
Donderdag 27 oktober 2022

- Huizen beperkt stijging woonlasten in 2023 -

Behandeling
en besluitvorming

De programmabegroting 2023,
de meerjarenraming 2024-2026
en de Belastingnota 2023 zijn

op 19 oktober behandeld
in de gecombineerde

commissievergadering.
Besluitvorming vindt plaats in de
gemeenteraadsvergadering op

3 november 2022.

Nieuw beleid 
Meevallers in de begroting worden ingezet 
voor de realisatie van het collegeprogramma. 
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. De 
aanvragen nieuw beleid voor 2023 worden door 
het college aangeboden aan de gemeenteraad 
bij de begroting 2023 met het advies deze niet 
te honoreren. 

Woonlasten
Hoe verhouden de Huizer woonlasten
zich tot de regiogemeenten?  
Huizen is nog steeds een gemeente met lage 
gemeentelijke belastingen in de regio Gooi en 
Vechtstreek. Jaarlijks verricht het Centrum voor 
Onderzoek van de Economie van de Lagere 
Overheden (Coelo) onderzoek naar de
gemeentelijke woonlasten.

Tot de gemeentelijke woonlasten worden 
gerekend: afvalstoffenheffing, rioolheffing en 
onroerende-zaakbelasting (OZB). De huurder 
hoeft in Huizen alleen afvalstoffenheffing te 
voldoen. Uit de cijfers van het Coelo, welke 
zijn gebaseerd op het gemiddelde van de 
woningprijzen in de betreffende gemeente, 
blijkt dat Huizen nog steeds de laagste lasten 
heeft in de regio.

Woonlasten

2020 703,00 euro

2021 759,00 euro

2022 849,00 euro *

2023 863,00 euro **

* Trendbreuk vanwege aanpassing
 uitgangspunten COELO en CBS
** Voorlopige berekening

Uit bovenstaande tabel/grafiek blijkt dat de 
woonlasten 2023 (863,00 euro), op basis van de 
voorliggende begroting, onder de woonlasten 
2022 van de regiogemeenten zullen uitkomen.

De afgelopen periode zijn de prijzen fors gestegen.
Of het nu om energie gaat of om een brood bij de 
bakker. De inflatie laat diepe sporen na in onze
samenleving. Veel huishoudens hebben het moeilijk.
Als college ontkomen we er niet aan om de eerder dit 
jaar voor 2023 afgesproken jaarlijkse verhoging van 
1,8% op OZB, tarieven, heffingen en retributies door 
te voeren. Ook stijgt de afvalstoffenheffing beperkt 
met 1,3%. Toch valt deze verhoging in het niet bij de 
torenhoge inflatie. Als college doen we er namelijk alles 
aan om onze inwoners financieel te ontzien. Het past bij 
Huizen, waar we traditiegetrouw veel waarde hechten 

Verwachtingen tot en met 2026
De begroting toont de volgende cijfers:

Begroting 2023 (bedragen x 1.000 euro) 2022 2023 2024 2025 2026

Structureel begrotingssaldo (+ is voordeel) 849 1.428 3.442 5.838 1.469

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 geen tekorten meer in de periode 2022-2026. Naast structurele lasten geeft de 
gemeente incidenteel geld uit. Hiervoor wordt het structurele begrotingsresultaat ingezet.

Begroting 2023 (bedragen x 1.000 euro) 2022 2023 2024 2025 2026

Saldo incidentele uitgaven en inkomsten -1.063 -890 -2.829 -5.137 -669

Collegeprogramma 2022-2026 
De begroting van de Gemeente Huizen is meerjarig 
structureel sluitend. Dit sluit aan bij het uitgangspunt 
in het collegeprogramma dat inkomsten en uitgaven in 
evenwicht zijn. Voor de uitwerking van het
collegeprogramma zijn in de begroting reserveringen 
opgenomen en daarnaast zijn de resterende middelen 

vanuit de vorige collegeperiode hiervoor bestemd. 
De komende jaren wordt geïnvesteerd in veiligheid, 
jeugdzorg, sport, milieu, evenementen en het op sterkte 
brengen van de gemeentelijke organisatie. 

Projecten
Projecten die in 2023 worden opgestart of voortgezet

zijn onder andere de Kustvisie fase 2, burgerparticipatie,
uitbreiding antieke lantaarnpalen Oude Dorp en nieuw-
bouw en renovatie van scholen. Ook zal worden onder-
zocht hoe we invulling kunnen geven aan de woning-
bouwopgave. Daarnaast spelen er landelijke thema’s, 
zoals de klimaatplannen, de energietransitie, de
invoering van omgevingswet en de Wet Open Overheid.

aan lage woonlasten. Dat kunnen we 
doen omdat we zagen aankomen dat 
de kosten zouden gaan stijgen.
We hebben er als gemeente geld voor 
opzij gezet. Voor de komende jaren 
ziet het financiële plaatje er goed uit. 
Dat is natuurlijk geen garantie voor 
de toekomst. Eerder heb ik het
financiële plaatje op de langere 
termijn als broos omschreven. Broos, 
omdat we noodzakelijke bezuinigin-
gen op de jeugdzorg en WMO gepland 

‘We houden de lasten laag’
hebben en we die wel moeten 
doorvoeren om de financiën op orde 
te houden. Ook blijft er onzekerheid 
over de economische situatie en 
voorzien we een flinke daling in 
de structurele inkomsten vanuit de 
rijksoverheid na 2026. Het college zal 
dat scherp in de gaten houden.

