons betreft 
betekent dit dat we aan de slag gaan met 
de nieuwe Kustvisie, de Havenstraat (BNI-
terrein), het verder verduurzamen van ons 
energieverbruik, Huizen aantrekkelijker 
maken als woon- en vestigingsplaats en het 
verder ontwikkelen van de werkgelegen-
heid. Om dit allemaal te kunnen realiseren 
is visie, inzet en geld nodig. Gelukkig 
beschikt Huizen over ruime financiële 
middelen die wat ons betreft geïnvesteerd 
kunnen worden in een nog beter dorp. 
Misschien wel het beste dorp.

Maar voordat het zover is, is eerst het 
woord aan de provincie. Op dit moment 
is het nog steeds onzeker of Huizen 
zelfstandig zal blijven, of dat wij moeten 
fuseren met andere gemeenten in het 
Gooi. Vervolgens is het in maart 2018 aan 
de inwoners van Huizen om zich bij de 
gemeenteraadsverkiezingen uit te spreken 
over de resultaten van de afgelopen vier 
jaar en over de koers die zij willen varen. 
D66 kijkt met vertrouwen vooruit - het 
woord is straks aan U.



GroenLinks: door met onze successen
 
Dat GroenLinks al 3,5 jaar in h–et college 
zit, is goed merkbaar voor Huizen.
De gemeente is socialer, groener, en opener 
geworden! Vele langlopende dossiers zijn 
vlotgetrokken. De komende jaren
willen we onze successen graag oogsten én 
uitbreiden.
 
Sociaal
De klanttevredenheid in het Sociaal
Domein is goed, maar we blijven zoeken en 
werken om het nog beter te doen.
In Huizen hebben we prachtige buurcentra 
die het geweldig doen, zoals Tijd voor 
Meedoen in de Draaikom. Alle scholen in 
Huizen moeten in een goed gebouw
gehuisvest zijn. In 2019 moet de
verbouwing van het Erfgooiers College 
klaar zijn! Ook de sportaccommodaties
krijgen de aandacht die nodig is.
Zuidvogels krijgen een nieuw clubgebouw, 
Zuidwal en The Pride geld om te
verbouwen.
 
Groen
Jarenlange inzet tegen een vrije busbaan 
langs de Regentesse en door de Meent heeft 
geleid tot een compromis: meerijden over 
de bestaande wegen via de Meent.
Leegstaande kantoren zijn omgebouwd tot 
woningen, bijvoorbeeld langs de
Huizermaatweg. We blijven hiermee 
doorgaan. Het Huizer klimaatprogramma 
wordt voortvarend uitgevoerd, en elke week 
wordt Huizen iets duurzamer. Ook wordt er 
in Huizen stevig gewerkt om wateroverlast 
te voorkomen.  Riolen en wegen worden 
aangepakt, en de gemeente is aangesloten 
bij Operatie Steenbreek om de verstening 
van Huizen tegen te gaan. Op dat gebied 
is nog veel te winnen! Ondertussen is het 
Stadspark flink aangepakt, en vind je 
daar nu een mooie natuurspeelplaats, een 
voetbalcourt, nieuwe bruggen en paden en 
de eerste energieneutrale kinderboerderij 
van Nederland! Het Goois Natuurreservaat 
heeft extra middelen gekregen om de ons 
zo dierbare natuur nog beter te
beschermen en beheren. Met scholen en 
sportverenigingen zijn afspraken gemaakt 
over inzameling van zwerfafval.
Het tegengaan van klimaatverandering 
en de gevolgen daarvan wordt dé opgave 
van de komende jaren. Dat lukt alleen als 
iedereen samenwerkt! Via de campagne-
website huizenklimaatbewust.nl worden 
bewoners hier actief bij betrokken.
 
Open
Het gaat beter met de communicatie van 
de gemeente. De website is actueel, en de 
gemeente verzorgt contact via social media. 
De gemeente heeft een mooie klimaatkrant 
uitgebracht en, in samenwerking met 
GroenLinks, een informatieve jeugdkrant. 
Bij werkzaamheden aan de weg of het 
groen staan tegenwoordig duidelijke 
informatieborden, zodat inwoners op de 
hoogte blijven. Vorig jaar vroegen we om 
een werkconferentie over
burgerparticipatie. Die conferentie komt 
nog voor de lente en we werken daar graag 
aan mee. De informatieavonden over de 
herindeling zijn een voorbeeld van hoe wij 
dat graag zien. Instellingen, bedrijven en 
inwoners werden gehoord!
In Huizen kun je langs een mooie
beeldenroute fietsen en de monumentenlijst 
zal uitgebreid worden.

