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Huizen presenteert begroting 2016
Huizen financieel op koers

Het college van Huizen heeft een sluitende begroting gepresenteerd, met inzet van reserves. 

In de begroting 2016 staat hoeveel geld het college in dat jaar mag uitgeven en waaraan het 
college het geld moet besteden. De gemeente verhoogt de lokale belastingen, heffingen en 
leges alleen met de inflatie. De rioolheffing wordt wel extra verhoogd. Hiermee wordt een deel 
van de extra kosten betaald die de gemeente maakt voor ecologisch verantwoorde
onkruidbestrijding. In 2016 krijgen burgers en bedrijven opnieuw op de OZB aanslag een
korting van 10 procent. De gemeente zet ook tijdelijk reserves in om de tekorten op te vangen. 
Dit spaargeld is in het verleden opgebouwd.

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 één 
en ander betekent voor uw woonlasten. 

Speerpunten
• Investeren in structurele en 

geïntegreerde oplossingen voor 
huisvesting, dagbesteding en de 
aanpak van schulden bij mensen 
met psychische problemen. 

• Twee nieuwe mogelijkheden 
realiseren voor dagbesteding in 
de wijk en rond zorgcentra voor 
inwoners met dementie. 

• Investeren in buurtsportcoaches, 
omdat daarmee bijgedragen 
wordt aan een gezonde leefstijl 
van jongeren en ouderen. 

• Investeren in nieuwbouw van het 
Erfgooierscollege.

• Vanaf 2016 alle lantaarnpalen in 
Huizen voorzien van

 energiezuinige LED verlichting.

• Investeren in maatregelen tegen 
wateroverlast, onder andere 
door waterbergingsmaatregelen 
en aanpassingen in de riolering.

• Flinke stappen maken met de 
ontwikkelingen in het

 Keucheniusgebied, dit om het 
centrum van Huizen

 aantrekkelijk te maken.

• Investeren in marketing en 
promotie van Huizen, om meer 
toeristen te trekken.

Verwachtingen tot en met 2019
De begroting die het college aan de raad aanbiedt toont de volgende cijfers:

Bedragen x s 1.000 2016 2017 2018 2019

Resultaat zonder maatregelen -431 -1.642 -2.522 -3.332

Bezuinigingen huidige raadsperiode 1.789 2.205 2.597 2.608

Resultaat na maatregelen 1.358 564 74 -724



Gemeentelijke woonlasten: afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB

Rekenvoorbeelden OZB waarde
woning

2015 2016 Verschil
(%)

Alleenstaande huurder s 250.000 s 201,96 s 198,96 -/-1,5%

Gezin, huurwoning s 450.000 s 269,28 s 265,32 -/-1,5%

Alleenstaande, eigen woning s 250.000 s 564,17 s 571,48 +1,3%

Gezin, eigen woning s 450.000 s 748,49 s 756,84  + 1,1%

Belastingen
Voortzetting gematigd
tarievenbeleid in gemeente 
Huizen
Ook de Belastingnota komt in de begrotingsraad aan de orde.
In deze nota is alles te vinden over de gemeentelijke belastingen, over de
plannen van het college op belastinggebied en over de waardevaststelling van
de WOZ (Wet Onroerende Zaken). 

Inwoners ontzien 
De tarieven in de OZB worden na vaststelling verlaagd met 10%. Dit doen wij om u als
inwoners, tot en met 2018, te ontzien vanwege de economische omstandigheden. Bij de 
afvalstoffenheffing worden eventuele meevallers direct verrekend in de tarieven. De overige 
tarieven worden aangepast op basis van de trend (1,4%), voor zover er geen landelijke 
maximering is. Voor de belastingen waaraan een exploitatie ten grondslag ligt gaan we uit 
van dekking van de gemaakte kosten. Huurders van woningen betalen in Huizen alleen 
de afvalstoffenheffing. De huiseigenaren worden naast de afvalstoffenheffing belast in de 
rioolheffing en de onroerende zaakbelasting. 

Wat gaat u in 2016 betalen? 

Afvalstoffenheffing
De GAD verzorgt regionaal de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. 
De kosten die het GAD doorberekent waren in 2014 lager dan geraamd. Wij verrekenen dit 
voordeel van s 286.140,- direct in de tarieven van 2016. In de meerjarenbegroting was al 
rekening gehouden met een gunstig resultaat van de vervroegde Europese aanbesteding
van het transport en de verwerking van restafval. Het financiële voordeel is op jaarbasis
ca. s 500.000,-. Daardoor komen de  transport-  en  verwerkingskosten per 1 juli 2016 zo’n 
50% lager uit. De tarieven in de afvalstoffenheffing kunnen met 1,5% worden verlaagd.   