Bert Rebel
Wethouder Financiën

Het college van Huizen heeft de begroting 2023 vastgesteld. In de begroting staat aan 
welke zaken de gemeente in 2023 geld gaat uitgeven en hoeveel. Op 3 november 2022 
behandelt de gemeenteraad de begroting en de belastingvoorstellen.



Enkele rekenvoorbeelden OZB waarde woning 2022 2023 Mutatie 2022-2023 in procenten
Alleenwonende huurder* n.v.t. 275,52 279,09 1,3
Alleenwonende, eigen woning 200.000

250.000
400.000
750.000

608,32
634,07
711,32
891,57

619,19
645,39
723,99
907,39

1,8
1,8
1,8
1,8

Gezin, huurwoning* n.v.t. 367,36 372,12 1,3
Gezin, eigen woning 200.000

250.000
400.000
750.000

700,16
725,91
803,16
983,41

712,22
738,42
817,02

1000,42

1,7
1,7
1,7
1,7

Visies van de raadsfracties op de begroting
In de gemeenteraad van Huizen zijn tien politieke partijen vertegenwoordigd: VVD, Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen Huizen, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP en Transparant Huizen. Elke fractie heeft
een eigen visie op de begroting. Deze visies zijn in de begrotingskrant opgenomen, in de vorm van korte columns (zie de volgende pagina’s >). 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 3 november aanstaande. De teksten zijn gemaakt onder verantwoordelijkheid van de fracties.

Rekenvoorbeelden gemeentelijke woonlasten
afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB (bedragen in euro)

*de huurder betaalt in Huizen uitsluitend de afvalstoffenheffing

Voorstel tarieven 
gemeentelijke 
belastingen 2023
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. 

In navolging van 2019 en 2020 gaf ook de jaarrekening 
2021 van Regio Gooi en Vechtstreek een negatief
resultaat voor de GAD. Echter heeft de gemeente Huizen 
o.a. te maken met een krimp van inwoners waar de
overige gemeenten een groei laten zien. Dit heeft als 
gevolg gehad dat de gemeente Huizen ca. 95.000 euro 
terugontvangen heeft vanuit de Regio. De gemeente 
Huizen beschikt over een voorziening afvalstoffenheffing 
van maximaal 100.000 euro. De voorziening wordt
ingezet voor in totaal 195.000,- euro zodat het tarief 
slechts met 1,3% stijgt. In de voorziening blijft nog
97.760 euro beschikbaar om schommelingen in de hoogte
van de tarieven in de toekomst te kunnen opvangen.  

De tarieven afvalstoffenheffing: 

 2022 2023
Alleenwonend 275,52 euro 279,09 euro
Meerpersoonshuishoudens 367,36 euro 372,12 euro

Rioolheffing
De rioolheffing dekt de kosten van waterafvoer,
regenwaterinzameling en de aanpak van
grondwaterproblemen.

In het tarief is rekening gehouden met de verhoging 
van 1,8% voor inflatie. De jaarlijkse extra verhoging 
van de rioolheffing die nodig is vanwege toekomstige 
investeringen is bepaald op 0,6%. Het tarief voor 2023 
wordt 235,30 euro. Dit was in 2022 (229,80 euro). 

Onroerende-zaakbelasting (OZB)
De OZB wordt berekend naar een percentage van de 
waarde van de onroerende zaak. Bij het nog definitief 
vast te stellen tarief  in december wordt, naast de 
verhoging van de totale OZB opbrengst met 1,8% voor 
inflatie, rekening gehouden met toevoeging vanwege 
nieuwbouw en de waardeontwikkeling van de woningen 
en niet-woningen. 

Overige
heffingen en
retributies
De gemeentelijke leges en retributies worden aangepast 
met de verhoging van 1,8 % voor inflatie. Dit betreft 
onder andere: leges voor het voltrekken van een 
huwelijk, rechten voor de begraafplaats, uitstallingen op 
gemeentegrond en de marktgelden. 

Tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen zijn 
gemaximaliseerd. De wettelijke voorgeschreven tarieven 
worden overgenomen. Op dit moment zijn de
geïndexeerde tarieven voor 2023 nog niet bekend. 

Voor de afgifte van omgevingsvergunningen worden de 
tarieven voor 2023 alleen aangepast met de verhoging 
van 1,8 % voor inflatie. Afhankelijk van de definitieve 
besluitvorming over de ingangsdatum van de
omgevingswet later dit jaar kan er in de decemberraad 
nog een wijzing op de legesverordening plaatsvinden.

BEGROTING 2023 IN ÉÉN OOGOPSLAG

Deze begroting in één oogopslag 
geeft u een beeld van de voor 
2023 geraamde inkomsten en 
uitgaven van de gemeente Huizen.