Huizen moet bruisen! 
Op zondag 24 en zondag 31 december
blijven winkels dicht in Huizen.
Onze winkelcentra zullen deze dagen 
uitgestorven zijn terwijl je in alle ons 
omliggende plaatsen open winkels ziet 
en gezelligheid. In Huizen blijft het stil. 
Ondernemers missen hierdoor mogelijk 
honderdduizenden euro’s omzet en 68 
van hen vroegen het college van B&W 
een uitzondering te maken op de in het 
collegeakkoord gemaakte afspraak dat 
winkels in Huizen op zondag dicht blijven. 
Omdat zij anders omzet missen aangezien 
veel consumenten in ander Gooise 
gemeenten zullen gaan winkelen waar 
winkels wél open zijn. Huizen is namelijk 
de enige gemeenten in de regio, zelfs in 
heel Noord Holland, die ondernemers zo 
vlak voor Kerst en oud & nieuw verhindert 
te ondernemen. Het college reageerde 
negatief op dit verzoek onder verwijzing 
naar gemaakte politieke afspraken. Verder 
geen uitleg maar ‘afspraak is afspraak’! 
Daar moeten de ondernemers, maar ook 
de PvdA die vragen aan het college stelde, 
het mee doen.

Niet alleen ondernemers worden door het 
collegebesluit gedupeerd maar ook de 
consument. Deze moet voor de (laatste) 
(kerst)boodschappen, cadeautjes en andere 
inkopen, uitwijken naar elders. Doodzonde 
en onnodig ook.

In een samenleving moet je rekening 
houden met elkaar. Dus ook met een 
minderheid die sterk gewortelde gevoelens, 
vanwege zowel religieuze als andere 
redenen, heeft om de zondag als rustdag 
te zien. Daarom heeft ook de PvdA in het 
verleden afspraken gemaakt de winkels ge-
sloten te houden. Die dateren echter inmid-
dels van 8 jaar geleden en in de tussentijd 
is de maatschappij en ook de economie 
veranderd. Er ligt nu een duidelijk verzoek 
dat de PvdA wil honoreren. De PvdA is 
überhaupt voorstander van het toestaan 
van (een beperkte) opening van winkels 
op zondag en vindt dat supermarkten elke 
zondag open mogen zijn. 

In de gemeenteraad van Huizen hebben 
de christelijke partijen CDA, Christen Unie 
en SGP samen 8 zetels van de in totaal 
27. Nog geen 30% dus. Het zijn de laatste 
twee partijen die nu een uitzondering op 
de collegeafspraken verhinderen. Met 3 
zetels! Het CDA was namelijk, zo vermeldde 
deze partij een week geleden, bereid wél 
een uitzondering te maken. Maar vanwege 
de collegeafspraken waar een negende 
deel van de raad aan vasthoudt, stelt 
het CDA met de overige coalitiepartners 
de ondernemers toch teleur. Kennelijk is 
het vasthouden aan politieke afspraken 
belangrijker dan het belang van onze 
ondernemers en de consument? 
 
Wij geven het niet op en dienen tijdens 
de volgende raadsvergadering een motie 
in. Er is tevens een petitie gaande om het 
college te vragen alsnog akkoord te gaan. 
Wij bevelen ondertekening van harte aan! 
U vindt deze petitie via Google middels de 
trefwoorden petitie en koopzondagen in 
Huizen. 

