
Donderdag 18 oktober 2018

Huizen presenteert structureel sluitende begroting

Het nieuwe college heeft de begroting 2019 
gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de
(meerjaren)begroting 2019-2022 voor alle 
jaren sluit met een voordelig saldo van 
afgerond 153.000 euro. Daarmee zet dit college 
het solide financieel beleid voort dat Huizen al 
jarenlang kent: de inkomsten en uitgaven zijn 
met elkaar in evenwicht en de lasten voor de 
burgers en bedrijven zijn laag.

Het begrotingsoverschot en onze reserves geven 
ruimte om de eerste prioriteiten aan ambities 
in het collegeprogramma in te vullen; voor de 
overige ambities moet die ruimte nog verder 
worden bepaald en ingevuld.

De komende jaren zal worden geïnvesteerd in 
veiligheid, minderhedenbeleid, jeugdzorg en 
het ondernemersklimaat in Huizen.
Projecten die worden opgestart of voortgezet 
zijn onder andere de invulling van de Kustvisie 
en nieuwbouw en renovatie van scholen. Ook 
zullen de mogelijkheden worden onderzocht 
voor de modernisering van de entree van 
zwembad Sijsjesberg. Daarnaast komen er 
landelijke thema’s op ons af waaraan invulling 
gegeven moet worden, zoals de klimaatplannen 
en de energietransitie.  

De woonlasten (OZB, Rioolheffing en
Afvalstoffenheffing) blijven ook in 2019 laag. 
Hoewel deze lasten voor woningeigenaren 
gemiddeld met 8% stijgen en voor huurders 
met 7,5%, heeft Huizen, naar verwachting, 
ook in 2019 de laagste woonlasten van al onze 
omringende buurgemeenten.

Met goede voorzieningen, lage lasten, een 
goede reservepositie (en zonder schulden!) 
blijft Huizen ook in 2019 een fijn dorp om in te 
wonen en werken!

Bert Rebel
Wethouder Financiën gemeente Huizen

Het college van Huizen heeft de begroting 2019 vastgesteld. In de begroting staat aan welke zaken 
de gemeente in 2019 geld gaat uitgeven en hoeveel. Op 1 november 2018 behandelt de
gemeenteraad de begroting en de belastingvoorstellen.   

Coalitieakkoord 2018-2022 ’Vitaal en verbindend’
De begroting van de Gemeente Huizen is meerjarig structureel sluitend en dit sluit aan bij het uitgangspunt in het coalitieakkoord 
dat er een begrotingsevenwicht is. Voor de uitwerking van het coalitieakkoord zijn in de begroting reserveringen opgenomen en 
daarnaast is het rekeningresultaat 2017 hiervoor bestemd. 

Verwachtingen tot en met 2022
Uitgangspunt is dat de begroting structureel in evenwicht moet zijn. Dat betekent dat de vaste jaarlijkse uitgaven kunnen worden 
betaald uit de vaste jaarlijkse inkomsten. Het structurele resultaat van de gemeente Huizen heeft vanaf 2020 geen tekorten meer. 
Daarnaast zijn er incidentele uitgaven, opbrengsten en reserve mutaties die van invloed zijn op het uiteindelijke
begrotingsresultaat. De gemeente Huizen kan de ontstane tekorten in de periode 2018 tot 2021 dekken uit de Reserve schommeling 
algemene uitkering. In 2022 ontstaat er een overschot dat wordt toegevoegd aan de reserve. Bij deze onttrekking dan wel storting 
wordt rekening gehouden met de bedragen in de risicoparagraaf waardoor het uiteindelijke saldo van baten en lasten op nul 
uitkomt vanaf 2019.

Nieuw beleid 
We nemen geen geld meer op in de begroting voor nieuw beleid. Meevallers in de begroting worden ingezet voor de realisatie 
van het coalitieakkoord. De jaarlijkse beoordeling of er geld is om initiatieven uit de samenleving te honoreren, wordt voortgezet. 
Hierbij wordt gekeken of dit gefinancierd kan worden uit stopzetting en/of ombuiging van oud (bestaand) beleid. Het college doet 
de gemeenteraad geen voorstellen voor nieuw beleid bij de begroting 2019. 

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 
raadsvergaderingen live te volgen
via internet.

De streaming vindt u op
gemeenteraadhuizen.nl

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 2019, en hoeveel? 

Donderdag 1 november
in de raadzaal
De begrotingsbehandeling vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, op donderdag
1 november 2018. De vergadering start om 19.30 uur.

Colofon
Dit is een uitgave van de gemeente Huizen.

Foto’s gemeente Huizen.
Grafische verzorging GPM Design Almere.

huizen.nl
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Notitie
Na 'Foto's' en 'Grafische verzorging' een dubbele punt. 
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Notitie
In plaats van 'in de raadzaal' neerzetten: Locatie: raadzaal



Belastingnota
Algemeen
Huizen is nog steeds een gemeente met lage gemeentelijke belastingen in de regio Gooi en
Vechtstreek. Ook hanteert Huizen een sociaal belastingbeleid. In tegenstelling tot veel Nederlandse 
gemeenten hoeven huurders in Huizen geen rioolbelasting te betalen. Dit doen alleen huiseigenaren. 
Bovendien kent Huizen een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid. 
Ondanks stijging van de woonlasten in 2019 neemt Huizen landelijk en regionaal bezien een gunstige 
positie in.

