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1. Inleiding 

1.1. Voorwoord 
Huizen is een prachtige gemeente om te wonen en te werken. Een levendig dorp waar jong en oud 
zich prettig en thuis voelen, en dat moet zo blijven. Sterker nog, de komende vier jaar hebben VVD, 
Leefbaar Huizen, CDA en D66 stevige ambities om Huizen nog mooier en sterker te maken. Met trots 
presenteren wij dan ook het collegeprogramma voor de komende vier jaar. Voor dit programma is niet 
alleen geput uit de verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen, maar ook uit de inbreng van de 
andere partijen in de gemeenteraad en uit de inspiratie die de coalitiepartijen in de vorm van brieven, 
mails en gesprekken gedurende het formatieproces van vele inwoners, verenigingen, organisaties, 
ondernemers en andere instanties hebben mogen ontvangen. Uit deze inbreng blijkt een enorme 
betrokkenheid en gedeelde ambitie bij ons prachtige dorp. 

Voor én met elkaar 
In Huizen zijn we er voor elkaar. We leven niet alleen naast elkaar, maar ook met elkaar. Een Huizer 
samenleving waarin we oog hebben voor elkaar, is waardevol. We leven in een tijd van uitdagingen en 
maatschappelijke veranderingen. De komende vier jaar willen we verder bouwen op ons stevige 
fundament. We zijn trots op de reeds bestaande onderlinge betrokkenheid. Het verder vergroten 
hiervan en het actief bevorderen van vrijwilligerswerk draagt bij aan een (nog) hoger welzijnsniveau. 
Daar hebben we als Huizer samenleving baat bij. Wij willen daarom als gemeentebestuur werken aan 
nog meer verbinding tussen inwoners, verenigingen en organisaties. Dit met als doel een krachtige en 
vitale samenleving, waarin omzien naar elkaar vanzelfsprekend is. We stimuleren wat mensen zelf 
kunnen, helpen mensen die vast dreigen te lopen op weg en zijn er voor die mensen die het zelf niet 
meer kunnen. Een veerkrachtige samenleving ook, waarin inwoners, verenigingen en organisaties, 
ondernemers en bezoekers samen met de professionals en de gemeente werk maken van én 
verantwoordelijkheid dragen voor een veilige en leefbare gemeente. Daarbij speelt vertrouwen in de 
overheid een belangrijke rol. Alleen dan zullen inwoners en ondernemers tot regie over hun eigen 
situatie willen overgaan. 

1. INLEIDING 



- 6 - 
 

Belangrijke opgaven 
Huizen staat de komende jaren voor een aantal belangrijke en complexe opgaven, die voor een 
aanzienlijk deel vergelijkbaar zijn met de opgaven van veel gemeenten in Nederland. Tegelijkertijd is 
de stapeling van opgaven voor een gemeente met de omvang van Huizen een (nog) grotere uitdaging. 
Een stijgende levensverwachting en minder geboortes leiden tot een veranderende samenstelling van 
de bevolking. Het aandeel ouderen in Huizen neemt naar verwachting verder toe, het aandeel 
jongeren daalt. Deze ontwikkeling heeft effect op onder andere behoeften ten aanzien van zorg, 
woningen en de leefomgeving. Goede doorstroommogelijkheden zijn belangrijk, zowel voor oudere 
inwoners alsook voor jongeren en gezinnen die een passende woning zoeken. Klimaatverandering stelt 
ons voor één van de grootste uitdagingen van onze tijd. In steden en dorpen lopen temperaturen 
verder op en zien we steeds vaker wateroverlast door extreme regenval. Verduurzaming, het 
vormgeven van de energietransitie en klimaatadaptatie vragen de komende jaren dan ook nadrukkelijk 
aandacht. Dit geldt evenzeer voor de invoering van nieuwe wet- en regelgeving, waaronder de 
Omgevingswet, de rechtmatigheidsverklaring van het college bij de jaarrekening en de verdergaande 
transformatie van het sociaal domein. Huizen is daarnaast een gemeente met een stevig eigen 
ambitieniveau. Er wordt fors ingezet op het verbeteren van de digitale dienstverlening, digitale 
informatievoorziening, burgerparticipatie, datagestuurd werken en regionale samenwerking. Ook is de 
verdere doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie van groot belang, mede omdat de (grote) 
opgaven en ambities vragen om domeinoverstijgend denken en integraal werken. Bovenstaande 
ambities kosten geld in een tijd dat de financiën onder druk staan, niet alleen structureel, maar ook 
ten aanzien van de incidenteel beschikbare (ontwikkel)budgetten. Dit vertaalt zich in een financiële 
opgave, waarbij solide financieel beleid op basis van heldere financiële afspraken een randvoorwaarde 
is. 

Samenwerken en integraal werken als basis 
Stabiele bestuurlijke verhoudingen zijn essentieel om de hierboven genoemde (grote) opgaven in de 
komende jaren het hoofd te bieden en de gemeentelijke ambities te realiseren. De in dit college-
programma vastgelegde afspraken tussen VVD, Leefbaar Huizen, CDA en D66 dienen als basis voor het 
te voeren beleid voor de periode 2022-2026. Het vertrouwen dat deze partijen over en weer in elkaar 
hebben uitgesproken, is daarnaast ook het vertrouwen in het vermogen om nieuwe ontwikkelingen 
gedurende de komende raadsperiode in onderling overleg en met respect voor ieders rol en 
verantwoordelijkheden het hoofd te bieden. 

Een goede bestuurlijke verstandhouding draagt in belangrijke mate bij aan het vertrouwen van 
inwoners in het gemeentebestuur. Democratische besluitvorming vindt plaats op basis van meerder-
heidsbeslissingen, met oog voor de belangen van minderheden. We zijn ons ervan van bewust dat we 
niet iedereen tevreden kunnen stellen. Door helder en transparant te zijn over onze ambities, keuzes 
en onze rol, willen wij een stevige basis voor samenwerking leggen. Het college is verantwoordelijk 
voor het vinden van draagvlak voor voorstellen en streeft ernaar, waar dat met inachtneming van dit 
collegeprogramma mogelijk is, zo groot mogelijke meerderheden voor haar voorstellen te verwerven. 
In voorstellen aan de gemeenteraad is er transparantie over afwegingen en eventuele alternatieve 
beleidsopties. Daarmee kan de gemeenteraad in zijn kaderstellende rol verschillende belangen zo goed 
mogelijk afwegen. Doordat het college een constructieve dialoog met de gemeenteraad zoekt, kan op 
deze wijze het samenspel in de gemeenteraad worden versterkt. 