I www.pvda-huizen.nl
F www.facebook.com/pvda.huizen
T www.twitter.com/pvdahuizen

P.S. Wat wij van de begroting 2018 vinden, 
kunt u op 2 november lezen op
www.pvda-huizen.nl

Hart voor Huizen
De SGP kijkt uit naar het nieuwe ‘Keuhart’, 
de realisering van de Keucheniushof.
Kleinschalig en passend bij de maat en 
schaal van Huizen. Laten wij vaart maken 
ook de andere kant van de Keuchenius-
straat in te vullen. Goed om ook naar de 
Havenstraat te kijken. De Krachtcentrale 
geeft straks een mooie impuls aan dit 
gebied. BNI, een grote Huizer werkgever, 
wil graag een deel van haar terrein
verkopen, belangrijk voor haar eigen 
continuïteit en een kans voor Huizen.
Wat de SGP betreft komt hier spoedig een 
passende ontwikkeling.

Huizen voor elkaar!
Samenleven doen wij samen. Ondanks de 
bezuinigingen levert Huizen zoveel
mogelijk hulp op maat. In een tijd van
verkilling en individualisering is het
belangrijk dat wij oog voor elkaar
hebben. Omkijken naar elkaar en waar 
nodig anderen helpen. In Huizen zien wij 
daarvan mooie voorbeelden. Vrijwilligers 
en mantelzorgers. Een hospice.
Schuldhulpmaatjes die mensen met
problematische schulden helpen.
Of ouderenbonden en kerken. Laten wij 
naar elkaar blijven omzien. 

Talenten ontwikkelen
De SGP wil ieder ‘talent’ laten bloeien. 
Passend onderwijs dus, dat goed aansluit 
bij de mogelijkheden van ieder mens. 
Daarbij vragen wij in het bijzonder
aandacht voor mensen met een beperking 
of gedragsproblemen. Initiatieven om 
kinderen met autisme extra aandacht en 
begeleiding op scholen te geven juichen wij 
daarom toe. Ook mensen die moeilijk aan 
werk komen verdienen een kans.

Veiligheid topprioriteit
Werken aan veiligheid heeft voor de SGP 
topprioriteit. In iedere wijk een wijkagent. 
Een brede en doelgerichte aanpak, zodat 
woninginbraken, onveiligheid en overlast 
zoveel mogelijk worden voorkomen. 
Hierbij werken politie, gemeente en buurt-
preventieverenigingen intensief samen. 
Vooral doorgaan met de bestrijding van 
vuurwerkoverlast.  Sociale cohesie in wijken 
en buurten heeft een grote impact op het 
veiligheidsgevoel van burgers. De SGP wil 
daarom zoveel mogelijk buurpreventie-
verenigingen en whatsapp-groepen. Extra 
ogen en oren, om zo Huizen samen veiliger 
te maken. De buitengewoon opsporings-
ambtenaren van de gemeente krijgen wat 
de SGP betreft ook andere taken dan alleen 
het voorkomen van hondenpoep.

Wegen en groen
Belangrijk het onderhoud van onze wegen 
en fietspaden op orde te houden. Groene 
wijken geven ‘lucht’ en verhogen daarbij de 
leefbaarheid. Laten wij vooral de inwoners 
hierbij actief betrekken.

Zondag winkelrust oké
De zondag is voor de SGP een bijzondere 
dag van rust, reflectie en bezinning. Eén 
collectieve dag in de week is goed voor 
iedereen om in deze drukke tijd tot rust te 
komen vóór de nieuwe (werk)week begint.

Een waarde(n)vol Huizen toch zeker!

De begroting van 2018 is weer op 
orde en de tekorten die ontstaan zijn 
gladgestreken met de reserves. Daar 
is niets mis mee want daar heb je ze 
tenslotte voor, maar als je dan ziet dat 
de reserves hoger uitkomen dan in 
2017 dan is het bijna goochelen.

Evenementen
Maar wat ons zwaar tegen valt is het te 
begroten bedrag voor de evenementen. 
Werd er in juli nog aangegeven dat er meer 
geld zou worden uitgetrokken blijkt dat er 
weer een verlaging wordt doorgevoerd en 
dit bedrag wordt voor 2019 nog eens met 
20.000 euro gekort.

Dit college is bezig alle evenementen
(buiten de Huizerdag, koningsdag en 
Sinterklaas) de nek om te draaien.
Een schrijnend voorbeeld is het om zeep 
brengen van het Oldtimer Festival.