De tarieven worden als volgt vastgesteld: 2015 2016      
Alleenwonend s 201,96 s 198,96
Meerpersoonshuishoudens s 269,28 s 265,32

Rioolheffing
De rioolheffing dekt de kosten van waterafvoer, regenwaterinzameling en de aanpak van 
grondwaterproblemen. Naast de aanpassing van het tarief met de trend van 1,4%, is een 
aanvullende tariefsverhoging van 1,5% nodig vanwege toekomstige noodzakelijke
investeringen. Daarnaast wordt het tarief verhoogd met s 2,07 vanwege het gedeeltelijk 
doorberekenen van ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding op verharding. Het tarief voor 
2016 wordt vastgesteld op s 223,52 (was s 215,21).      

Onroerende zaakbelastingen (OZB)
De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Bij de 
tariefbepaling wordt  - naast de trendmatige verhoging van 1,4% - rekening gehouden met 
toevoeging vanwege nieuw bouw en de waardeontwikkeling van woningen en niet woningen. 
De tarieven worden na berekening verlaagd met 10%.   

Overige heffingen en retributies
De gemeentelijke leges zoals leges voor het voltrekken van een huwelijk, rechten voor de 
begraafplaats, tarieven voor terrassen, uitstallingen op gemeentegrond, liggelden haven en 
de marktgelden worden aangepast met de trendmatige bijstelling van 1,4%. De tarieven voor 
toeristenbelasting blijven in 2016 ongewijzigd. 

Reisdocumenten en rijbewijzen
De tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen voor 2016 zijn als volgt:

Paspoort s 64,40 (mensen boven de 18 jaar)
 s 51,20 (voor mensen onder de 18 jaar)
Identiteitskaarten s 50,40 (voor mensen boven de 18 jaar) 
 s 28,45 (voor mensen onder de 18 jaar) 
Rijbewijs s 38,80 

De tarieven voor een paspoort en een identiteitskaart voor personen boven de 18 jaar zijn 
verlaagd met resp. s  2,70 en s  2,65 t.o.v. 2015. De overige tarieven voor reisdocumenten 
en voor de aanvraag van een rijbewijs zijn ongewijzigd.

U bent welkom bij de 
begrotingsbehandeling
De behandeling van de begroting gebeurt tijdens een speciale raadsvergadering.
De gemeenteraad bespreekt dan de plannen van het college en stelt de begroting vast.
Dit is een belangrijk moment in het jaar. Er wordt dan besloten aan welke zaken de gemeente 
in 2016 geld gaat uitgeven en hoeveel. 

Wij nodigen u dan ook van harte uit om bij de begrotingsbehandeling aanwezig te zijn.

Donderdag 29 oktober in de raadzaal 
De begrotingsbehandeling vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis op donderdag
29 oktober. 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 natuurlijk van harte
welkom om de openbare

vergaderingen van de raad bij te
wonen in de raadzaal van het

gemeentehuis. Ook is het
mogelijk om de commissie- en 

raadsvergaderingen live via 
internet te volgen.

De streaming vindt u op de site 
gemeenteraadhuizen.nl
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Ter voorbereiding op de begroting 
2016 vraagt het CDA aandacht voor 
het volgende:

Voorzichtig begrotingsbeleid
Huizen staat er financieel goed voor en 
dat moet zo blijven. Voor het CDA geldt als 
financiële randvoorwaarde voor het te
voeren beleid: een sluitende begroting, ook 
op langere termijn. Daarom dient Huizen 
een voorzichtig begrotingsbeleid te hante-
ren: voorstellen die niet voorzien zijn van 
een deugdelijke dekking steunen we niet.

Subsidie Huizerweek
Voor de Huizerweek 2016 wordt opnieuw 
Euro 40.000 beschikbaar gesteld, dat voor-
stel steunen we van harte. Wel vindt het 
CDA dat de verdeling van dit bedrag onder 
Huizerdag (Euro 20.000), Botterstichting 
(Euro 14.000) en Oldtimer Festival (Euro 
6.000) transparant moet zijn: waar is deze 
verdeelsleutel op gebaseerd? Als deze 
achtergrond bekend is, kan ook beoordeeld 
worden of de verdeling van deze Euro 
40.000 nog steeds akkoord is.

Roofjassen en -tassen
Winkeldiefstal is een serieus probleem, ook 
in Huizen. De Huizer middenstand loopt 
ongeveer Euro 1,6 miljoen per jaar aan 
omzet mis door winkeldiefstal.
Het CDA wil daarom dat de gemeente de 
preventieactiviteiten om winkeldiefstal te 
voorkomen gaat intensiveren, bijvoor-
beeld door in de Algemene Plaatselijke 
Verordening een verbod op rooftassen en 
roofjassen op te nemen.