We willen van samenwerken deze raadsperiode een centraal thema maken. Daarbij gaat het niet alleen 
om de samenwerking binnen de coalitie, maar juist ook om samenwerking met de overige fracties in 
de gemeenteraad. Om die reden is aan deze overige fracties, anders dan bij voorgaande formaties, al 
de mogelijkheid geboden inbreng te leveren op het concept-collegeprogramma. Maar daarmee houdt 
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samenwerken wat de coalitiefracties betreft niet op. Veel vraagstukken waar het gemeentebestuur, 
en dus ook de gemeenteraad, zich voor gesteld ziet, zijn complex. Veel, en vaak tegengestelde 
belangen spelen daarbij een rol. Van belang is daarom dat de besluitvorming over deze vraagstukken 
een zo breed mogelijk draagvlak heeft. In de samenleving, maar ook in de gemeenteraad. Daar willen 
wij deze raadsperiode nadrukkelijk werk van maken. 

De complexiteit van vraagstukken brengt met zich mee dat meerdere leden van het college daar vanuit 
hun portefeuille bemoeienis mee hebben. Onderlinge samenwerking en een integrale werkwijze 
binnen het college zijn een vereiste. We willen daarom ook van integraal werken een centraal thema 
maken deze raadsperiode. Aan die integraliteit draagt bij dat onderwerpen op het terrein van sociaal 
domein, fysiek domein en algemeen bestuur en middelen niet zoals voorheen in één portefeuille 
worden ondergebracht, maar juist zo veel als mogelijk verdeeld zijn over meerdere leden van het 
college. Dat heeft geresulteerd in de portefeuilleverdeling zoals die in paragraaf 1.2. is vermeld. 

Tot slot 
VVD, Leefbaar Huizen, CDA en D66 kiezen voor ambitie, stabiliteit en uitvoeringskracht. Wij pakken 
stevig door op bestaande en nieuwe ambities en op de uitvoering van reeds ingezette projecten. We 
bouwen voort op de koers die de afgelopen jaren is ingezet; en daar waar we de voortgang kunnen 
versnellen, doen we dat zonder zorgvuldige besluitvorming uit het oog te verliezen. We hebben veel 
zin om de komende vier jaar samen met u aan de slag te gaan voor Huizen. Met de schouders eronder 
en de blik vooruit! 
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1.2. Portefeuilleverdeling 

 

Burgemeester  

Wettelijke taken  

Toezicht en handhaving  

Boa’s  

Burgerzaken

 
 
Wethouder Roland Boom (VVD) 
1e loco-burgemeester  

Onderwijs, waaronder:  
- Onderwijsbeleid  
- Eerste opvangonderwijs  
- Onderwijshuisvesting  
- Voorschoolse voorzieningen, waaronder: 

- Kinderopvang 
- Voor- en vroegschoolse educatie  

- Passend onderwijs  

Toerisme en evenementen  

Natuur, landschap en water (Gooimeer)  

Ruimtelijke ordening, waaronder:  
- Invoering Omgevingswet  
- Ruimtelijke investeringsagenda  
- Coördinatie ruimtelijke projecten  
- Grondzaken, exploitatie en eigendommen  
- Woningbouw  
- Huisvestingsbeleid  

Coördinatie Metropool Regio 
Amsterdam

 
 

 
Wethouder Fleur van der Kleij (Leefbaar Huizen) 
2e loco-burgemeester  

Coördinatie sociaal domein  

Jeugd, waaronder: 
- Infrastructuur preventie jeugd, waaronder:  

- Lokale teams begeleiding in de wijk 
- Jongerenwerk 
- Opvoedondersteuning 
- Jeugdgezondheidszorg  

Jeugdzorg, waaronder: 
- Individuele voorzieningen jeugdhulp 
- Jeugdbescherming  

Sport, recreatie en speelruimten 

Gezondheid, waaronder: 
- Preventieve activiteiten gezondheidszorg, 

waaronder:  
- Jongeren op Gezond Gewicht   
- Lokaal preventieakkoord  

- GGD  

Dierenwelzijn  

Mobiliteit, waaronder: 
- Openbaar vervoer  
- Verkeer (auto, fiets) 
- Parkeren
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Wethouder Bert Rebel (CDA) 
3e loco-burgemeester  

Economie  

Duurzaamheid en milieu  

Financiën, waaronder: 
- Belastingen  
- WOZ  
- Verzekeringen 

 

  

Bedrijfsondersteuning, waaronder: 
- Personeel  
- Organisatie  
- Facilitair 
- Informatievoorziening en -veiligheid  
- ICT  
- Gemeentelijke communicatie  

Bestuurlijke samenwerking, waaronder: 
- Governance samenwerkingsverbanden  
- Coördinatie Regio Gooi & Vechtstreek

 
 
 
Wethouder Karin van Werven (D66) 
4e loco-burgemeester  

Participatiewet, waaronder: 
- Werk en inkomen, waaronder: 

- Inkomensvoorzieningen en re-integratie  
- Werkgeversdienstverlening  
- Aanpak jeugdwerkeloosheid  
- Armoede beleid en schuldhulpverlening  
- Inburgering  
- Volwasseneneducatie, waaronder:  

- Aanpak laaggeletterdheid  

Wet maatschappelijke ondersteuning, 
waaronder:  
- Sociale infrastructuur in buurten en wijken, 

waaronder:  
- Maatschappelijk werk  
- Sociale wijkteams  
- Opbouwwerk  
- Mantelzorgondersteuning  
- Wijkcentra en vrijwilligerswerk  
- Lokale teams begeleiding in de wijk  
- Algemene voorzieningen voor dagbesteding  
 

- Inclusiebeleid, waaronder:  
- Toegankelijkheidsbeleid  
- LHBTI+ beleid  
- Antidiscriminatiebeleid  

- Doelgroepenvervoer, waaronder:  
- Leerlingenvervoer  

- Maatschappelijke opvang, waaronder: 
- Beschermd wonen  
- Verslavingszorg  
- Vrouwenopvang  
- Interventieteam 

- Overige individuele voorzieningen WMO, 
waaronder: 
- Hulpmiddelen in en om het huis  

Kunst en cultuur  

Openbare werken, waaronder: 
- Beheer openbare ruimte  
- Groenonderhoud  
- Wijkbeheer en service  
- GEO-informatie



1.3. Ondertekening 

Namens de CDA-fractie 

Namens de leefbaar Huizen-fractie 

R.W. de Bruijn 

Namens de D66-fractie 

Mw. K. van Werven 
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2. Zorg, welzijn, werk, jeugd en onderwijs 

2.1. Grip op sociaal domein 

2.1.1. Sturen vanuit inzicht. Dat is het doel voor de komende vier jaar op het gebied van sociaal 
domein. Grip krijgen op de uitgaven, grip krijgen op het leveren van goede kwaliteit, grip 
krijgen op effectiviteit en efficiëntie. Meetbare doelen maken het mogelijk om resultaten 
inzichtelijk te krijgen. Inzicht geeft kennis en op basis van kennis kan gestuurd en bijgestuurd 
worden. Een belangrijke focus komt te liggen op preventie. Door tijdig in te grijpen kan de 
noodzaak tot uitgebreide hulptrajecten vaker voorkomen worden. 