Gemeentelijke woonlasten*

2016 s 643,00

2017 s 615,00

2018 s 647,00

2019 s 687,00

*Huizer tarieven van de laatste 4 jaren (bron coelo) 2019 voorlopige berekening.

Korting OZB vervalt
In de periode 2014 tot en met 2018 werden de tarieven van de onroerende zaakbelastingen (OZB) jaarlijks na 
vaststelling verlaagd met 10%. Dit deed de gemeente om haar inwoners tijdens de economische crisis te ontzien en 
om de koopkracht een impuls te geven. Nu de economische omstandigheden verbeterd zijn, vervalt deze korting op 
de tarieven. Het vervallen van de OZB-korting en het doorberekenen van een deel van de kosten verbonden aan 
straatreiniging in de afvalstoffenheffing, maken dat de woonlasten in Huizen meer stijgen dan de inflatie. Een aantal 
rekenvoorbeelden is hieronder uitgewerkt.  

Hoe verhouden de Huizer woonlasten zich in 2018 tot het landelijke beeld?  
Tot de gemeentelijke woonlasten horen de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerende zaakbelastingen. 
Jaarlijks verricht het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) onderzoek naar de 
gemeentelijke woonlasten. De resultaten worden onder andere gepubliceerd in de Atlas van de Lokale Lasten. Uit het 
belastingoverzicht voor 2018 blijkt dat de gemeente Huizen voor de heffingen die tot de woonlasten worden gerekend 
de 47e plaats inneemt. In dit overzicht heeft nummer 1 de laagste en nummer 387 de hoogste tarieven. 

Voorstel tarieven gemeentelijke belastingen 2019:

Afvalstoffenheffing
De huurders van woningen betalen in Huizen alleen de afvalstoffenheffing. De huiseigenaren worden naast de
afvalstoffenheffing belast met de rioolheffing en de onroerende zaakbelasting. De GAD verzorgt regionaal de
inzameling en de verwerking van huishoudelijk afval. Vanuit de rekening 2017 van de GAD vloeit een meevaller voort 
van s 312.790,- ten gunste van de exploitatie 2018. Dit bedrag wordt nagenoeg volledig ingezet ter matiging van de 
tarieven. In de voorziening wordt een bedrag aangehouden van s 95.000,- om schommelingen in de hoogte van de 
tarieven in de toekomst te kunnen opvangen.  

Hiernaast worden de kosten die verband houden met straatreiniging op een andere wijze over de heffingen verdeeld. 
Vanaf 2019 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. Voor de rioolheffing betekent dit vanaf 2018 een verlaging van het tarief. De tarieven worden 
als volgt:   

De tarieven afvalstoffenheffing:  2018  2019      
Alleenwonend    s 212,16  s 228,-
Meerpersoonshuishoudens   s 282,84  s 303,96

Rioolheffing
De rioolheffing dekt de kosten van waterafvoer, regenwaterinzameling en de aanpak van grondwaterproblemen.
In het tarief is rekening gehouden met de verhoging van 2% voor inflatie. De jaarlijkse extra verhoging van de
rioolheffing die nodig is vanwege toekomstige investeringen is bepaald op 0,6%. De doorberekening van kosten
straatreiniging is per 2018 gebracht op 30% (was 50%)  Het tarief voor 2019 wordt s 212,57. Dit was in 2018
s 207,18. 

Onroerende zaakbelastingen (OZB)
De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Bij de tariefbepaling wordt 
- naast de verhoging van 2% voor inflatie - rekening gehouden met toevoeging vanwege nieuwbouw en de waarde 
ontwikkeling van de woningen en niet woningen. De tijdelijk toegepaste korting van 10% komt te vervallen; wat zich 
vertaalt in een verhoging van de tarieven. De definitieve vaststelling van de tarieven vindt plaats in december. Op dat 
moment zijn alle taxaties afgerond.  
 
Overige heffingen en retributies
De gemeentelijke leges worden aangepast met de verhoging van 2% voor inflatie. De gemeentelijke leges zijn leges 
voor het voltrekken van een huwelijk, rechten voor de begraafplaats, tarieven voor terrassen, uitstallingen op
gemeentegrond en de marktgelden.

Tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen zijn gemaximaliseerd. De wettelijke voorgeschreven tarieven worden 
overgenomen. Op dit moment is het geïndexeerde tarief voor rijbewijzen nog niet bekend.

De tarieven voor 2019 zijn als volgt:

Tarieven 2018 Tarieven 2019 Geldigheid

Paspoort > 18 s 65,30 s 66,70 10 jaar

Paspoort < 18 s 52,00 s 53,10 5 jaar

Nederlandse Identiteitskaart > 18 s 51,05 s 52,20 10 jaar

Nederlandse Identiteitskaart < 18 s 29,05 s 29,65 5 jaar

Effecten gemeentelijke woonlasten: afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB.