BOA’s - politie
Buitengewoon opsporingsambtenaren 
(BOA’s) spelen een belangrijke rol in 
Huizen. Maar voor veel inwoners is niet 
duidelijk wat de bevoegdheden van 
deze BOA’s zijn. Daarom vraagt het CDA 
aandacht voor de vraag: "wie schrijft de 
prent?"! Wij roepen het college op onze 
inwoners duidelijk te maken wat de 
verschillen in bevoegdheden zijn tussen 
politie en BOA.

Blijverslening
Het CDA wil, zodra dit mogelijk is, dat de 
gemeente Huizen overgaat tot invoering 
van de Blijverslening. Een Blijverslening 
maakt het voor ouderen en mensen met 
een beperking mogelijk, bijvoorbeeld, een 
veilige douche of inloopbad te realiseren 
of een slaapkamer op de begane grond. 
Hierdoor wordt deze woning levensloop-
bestendig en kunnen zij zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis blijven wonen.

Fietsenstalling De Regentesse
Het CDA is blij dat er nog dit jaar bij de 
bushalte ter hoogte van De Regentesse 
een overdekte fietsenstalling komt. Door 
middel van een arbeidsparticipatieproject 
leent deze plek zich uitstekend voor het 
realiseren van een bewaakte fietsenstalling 
waarbij ook kleine, eenvoudige fietsrepara-
ties verricht kunnen worden.

Tijdelijke korting op de OZB
Ook voor 2016 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.

Keucheniusstraat
Na het ontbinden van de SOK (samenwer-
kingsovereenkomst) staat de gemeente 
weer aan het roer bij winkelcentrum 
Keucheniusstraat. Het eerste gesprek met 
de participatiegroep is geweest. Nu de 
geheimhouding betreffende de financiën is 
opgeheven, wil Dorpsbelangen Huizen vast-
houden aan een vaste grondopbrengst. Wij 
hopen, dat dit met leuke kleine winkeltjes 
haalbaar is, passend in de maat en schaal 
van ons dorp. Een mooie uitdaging voor 
het college.

Manhattan
Dorpsbelangen Huizen wil niet dat Huizen 
Manhattan van ’t Gooi wordt. Wij zijn 
tegenstander van de woontorens, met 
maarliefst 8 en 10 woonlagen. Nog steeds 
is het niet duidelijkheid wat er met dit pand 
gaat gebeuren. We wachten het voorstel 
van de nieuwe eigenaar af. Het pand heeft 
voldoende hoogte voor transformatie. De 
eigenaar kan de dakverdieping verwijderen 
en er vervolgens twee nieuwe woonlagen 
opbouwen of er kleine appartementen voor 
bijvoorbeeld jongeren van maken. Voor 
omwonenden en bewoners van de Marke 
zou het prettig zijn, als hierover op korte 
termijn duidelijkheid komt. 

Afvalstoffenheffing
In juli 2014 hebben de inwoners van 
Huizen de teveel betaalde afvalstoffenhef-
fing retour ontvangen. Een eenpersoons-
huishouden heeft s 92,- ontvangen en een 
meerpersoonshuishouden s 122,-.
Ook is besloten overschotten in de voorzie-
ning afvalstoffen direct te verrekenen in de 
tarieven. Door de meevaller van
s 286.140,- wordt het tarief in 2016 met 
1.5% verlaagd. Was de bijdrage in 2007 
nog s 326,64 in 2016 zal het tarief
s 265,32 zijn. In Huizen gaan wij “Van 
Afval naar Grondstof”, door het gescheiden 
inzamelen en hergebruik van afval.

Huizer Feestweek 
Vrijdagavond 11 september was er een 
gezellig “Voorproefje” op het Oude 
Raadhuisplein. De Huizerdag op 12 
september trok mede door het mooie weer 
veel mensen, die over de braderie liepen en 
allerlei kraampjes bezochten. De optredens 
op Plein 2000 waren een succes. Een week 
later op 19 september was er het Havenfes-
tival. Bij de Botterwerf traden shantykoren 
op. De Oldtimers konden rekenen op veel 
bekijks. Dorpsbelangen Huizen wil alle vrij-
willigers die zich hebben ingezet om deze 
dagen tot een succes te maken hartelijk 
bedanken. De gemeente Huizen is één van 
de hoofdsponsors, Dorpsbelangen Huizen 
is voorstander om deze subsidie ook de 
komende jaren voort te zetten. Bij de be-
zoekjes van Dorpsbelangen Huizen aan de 
feestweek hebben wij veel inwoners mogen 
ontmoeten. Beste inwoners, hartelijk dank 
voor uw gezellige en positieve gesprekken. 
Zaken die naar voren zijn gekomen, daar 
zullen wij in de begrotingsraad aandacht 
aan schenken. Alle inwoners van Huizen 
zijn bij de begrotingsraad van 29 oktober 
a.s. vanaf 16.00 uur van harte welkom in 
het gemeentehuis.

www.dorpsbelangenhuizen.nl 

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 29 oktober aanstaande. 