2.1.2. Ingezette besparingsmaatregelen worden voortgezet. De effectiviteit wordt gemonitord en 
bewaakt via het management dashboard sociaal domein. 

2.1.3. Het waardengericht werken wordt verder uitgewerkt en geïntegreerd in het nieuwe 
beleidsplan Sociaal Domein.  

2.1.4. Inwoners die het niet zelf redden krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben, passend bij 
hun situatie. Daarbij worden duidelijke afspraken gemaakt over wat zij van de gemeente 
kunnen verwachten, maar andersom ook wat de gemeente van hen verwacht. 

2.1.5. Er wordt meer ingezet op preventie met als doel zwaardere zorg te voorkomen. Jaarlijks wordt 
geëvalueerd of de investeringen in preventie effectief zijn. De uitkomsten van deze evaluaties 
worden aan de commissie Sociaal Domein voorgelegd. 

2.1.6. Alle partijen die gemeentelijke subsidie ontvangen dienen meetbare doelen en 
uitvoeringsprogramma’s te formuleren. Periodiek wordt hierover gerapporteerd aan de 
commissie Sociaal Domein. 

2.2. Inclusieve samenleving 

2.2.1. In Huizen mag je zijn wie je bent of wie je wilt zijn. Iedereen moet de kans krijgen om mee te 
doen. Hierbij spelen respect, tolerantie en acceptatie voor elkaar een grote rol. 

2. ZORG, WELZIJN, WERK, JEUGD EN ONDERWIJS 
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2.2.2. De doelstelling is een gemeentelijke dienstverlening die voor iedereen toegankelijk is. Fysiek, 
digitaal, met ruimte voor verschillen, met oog voor gelijke kansen, begrijpelijk en gastvrij.  

2.2.3. Voor het toegankelijkheidspanel is er een uitvoeringsbudget van € 5.000 per jaar beschikbaar. 

2.2.4. De middelen voor inclusie (eenzaamheid, mantelzorgers, LHBTIQA+) ter grootte van € 20.000 
per jaar, zoals vastgesteld in het geldende beleidsplan Sociaal Domein, worden gecontinueerd. 

2.3. Laagdrempelige toegang, maatwerk en cliëntondersteuning 

2.3.1. Inwoners van Huizen kunnen op één plek terecht bij de gemeente als ze maatschappelijke hulp 
nodig hebben. Er wordt naar hen geluisterd om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Hierbij wordt 
‘over de grenzen heen gekeken’. Door breder te kijken en verder te denken kan de beste 
oplossing voor de inwoner, de gemeente én de samenleving gevonden worden. 

2.3.2. Hulp vragen bij de gemeente dient zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Persoonlijk contact heeft 
de voorkeur boven papieren formulieren of de website. 

2.3.3. Informatie over de beschikbare ondersteuning in Huizen dient laagdrempelig en toegankelijk 
te zijn voor iedereen. Ook voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. 

2.3.4. Er wordt een verkenning op casusniveau uitgevoerd naar de vraag hoe door creatief om te 
gaan met de bestaande regelgeving kan worden gekomen tot een meer doelmatige besteding 
van middelen, zonder in te leveren op de kwaliteit van de zorg. De resultaten hiervan worden 
periodiek besproken met de commissie Sociaal Domein. Hierbij wordt uitgegaan van de 
volgende randvoorwaarden: 
- oplossingen die worden geboden kunnen standaard of anders zijn dan de inwoner vraagt, 

maar belangrijk is dat het proces toetsbaar is; 

- bij hulpvragen van inwoners wordt ‘out of the box’ gedacht; 

- het proces is bij iedereen gelijk, maar de uitkomsten zijn verschillend omdat elke situatie 
anders en elke persoon anders is. 

2.3.5. Bij elke hulpvraag wordt gezocht naar de beste oplossing. De specifieke situatie van de inwoner 
is hierbij altijd het uitgangspunt. De gemeentelijke professional handelt met inachtneming van 
het volgende: 
- zoveel als mogelijk zelf of samen met de eigen omgeving oplossen; 

- lukt dit niet, dan wordt algemeen gebruikelijke dienstverlening ingezet; 

- is dat niet voldoende, dan wordt maatwerk ingezet. 

2.3.6. Bij aanvang van een traject, voorafgaand aan een eerste gesprek, wordt aan cliënten duidelijk 
gemaakt dat de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van een onafhankelijke 
cliëntondersteuner. 

2.3.7. Pre-mediation wordt als vast onderdeel van de bezwaarprocedure toegepast als de inwoner 
het niet eens is met het besluit van de gemeente. De inwoner kan hierbij een beroep doen op 
onafhankelijke cliëntondersteuning. 

2.3.8. Mantelzorgers worden gewaardeerd. Netwerkbijeenkomsten voor mantelzorgers worden 
voortgezet. Er wordt voor gewaakt dat mantelzorgers overbelast raken door hen zo goed 
mogelijk te ondersteunen indien dat nodig is. Over de mogelijkheden hiervoor wordt duidelijk 
gecommuniceerd op de gemeentelijke website en via de betrokkenen.  

2.4. Inkomenstoets huishoudelijke hulp 

2.4.1. Met ingang van 1 januari 2023 wordt een inkomenstoets ingevoerd op basis waarvan bepaald 
wordt of er recht is op huishoudelijke hulp. 
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2.5. Werk en inkomen 

2.5.1. Er wordt zorg gedragen voor betere en begrijpelijke informatievoorziening over de aanvraag 
van de bijstandsuitkering én duidelijkheid over de spelregels die gelden bij het ontvangen van 
een bijstandsuitkering. 

2.5.2. Onderzocht wordt hoe werken aantrekkelijker kan worden gemaakt voor alle doelgroepen.  

2.5.3. Een passende tegenprestatie, zoals vrijwilligerswerk/een opleiding, kan worden gevraagd 
zolang inwoners gebruik maken van de bijstand.  

2.5.4. Het succesvolle project “Actieplan jeugdwerkloosheid” wordt onderdeel van de reguliere 
dienstverlening.  

2.5.5. De gemeente Huizen stelt als werkgever het voorbeeld door voldoende mensen met een 
arbeidsbeperking in dienst te nemen. 

2.5.6. Vanwege de verwachting dat er meer inwoners in de schulden terecht komen, en ook dat er 
meer mensen gebruik gaan maken van schuldhulpverlening, wordt het beleidsplan 
Schuldhulpverlening geactualiseerd, met daarbij ook aandacht voor ondernemers. Als 
uitgangspunten bij de actualisatie gelden: 

- gekeken wordt naar mogelijkheden om het schuldhulpverleningstraject te versnellen; 
- belangrijk is een vaste consulent en indien nodig een vast schuldhulpmaatje, waarbij 

realistische afspraken worden gemaakt met de inwoner én de schuldeisers;  

- een integrale aanpak, waarbij gekeken wordt naar de gehele leefsituatie; 

- gekeken wordt niet naar oplossingen op korte termijn, maar juist naar de beste oplossing 
op de lange termijn, waarbij ook ‘out of the box’ wordt gedacht;  

- er wordt extra aandacht gegeven aan voorlichting ter voorkoming van schulden bij 
jongeren. 