Enkele
rekenvoorbeelden

OZB waarde
woning

2018 2019 Verschil
2019-2018 in 
procenten

Alleenstaande huurder s 250.000 s 212,16 s 228,00 7,5

Gezin, huurwoning s 400.000 s 282,84 s 303,96 7,5

Alleenstaande, eigen woning s 250.000 s 556,34 s 596,57 7,2

Gezin, eigen woning s 400.000 s 710,02 s 765,53 7,8

Woonlasten 2018
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Notitie
Na '(was 50%)' een punt.
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Notitie
Is het mogelijk alleen deze grafiek iets groter te maken zodat de letters beter leesbaar zijn? 
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De eerste helft van 2019 biedt een aantal 
interessante data voor de politieke agenda. 
20 maart vinden er verkiezingen plaats 
voor de provincie en de waterschappen 
en een week later is de BREXIT een feit. 
Met name het nieuwe provinciebestuur zal 
betekenis hebben voor onze gemeente.
Een nieuw bestuur in Haarlem met een 
nieuw coalitieakkoord biedt de provincie 
een mooie kans om met opgeheven hoofd 
de doodlopende weg van herindeling te 
verlaten. 
De gedwongen fusie van de gemeente 
Huizen, Blaricum en Laren loopt nog verder 
vertraging op doordat het beleidskader 
van de Minister van Binnenlandse Zaken 
nog steeds op zich laat wachten waardoor 
de herindeling naar alle waarschijnlijkheid 
een klus wordt voor het nieuwe provincie-
bestuur. Het CDA-advies voor het nieuwe 
provinciebestuur: Stop met de fusiedwang 
en ga samenwerken met de regio! 
Op het gemeentehuis zal de “ integriteits-
kwestie” ook in 2019 nog op de agenda 
staan. Voor het CDA blijft voorop staan dat 
inwoners en bedrijven er op mogen ver-
trouwen dat op de Graaf Wichman integer 
wordt gehandeld.

De economische vooruitzichten voor 2019 
zijn goed. Dat geldt echter niet voor 
iedereen. Te veel jongeren zonder diploma 
en mensen met een arbeidsbeperking staan 
langs de kant en kunnen niet meedoen. 
Voor de gemeente en in het bijzonder onze 
eigen wethouder ligt hier een belangrijke 
opgave in 2019.
“Meedoen” is naast een economisch thema, 
ook een belangrijk maatschappelijke thema 
voor het CDA in 2019. Kinderen kunnen, 
ongeacht het inkomen van hun ouders, 
meedoen met sport en cultuur. De overheid 
werkt mee aan een sociale infrastructuur 
die eenzaamheid tegengaat en door toe-
gankelijke voorzieningen kunnen inwoners 
met een handicap overal meedoen.  
Veiligheid blijft in 2019 onverminderd onze 
aandacht vragen. Nog te vaak worden 
inwoners geconfronteerd met vernieling,
inbraak, of diefstal. Agenten op straat, 
buurtpreventieverenigingen en goede 
beveiliging blijven het waard om in te
investeren in 2019 om het veiligheids-
niveau verder te  verbeteren. “Meedoen” 
kan tenslotte alleen als het veilig is en 
voelt. 

In 2019 “ontwikkelt” Huizen zich verder. 
De westkant van de Keucheniusstraat 
wordt bebouwd, voor de oostkant en de 
‘Blokkerpanden’ worden plannen gemaakt. 
Daarnaast worden er plannen uitgewerkt 
voor een levendige kust en een aantrekke-
lijk gebied rond de Krachtcentrale. Plannen 
die vooral ten goede moeten komen aan 
de ontspanning van inwoners en toeristen. 
Het CDA kijkt in 2019 uit naar plannen 
waarvoor draagvlak is in de uitwerking en 
de investering verantwoord is.

“Ontwikkelen” en “meedoen” geldt ook 
het gebied van duurzaamheid. Hergebruik 
van grondstoffen klimaatadaptatie en de 
energietransitie zullen ook in 2019 op de 
agenda voor gemeente en inwoners staan. 
De gemeente heeft het initiatief genomen 
om in een wijk samen om met inwoners, 
woningbouwcorporaties en netwerk-
beheers een routekaart te maken naar een 
aardgasvrije wijk.

Collegeperiode 2018-2022
In maart 2018 hebben de gemeenteraads-
verkiezingen plaats gevonden.
Dorpsbelangen Huizen is als 2e partij in 
Huizen uit de bus gekomen. Wij willen hier-
bij onze kiezers nogmaals bedanken voor 
het vertrouwen in Dorpsbelangen Huizen.
Ondanks dat wij weer een winnende partij 
zijn, heeft de formateur (VVD) gekozen 
voor 2 sterk verliezende partijen het CDA 
en D66. Voor Dorpsbelangen Huizen is dit 
onverklaarbaar en minachting van onze 
kiezers.