De teksten zijn gemaakt onder
verantwoordelijkheid van de fracties.
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Doorpakken of doormodderen?
De economie klimt uit het dal.
Op Prinsjesdag kon het Kabinet-Rutte met 
trots vertellen dat het weer beter gaat met 
de Nederlandse economie en dat ook de 
overheidsfinanciën daarvan meeprofiteren.  
Daar waar we landelijk de wind al in de 
rug hebben, moet het college in Huizen 
nog alle zeilen bijzetten om niet in de rode 
cijfers te belanden. Als we niets doen steve-
nen we af op een tekort van ruim 3 miljoen 
euro. Een tekort dat jaarlijks terugkeert.  
Werd vorig jaar bij het nieuwe coalitie-
programma de geldkraan opengedraaid 
om allerlei prestigieuze projecten te 
betalen, nu al krijgt de Huizer burger de 
rekening gepresenteerd. In 2016 wordt er 
voor 1,8 bezuinigd. Een bedrag dat oploopt 
tot s 2,6 miljoen in 2019. Onvoldoende om 
het volledige tekort te dekken.

Wensdenken
Het lijkt er haast op dat een nieuwe raad 
en een nieuw college  na 2018 de borden 
mogen wassen omdat deze coalitie de 
rekening niet kan betalen. “Ach”, zegt dit 
college, “Het is nog zo ver weg, er kan 
nog van alles gebeuren”. Zo kun je ieder 
probleem wel wegredeneren. De VVD is 
van mening dat het gemeentebestuur 
verantwoordelijkheid moet nemen voor de 
volledige periode. Niet nu al een volgende 
coalitie met openstaande rekeningen 
opzadelen. Deze coalitie is pas anderhalf 
jaar bezig en nu al zijn de losse eindjes 
zichtbaar.  “Ach”, zegt dit college, “het gaat 
de komende jaren vast nog wel beter met 
de economie en daar zal de gemeente ook 
vast van meeprofiteren”.  Met wensdenken 
maak je geen begroting sluitend. 

Voorzieningen
De VVD streeft naar een begroting waar 
alle burgers van Huizen zich in herken-
nen. Niet een begroting waarin met geld 
gesmeten wordt naar allerlei prestigieuze 
projecten of waarbij projectontwikkelaars 
ruimhartig worden uitgekocht, terwijl de 
gewone burger lijdzaam moet toezien dat 
de kwaliteit van de openbaar groen of 
het onderhoud van de wegen aanzienlijk 
terugloopt. Omdat wij niet alleen nu, maar 
ook in de toekomst trots willen zijn op het 
goede voorzieningen niveau dat we in
Huizen met elkaar hebben opgebouwd. 
Goede wegen, mooie rotondes en goed 
werkend riool, dat zijn de dingen die je 
dagelijks ziet en die goed moeten zijn.  
Bovendien hangt ons ook nog een enorm 
risico boven het hoofd met het project 
Keuchenius straat. De VVD verwacht hier 
nog een enorme claim van Visser, die we 
het komende jaar wel zullen ontvangen.

Belang burgers
“Doorpakken” is deze vier jaar het motto 
van de coalitie van CDA-D66-CU-SGP. Dat 
klinkt ambitieus. Maar nadat er het eerste 
jaar ruimhartig is rondgestrooid met de 
gemeentelijke creditcard, slaagt men er nu 
al niet in om een sluitende meerjarenbe-
groting te presenteren. We hopen niet dat 
het nu doormodderen gaat worden... want 
dat is niet in het belang van de burgers van 
Huizen. 

Veranderingen sociaal domein
In het afgelopen jaar hebben grote ver-
anderingen plaatsgevonden in het sociaal 
domein en met name op het gebied van de 
zorg is dit merkbaar geworden. Niet langer 
geldt dat de overheid alles regelt, maar 
er wordt steeds vaker een beroep gedaan 
op de eigen kracht van mensen om een 
rol te vervullen in de verzorging van hun 
naasten. Waar nodig geeft de gemeente 
ondersteuning op maat. Om de juiste 
ondersteuning te kunnen bieden is het wel 
van belang dat er intensieve samenwerking 
en communicatie is tussen de gemeente, 
huisartsen, zorgverzekeraars en welzijns-
werk. Daarnaast reserveert de gemeente 
voldoende middelen om er voor te zorgen 
dat de noodzakelijke zorg verleend kan 
blijven worden. D66 steunt de initiatieven 
van het college op dit gebied.