2.5.7. Statushouders die kunnen werken worden naar werk begeleid, zodat ze zo snel mogelijk 
economisch zelfredzaam zijn. 

2.5.8. Statushouders beginnen direct met integreren. 

2.6. Vrijwilligers 
2.6.1. Mensen die naast hun werk en hun dagelijkse activiteiten, veel tijd en energie steken in dat 

wat Huizen bijzonder, aangenaam, mooi of uniek maakt verdienen waardering en 
ondersteuning. Daarbij gaat het om ondersteuning in de praktische zin: voorzieningen die het 
mogelijk maken dat al deze vrijwilligers hun belangrijke bijdrage kunnen blijven leveren.  

2.6.2. De samenwerking met de Vrijwilligerscentrale is zeer belangrijk voor onze inwoners en wordt 
voortgezet. Afspraken worden geëvalueerd en geactualiseerd. 

2.6.3. De mogelijkheid de benoeming van ‘vrijwilliger van het jaar' voort te zetten wordt onderzocht. 

2.7. Welzijnswerk 

2.7.1. Wijken en buurten krijgen meer aandacht. Initiatieven vanuit inwoners worden gestimuleerd. 
Daarbij wordt gekeken hoe de huidige gemeentelijke faciliteiten beschikbaar gesteld kunnen 
worden. Wijkavonden met het college worden voortgezet. 

2.7.2. De verdeling van aanbieders in het welzijnswerk wordt kritisch bekeken. Nieuwe initiatieven 
worden toegejuicht. 

2.7.3. Welzijnswerk dat een gemeentelijke subsidie ontvangt dient meetbare doelen en 
uitvoeringsprogramma’s te formuleren. Periodiek wordt hierover gerapporteerd aan de 
commissie Sociaal Domein. 



- 14 - 
 

2.8. Jeugd 

2.8.1. Samen met jongeren wordt bekeken waar behoefte aan is en wat er bij de jeugd leeft. Gewerkt 
wordt dus niet alleen vóór jongeren, maar ook mét jongeren. Hiervoor moet ook een goede 
samenwerking ontstaan met jongeren, zoals bijvoorbeeld via het jongerenpanel. De 
samenwerking met het jongerenpanel wordt jaarlijks geëvalueerd mét de jongeren van het 
panel. De uitkomsten van de evaluatie worden voorgelegd aan de commissie Sociaal Domein. 

2.8.2. Er wordt actief op zoek gegaan naar het geluid van jongeren bij de ontwikkeling en uitwerking 
van nieuwe projecten en nieuw beleid dat jongeren kan raken. In alle communicatie voor 
participatietrajecten wordt een alinea opgenomen specifiek gericht op jeugd/jongeren. 

2.8.3. Ontmoetingsplekken voor jongeren worden aantrekkelijker en veiliger gemaakt en waar nodig 
worden extra plekken gecreëerd. 

2.8.4. Nieuwe initiatieven voor jongeren worden gestimuleerd, zoals opgenomen in de te 
actualiseren Cultuurnota. 

2.8.5. Kinderen in armoede moeten kunnen meedoen. Ouders die het aangaat worden actiever op 
de hoogte gebracht van het “Kindarrangement Meedoen”. 

2.8.6. De kindervakantieweek wordt gefaciliteerd door het beschikbaar stellen van een locatie, 
dranghekken en hout- en restafval. 

2.8.7. De starterslening wordt komende raadsperiode voortgezet. 

2.9. Jeugdzorg 
2.9.1. Kostenbeheersing in de jeugdzorg, mede met het oog op de invulling van de dan voorliggende 

taakstelling, wordt onderzocht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de uitgevoerde 
onderzoeken en aangesloten bij nieuwe landelijke regelgeving. De resultaten worden in 2023 
aan de gemeenteraad voorgelegd. 

2.9.2. Het tot en met 2022 gefinancierde kinderwerk van Versa (€ 45.000 per jaar) wordt voortgezet.  

2.9.3. De opvoedcoaches bij jeugd en gezin (€ 75.000 per jaar) worden voortgezet. 

2.9.4. Het budget voor de andere voorzieningen in het voorveld (€ 40.000 per jaar) worden 
voortgezet. Vanuit dit budget worden activiteiten bekostigd op het gebied van laagdrempelige 
ondersteuning van kinderen van ouders in echtscheiding (Villa Pinedo), projecten gericht op 
eenzaamheid en jongeren en weerbaarheidsprojecten op scholen. In het najaar van 2022 zal 
een evaluatie van Villa Pinedo plaatsvinden op basis waarvan zal worden besloten of deze 
voorziening wordt voortgezet.  

2.10. Onderwijs 

2.10.1. Productief Leren wordt voortgezet (€ 30.000 per jaar met ingang van 2024). 

2.10.2. Het integraal huisvestingsplan wordt geactualiseerd. Daarbij worden in elk geval de reeds 
gedane en/of nog te plannen onderzoeken meegenomen naar: 

- de eventuele mogelijkheid van een clusterschool met de Ark, De Gouden Kraal en de 
Springplank;  

- de eventuele mogelijkheid van een extra lokaal voor Technasium onderwijs bij de 
Huizermaatschool; 

- eventuele renovatiebehoeften van andere bestaande scholen; 

- duurzaam maken/houden van schoolgebouwen, met aandacht voor een goed 
binnenklimaat, passend voor het onderwijs dat in Huizen geboden wordt; 
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- het bij regulier overleg onder de aandacht brengen van het multifunctioneel inzetten van 
schoolgebouwen. 

2.10.3. De mogelijkheid van een VMBO school in Huizen wordt onderzocht. 

2.10.4. Het openbaar onderwijs in Huizen blijft behouden. 
2.10.5. In samenwerking met scholen wordt ervoor gezorgd dat er hoogwaardig bewegingsonderwijs 

blijft. Hieronder valt onder andere het behouden van schoolzwemmen.  

2.10.6. Er is aandacht voor welzijn en gezondheid, waaronder: 

- anti-pestbeleid; 
- gezonde voeding; 

- eenzaamheid; 

- mantelzorg.  

2.10.7. Binnen de regio wordt aandacht gehouden voor passend onderwijs voor alle kinderen en 
jongeren uit Huizen, en wordt gekeken naar de kwaliteit en, indien nodig, naar welke 
mogelijkheden er zijn om dit verder te verbeteren. 

2.10.8. De problematiek van vroegtijdige schoolverlaters wordt onder de aandacht gebracht bij de 
scholen tijdens het reguliere overleg. 

2.10.9. Met de Vrijwilligerscentrale worden afspraken gemaakt over de mogelijkheden voor het 
stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid van jongeren (onder andere in het kader van 
de maatschappelijke stage, jongeren die een tussenjaar hebben, etc.). 