Samenwerken is Oké,
samenvoegen NEE
De gemeente Huizen werd verrast met het 
bericht, dat de gemeenten Blaricum en 
Laren voornemens zijn zich bij de provincie 
Utrecht aan te sluiten. Daarmee zou het 
samenwerkingsverband met Huizen en de 
BEL gemeenten waarschijnlijk ook tot het 
verleden kunnen gaan behoren.
Een eventuele fusie met Blaricum en Laren 
is Dorpsbelangen Huizen een doorn in het 
oog, Huizen kan prima zelfstandig
functioneren. Samenwerken is Oké, 
samenvoegen Nee.

Oude Dorp
In het Oude Dorp zijn een drietal winkels 
door een fikse brand vernield. De opruim-
werkzaamheden zijn snel van start gegaan 
en het ziet er naar uit, dat deze panden 
weer in oude staat hersteld zullen worden, 
daar is Dorpsbelangen Huizen verheugd 
over, in Huizen is al te veel verloren 
gegaan. In de Keucheniusstraat is de grond 
in eigendom overgedragen aan de project-
ontwikkelaar. De bouwwerkzaamheden zijn 
gestart, er worden 22 eenheden (woningen 
en commerciële ruimten) gebouwd.
Dorpsbelangen Huizen is verheugd, dat 
hiermee een begin is gemaakt om invulling 
te geven aan het Keugat. Er is sprake van, 
dat de “Blokker” panden een nieuwe invul-
ling zullen gaan krijgen. Dorpsbelangen 
Huizen hoopt dat er een pand zal verrijzen, 
dat een goede uitstraling voor de entree 
van ons winkelgebied zal hebben.

Wijkagenten
De wijkagent is het 1e aanspreekpunt voor 
inwoners bij veiligheidsproblemen en ook 
een vertrouwenspersoon. Het veiligheidsge-
voel onder de inwoners in Huizen is te laag.
Contact met de wijkagent is voor onze 
inwoners belangrijk, zij zijn het gezicht 
van de politie in de wijk. Dorpsbelangen 
Huizen vindt de uitbreiding van 7 naar 8 
wijkagenten van essentieel belang.

Wat merken de inwoners van Huizen 
van dit nieuwe college in hun
portemonnee
Dorpsbelangen Huizen vindt het belangrijk, 
dat de inwoners van Huizen zo laag 
mogelijke woonlasten hebben. De vorige 
coalitie had afgesproken om de reserve van 
de afvalstoffenheffing aan de inwoners op 
voorstel van Dorpsbelangen Huizen terug te 
geven en ook teruggaven direct te verreke-
nen. Op de OZB is jaarlijks 10% korting
verrekend. Dit college heeft voor matiging 
van de woonlasten NIETS gereserveerd, 
zodat in Huizen de komende jaren de 
woonlasten voor onze inwoners sterk zullen 
stijgen. Dorpsbelangen Huizen vindt dit 
voor een zeer kapitaal krachtige gemeente
onacceptabel.

In de gemeenteraad van Huizen zijn
negen politieke partijen
vertegenwoordigd: VVD,

Dorpsbelangen Huizen, CDA, D66,
PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen, 

ChristenUnie 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 1 november aanstaande. 

De teksten zijn gemaakt onder
verantwoordelijkheid van de fracties.

Aan de slag! 
Sinds mei van dit jaar maakt de VVD 
weer deel uit van het gemeentebestuur 
van Huizen. De kiezer heeft vertrouwen 
getoond in onze visie en aanpak, waardoor 
we opnieuw in het college van B&W aan de 
slag kunnen, om ons in  te zetten voor een 
sterk en solide Huizen.  
 
De onderwerpen, die de VVD de afgelopen 
jaren belangrijk heeft gevonden, zoals 
“geen geld over de balk”, lage woonlasten, 
veiligheid en een goed ondernemers-
klimaat behoren onverminderd tot de 
kern van ons beleid. Maar andere  zaken 
zijn zeker niet minder belangrijk: de 
gemeentelijke herindeling, de  projecten 
op het gebied van ruimtelijke ordening, 
sport en recreatie, toerisme, vermindering 
van de verkeersdruk in het Oude Dorp 
en omgeving en verder alles wat Huizen 
maakt tot een enorm aantrekkelijke plek 
om te wonen. 
Het nieuwe college is er in geslaagd om een 
begroting te presenteren, die structureel in 
evenwicht is. De woonlasten gaan daarbij 
wel iets omhoog, maar ze blijven de laagste 
in de regio. Huizen blijft ook qua reserves 
(de spaarpot) behoren tot de sterkste 
gemeentes van het land.
Die gunstige financiële positie is een 
stevig fundament onder de ambities in het 
collegeakkoord 2018-2022. De prioriteiten 
van de VVD, zoals hierboven genoemd, 
komen daarin prima uit de verf. We lichten 
er hierna een paar extra toe. 
 
In de eerste plaats de grote ontwikkel- en 
bouwprojecten: het Blokkerpand aan de 
Kerkstraat, de westzijde Keuchenius, de 
Havenstraat, het BNI-terrein, de kop van de 
Oude Haven en de Kustvisie. Het gaat hier 
om ontwikkelingen, die de aanblik, de sfeer 
en de mogelijkheden in Huizen voor vele 
jaren mede zullen bepalen. Die zullen we 
met overleg en creativiteit moeten aanpak-
ken. En met daadkracht, want een tweede 
Keucheniustraject, met ruim twintig jaar 
soebatten, wil niemand meer meemaken. 
 