Duurzaam en bouwen
Nu de klimaatnota Huizen met raadsbrede 
steun is aangenomen wordt het tijd om aan 
de slag te gaan en concrete maatregelen 
uit te werken. Hierbij zal een deel van de 
reserves ingezet worden om duurzame 
investeringsmaatregelen te realiseren. Het 
uitgangspunt hierbij is dat de investeringen 
moeten leiden tot besparingen en rendabel 
zijn. Een goed voorbeeld hiervan is het plan 
om de verouderde TL-straatverlichting te 
vervangen door moderne LED-verlichting. 
Met deze investering is een investering 
gemoeid van 6 ton en dit leidt tot een 
besparing van 50% op de energierekening. 
Kortom goed voor de portemonnee en goed 
voor het milieu.

Een andere belangrijke stap die dit jaar 
wordt gezet is de planontwikkeling voor de 
Keucheniusstraat. Na jarenlang gesteggel 
komt er eindelijk beweging in dit dossier. 
Er ligt een geweldige kans en verantwoor-
delijkheid bij alle betrokken partijen om 
het gat in het hart van Huizen een goede 
bestemming te geven.

Openbare veiligheid
Wat betreft de openbare veiligheid maken 
wij ons niet snel zorgen, maar de afgelopen 
maanden bereiken ons steeds vaker 
berichten dat er overlast wordt veroorzaakt 
door verschillende groepen jongeren. In 
dit kader pleit D66 voor een integrale 
aanpak van de problemen en wij hebben 
er vertrouwen in dat de burgemeester en 
wethouders staan voor een strenge aanpak. 
Wij vinden dat er gebruik moet worden 
gemaakt van de kennis die is opgedaan in 
andere gemeenten om misdaad, agressie, 
vandalisme en mogelijke radicalisering 
niet langer als geïsoleerde gevallen te zien 
maar integraal aan te pakken. 

Verantwoord financieel beleid
Ook in het komende jaar zal de gemeente 
Huizen proberen de lasten voor de burgers 
enigszins te beperken door 10% korting 
te geven op de OZB. Om er voor te zorgen 
dat onze meerjarenbegroting in evenwicht 
blijft, moet er ook bezuinigd worden en 
dat betekent dat er soms moeilijke keuzes 
gemaakt moeten worden. Toch is bezuini-
gen gewenst om de rekening niet door te 
schuiven naar toekomstige generaties. Met 
de begroting 2016 kiest de gemeente voor 
een degelijk financieel beleid, maar durft 
het ook te investeren in de toekomst. D66 
wenst dit college daarom veel succes met 
het uitvoeren van de begroting 2016.



Huizen voor iedereen
Met alle onrust in de wereld op het moment 
zijn het voor veel mensen onzekere tijden. 
Hoewel Nederland zelf in een stabiele
periode zit, gaat het geweld en het 
verdriet in de rest van de wereld niet aan 
ons voorbij. GroenLinks Huizen vindt het 
belangrijk dit een juiste plek in onze eigen 
samenleving te geven.

Huizen, een open gemeente
We spreken vaak over een open gemeente 
in de zin van een transparante gemeente. 
Een gemeente die goed, tijdig en helder 
met haar bewoners communiceert.
Een gemeente die open is over haar 
beleid en de keuzes hierin. Maar een open 
gemeente is vooral ook een gemeente waar 
iedereen welkom is, ongeacht afkomst, 
kleur of geloof. Huizen is een geweldig 
diverse gemeente, en wij willen dit graag 
zo houden. Dit betekent dat er vanzelfspre-
kend ook ruimte is voor mensen die huis en 
haard hebben moeten achterlaten omdat 
het er niet meer veilig is.

Huizen, een sociale gemeente
Sociaal zijn naar vluchtelingen, betekent 
niet dat de gemeente niet meer klaar staat 
voor de rest van haar inwoners. De sociale 
voorzieningen moeten op peil blijven; 
inwoners ontvangen de zorg die zij nodig 
hebben. We blijven inzetten op duurzame 
banen en werkgelegenheid, met speciale 
aandacht voor de vele ZZP’ers in onze 
gemeente. Kinderen moeten zorgeloos in 
Huizen kunnen opgroeien. Dit betekent 
goed onderwijs, voldoende veilige speel-
plekken en vooral: ondersteuning waar 
deze nodig is.

Huizen, een groene gemeente
Met zoveel verschillende mensen in een 
gemeente is het van belang dat iedereen 
hier met plezier kan wonen, werken en 
recreëren. Cruciaal daarbij is een schone 
en groene openbare ruimte. Wonen in het 
Gooi betekent wonen in het groen; dit geldt 
voor elke wijk in Huizen! En tussen al dat 
groen mag je schone lucht verwachten. 
Dit betekent ruim baan voor de fiets en 
het terugdringen van de uitstoot van 
broeikasgassen door vervoer, bedrijven en 
huishoudens. Dit kunnen we niet alleen: 
onze inwoners en ondernemers hebben 
hierbij een belangrijke rol. Zet die verwar-
ming een standje lager, leg zonnepanelen 
op je dak en pak wat vaker de fiets voor 
ritjes binnen het dorp.