2.10.10. Met de regiogemeenten worden in de regionale programma’s voor werk en onderwijs 
afspraken gemaakt over het stimuleren van werk- en snuffelstages. 

2.10.11. Het cultuureducatieprogramma, zoals opgenomen in de Cultuurnota, wordt voortgezet.  

2.10.12. Er is extra en voortdurende aandacht voor het volwassenenonderwijs (digitalisering, 
alfabetisering en inburgering) met als einddoel werken/participatie. 

2.10.13. Goede voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Huizen is belangrijk voor kinderen van 
twee en drie jaar die het risico lopen met taal- of ontwikkelingsachterstanden aan de 
basisschool te beginnen.  

2.11. Gezondheid 

2.11.1. Er wordt blijvend ingezet op een gezonde leefstijl, inclusief bewegen, voor jongeren, ouderen 
en groepen waar diverse problemen bij elkaar komen. Daarbij wordt de samenwerking met de 
eerste lijn versterkt en worden afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over gezamenlijk 
financieren van preventieve activiteiten, lokaal of regionaal via de GGD. Hierbij wordt onder 
andere gedacht aan:  

- de gecombineerde leefstijl interventies; 

- stoppen met roken programma’s; 

- valpreventie; 
- het anti-verslavingsbeleid (met daarin zeker ook gokverslaving). 

2.11.2. Het lokaal gezondheidsbeleid wordt geëvalueerd. 

2.12. Sport en speelruimte 

2.12.1. Sporten geeft plezier en ontspanning. Lekker bewegen in een groep of alleen, binnen of buiten, 
van jong tot oud. Sport verbindt, stimuleert en is goed voor lichaam en geest. Vanwege dit 
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belang zijn betaalbare sport(voorzieningen) bereikbaar en toegankelijk voor alle inwoners van 
Huizen.  

2.12.2. Voor het einde van de looptijd (31 december 2024) wordt de Sportnota geëvalueerd, zodat 
tijdig een geactualiseerde versie kan worden vastgesteld die met ingang van 2025 gaat gelden. 

2.12.3. Het sportplatform als verbindend element tussen verenigingen blijft behouden.  

2.12.4. Samen met het sportplatform én de sportverenigingen zal er naar gestreefd worden het 
convenant “Veilig actief” te continueren met als doel het waarborgen van een gezonde en 
veilige sportcultuur.  

2.12.5. Er wordt ingezet op voortzetting van het lokaal sportakkoord, onder voorbehoud van de 
beschikbare rijksfinancieringsmogelijkheden. 

2.12.6. Omdat de buurtsportcoaches zorgen voor samenwerking en verbinding in de gemeente, en 
het buurtsportcoachprogramma in belangrijke mate bijdraagt aan het sporten en bewegen 
van groepen inwoners die dat niet vanzelfsprekend doen, wordt dit programma geëvalueerd. 
Op basis van die evaluatie en de Rijksregeling wordt nagaan of en, zo ja, op welke manier dit 
gecontinueerd kan worden. In dat geval zal met ingang van 2023 jaarlijks € 110.000 
beschikbaar worden gesteld. 

2.12.7. De nota Speelruimte wordt in het tweede kwartaal 2024 geactualiseerd. 
2.12.8. Multifunctioneel gebruik van gemeentelijke accommodaties wordt gestimuleerd; ‘open 

sportparken’ horen hier ook bij.  

2.12.9. Buitensporten krijgt meer aandacht en wordt toegankelijker. Voor het plaatsen van outdoor 
beweeg-/fitnesstoestellen in de openbare ruimte wordt €60.000 beschikbaar gesteld. 

2.12.10. Als (subsidie)voorwaarde gaat gelden, dat sportverenigingen/-stichtingen hun accommodaties 
(in eigendom of gehuurd van de gemeente) niet alleen inzetten voor verenigingsactiviteiten, 
maar ook zoveel als mogelijk openstellen voor activiteiten in het algemeen maatschappelijk 
belang. 

2.12.11. Aan ouders en kinderen voor wie de kosten van sport moeilijk zelf te dragen zijn, zal door 
middel van het “Kindarrangement Meedoen” ondersteuning worden gegeven. 

2.13. Dierenwelzijn 

2.13.1. Het dierenwelzijnsbeleid wordt geactualiseerd. 
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3. Wonen en leefomgeving 

3.1. Woningbouw en ruimtelijke ordening 
3.1.1. De bestaande lijst van potentiële bouwlocaties in de gemeente wordt geactualiseerd, en de 

mogelijkheid en wenselijkheid van bouwen in en aan het water wordt verkend. Een 
participatieve aanpak is met het oog op de komende Omgevingswet zeker nodig, zodat er 
voldoende draagvlak ontstaat. In een conferentie over wonen en bouwen in het derde 
kwartaal van 2022 kunnen inwoners, bedrijven en gemeenteraad met elkaar de mogelijkheden 
en uitdagingen verkennen en alle mogelijk denkbare woningbouwlocaties bespreken. De 
uitkomst van deze participatie wordt vervolgens op voorstel van het college door de 
gemeenteraad gewogen, waarna bepaald wordt hoe verder invulling kan worden gegeven aan 
de woningbouwopgave. 

3.1.2. Gedurende deze raadsperiode worden geen woningen gebouwd op de Vista. 

3.1.3. Deze raadsperiode wordt bij het bouwen van woningen de verhouding 1/3 (‘betaalbaar’) - 1/3 
(‘middelduur’) - 1/3 (‘duur’) aangehouden, zoals vastgelegd in de woonvisie.  

3.1.4. Bij woningbouw worden de volgende uitgangspunten voor participatie gehanteerd: 

- aan ieder bouwplan wat op tafel komt worden bij de start van de participatie duidelijke 
kaders meegegeven waaraan die participatie moet voldoen. Daarvan maken de specifieke 
voor de betreffende locatie geldende voorwaarden met betrekking tot typen woningen en 
financiële randvoorwaarden deel uit; 

- deze kaders worden voor de start van de participatie door de gemeenteraad vastgesteld 
aan de hand van de technische voorbereiding conform de Omgevingswet. 

3.1.5. Binnen de gemeente zal in samenwerking met de woningbouwcorporaties worden ingezet op 
het voortzetten van het programma van de wooncoach, teneinde doorstroming op de 
woningmarkt te stimuleren. Hierbij wordt de mogelijkheid van een huurgarantregeling 
onderzocht. 

3. WONEN EN LEEFOMGEVING 
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3.1.6. Bij woningbouw in Huizen wordt veel aandacht gegeven aan woningen voor 
‘doorstroomsenioren’. Deze woningen beschikken bij voorkeur over 3 kamers. Binnen deze 
categorie wordt de bouw bestemd voor inwoners van Huizen. Daarnaast is er extra aandacht 
voor woningen voor starters. Deze beide categorieën worden bezien in combinatie met het 
segment ‘duur’ teneinde de betaalbaarheid te garanderen. 