In de tweede plaats: veiligheid. Onder 
invloed van landelijke ontwikkelingen gaat 
steeds meer geld en aandacht van de politie 
naar grote zaken als zware criminaliteit 
en (het voorkomen van) radicalisering. 
De kleine criminaliteit en de overlast op 
het niveau van de wijken en buurten kan   
daarbij zomaar verder in het gedrang 
komen. Dat moet voorkomen worden. 
Burgers hebben recht op een rustige en 
veilige leefomgeving. Het nieuwe integrale 
veiligheidsbeleid, dat nu in ontwikkeling is, 
zal hiervoor een passende aanpak moeten 
bieden.
    
Wit u met ons in gesprek over de begroting 
2019?

Neem dan contact op via de website
www.huizen.vvd.nl/

Lage lasten
De begroting voor 2019 is de eerste
begroting van het nieuwe college. 
Huizen is een financieel gezonde gemeente, 
heeft een structureel sluitende begroting 
en lage woonlasten. De 10% korting op de 
OZB die tijdens de crisisjaren werd ingezet 
om de inwoners te ontlasten, zal worden 
afgeschaft nu het weer beter gaat met de 
economie. Toch blijft Huizen binnen de 
regio, maar ook landelijk een gemeente 
met lage gemeentelijke belastingen.

Jongeren aan het werk
Het gaat beter met de economie en meer 
inwoners van Huizen hebben een baan, 
maar dat geldt niet voor iedereen. Zo baart 
de jeugdwerkloosheid in Huizen zorgen. 
Daarom zal er geïnvesteerd worden in 
een jeugdwerkgelegenheidsproject om de 
komende vier jaar 200 jongeren met een 
achterstand op de arbeidsmarkt aan het 
werk te helpen. Dat kan de gemeente niet 
alleen en wij gaan ervan uit dat zal worden 
samengewerkt met scholen,  jongerenwer-
kers, het bedrijfsleven en de Vrijwilligers-
centrale, om dit project te laten slagen.
Ook andere inwoners in Huizen die lastig 
werk kunnen krijgen, zullen beter worden 
ondersteund met het vinden van een baan.

Om zoveel mogelijk inwoners aan een baan 
te kunnen helpen, moet er ook voldoende 
werkgelegenheid zijn. Om (startende) 
bedrijven aan te trekken en beter op weg te 
helpen, komt er een acquisitieambtenaar/ 
centrummanager. Hiervoor zal ook afstem-
ming met de Huizer Ondernemersfederatie 
worden gezocht. 

Toegankelijkheid voor iedereen
Voor inwoners in Huizen die ondersteuning 
nodig hebben, zijn er veel regelingen.
Maar niet iedereen is daarvan op de 
hoogte. De gemeente zal zorgen dat de 
regelingen beter bekend worden gemaakt, 
zodat de zorg en regelingen ook voor 
digibeten, analfabeten en laag-geletterden 
toegankelijker wordt. 

Duurzaamheid
In de komende jaren zal flink worden 
geïnvesteerd in duurzaamheid. Dat vertaalt 
zich bijvoorbeeld in een eerste aardgasloos 
bouwproject. Ook de nieuw- en verbouw 
van scholen in Huizen zal op een duur-
zame, bijna energie neutrale manier ge-
beuren. Er wordt geïnvesteerd in duurzame 
maatregelen, zoals LED verlichting bij 
sportclubs en andere verenigingen. Er komt 
een isolatieprogramma voor woningen, de 
energiesubsidieregeling voor woningeige-
naren zal worden verlengd en er zal goed 
worden gecommuniceerd met de inwoners 
over de energietransitie.

Openbare veiligheid
Openbare veiligheid is belangrijk. Er komt 
een integraal veiligheidsbeleid waarbij 
ook meer aandacht komt voor polarisatie, 
radicalisering en ondermijning. Ook de 
jeugd moet zich veilig voelen en beschermd 
worden tegen loverboys en drugsdealers, 
daarom komen er extra jeugdboa’s.

Burgerparticipatie
Meer burgerparticipatie is wenselijk, zodat 
de inwoners zich meer betrokken voelen bij 
de gemeente.

www.dorpsbelangenhuizen.nl huizen.d66.nl/www.cdahuizen.nlwww.huizen.vvd.nl/



Laten we eerlijk zijn: Huizen is een 
fantastische plek om te wonen, werken en 
recreëren. Tegelijkertijd vindt GroenLinks 
dat het beter kan. We zijn en blijven alert 
en actief om er voor te zorgen dat Huizen 
een sociale, groene en open plaats blijft 
voor iedereen. In het algemeen en specifiek 
voor projecten als de ontwikkeling van de 
Havenstraat, het Oude dorp en de kustvisie. 