Samen houden we Huizen open, sociaal 
en groen.

Wil je meedoen of meer informatie? 
Fractie GroenLinks: 
Monica Lemmens, fractievoorzitter
tel. 06-24684916 of
monica@groenlinkshuizen.nl 
www.groenlinkshuizen.nl

Begrotingsraad
In Huizen wordt op 29 oktober de begroting 
vastgesteld voor het komende jaar. Hoewel 
er tegenvallers zijn in de begroting, is het 
met inzet van in vorige collegeperiodes 
opgebouwde reserves gelukt een sluitende 
begroting te presenteren. Het college kiest 
ervoor om niet extra te bezuinigen en dat 
vindt de PvdA Huizen een goede zaak.
Zo blijven de voorzieningen op peil en daar 
profiteren wij allemaal van. 

Hoewel de begrotingsbehandeling een 
van de hoogtepunten is van het politieke 
jaar, in de programmabegroting  staan 
immers alle plannen voor het komende 
jaar en hoeveel geld daaraan gespendeerd 
wordt, is het vooral de actualiteit die ons  
bezighoudt. 

Menselijk drama
Vele duizenden vluchtelingen trekken door 
Europa. Dag na dag zien we beelden die 
door merg en been gaan. Mensen worden 
op stations als dieren uit elkaar geslagen. 
Landen duwen stromen met vluchtelingen 
naar elkaar toe, stoppen ze in bussen rijden 
ze naar de grens en gooien ze er dan eruit 
op anderhalf vliegen van hier. Wij kunnen 
ons gezicht niet afwenden. De politiek is 
mede verantwoordelijk voor het vinden van 
een oplossing. Dat betekent mensen die in 
hoge nood zijn in Europees verband een 
veilig onderkomen bieden. Ook in onze 
regio en gemeente. En dat betekent ook 
dat we een antwoord bieden op de terechte 
zorgen van mensen over bijvoorbeeld de 
locaties waar we vluchtelingen opvangen en 
de hoge woningnood.

Wat doet Huizen?
Huizen werkt voor wat betreft de opvang 
van asielzoekers nauw samen met de 
regiogemeenten. Dat vinden wij een goede 
zaak. Op Crailo is inmiddels een plek 
ingericht voor de tijdelijke opvang van zo’n 
100 asielzoekers. De PvdA Huizen is trots 
op onze ambtenaren en de vele vrijwilligers 
die zich dag en nacht inzetten om de 
opvang op goede en menselijke wijze te 
laten verlopen. Over opvanglocaties voor 
langere tijd wordt momenteel overlegd 
met de regiogemeenten en de provincie. 
Hopelijk leidt dit snel tot resultaat en kun-
nen ook wij ons steentje bijdragen aan het 
opvangen van vluchtelingen.

Draagvlak
Maar dit kan niet zonder dat er draagvlak 
is onder onze inwoners. Gelukkig horen 
en voelen wij de bereidheid in Huizen 
om vluchtelingen op te vangen en verder 
te helpen. Het is van groot belang dat 
draagvlak te behouden. Dat kan door met 
inwoners  het gesprek aan te gaan op het 
moment dat er concrete plannen zijn om 
een bepaalde locatie aan te wijzen voor 
opvang. En dus niet nadat het besluit al is 
genomen. Ook moet de gemeente helder 
en duidelijk met inwoners (blijven) com-
municeren. Dat geldt altijd maar zeker over 
dit onderwerp! Gelukkig doet de gemeente 
dat. Voor informatie over de opvang van 
vluchtelingen, en wat u zelf kunt doen,  
kijkt u op de website van de gemeente. 

Wilt u ons spreken of iets aan ons kwijt?
Wij staan u graag te woord. Onze contact-
gegevens staan op www.pvda-huizen.nl. 
Daar, en op onze Facebookpagina PvdA 
Huizen, vindt u ook andere informatie over 
de PvdA in Huizen.

Oog voor elkaar
De transities in het Sociale Domein vragen 
veel van de gemeente. Belangrijk de vinger 
aan de pols te blijven houden. Waardevol 
dat er zorg, aandacht en middelen zijn voor 
kwetsbaren en minima. Juist voor hen is 
deze tijd financieel zwaar. Laagdrempelige 
schuldpreventie kan daarbij van grote 
waarde zijn. Voorkomen is altijd het beste. 
Daarbij goed blijven kijken naar wat de 
burger en het maatschappelijke middenveld 
zelf kan. Ook is het Bijbels om de eigen 
verantwoordelijkheid van mensen voorop te 
zetten. Wat de SGP betreft beperkt zich dat 
niet tot het sociale domein, maar doen wij 
dat op alle beleidsterreinen.