3.1.7. Uiterlijk in 2024 wordt met behulp van externe ondersteuning, waarvoor het benodigde 
budget beschikbaar wordt gesteld, beleid gemaakt over de (on-)mogelijkheid van het splitsen 
van (zeer) grote kavels. Uitgangspunten daarbij zijn: 
- het behoud van het open karakter van de wijken;  

- de maat en schaal van de omliggende kavels;  

- het groene karakter van de betreffende locatie; en  

- de te onderzoeken mogelijkheid tot ‘afstorten’ (de toegevoegde waardeontwikkeling 
wordt afgeroomd richting gemeente), waarbij dat budget op zo kort mogelijke termijn 
wordt ingezet voor volkshuisvesting. 

3.1.8. Opkoopbescherming voor nieuw verworven woningen in Huizen wordt zo mogelijk ingevoerd.  

3.1.9. Op korte termijn wordt onderzocht of bij nieuwbouwwoningen een zelfbewoningsplicht en/of 
antispeculatiebeding met de duur van tien jaar opgenomen kan worden in de vergunning. 

3.1.10. In de komende periode wordt onderzocht of het mogelijk is eigen inwoners voorrang te geven 
bij het toedelen van nieuwe woningen. Een dergelijke regeling wordt eveneens onderzocht 
voor mensen met economische en/of sociale binding. Dit onderzoek wordt medio 2023 
opgeleverd. 

3.1.11. De gemeente staat open voor, biedt ruimte aan en denkt ‘out of the box’ mee bij het 
ontwikkelen van verschillende woonvormen en -initiatieven in relatie tot zorg. 

3.2. Verkeer en bereikbaarheid 

3.2.1. Huizen blijft vol inzetten op goede aansluiting op de regionale doorfietsroutes. Deze routes 
zijn regionaal vastgelegd. De uitvoering van het Huizer deel van deze routes wordt voortvarend 
ter hand genomen.  

3.2.2. Het onderhoud van wegen en groen heeft deze raadsperiode speciale aandacht. Er is een 
impuls nodig voor het onderhoud van deze wegen, de fietspaden en het groen. Huizen 
kenmerkt zich door een hoge kwaliteit van het openbaar gebied. Deze hoge standaard is 
daarbij voor onze inwoners het uitgangspunt. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het weer 
op niveau brengen van dit onderhoud. Onderzocht wordt of het mogelijk is de komende jaren 
extra middelen ter beschikking te stellen, die nodig zijn om een impuls te geven aan de 
kwaliteit van wegen, fietspaden en groen. 

3.2.3. De uitvoering van het mobiliteitsplan wordt, conform de besluitvorming in de gemeenteraad 
hierover in de afgelopen raadsperiode, voortvarend ter hand genomen. 

3.2.4. De kruispunten Crailoseweg/Nieuwe Bussumerweg en Crailoseweg/Naarderstraat worden 
verkeerstechnisch met elkaar verbonden. Doel daarbij is het verbeteren van de doorstroming 
en het inpassen van de regionale doorfietsroutes. Verkeersveiligheid en fietsveiligheid zijn 
daarbij van de hoogste prioriteit. Nadrukkelijk wordt hierbij een eerder initiatief vanuit de 
gemeenteraad omtrent het bevorderen van de fietsdoorstroming betrokken. 

3.2.5. In overleg met de ontwikkelaar van de Trappenberg en de provincie Noord-Holland (als 
eigenaar van de weg) wordt ingezet op het verkeersveilig maken van de fiets- en 
voetgangersoversteek van de Crailoseweg bij restaurant de Goede Gooier. Het verkeersveilig 
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maken van deze oversteek maakt onlosmakelijk deel uit van de ontwikkeling van de 
Trappenberg en de verkeerskundige aansluiting van deze ontwikkeling op het bestaande 
wegennet. De kosten hiervan zullen in rekening worden gebracht bij de projectontwikkelaar. 

3.2.6. Regionaal en bovenregionaal blijft ingezet worden op aansluiting op het landelijke 
treinnetwerk.  

3.2.7. Regionaal en bovenregionaal worden de mogelijkheden gepromoot tot het (laten-) invoeren 
van een nachtverbinding (bus) met de omliggende gemeenten. 

3.3. Openbare ruimte 

3.3.1. Het onderhoud van het openbaar groen vindt natuurinclusief plaats. Daarbij wordt 
vanzelfsprekend rekening gehouden met het gebruik van dit openbaar groen als sportveld of 
recreatiezone. Groen stimuleert het welzijn in de wijken, het dient echter ook de 
ontspanningsmogelijkheden van de bewoners.  

3.3.2. Het Gooisch Natuurreservaat wordt gestimuleerd de mogelijkheid te onderzoeken om 
specifieke mountainbikeroutes aan te leggen. Op deze wijze wordt het beschadigen van de 
natuur door mountainbikes voorkomen, terwijl tegelijkertijd een mooie mogelijkheid tot 
gezond recreëren wordt geboden. Voor de financiering van deze paden wordt gekeken naar 
de mogelijkheid gebruikers te laten betalen. Hierbij wordt onderzocht of aansluiting bij MTB-
Utrechtse heuvelrug een praktische invulling hiervoor is. 

3.3.3. Het skatepark wordt, in directe participatie met de huidige gebruikers, heringericht. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de positionering van dit park in het kustvisieontwerp en de 
ontwikkeling van de volgende fase van de Zomerkade.  

3.3.4. De uitstraling van het oude dorp wordt verbeterd. In de gebieden die vallen onder het 
beschermde dorpsgezicht (gebieden die in het bestemmingsplan oude dorp zijn aangemerkt 
als cultuurhistorisch) worden oude lantaarnpalen geplaatst. Voor de uitvoering wordt een 
budget van € 800.000 als stelpost beschikbaar gesteld. Indien dit onvoldoende blijkt, wordt de 
aanpak getemporiseerd. 

3.4. Milieu en duurzaamheid  

3.4.1. In een flink aantal wijken in Huizen is serieuze en omvangrijke vergroening noodzakelijk. Deze 
raadsperiode wordt volop ingezet op het verwijderen van niet noodzakelijke verstening. Die 
wordt vervangen door groen. Daarbij wordt gekeken naar meekoppelkansen: als stoepen, 
straten en openbaar gebied voor groot onderhoud worden aangepakt wordt daar waar 
mogelijk steen vervangen door groen. Nadruk ligt daarbij op de sterk ‘versteende’ wijken in de 
Oostermeent. Deze vergroening van de leefomgeving moet bijdragen aan het leefbaarder 
maken en levert eveneens een belangrijke bijdrage aan het bestrijden van hittestress en 
wateroverlast en het stimuleren van biodiversiteit.  

3.4.2. In overleg met de bewoners van de Nieuwe Bussummerweg zal nader worden bezien hoe 
omgegaan kan worden met de uitkomsten van het doorlopen participatietraject. 

3.4.3. Er wordt beleid, een programmatische aanpak en een uitvoeringbeleid opgesteld op het 
gebied van hittestress, wateroverlast, droogte, biodiversiteit en een gezonde fysieke 
leefomgeving. 