Sociaal
GroenLinks maakt zich sterk voor een 
sportieve en toegankelijke gemeente in 
de breedste zin des woords. Iedereen 
heeft recht op een gezonde leefstijl waarin 
rekening houden met elkaar van belang 
is. Zo gunnen we alle kinderen die nu 
geboren worden een rookvrij en gezond 
leven waarin onderwijs en ontplooiing 
centraal staan. Oud en jong verdienen zorg 
en bescherming in onze gouden sociale 
gemeente. Laten we daarbij ook aandacht 
hebben voor het groeiend deel van 
onze bewoners dat ouder is dan 65 jaar. 
Bijvoorbeeld door het onderzoeken van een 
alternatieve vorm van huisvesting.  

Groen 
Een groene toekomst is een duurzame
toekomst. Waar we voorbereid zijn op het 
veranderende klimaat en gebruik maken 
van duurzame energiebronnen. Dat is 
moeilijk, niet onmogelijk. We kunnen 
beginnen. Sterker, in Huizen zijn we al be-
gonnen. Kijk op www.huizenklimaatbewust.
nl voor de behaalde resultaten, geplande 
activiteiten, subsidies en advies. GroenLinks 
zet zich in om de benodigde informatie en 
middelen voor inwoners zo laagdrempelig 
mogelijk aan te bieden zodat iedereen 
een start kan maken met verduurzamen. 
Zelfstandig of samen met anderen.    

Cultuur
Cultuur verrijkt het leven van mensen. 
Huizen heeft een unieke cultuur en historie, 
dat is waardevol. Denk aan het museum, 
de botters, de Krachtcentrale, het oude 
dorp. Dat mag gezien en gedeeld worden. 
Groenlinks wil die cultuur en historie tot 
leven laten komen. Zichtbaar maken en de 
basis laten zijn voor de ontwikkeling van de 
culturele en toeristische activiteiten.

Open 
Leven in een democratisch land is een
voorrecht. Het is niet vanzelfsprekend.
Daar moeten we aan werken met elkaar.
En dat vraagt meer dan één keer per vier 
jaar te stemmen. In Huizen zijn nog weinig 
goede ervaringen met participatie.
GroenLinks vindt dat dit anders kan. 
Door te leren van de  evaluatie over het 
proces van het Keu-gat. Door gebruik te 
maken van de kennis en ervaring die bij 
andere gemeenten en overheid beschikbaar 
is. Door aandacht, betrokkenheid en 
ondersteuning te bieden aan initiatieven 
van inwoners. 

Huizen is zo sociaal, duurzaam, cultureel, 
democratisch en leuk als we het met elkaar 
maken!

Zeker zijn van een sociaal Huizen

Minimaregelingen
In Huizen zijn verschillende regelingen voor 
mensen die zorg of andere ondersteuning 
nodig hebben. Deze regeling zijn echter 
niet altijd makkelijk te vinden.
De PvdA zal het komend jaar inzetten op 
meer en duidelijker voorlichting over de 
minimaregelingen, zodat iedere inwoner 
kan zien welke mogelijkheden er zijn.
De regelingen moeten makkelijk vindbaar 
én in begrijpelijke taal zijn.

Schuldenproblematiek
Een ander belangrijk punt is voor de PvdA 
een betere aanpak van de schuldenpro-
blematiek. 1 op de 5 huishoudens heeft 
betalingsproblemen, dat is echt veel!
Te veel, dus willen we méér gaan doen 
aan het voorkómen van schulden en een 
snellere aanpak als ze er toch zijn.

Betaalbaar wonen
Er is een structureel tekort aan betaalbare 
woningen. We willen meer inzet hiervoor 
van het college: vind extra bouwplekken, 
eis een deel betaalbaar bij ieder bouw-
project, denk aan alternatieven zoals Tiny 
Houses, ombouw van grote appartementen 
naar meerdere kleinere eenheden,
waterwoningen enz. 

Een bruisend Huizen
Haven van ’t Gooi. Dat wordt je niet 
door alleen een bord bij de grens van de 
bebouwde kom te zetten. Daar hoort in 
ieder geval een uitgewerkte kustvisie bij die 
past bij ons mooie dorp. Het is goed dat de 
gemeente daarin wil investeren
Het terrein aan de Havenstraat (BNI) kan 
dan een prachtige verbinding vormen met 
het Oude Dorp. Een uitnodigende verbin-
ding met cultuur en horeca. Daar past naar 
onze mening geen (extra) supermarkt bij. 

Veiligheid
De politie richt zich meer en meer op de
taken die zij als haar kerntaken ziet. Helaas 
betekent dit minder aanwezigheid in wijken 
en buurten. Wij vinden het belangrijk dat je 
in Huizen in een veilige omgeving woont, 
werkt en recreëert. Hier ligt een taak voor 
de gemeente en daarom willen wij dat het 
aantal BOA’s (bijzondere opsporingsamb-
tenaren / handhavers) dat de gemeente in 
dienst heeft uitgebreid wordt en dat er per 
wijk een vaste BOA komt.

Financiën
De begroting is op orde en Huizen heeft 
best wat spaargeld. Dat leidt soms tot 
onbegrip bij inwoners die tevergeefs met 
een specifieke wens voor hun buurt bij de 
gemeente aankloppen. De PvdA vindt dan 
ook dat onze inwoners goed moeten kun-
nen volgen wat er met hun geld gebeurt, 
zonder dat je daar een financiële opleiding 
voor nodig hebt.