INKOMSTEN

+113,6
M I L J O E N

UITGAVEN

-113,2
M I L J O E N

NETTO RESULTAAT * : € 0,4 MILJOEN* = exc lus ie f  septemberc i rcu la i re  2022

ALGEMEEN BESTUUR EN DIENSTVERLENING € 3,4   MILJOEN 

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID € 4,5   MILJOEN

BEHEER EN INRICHTING OPENBARE RUIMTE € 17,9 MILJOEN

SOCIALE INFRASTRUCTUUR € 12,1 MILJOEN

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING  € 47,8 MILJOEN

RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING  € 5,0   MILJOEN

OVERHEAD € 17,8 MILJOEN

OVERIGE UITGAVEN € 4,7   MILJOEN

ALGEMENE UITKERING RIJK € 71,4 MILJOEN

BELASTINGEN EN LEGES € 12,9 MILJOEN  

ONROERENDEZAAKBELASTING (OZB) € 5,6   MILJOEN  

HUREN EN PACHTEN € 2,9   MILJOEN  

SPECIFIEKE UITKERING RIJK € 12,1 MILJOEN

OVERIGE INKOMSTEN (O.A. RENTE) € 7,6   MILJOEN  

ONTTREKKING RESERVES  € 1,1   MILJOEN



Hulp van gemeente bij extreme 
kosten voor energie bij inwoners en 
verenigingen
De sterk gestegen kosten voor levensonder-
houd en de hoge energierekening voor 
inwoners en verenigingen vragen terecht 
de aandacht van de politiek in Huizen en 
Den Haag.

Op Prinsjesdag werd door het kabinet een 
pakket van 17 Miljard euro gepresenteerd 
voor inkomensondersteuning om inwoners 
tegemoet te komen in de extreem gestegen 
kosten voor energie en boodschappen. 
Daarbovenop komt het prijsplafond voor 
elektriciteit en gas in 2023 wat momenteel 
uitgewerkt wordt.

De gemeente Huizen heeft dit jaar 
1300,- euro overgemaakt aan inwoners 
met een kleine beurs. (120% procent van 
het sociaal minimum). CDA Huizen pleit 
voor maatwerk bij hulp aan inwoners die 
een inkomen hebben boven de grens van 
het sociaal minimum en in de problemen 
komen met een hoge energierekening. 
Daarnaast moet er op het gemeentehuis 
ook aandacht zijn voor clubs en verenigin-
gen die in de problemen komen door een 
hoge energierekening. Hulp vanuit Den 
Haag is daarbij onontbeerlijk! Dankzij de 
CDA-fractie in Den Haag komt het kabinet 
voor 1 november met een plan voor clubs 
en verenigingen. 
Met maatwerk en een prijsplafond zorgt 
de overheid ervoor dat huishoudens hun 
energierekening kunnen blijven betalen. 
De overheid kan echter niet alle gaten 
dichten. Laten we daarom ook blijven 
omzien naar elkaar.

Lage lasten voor inwoners
Een beperkte stijging van de gemeentelijke 
lasten helpt om het huishoudboekje op 
orde te krijgen. De gemeente Huizen werkt 
daar aan mee met een zeer beperkte 
stijging van de lasten. In 2023 stijgt ozb 
met 1,8% en de afvalstoffenheffing met 
1,3% procent.

Vereniging Nederland
Het komend jaar trekt de lokale fractie 
met de landelijke fractie op om een impuls 
te geven aan het verenigingsleven in 
Nederland. Verenigingen zijn het kloppend 
hart van onze gemeenschap. In onze 
verenigingen sporten, spelen en leven 
we samen. Het CDA start daarom een 
offensief om verenigingen en vrijwilligers 
te ondersteunen. 
Nederland is een echt verenigingsland. Ons 
land telt ongeveer 150.000 verenigingen en 
maar liefst een op de drie Nederlanders is 
wekelijks actief in een vereniging. Zonder 
vrijwilligers en verenigingen rolt de bal 
niet en kleurt het land op Koningsdag 
niet oranje. Maar verenigingen hebben 
het moeilijk. Ze komen uit de coronacrisis, 
kampen met een tekort aan vrijwilligers en 
bestuursleden, ervaren regeldruk of maken 
hoge kosten voor bijvoorbeeld energie. Met 
als risico dat ze omvallen.
Om te weten te komen hoe we verenigin-
gen het beste kunnen helpen, hebben we 
een enquête uitgezet onder verenigingen 
in ons dorp. Later dit jaar volgen de 
resultaten en zullen we bezien door wie er 
actie moet worden ondernomen. 
Via onze website www.cdahuizen.nl houden 
we u op de hoogte van de uitkomsten.

Een sluitende begroting
in onzekere tijden
Een nieuwe begroting van een nieuw college:
Het nieuwe college van burgemeester en 
wethouders, waar de VVD, net als in de 
vorige periode, ook weer onderdeel van 
uitmaakt heeft eind september zijn eerste 
begroting gepresenteerd. We hebben 
een sluitende begroting en kunnen toch 
al veel ambities mogelijk maken vanuit 
het coalitieakkoord. Alle jaren komt er 
meer geld binnen dan dat we uitgeven. 
En tegelijkertijd gaan onze woonlasten 
maar beperkt omhoog. Waar de inflatie het 
afgelopen jaar opliep tot wel 10%, blijft de 
OZB-stijging in Huizen voor het komende 
jaar beperkt tot 1,8%. En dat is goed 
nieuws in deze al maar duurder wordende 
tijden. 