3.4.4. Een herplantplicht voor bomen waarvoor bij de kap een omgevingsvergunning nodig is wordt 
zo spoedig mogelijk ingevoerd. Onderzocht wordt of de kap van bomen onder de noemer 
‘dunning’ eveneens onder deze vergunningsplicht kan worden gebracht. Bij het invullen van 
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die herplantplicht wordt rekening gehouden met het verloren gegane bladvolume en de 
wenselijke biodiversiteit.  

3.4.5. De kennis over de gevolgen van houtstook wordt gestimuleerd en de inwoners worden 
geïnformeerd over een mogelijk ‘stookalert’. Inwoners worden op deze wijze aangespoord de 
eigen verantwoordelijkheid te nemen. Houtstook wordt niet verboden.  

3.4.6. Deze raadsperiode wordt beleid gemaakt op het gebied van de circulaire economie en de wijze 
waarop Huizen daaraan kan bijdragen. 

3.4.7. Voor de uitvoering van de diverse programma's voor verduurzaming van het gemeentelijk 
vastgoed, subsidie voor woningisolatie, inhuur van expertise op diverse terreinen, 
maatregelen voor klimaatadaptatie en dergelijke dient de reserve milieubeleid voor deze 
collegeperiode met € 2 miljoen te worden aangevuld. 

3.5. Afval 

3.5.1. De gemeente Huizen wil tijdig door de regio (GAD) betrokken worden bij het nieuw op te 
stellen inzamelingsbeleid, waaronder uit te voeren onderzoek naar PMD. Tijdig houdt in ieder 
geval in dat gemeenteraden en gemeentes de tijd hebben om met elkaar het gesprek over dit 
onderwerp te voeren en de besluitvorming hieromtrent op democratisch gelegitimeerde wijze 
te laten plaatsvinden. 

3.5.2. Op korte termijn wordt de mogelijkheid onderzocht voor verenigingen en clubs om zelf oud 
papier in te zamelen. 

3.6. Energietransitie 
3.6.1. De mogelijkheden om laadpalen te integreren in lantaarnpalen wordt technisch en financieel 

onderzocht. Bij het vervangen van oude lantaarnpalen wordt gekeken naar de mogelijkheid 
om laadpalen en lantaarnpalen te integreren indien de uitkomsten van het onderzoek daartoe 
de mogelijkheid bieden. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het vergroten van het aantal 
beschikbare laadpunten en het tegengaan van extra laadpalen op de stoepen. 

3.6.2. Onderzocht wordt of er geschikte locaties beschikbaar kunnen worden gesteld voor het 
inrichten van een snellaadstation voor elektrische personenvoertuigen. 

3.6.3. Bij grote structurele wijkrenovaties wordt gekeken naar de mogelijkheid van 
meekoppelkansen bij het uitrollen van een warmtenet. De beschikbaarheid van een dergelijk 
warmtenet kan het afkoppelen van het gasnet stimuleren. 

3.6.4. Nieuwe technieken als aquathermie en geothermie zijn ontwikkelingen die wellicht kunnen 
bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie. Kennis op dit gebied met betrekking tot de 
mogelijkheden voor Huizen wordt in deze raadsperiode uitgebreid. 

3.6.5. De komende vier jaar wordt niemand in Huizen verplicht van het gas afgesloten.  

3.6.6. De gemeente Huizen stimuleert haar inwoners de komende periode zoveel als mogelijk in te 
zetten op het isoleren van de woning. Daarbij stimuleert de gemeente in samenwerking met 
onder meer het energieloket, de energiecoöperatie en de woningcorporatie inwoners de 
komende periode zoveel mogelijk bij het verduurzamen van de woning. Voorlichting, advies 
en het toegankelijk maken van subsidies zijn hierbij belangrijk. Voor de subsidiemogelijkheden 
wordt in eerste instantie gekeken naar de landelijke subsidieregelingen; deze worden, zo 
mogelijk, aangevuld met lokale subsidies. Voor huurwoningen worden duurzaamheids-
afspraken met de woningcorporatie gemaakt. Voor huishoudens die in energiearmoede leven 
wordt actief ingezet op besparende maatregelen om de energierekening structureel te 
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verlagen. De mogelijkheden hiervoor hangen af van de financiële middelen die de gemeente 
hiervoor van het Rijk ontvangt. 

3.7. Projecten en specifieke gebieden  
3.7.1. De gemeente houdt vast aan een niet-risicodragende, faciliterende rol voor het BNI-terrein. 

Dit betekent dat de gemeentelijke invloed niet een beslissend karakter heeft. Wel zal de 
gemeente in de projecten in het gebied oude haven, met inachtneming van stedenbouw-
kundige aanvaardbaarheid, faciliterend zijn, opdat ruimte wordt geboden aan ondernemers 
om aan de Havenstraat een kwalitatief gewenste invulling tot stand te brengen, die 
beantwoordt aan de ambities over de verbinding haven – dorp. 

3.7.2. Bij de ontwikkeling van de Blokkerpanden zijn de maat en schaal van het dorp uitgangspunt. 
Daarnaast is blijvend gratis parkeren een voorwaarde. Bij een parkeertekort wordt de 
gemeentegrond aan de Arie de Waalstraat ontwikkeld als overloopparkeerplaats, waarvan het 
gebruik door middel van een fysieke voorziening beperkt wordt tot alleen zaterdag. Daarnaast 
wordt onderzocht of een andere verkeersrouting de belasting van de Kerkstraat kan 
verminderen. Horeca maakt een belangrijk deel uit van de ontwikkeling. 

3.7.3. De tweede fase Zomerkade, de zone tussen de landtong en de huidige vernieuwde Zomerkade, 
wordt conform de kustvisie ontworpen en ontwikkeld. Hiervan maken onder meer een 
parkeervoorziening en het nieuwe skatepark deel uit. Hiervoor wordt een budget ter grootte 
van € 2,6 miljoen beschikbaar gesteld.  

3.7.4. Gehecht wordt aan hotelcapaciteit in Huizen en voor Newport wordt graag een voortzetting 
van de hotelfunctie gezien. Gegeven die wens wordt vastgehouden aan de huidige 
bestemming, al dan niet met mogelijkheid voor enige uitbreiding van de capaciteit. Hieronder 
wordt ook begrepen een ontwikkeling van de landtong tot een meer actief recreatiegebied 
met een daarbij passende horecafunctie en een beperkte hoeveelheid recreatiewoningen. 
Hieraan worden in ieder geval de volgende voorwaarden gekoppeld: 

- openbare toegankelijkheid, en  

- een budgetneutrale positie voor de gemeente. 
3.7.5. Aan de oostzijde van de haven wordt in samenwerking met de ondernemers een aantrekkelijke 

boulevard gerealiseerd. Daar maakt woningbouw, horeca en een aantrekkelijk bedrijfsgebied 
deel van uit, zulks voor zover de milieucontouren van de huidige ondernemers dat mogelijk 
maken. 