Duurzaamheid
De SGP is voor rentmeesterschap. Belang-
rijk met elkaar de schouders te zetten onder 
verduurzaming van onze energievoor-
ziening. Laten wij ervoor zorgen dat alle 
huishoudens - ook die met een kleine 
beurs - de energierekening in de toekomst 
kunnen blijven betalen!
Exoten
De SGP vindt het noodzakelijk de 
verspreiding van gevaarlijke ‘woekeraars’ 
- zoals de Japanse Duizendknoop en de 
reuzenbereklauw - tegen te gaan. Laten wij 
gevaarlijke situaties en schade voorkomen. 
Fusie NEE
De SGP heeft geen behoefte aan een van 
bovenaf dwingend opgelegde fusie of 
schaalvergroting als doel en al helemaal 
niet aan één Gooistad!
Havenstraat 
De SGP wil de eenmalige kans benutten 
om met BNI het terrein ten zuiden van de 
Krachtcentrale een levendige, aantrekke-
lijke, gemengde functie te geven. Ambacht, 
start-ups, een foodhal, creativiteit, cultuur, 
kantoren en recreëren. 
Mobiliteit
De SGP wil autodelen van elektrische auto’s 
in de wijken faciliteren. Iedere deelauto 
voorkomt immers al gauw 15 andere auto's 
op straat. De verkeerscirculatie moet beter en 
onveilige verkeerssituaties voorkomen. Een 
aanpak voor de drukke Haardstedelaan, de 
onveilige rotonde Gooilandweg en eenrich-
tingsverkeer in de fietsstraat ‘Kerkstraat’. 
Laten wij sluipverkeer in Huizen voorkomen 
en de veiligheid en doorstroming vergroten.
Participatie
De SGP wil met het oog op de nieuwe 
Omgevingswet experimenteren met een 
wijkgerichte benadering. Geven wij Huizer 
burgers een ‘uitdagingsrecht’ waarbij 
zij overheidstaken mogen overnemen of 
een budget als zij dat beter of goedkoper 
denken te kunnen? Laten wij de verwach-
tingen managen en eerlijk zijn over de 
gemeentelijke ‘speelruimte’. 
Sociaal domein
De SGP wil opkomen voor de zwakkeren in 
de samenleving. Aandacht voor schuldhulp-
preventie, dementie, eenzaamheid en ver-
warden. Zij die daartoe niet zelfstandig in 
staat zijn, verdienen ondersteuning. Laten 
wij ook mensen met een arbeidsbeperking 
blijvend perspectief bieden!
Veiligheid
Iedereen moet veilig zijn in eigen huis en 
op straat. De SGP wil een Persoonsgerichte 
Aanpak (PGA) gericht op personen die veel 
criminaliteit plegen. Voldoende blauw op 
straat: de wijkagent als onmisbare schakel 
in de Huizer samenleving. Net als meer en 
beter uitgeruste boa’s. Laten wij actief werk 
blijven maken van veiligheid in Huizen! 
Vuurwerkoverlast
De SGP maakt zich ernstig zorgen over 
knalvuurwerk en levensgevaarlijk illegaal 
vuurwerk. Laten wij krachtig optreden 
tegen vuurwerkoverlast! 
Wonen
De SGP is voorstander van een Thuishuis 
voor alleenstaande ouderen die dreigen te 
vereenzamen. Laten wij voor ‘starters’ tiny 
houses boven (gemeentelijke) parkeerter-
reinen realiseren.
Zondag
De SGP blijft de zondag als rustpunt van 
de week koesteren. In deze jachtige tijd 
hebben wij daar meer dan ooit behoefte 
aan. Laten wij verdere aantasting van onze 
collectieve rustdag voorkomen!

De begroting van 2019 ziet er
evenwichtig en duidelijk geschreven uit. 
Helaas is er niet veel ruimte voor nieuw 
beleid, maar dat was te verwachten nadat 
het vorige college de pot heeft verteerd. 

Echter zie je dat dit college niet bij dat feit 
blijft hangen, we moeten verder
ontwikkelen en toekomstgericht werken, 
zo moet het veiliger op straat en voor 
personen worden. Veel wensen onderbouwd 
moeten worden met onderzoek en/of door 
participatie met de bewoners(groepen).  
We gaan ervan uit dat dit college geleerd 
heeft wat het vorige college faliekant fout 
heeft gedaan op dit gebied. Zo staan er 
nog veel zaken open waarbij de Huizer 
bevolking nog op antwoord of oplossingen 
zit te wachten.

Ook missen we een goed beleid omtrent 
wat we willen zijn “DE HAVEN VAN HET 
GOOI”. De gemeente haven loopt zowel in 
veiligheid, aanzien en in bereikbaarheid 
(o.a. door het dicht groeien van het Gooi 
meer) verder terug. We zien dit in het 
teruglopen van de inkomsten (20.000 euro 
per jaar). Het bootbezit van onze inwoners 
loopt terug en als de bootbezitters die er 
landelijk nog zijn Huizen ook voorbij varen 
dan doen we het niet goed.