Onzekere tijden en grote uitdagingen
Maar tegelijkertijd zijn het ook onzekere 
tijden, met grote uitdagingen, die we als 
gemeente niet alleen kunnen oplossen. 
De energiecrisis raakt burgers volop in 
hun besteedbaar inkomen, ook al komen 
er met ingang van november gelukkig 
compenserende maatregelen. Om nog 
maar niet te spreken van een woning-
bouwcrisis en misschien ook wel van een 
op handen zijnde economische crisis. En 
wat te denken van de gevolgen voor onze 
ondernemers, die net de coronacrisis achter 
de rug hebben en zich nu het hoofd breken 
over de vraag hoe ze hun bedrijf door 
deze crisis moeten loodsen. En daarnaast 
merken we ook in Huizen de gevolgen van 
de asielcrisis. Het eerlijke verhaal is dat 
we  als gemeente niet al deze problemen 
lokaal kunnen oplossen. En dat is dan ook 
reden om met enige bescheidenheid naar 
deze begroting te kijken. In deze tijden 
past geen triomfmuziek. 

Maar ook blijven investeren in de 
kwaliteit van de gemeente
We blijven investeren in de kwaliteit van 
onze mooie gemeente. In de komende 
periode gaan we verder investeren in de 
kwaliteit van de Zomerkade en de nabije 
omgeving. Zodat we straks beschikken 
over een prachtige kuststrook met mooie 
voorzieningen. We gaan verder investeren 
in de kwaliteit van de openbare ruimte.
We houden daarbij waar mogelijk rekening
met verdere vergroening en verduurzaming.
We gaan plannen voorbereiden om onze 
winkelcentra ook op langere termijn vitaal 
en aantrekkelijk te houden. Dat is een
complex traject dat we samen met alle 
direct betrokkenen gaan uitvoeren. 

Een robuuste gemeente in onzekere tijden
De VVD blijft zich inzetten voor Huizen als 
een robuuste gemeente, met op alle
vlakken oog  voor het welbevinden van 
onze  inwoners, zodat we ook in deze 
onzekere tijden kunnen blijven bouwen 
aan een mooie gemeente.

VVD-fractie Huizen

Beste inwoners
en ondernemers van Huizen
In maart heeft u uw stem laten horen bij 
de gemeenteraadsverkiezingen. Dankzij 
trouwe en nieuwe stemmers neemt D66 in 
Huizen weer deel aan de coalitie en werken 
we de komende 4 jaar samen aan een nog 
mooier Huizen.
Wel zijn er genoeg uitdagingen. Bijvoor-
beeld de sterk gestegen prijzen, waardoor 
het steeds meer inwoners van Huizen niet 
lukt om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Daarnaast is ook in Huizen het woningte-
kort voelbaar. Lage- en middeninkomens 
hebben steeds meer moeite om een 
geschikte woning te vinden. 
Deze problemen zijn helaas niet eenvoudig 
op te lossen, maar wij zullen ons 100% 
inzetten om de gevolgen zoveel mogelijk 
te beperken.

Heeft u problemen? 
In Huizen werken we al jaren met 
maatwerk, waardoor we mensen gericht 
kunnen helpen. Niet alleen kijken naar de 
regeltjes, maar samen werken aan een op-
lossing. Zodat niemand tussen wal en schip 
raakt. Zo laten we niemand vallen en gaan 
we zorgvuldig om met gemeenschapsgeld. 
Loopt u tegen problemen aan? Kijk dan 
vooral op maatschappelijkezaken.nl 

Kosten & verduurzaming 
We proberen de kosten voor inwoners zo 
laag mogelijk te houden, door de gemeen-
telijke tarieven niet met de huidige inflatie 
te verhogen. Ook vinden we het belangrijk
om vaart te zetten achter de verduurzaming
van gemeentelijke gebouwen. Nu dit 
makkelijker terugverdiend kan worden.
En natuurlijk vanwege de positieve invloed 
op het klimaat en de leefomgeving. 
Door het isoleren van woningen te blijven 
stimuleren met subsidie, willen we ook 
direct bijdragen aan het verlagen van 
de energierekening van onze inwoners. 
Dit alles zodat we (letterlijk) geen geld 
verbranden én bijdragen aan een beter 
milieu.

Woningentekort 
Ondanks dat de woningmarkt iets begint 
af te koelen, is het tekort aan sociale huur-
woningen en betaalbare koopwoningen in 
onze regio nog steeds enorm. Wij vinden 
het belangrijk dat jongeren, gezinnen met 
lage- en middeninkomens en ouderen hier 
kunnen blijven wonen. Daarom willen wij 
deze periode samen aan de slag gaan met 
nieuwe (creatieve) oplossingen.

Samen staan we sterk 
Wij vinden het tot slot belangrijk om u 
als Huizer inwoner en/of ondernemer te 
bedanken. We hebben dankzij uw hulp 
ons steentje kunnen bedragen aan de 
vluchtelingenproblematiek.
Door Oekraïense vluchtelingen tijdelijk op 
te vangen in onze gemeenschap én twee-
maal een riviercruiseboot met asielzoekers 
tijdelijk in het Nautisch Kwartier aan te 
leggen. Dat hadden we niet gekund zonder 
de vele vrijwilligers, hulp en begrip. Dit 
toont toch weer aan: samen staan we sterk. 
Namens D66 Huizen bedankt!

huizen.d66.nlwww.cdahuizen.nlwww.huizen.vvd.nl

Financiën
We zijn met zijn allen in een zeer roerige 
tijd beland en velen van ons hebben grote
zorgen om de eindjes aan elkaar te 
knopen. Het is dan ook goed om te lezen 
dat de gemeente de kostenstijging voor 
de inwoners zo beperkt mogelijk houdt, 
maar wel blijft investeren in veiligheid, 
jeugdzorg, sport, milieu en (culturele) 
evenementen.
Echter, zijn er ook zorgen voor de toekomst. 
De verlaging van de structurele inkomsten 
van de rijksoverheid vanaf 2026 en de 
beoogde bezuinigingen bij de jeugdzorg en 
de WMO maken de gemeentelijke financiën 
zacht gezegd broos.