Organiseren
Het is voor veel organisaties die volledig
op vrijwilligers draaien niet meer te doen 
om iets in Huizen te organiseren.
Het lokale bedrijfsleven dat ook al niet 
door de gemeente wordt geruggesteund, 
mist daardoor ook voldoende armslag om 
sponsorgelden vrij te maken voor (vaak 
non profit) evenementenorganisaties. 
En de collegepartijen vinden dat wel goed 
zo. Blijkbaar hebben zij er geen extra geld 
voor over.

Huizen heeft het financieel goed voor 
elkaar (dat is mooi) maar waar het er 
echt om draait in de gemeente, zoals 
gezelligheid, bruisend van de activiteiten, 
evenementen en het ondersteunen van 
vele vrijwilligersinitiatieven, dan geven ze 
niet thuis.

Slaapdorp
Leefbaar Huizen ziet Huizen een slaapdorp 
worden; geen werk, geen activiteiten, geen 
gezelligheid. En geen uitstraling naar 
buiten. Hoezo Haven van het Gooi? Zelfs 
de inkomsten van ons hoofdmotto lopen 
drastisch achteruit.

Terugblik
De begroting voor 2018 is alweer de laatste 
van deze collegeperiode.
Als we terugkijken is er veel bereikt. 
Tastbare zaken zoals de Keucheniushof, de 
Botterwerf waar weer leven in zit, meerij-
den in plaats van een HOV-busbaan en een 
duurzaam Huizen met LED-verlichting en 
maatregelen tegen wateroverlast. Scholen 
en sportverenigingen beschikken over 
goede of nieuwe gebouwen.

Ook op immaterieel gebied is veel bereikt. 
Mensen worden weer bij de samenleving 
betrokken, zoals bij Tijd voor Meedoen.
Op zorggebied worden mensen geactiveerd 
om zelf de regie te nemen en keuzes te
maken. En er wordt hard gewerkt om voor 
alle leeftijdsgroepen preventie vorm te 
geven.

Participatie is hard nodig
Een financieel risico zijn de uitkerings-
lasten. Het aantal uitkeringsgerechtigden 
loopt op. Het is belangrijk om mensen 
weer aan de slag te krijgen. En niet alleen 
uit financieel oogpunt, maar ook voor de 
mensen zelf. Het is belangrijk mensen weer 
perspectief te bieden. De inzet op bemid-
deling naar regulier werk wordt daarom 
versterkt en dat vinden wij een goed punt. 
Daar komt nog bij dat mensen die goed in 
hun vel zitten minder vaak een beroep op 
medische voorzieningen doen.

Jeugd
Met de decentralisaties heeft de gemeente 
ook de regie voor de zorg voor mensen 
onder de 18 jaar gekregen. Het beleidsplan 
Bescherming en Opvang moet zorgen dat 
huiselijk geweld en kindermishandeling 
worden teruggedrongen. Een prima
voornemen van dit college! En er wordt 
gewerkt aan het weerbaarder maken van 
onze jongeren op het gebied van alcohol, 
drugs en seksueel overschrijdend gedrag. 
Daar zijn we blij mee.

Huizen duurzaam, veilig en sociaal 
houden
Het ingezette beleid voor een duurzaam 
Huizen wordt voortgezet. Maar er kan 
nog meer, zoals aandacht voor goede 
fietsverbindingen, elektrische mobiliteit 
en OV, zoals een railverbinding. De positie 
van wijkagenten moet worden versterkt. 
Op sociaal gebied vragen onderwerpen als 
eenzaamheid en schuldenproblematiek de 
aandacht. De maatschappelijke stages zijn 
nuttig en moeten blijven.

Vooruitblik
Uiteraard moet het college aan opvolgers 
een gezonde financiële huishouding
overdragen. Daarin voorziet deze
begroting, hoewel het meerjarenperspectief 
door inzet van reserves dekkend wordt 
gemaakt.

Cruciaal voor de langere termijn is
natuurlijk of de samenwerking van Huizen, 
Blaricum en Laren een kans krijgt. Hoe 
lang kan Huizen nog zelf de regie voeren 
over de reserves?

Wat voor de ChristenUnie als een paal 
boven water staat, is dat we door moeten 
gaan met investeringen om Huizen mooier, 
sterker en aantrekkelijker te maken. Met 
daarbij oog voor een gezonde financiële 
positie en geen overmatige lastenstijging.