Wij blijven ons inzetten voor onze plannen 
en visie, zo ook wat betreft kunst en cultuur, 
echter vragen we ons wel af of er wel geld 
voor is. Tevens zullen we kritisch zijn naar 
het sociaal beleid en blijven monitoren dat 
daar genoeg aandacht voor is.

Of Huizen een zelfstandig gemeente blijft 
zien we niet echt terug in het te voeren 
beleid. Er wordt wel aangegeven dat we 
ervoor gaan en dat we samen blijven op-
trekken met de buurgemeenten, maar hoe 
dat verder gaat als die naar de provincie 
Utrecht vertrekken blijft nog onduidelijk. 

Extra plannen voor meer woningbouw
blijven bij de plannen die er al lagen, zoals 
de Oude haven fase 1, 2 en 3, het
Amerterrein en Keucheniusstraat.
We zouden graag zien dat er plannen 
ontwikkeld worden om meer in de wateren 
voor onze kustlijn te bouwen. 
We zien in deze begroting wel degelijk een 
goed huisvaderschap en dat we de
bloementjes niet zomaar buiten kunnen 
zetten. Al heeft dat wel tot gevolg dat het 
sober wordt en komen de hangende baskets 
niet meer terug in het straatbeeld van 
Huizen.

E-mail
info@leefbaarhuizen.nl
raadsleden: Rik de Bruijn, Fleur van de 
Kleij, Edwin Koning.

Financieel perspectief
Het Huizer college presenteert een 
sluitende begroting. Dat is mooi. Tegelijk 
constateert het college dat er sprake is van 
‘fragiel structureel begrotingsevenwicht’. 
De ChristenUnie vindt dat ook zorgelijk. Dit 
pleit te meer voor een raad brede discussie 
over hoe Huizen in de toekomst met haar 
reserves om wil gaan. Zoals de afgelopen 
collegeperiode heeft laten zien is investeren 
tegen acceptabele kosten mogelijk. Ook 
in het licht van een mogelijke herindeling 
en de komende energietransitie is deze 
discussie van belang. De gemeentelijke 
lasten voor 2019 vallen hoger uit, vooral als 
gevolg van hogere afvalstoffenheffing. Het 
drukken van de kosten voor afval verdient 
daarom aandacht.

Sport en beweging
De buurtsportcoaches blijven behouden, dat 
is goed nieuws. Ook het schoolzwemmen 
blijft, dat is goed voor de zwemvaardigheid 
van kinderen, ook na het behalen van de 
diploma’s. Het college wil investeren in 
de entree van Sijsjesberg, de ChristenUnie 
wil daar graag ook de kleedruimtes bij 
betrekken.

Jeugd
Het college zet in op versterking van 
preventie in het jeugdbeleid, een goed 
punt. De toestroom naar geïndiceerde hulp 
moet minder worden, dat is goed voor de 
kinderen en jongeren. Een relatiedesk kan 
daar een belangrijke rol in spelen.

Mobiliteit
In de nieuw op te stellen concessie voor het 
busvervoer wil de ChristenUnie aandacht 
voor mensen die langer thuis blijven 
wonen. Om te kunnen participeren is 
mobiliteit voor hen erg belangrijk. 
De ChristenUnie bepleit al heel lang de 
komst van een (light)railverbinding tussen 
Almere-Hilversum-Utrecht. Ook de huidige 
coalitie wil hiervoor lobbyen. Dat vraagt 
een zeer goede afstemming in de regio.
We willen eveneens goede (snel)fietsverbin-
dingen in de regio.

Cultuur en erfgoed
De brand in de Kerkstraat liet weer eens 
zien hoe kwetsbaar ons dorpsgezicht en het 
Huizer cultureel erfgoed zijn.
De ChristenUnie wil daarom in 2019 het 
gesprek over het Beschermd Dorpsgezicht 
voeren. We denken daarbij ook aan de 
Nieuwe Kerk. We zien een belangrijke rol 
voor het Huizer Museum in het uitdragen 
van ons cultureel erfgoed.

Economie
Toerisme is een steeds belangrijker aspect 
van onze lokale economie. Uitvoering van 
de plannen voor de Kustvisie in 2019 is 
dan ook hard nodig. Maar ook een visie 
op het verder versterken van de uitstraling 
van onze kust. De ChristenUnie wil dat 
er actief wordt ingezet op het uitbreiden 
van verblijfsmogelijkheden, juist nu Hotel 
Newport die functie dreigt te verliezen. Dat 
lijkt ons een mooi onderwerp voor de aan 
te stellen acquisitieambtenaar.

Duurzaamheid
Duurzaamheid gaat verder dan Huizen. 
De Global Goals komen in de programma-
begroting slechts indirect terug. Laten we 
eerlijk zijn: we leven op deze wereld toch 
niet alleen voor ons zelf? De ChristenUnie 
wil daarom meer ambitie.

www.sgphuizen.nlwww.leefbaarhuizen.nl huizen.christenunie.nlhlb.groenlinks.nlwww.pvda-huizen.nl/