Gemeentelijke organisatie & energie
Het is mooi dat de gemeentelijke
organisatie verder versterkt wordt. Dit komt 
vooral ten goede aan de ondersteuning 
van hulpvragen van onze inwoners. Nu de 
energiekosten enorm oplopen is het goed 
dat de gemeente Huizen zoveel mogelijk 
huishoudens gaat helpen te verduurzamen 
om de energiekosten ook in de toekomst in 
de hand te kunnen houden.

Wonen
Zorgelijk is ook het tekort aan
woningbouw, nu en in de toekomst.
Het is belangrijk dat ouderen naar 
gepaste woningen kunnen doorstromen 
en daarmee ruimte gecreëerd wordt voor 
jongeren en gezinnen. Maar er moet ook 
meer nieuwbouw komen. Het is essentieel 
dat deze problemen raadsbreed worden 
aangepakt om zoveel mogelijk wensen en 
ideeën in te kaart te brengen.

Veiligheid
Op het gebied van veiligheid liggen er nog 
uitdagingen, waaronder in criminaliteit, 
drugs, geweld, vernielingen en de toename 
van verwarde personen. Ook op het gebied 
van verkeer, wegen, fietspaden en stoepen 
zijn nog verbeteringen te behalen.
De gemeente probeert al jaren het
gemotoriseerd verkeer door diverse maat-
regelen aan de snelheid te houden. Hier is 
een uitdaging bijgekomen in de toename 
van de elektrische fiets in het straatbeeld.

Sport & Evenementen
Het is goed dat het college veel tijd, geld en 
ruimte besteed aan sport en evenementen. 
Zodat de veelal volledig door vrijwilligers 
georganiseerde (sport)evenementen 
voor zoveel mogelijk inwoners (in stand) 
gehouden kunnen worden.
 
fractie@leefbaarhuizen.nl

www.leefbaarhuizen.nl

De mooie Zomerkade
’t Is weer voorbij die mooie zomer.
Die zomer die begon aan de vernieuwde 
Zomerkade ongeveer in mei, 18 juni was 
de feestelijke opening, gevolgd door een 
lekkere lange (na)zomer, maar met
gesloten toiletunits. Onbegrijpelijk.
Schokkend, de rampverhalen over die
leuke steiger. Splinters en scherpe
onderdelen en zelfs zeven hechtingen. 
Dorpsbelangen Huizen heeft aan het 
college gevraagd of er voor de onveilige 
steiger wel een bouwvergunning is
aangevraagd. De steiger zal toch niet 
illegaal geplaatst zijn? Op 27 oktober 
a.s. krijgen wij antwoord van het college. 
Veiligheid is voor Dorpsbelangen Huizen 
prioriteit nummer 1.  

Huizerdag
In de jaren tachtig is de Huizerdag opgezet. 
Een feestdag vol cultureel erfgoed en 
nieuwe cultuur vanuit het bloeiende Huizer 
verenigingsleven. Een laagdrempelig en 
toegankelijk evenement, waarin wij ons 
als samenleving verbonden mogen voelen 
met elkaar en onze geschiedenis. Onze 
Huizerdag moet terug!

Energiecrisis
Met het veelvoud aan crisissituaties, zijn 
het tegenwoordig geen gemakkelijke 
tijden. Bovendien kampen gemeenten 
al langer met financiële opgaven, die de 
Rijksoverheid over de schutting gooit. 
Wij moeten er lokaal de schouders onder 
zetten. Dorpsbelangen Huizen is blij met de 
toezegging van het college voor maatwerk 
met betrekking tot de energiecrisis, aan 
inwoners met een kleine portemonnee zijn 
al 800,- euro en 500,- euro uitgekeerd. 
Schroomt u niet om uw zorgen voor te leg-
gen aan de gemeentelijke energiecoaches.

Woningbouw locaties
Dorpsbelangen Huizen vindt het zeer 
belangrijk dat bij beslissingen op korte 
termijn, ook de gevolgen op lange termijn 
meegenomen worden. Juist daarom 
mag de Vista NIET opgeofferd worden 
voor woningbouw. Deze groene longen 
moeten behouden blijven. Deze groene 
weide was ook afgelopen zomer weer een 
heerlijke plaats voor sport, spel en picknick.                
Want niet iedereen heeft een tuin.
Groen inruilen voor stenen, zoals het
college wil bij de Kalmoes - betekent weg-
vallen van recreatie, natuur en bovendien 
meer verkeer in de wegen rondom.
Dus fijnstof in plaats van bomen die koelte 
en frisse lucht brengen. Een slecht plan!