Focus op veiligheid 
De veiligheid in Huizen vraagt onze 
aandacht. Belangrijk te constateren dat 
het aantal buurtpreventieverenigingen 
in Huizen nog steeds groeit. Niet alleen 
levert dat meer ogen en oren op voor de 
politie en gemeente, maar ook meer sociale 
cohesie in de buurt. Soms zijn er nog niet 
genoeg mensen om een buurtpreventie-
vereniging te starten. Het initiatief om 
Whatsapp groepen op te zetten verdient 
wat de SGP betreft brede steun. Er zijn al 
meerdere verdachte situaties met gebruik 
van Whatsapp 'opgelost'. Vaak komt de 
politie even kijken en worden, ook als er 
niets aan de hand blijkt te zijn, de mensen 
die er ‘rondhangen’ uit de anonimiteit 
gehaald. Belangrijk dat hierover goede 
afspraken worden gemaakt met de politie 
en gemeente. 

Wegenonderhoud op peil
Het onderhoud van wegen, rioleringen en 
infrastructuur blijft ook de komende jaren 
middelen vragen. Voor de SGP is het van 
groot belang dat het onderhoud op een 
acceptabel niveau blijft en de resultaten 
van de inspecties van de verhardingen zijn 
daarvoor een belangrijke graadmeter.

Samenwerken Oké
De fusierichting zoals door de provincie 
Noord Holland genoemd, wordt door de 
SGP op dit moment niet gewenst. Kosten-, 
schaal- en/of kwaliteitsvoordeel behalen 
wel.  Gezamenlijke focus met behoud van 
eigenheid. Wij willen slim en innovatief
samenwerken intensiveren met de BEL
zoals op het terrein van het Sociaal 
Domein. 

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

Waarde(n)vol
Laten wij elkaar blijven zien als schepsel 
van God, met eigen unieke talenten. Verder 
niet alleen onze naaste, maar ook onze 
Schepper in het oog houden. Van een 
dergelijke kijk kan de Huizer samenleving 
alleen maar beter worden.

De tweede begroting van dit college is niet 
zo verrassend wanneer je het vergelijkt 
met de plannen zoals gepresenteerd bij de 
voorjaarsnota. Het is een logische
uitvoering van het collegeakkoord en waar 
wij als oppositie geen invloed op hebben 
gehad. De begroting wordt wederom
sluitend gemaakt met een greep in de 
riante reserve. Wat nog los staat van de 
komende risico’s die ons nog te wachten 
staat en die als pm staat in de risicopara-
graaf voor de meerjarenraming. 

Financieel beleid
Na de miljoenen die al dit jaar uitgegeven 
zijn aan onvoorziene zaken als de te dure 
aankoop  van de Botterwerf en de aankoop 
van gronden in het Keucheniusgebied 
staat ons de komende jaren nog heel wat 
te wachten. Denk hierbij aan de nog niet 
bekende tegenvallers welke de invoering 
van de participatiewet met zich mee zal 
brengen. Na jaren van zorgvuldig en wel-
licht soms te voorzichtig financieel beleid 
is de tijd aangebroken van potverteren. 
Het college wat na deze raadsperiode aan 
zal treden is niet te benijden. Leefbaar 
Huizen is al zolang zij in deze raad zitting 
heeft een voorstander geweest van inzet 
van reserves voor eenmalige investeringen. 
Maar ook hebben wij altijd gezegd dat dit 
pas kan nu een zorgvuldige afweging van 
wat een gezonde reservepositie is. Wij heb-
ben nu het idee dat dit niet het geval is. Het 
is een beetje van “God zegen de greep”we 
zien wel waar we uitkomen.
Wat ons ook een beetje stoort is de kritiek-
loze houding van de collegepartijen ten aan 
zien van dit college. Alles wat het college 
voorstelt wordt verwelkomd als gouden gre-
pen. Vaak wordt er zeer negatief gesproken 
over het voorgaand gevoerd beleid.
Waarbij vooral de nieuwe partijen in deze 
coalitie het niet nalaten in zowel raad en 
(sociale) media het oude beleid te kraken 
waar toch de huidige grootste coalitiepartij 
al jaren deel van heeft uitgemaakt.