Oude Begraafplaats
Gelukkig zijn de zogenaamde paaltjes 
graven op de Oude Begraafplaats tot nu 
toe behouden. Maar het - gebrek aan - 
onderhoud, getuigt niet van veel respect 
voor wie ons voorgingen. Hardwerkende 
boeren, bouwers en vissers, die in goede en 
kwade dagen zich sterk gemaakt hebben 
voor Huizen. Staand op hun schouders 
mogen wij verder. Dorpsbelangen Huizen 
heeft hier vragen over gesteld aan het
college. Wij steunen de Vriendengroep 
Oude Begraafplaats, omdat zij ook ijveren 
voor een goed onderhouden begraafplaats.

www.dorpsbelangenhuizen.nl



Hart voor Huizen
Bereikbaarheid
De gevaarlijke fietsstraat aanpakken. De 
SGP wil sluipverkeer in het Oude Dorp zo-
veel mogelijk tegengaan. De doorstroming 
van kruispunten Crailoseweg-Nieuwe Bus-
summerweg en Crailoseweg-Naarderstraat 
moet worden verbeterd en fietsers ‘alle 
richtingen gelijk groen’ krijgen.
Cultureel erfgoed
Het Huizer Museum en ons erfgoed 
verdienen een blijvende plaats. De SGP 
wil daarom ons museum voor de toekomst 
behouden. Aan de IJsselmeerstraat staat 
het fraaie zogenaamde DuCrocq gebouw 
waarvan de gevel, entree en gangen bij-
zonder zijn en ‘monumentwaardig’. Er is al 
teveel gesloopt. Bij het Huizer DNA horen 
verder de Oude Begraafplaats, de Botters, 
maar ook de in de Kerkenvisie genoemde 
beeldbepalende kerken. 
Energietransitie
De SGP is kritisch over het willen afkop-
pelen van (bestaande) woningen van het 
gasnet. Bij het verwarmen van oudere 
woningen heeft in een tijd van ‘energiear-
moede’ de voor inwoners voordeligste en 
minst ingrijpende oplossing de voorkeur. 
Groen
Wat de SGP betreft gaan wij zuinig om 
met groen. Dus niet bouwen in structureel 
groen, zoals bij de Kalmoes of de Vista. 
Laten wij blijven(d) investeren in onze 
groene longen. Het herstellen van de laan-
structuur van de Nieuwe Bussummerweg en 
het behouden van beeldbepalende bomen 
horen daarbij.
Kerkenvisie
Mensen voelen zich sterk verbonden met 
hun eigen kerkgebouw. Belangrijk daarom 
actief na te denken over de toekomst 
en multifunctioneel gebruik mogelijk te 
maken, om zoveel mogelijk kerken te 
behouden.
Lage lasten
Ons gemeentelijke ‘huishoudboekje´ moet 
op orde blijven. De lokale belastingdruk 
dient wat de SGP betreft laag te blijven.
Sociaal domein
De SGP wil blijven opkomen voor 
kwetsbaren in de samenleving. Er is sprake 
van aanzienlijke tekorten in het sociaal 
domein. Het is daarom noodzakelijk om 
goed in de gaten te houden dat mensen 
de noodzakelijke hulp blijven krijgen en 
niemand tussen ‘wal en schip’ raakt. Zeker 
vanwege de sterk gestegen kosten van 
levensonderhoud en energie.
Veiligheid
Kernbegrippen voor de SGP zijn ‘respect 
voor elkaar, respect voor ieders eigendom-
men en respect voor onze omgeving’. Door-
dat de politie bepaalde taken afstoot wordt 
de inzet en uitrusting van de gemeentelijke 
buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa) steeds belangrijker. Vuurwerkoverlast 
moet worden beperkt.
Wegenonderhoud
Het onderhoud van onze wegen en fiets-
paden moet op peil blijven om gevaarlijke 
situaties en achterstanden te voorkomen.
Wonen
De SGP wil met het oog op starters en 
doorstroming creatief kijken naar de 
woningmarkt.
Zondag
De SGP blijft de zondag als rustpunt van 
de week koesteren. In deze jachtige en 
onzekere tijd hebben wij daar meer dan 
ooit behoefte aan.

Financieel perspectief:
sluitende begroting
Het college presenteert een sluitende 
meerjarenbegroting. Huizen heeft de 
zaken financieel gelukkig goed op orde. 
De begroting geeft een overzicht van de 
risico’s die er zijn en schetst een beeld van 
de financiële degelijkheid, die dankzij de 
ruime reserves meer dan uitstekend is.
En dat is maar goed ook, want de hoge 
inflatie heeft niet alleen gevolgen voor 
de Huizers maar ook voor de gemeente 
zélf: alles zal duurder worden, ook al in 
2023. Daar wordt in de begroting nog niet 
zo sterk op geanticipeerd. Wel maakt het 
college duidelijk dat in de toekomst grotere 
lastenstijgingen zijn te verwachten door 
de hoge inflatie. We verwachten dat het 
college zich sterk zal inspannen om bezui-
nigingen en terugloop van voorzieningen 
voor kwetsbare inwoners te voorkomen.

Sociaal Domein
De bezuinigingen waarover in 2020  is 
besloten zijn nog niet volledig doorge-
voerd. Wat de ChristenUnie betreft gaan 
we bezien of die bezuinigingen nog nodig 
zijn en waar ruimte is wat terug te draaien. 
Daarbij willen we vooral kijken naar 
verbindende, kleinschalige initiatieven in 
de wijken, kleine verenigingen en voorzie-
ningen om langer zelfstandig te kunnen 
wonen. Deze dragen bij aan sociale cohesie 
en terugdringen van eenzaamheid.

Wensen nieuw beleid:
het Huizer Museum
Volgens het college is er geen structureel 
geld beschikbaar voor nieuw beleid. Op 
zich bijzonder, aangezien er wel geld voor 
nieuw beleid binnen het coalitieakkoord 
beschikbaar is.
Blijkbaar kiest het college niet voor het 
Huizer Museum. De ChristenUnie vindt het 
belangrijk om het voortbestaan van het 
Huizer Museum voor de korte termijn te 
waarborgen om daarmee door te kunnen 
werken aan de lange termijn.

Duurzaamheid
Lichtpunt in deze begroting is dat het 
college inzet op de energietransitie en 
duurzame en circulaire inkoop.

Energiecrisis, inflatie, …. Oog voor 
mensen
Veel van onze inwoners ervaren de 
gevolgen van hoge energieprijzen en hoge 
inflatie. Velen hebben moeite de maand 
financieel rond te krijgen. Juist de mensen 
die minder te besteden hebben worden het 
hardst getroffen. Op sommige onderdelen 
spring het Rijk bij.
Huizen is een gemeente waar solidariteit 
altijd een grote plek heeft ingenomen. 
Juist in deze tijd denkt de ChristenUnie 
dat het goed is om naar elkaar om 
te zien en te helpen waar we kunnen 
helpen. Inwoners kunnen dat onderling 
doen, maar ook de gemeente moet volop 
inzetten op ondersteuning in de vorm 
van bijvoorbeeld schuldhulpverlening en 
armoedebestrijding. Daarmee helpen 
we mensen nu, maar voorkomen we ook 
moeilijke persoonlijke omstandigheden en 
hoge gezamenlijke kosten in de toekomst! 
Uiteindelijk gaat het niet om een sluitende 
begroting, maar om de mensen in Huizen. 
De politiek moet daarin dienstbaar zijn.

Vragen of suggesties? Stuur een e-mail 
naar wessel.doorn@gmail.com.

www.sgphuizen.nlwww.huizen.christenunie.nl

Blik op de toekomst
Een Blik Op De Toekomst, zo zou je deze 
column van Transparant Huizen kunnen 
omschrijven. Een onzekere tijd voor 
menigeen. Een torenhoge inflatie die op 
ons afkomt. Energieprijzen die omhoog 
schieten, die afgeremd moeten worden 
door de overheid. 

De begroting die gemaakt is door het
nieuwe college voor 2023, ziet er
vooralsnog niet slecht uit in financieel
opzicht, maar zullen we dit allemaal wel 
gaan halen? Doemdenken helpt ons ook 
niet, dus laten we gewoon de dingen 
aanpakken die nodig zijn. Deze conclusie 
trekkende: er zijn nog vele dingen die 
opgepakt moeten worden, zoals de 
parkeersituatie rond de Zomerkade en de 
toegankelijkheid van de oude begraaf-
plaats. Maar zoals het vorige college zei, 
was er geen geld voor om er mee verder 
te gaan. Wat dus niet waar is, want er is 
geld. Dus pak dan de dingen op die moeten 
gebeuren en luister naar de mensen die 
hier bij betrokken zijn, zoals buurtbewo-
ners/ondernemers van de Zomerkade en de 
Protestgroep Oude Begraafplaats. 

Ook de bezuinigingen in de jeugdzorg
baren ons zorgen. Dit is momenteel een 
heikel probleem. Jongeren die tussen wal 
en schip dreigen te raken moeten veel 
eerder de professionele hulp krijgen die
ze nodig hebben. De Alliantie verkoopt
regelmatig sociale huurwoningen in 
Huizen, maar er komt niks voor terug.
Op 1 januari 2023 wordt waarschijnlijk de 
omgevingswet van kracht, dus ga nu plek-
ken aanwijzen waar sociale woningbouw 
mogelijk is. Maak goede plannen en leg die 
ter inzage voor de participatie. Maar zeg 
wel duidelijk dat er gebouwd gaat worden. 
Onze jongeren en ouderen die kleiner 
willen gaan wonen worden daarmee 
geholpen, zodat er ook gezinswoningen vrij 
komen voor gezinnen die daar op zitten te 
wachten. 

Tot slot hoopt Transparant Huizen dat 
het college een oog blijft houden voor de 
evenementen en de culturele sector in ons 
dorp wat voor een enorme saamhorigheid 
zorgt, zoals bijvoorbeeld de Theaterroute 
en de wijnproeverij georganiseerd door het 
Hart van Huizen. Dus college, doe iets met 
deze aanbevelingen!

Welke problemen gaat het college 
oplossen in 2023?
Het college geeft als belangrijkste 
boodschap mee: Huizen beperkt stijging 
woonlasten. De PvdA vindt dat geen doel 
op zich. Je kan wel blij zijn met de laagste 
lasten in de regio, maar ten koste van wat 
gaat dat? 

We zien geen extra maatregelen om 
mensen in armoede te helpen, er wordt 
geen druk gezet op de bouwopgave en er 
is geen geld voor nieuwe wensen of cultuur. 
Bezuinigd wordt  er nog steeds op de 
jeugdzorg en WMO.