Het bevreemd ons dat het CDA dit zonder 
commentaar accepteert. Ineens hebben 
we nu een echt groene wethouder alsof de 
vorige niets goed gedaan heeft. Wij moeten 
helaas constateren dat conservatieve 
krachten nog steeds de dienst uitmaken. 
Echt vernieuwend kunnen wij helaas niet 
constateren. De winkels zijn nog steeds 
op zondag dicht en wanneer verzocht 
wordt te vlaggen op coming out day, om 
een voorbeeld te noemen, wordt dit niet 
gehonoreerd. Leefbaar Huizen heeft de 17 
jaar dat ze deel uitmaakt van deze raad, 
zowel in de oppositie als deelgenoot van de 
coalitie, altijd kritisch het college benadert. 
Denk aan de 2 rapporten (SMH en aanleg-
gen van cruiseschepenin de haven) die wie 
als coalitiepartij hebben gepresenteerd en 
waar het college niet erg gelukkig mee was.
Wat betreft de gepresenteerde begroting 
zitten er wel elementen in waar we blij 
mee zijn. Als voorbeeld het behoud van de 
krachtcentrale waar wij al 12 jaar geleden 
als eerste op hebben gewezen. Ook zijn wij 
tevreden met het aangekondigd onderzoek 
naar eventuele verplaatsing van de biblio-
theek en de functie in deze veranderde sa-
menleving. Waar we niet blij mee zijn is de 
intrekking van de subsidie aan de Stichting 
Kunst en Cultuur. In de komende begro-
tingsraad zullen wij in onze beschouwingen 
onze visie geven over de begroting voor 
2016 en zullen middels moties proberen 
enige accenten te verleggen. 

Een betaalbaar Huizen
De ChristenUnie is tevreden dat ook dit 
jaar de meeste lasten in Huizen met het 
inflatiepercentage stijgen. Dat is te danken 
aan doorgevoerde bezuinigingen en de 
inzet van reserves. Desondanks blijft het 
voorzieningenniveau op peil en is er ook 
ruimte voor ambities.

Een duurzaam Huizen
De ChristenUnie is blij dat het college voor 
2016 sterk inzet op verduurzaming. Zo zal 
de onkruidbestrijding chemievrij worden 
uitgevoerd en wordt geïnvesteerd in
structureel groen. Er wordt er aan gewerkt 
om de klimaatverandering het hoofd te 
bieden en wateroverlast te voorkomen: 
voorzieningen in de riolering en de aanleg 
van kleine bergingsvijvers. Mede daarom 
moet hetde rioolrechtheffing extra stijgen. 
Verder is er veel aandacht voor energie-
besparing, de gemeente zelf voorop!
Wat de ChristenUnie betreft start er zo snel 
mogelijk een werkgroep om van Huizen 
Fair Trade gemeente te maken.
De gemeente kan hierin een initiërende en 
faciliterende rol spelen.

Een sociaal Huizen
Meer dan de helft van de begroting betreft 
het Sociaal Domein. Door de decentra-
lisaties aan de ene kant en  kortingen op 
de budgetten aan de andere kant moet de 
gemeente echter meer doen met minder 
geld. Daarom is het belangrijk te investeren 
in preventie. We moeten de belangen van 
zorgvragers, mantelzorgers en vrijwil-
ligers voorop zetten: goede voorlichting, 
vroegtijdige signalering, ontzorgen van 
mantelzorgers en vrijwilligers. Die aanpak 
is ten eerste beter voor hen zelf. Ten tweede 
kunnen  we daarmee de kosten beheers-
baar houden. 
Als overheid én samenleving hebben we 
samen een verantwoordelijkheid voor 
zorgbehoevenden. Zo zal het bijvoorbeeld 
vaker voorkomen dat we op straat verwarde 
mensen of verdwaalde ouderen
tegenkomen. Signalering, opvang en hulp 
moeten daarom een logische trits zijn.

De komst van grote groepen vluchtelingen 
naar Nederland betekent ook een extra 
inspanning voor Huizen. Het betekent
meewerken aan opvang zoals op Crailo, 
maar ook anticiperen op huisvesting in
Huizen zelf. Daarbij moet verdringing zo 
veel mogelijk worden voorkomen.
De noodzaak om kantoren om te vormen 
tot woningen is daarmee extra urgent 
geworden.

Een bewegend Huizen
Huizen is in beweging, letterlijk en 
figuurlijk. "Er is elke wéék wel wat te doen 
in Huizen", aldus een Huizer inwoner.
De Huizers zelf  hebben genoeg te kiezen 
en wat ook telt is dat we Huizen aantrek-
kelijk maken voor mensen van buiten het 
dorp. Dat is goed voor onze economie en 
leefbaarheid.
Sport blijft een belangrijke activiteit:
voor iedereen moet sporten bereikbaar 
zijn. Het is van belang voor een gezond lijf 
en een gezonde geest. De sociale functie 
van sport mag niet worden onderschat.
De ChristenUnie wil dan ook een blijvende 
inzet voor het stimuleren van sportdeel-
name.