Er is een hoge inflatie en het zijn onzekere 
tijden. En dan wordt er wel heel veel geld 
(800.000 euro!) uitgegeven aan
lantarenpalen! Welk probleem wordt
hiermee opgelost? Wij weten het niet.
Zijn het dan tenminste palen met een
oplaadpunt voor auto’s zoals Leefbaar 
Huizen zo graag wil? Nee, het worden 
nep-antieke palen, die het oude dorp
moeten opleuken. De PvdA geeft dat geld 
liever uit aan het echte erfgoed van Huizen.

Schrijnende verhalen 
Horen wij van ouderen die net te veel 
inkomen hebben voor de energietoeslagen, 
maar wel in de kou zitten. Van zelfstandige 
ondernemers, die ondanks hard werken 
de energielasten van hun bedrijf niet meer 
kunnen opbrengen. Van ziekenhuisper-
soneel waarvan 5-10 procent loonbeslag 
heeft en van andere mensen die ineens drie 
keer zoveel energiekosten moeten gaan 
betalen. 

Een trieste verzameling verhalen, waar
we als overheid  onze burgers extra bij 
zouden moeten steunen. Helaas was er 
geen meerderheid in de raad voor een 
(tijdelijke)verhoging van de grens voor
bijzondere bijstand en energietoeslagen. 
Wel de belofte van maatwerk, dus we
roepen iedereen op om zich te gaan 
melden bij de gemeente. Laat alsjeblieft 
geen schulden ontstaan!

Wonen is geen gunst, maar een recht!
Het wil ook maar niet opschieten met de 
woningbouw in Huizen. Projecten liggen 
stil, ontwikkelaars geven niet thuis, bang 
om minder winst te kunnen maken.
Ondertussen wordt de behoefte aan 
woningen, BETAALBARE, steeds groter. 
Huizen krimpt in bevolkingsaantal en dat 
betekent straks minder geld en dus minder 
voorzieningen.

Wij willen het college dan ook oproepen 
om er nu eens  echt wat aan te gaan doen.
Neem als gemeente dan maar zelf het 
initiatief en geef het goede voorbeeld 
en laat bouwen! En laat onze inwoners 
en vakmensen daarbij meedoen. Er zou 
een woon-conferentie komen dit najaar, 
maar we hebben nog steeds geen datum 
gehoord.

www.pvda-huizen.nl

Naar een sociale, groene en
klimaatbestendige gemeente

Oorlog
Er is een grote oorlog in Europa! Dagelijks 
zien we op televisie wat Rusland aanricht in 
Oekraïne: verwoeste steden en duizenden 
burgerslachtoffers als gevolg. Miljoenen 
Oekraïners zijn gevlucht naar andere delen 
van Europa. Ook naar ons land en ook 
naar Huizen. Liefdevol worden ongeveer 
400 Oekraïense vluchtelingen in onze 
gemeente opgevangen.

De gevolgen van de oorlog hebben ook 
grote invloed op de inwoners van Huizen 
zelf. Alle prijzen stijgen en de inflatie is 
nog nooit zo hoog geweest. Velen kunnen 
de energierekening niet meer betalen. 
GroenLinks vindt dat niet alleen het Rijk, 
maar ook de gemeente moet bijdragen om 
energiearmoede te voorkomen. Door de 
grens voor de energietoeslag te verhogen 
van 120% naar 130% van het sociaal
minimum. Maar ook door concrete adviezen
en subsidie, zodat mensen zelf hun woning 
kunnen isoleren en energie(kosten) kunnen 
besparen.

Wooncrisis
Er is een enorm tekort aan betaalbare
woningen. Er zijn te veel dure koopwoningen
gebouwd en te veel is overgelaten aan 
commerciële projectontwikkelaars. Samen 
met de woningcorporaties moeten er in de 
komende jaren nieuwe woningen worden 
gebouwd voor ouderen en jongeren.
De bestaande woningen moeten verbeterd 
en duurzamer worden. Omdat de gemeente 
in het verleden grond verkocht heeft om de
gemeentekas aan te vullen, is er nu te weinig
bouwgrond voor betaalbare woningen. 
Bovendien willen de collegepartijen niet 
bouwen op de Vista aan de Aristoteleslaan, 
waar 200 woningen hadden kunnen 
komen. Daarom zal de gemeente nu zelf 
grond moeten aankopen om betaalbare 
woningen te realiseren.

Klimaat, groen en cultuur
In de komende jaren heeft de gemeente 
overschotten op de begroting, die in 2025 
zelfs meer dan 5 miljoen euro bedragen! 
Het is de hoogste tijd om de noodzakelijke 
investeringen te doen om versteende 
pleinen en straten te vergroenen en om 
Huizen klimaatbestendig te maken voor de 
toekomst, zodat we opgewassen zijn tegen 
heftige regenbuien en perioden van grote 
droogte. Investeringen zijn ook broodnodig 
om het kunst- en cultuuraanbod in Huizen 
uit te breiden en eindelijk eens werk te 
maken van een nieuw Huizer Museum aan 
de haven. Dat is goed voor het toerisme en 
de werkgelegenheid.

Kortom, er is veel werk te doen.
GroenLinks daagt het nieuwe college van 
VVD, CDA, D’66 en Leefbaar Huizen uit om 
van Huizen een sociale, groene en klimaat-
bestendige gemeente te maken – actuele 
problemen aan te pakken en te investeren 
in de toekomst!

hlb.groenlinks.nl www.transparanthuizen.nl