3.7.6. Na veertig jaar gebruik is het gebied ‘Holleblok’ toe aan een grondige renovatie. In participatie 
wordt onderzocht hoe het her ontwikkelen van dit gebied ter hand genomen kan worden. 
Daarbij gelden als uitgangpunten onder meer: 

- het vernieuwen van het winkelgebied;  

- de realisatie van passende woningbouw;  
- onderwijslocaties die voldoen aan de eisen van deze tijd; 

- goede toegankelijkheid; 

- vergroenen;  

- verlevendigen. 
Natuurlijk zijn de maatschappelijke functies in deze locatie een blijvende waarde. Bij het 
onderzoek worden nadrukkelijk ook de afschrijvingstermijn en daarmee samenhangende 
financiële gevolgen in ogenschouw genomen. 
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3.7.7. Geïnventariseerd wordt welk gemeentelijk vastgoed (waaronder ook grondbezit) aangemerkt 
wordt als strategisch en welk als niet-strategisch. Strategisch vastgoed (waaronder ook 
grondbezit) wordt in beginsel niet verkocht.  

3.7.8. Naar aanleiding van het vrij beschikbaar komen van het terrein van de Huizer zeilschool, wordt 
de mogelijkheid onderzocht om het terrein van gemeentewege in te vullen, bij voorkeur met 
een sociaal-maatschappelijke bestemming. 

  



- 23 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Economie, kunst & cultuur en evenementen 

4.1. Economie  
4.1.1. Uiterlijk in de raadsvergadering van oktober 2022 zal aan de gemeenteraad een voorstel 

worden voorgelegd, dat uitbreiding van de zondagopenstelling van winkels mogelijk maakt 
binnen de volledige ruimte die de Winkeltijdenwet daarvoor biedt. Aan deze ruimere 
winkelopenstelling zal het voorschrift worden gekoppeld, dat voor winkels in het Oude Dorp 
geldt dat bevoorrading op zondag pas na 12.00 uur mag plaatsvinden. 

4.1.2. Het is van groot belang dat op het Oude Raadshuisplein meer terrassen en horeca worden 
gerealiseerd. Ook op zaterdag. Het aanpassen van de positionering van de markt is daarvoor 
voorwaarde. Deze benodigde aanpassing van de positionering van de markt zal zo spoedig 
mogelijk plaatsvinden. De ingezette lijn wordt daartoe met kracht voortgezet. 

4.1.3. Er wordt een ‘park-management’-systeem opgezet waardoor het beheer van het bedrijven-
terrein een positieve kwalitatieve impuls krijgt. 

4.1.4. Werkgelegenheid is voor Huizen en haar inwoners belangrijk. Het behoud van het bedrijven-
terrein is daarom van groot belang. 

4.2. Kunst en cultuur 

4.2.1. Cultuur geeft ons identiteit, bepaalt wie wij zijn en is het cement van onze samenleving. Kunst 
en cultuur is van én voor iedereen.  

4.2.2. De huidige Cultuurnota wordt geactualiseerd en gecontinueerd tot en met 2026. 

4.2.3. Het Huizer cultureel erfgoed wordt gekoesterd en behouden, omdat erfgoed een brug vormt 
tussen ons verleden en onze toekomst. Onderschreven wordt het belang van het behoud van 
de Huizer identiteit, en dat de verhalen van het Huizer erfgoed verteld blijven worden. Dit 
komt voort uit de wens om onze geschiedenis levend te houden. Daar zijn wij trots op! 

4. ECONOMIE, KUNST & CULTUUR EN EVENEMENTEN 



- 24 - 
 

4.2.4. Onder de voorwaarde van subsidie van het rijk worden de mogelijkheden onderzocht voor het 
instellen van cultuurcoaches om inwoners van Huizen actiever in aanraking te brengen met 
cultuur. 

4.2.5. Met betrekking tot het Huizer Museum zal uitwerking van denkrichting 2 “DNA Gooi” op zijn 
(financiële) haalbaarheid nader worden bezien, zodra de gemeentelijke financiën in 
meerjarenperspectief een structurele gemeentelijke financiële ondersteuning in het 
exploitatietekort mogelijk maken. Gemeentelijke financiële ondersteuning zal alsdan mede in 
dat kader ook worden afgewogen. Daarnaast is voorwaarde, dat het Huizer Museum in de 
tussenliggende periode heeft gezorgd voor concrete toezeggingen ten aanzien van de 
eveneens noodzakelijke cofinanciering door derden (zoals fondsen, loterijen, private partijen 
en particulieren) in het exploitatietekort. 

4.2.6. De subsidie-afspraken met betrekking tot De Boerderij worden geëvalueerd, en onderzocht 
wordt of er verruiming van het gebruik mogelijk is. 

4.2.7. Er wordt naar gestreefd dat de eigen omvang, karakter en faciliteiten voor de bibliotheek in 
Huizen behouden blijven, ook na een eventuele fusie met bibliotheek Gooi en Meer. Bij 
eventuele ontwikkelingsplannen/verhuismogelijkheden wordt ook gekeken naar de 
multifunctionele mogelijkheden met andere (multiculturele) instellingen.  

4.2.8. Incidentele en/of structurele budgetten voor culturele activiteiten worden voortgezet. 
Bestaande activiteiten worden, bij een positieve evaluatie, gecontinueerd volgens de huidige 
subsidieregeling. Tevens wordt er ruimte geboden aan nieuwe activiteiten. 

4.3. Evenementen  

4.3.1. Evenementen dragen bij aan de sociale samenhang. Soms is het voldoende als de gemeente 
een evenement faciliteert, soms is subsidie nodig. Hier wordt actief met de organisatie van het 
evenement in meegedacht. 

4.3.2. Bij bestaande en nieuwe evenementen is aandacht voor de sociale binding voor iedereen, van 
jong tot oud. 

4.3.3. Het organiseren van zoveel mogelijk evenementen wordt gestimuleerd. Hiervoor wordt in 
eerste aanvang een extra subsidiebudget ter grootte van € 25.000 ter beschikking gesteld. De 
terugkeer van de Huizerdag is een grote wens. Mogelijke nieuwe initiatieven worden 
gestimuleerd en ondersteund. Bij het beoordelen van evenementen wordt vooral gekeken 
naar de aantrekkingskracht op het publiek, de mate waarin de lokale economie wordt 
gestimuleerd en de uitstraling van het evenement op Huizen.  

4.3.4. Evenementen die aanspraak willen maken op een gemeentelijke subsidie moeten 
laagdrempelig toegankelijk zijn voor groot publiek, en hebben in ieder geval een openbaar 
onderdeel. 

4.3.5. De kernevenementen die jaarlijks een subsidie ontvangen worden herijkt. Een budget ter 
grootte van € 60.000 zal beschikbaar worden gesteld om via incidentele subsidies ruimte te 
geven aan nieuwe evenementen, met als doel het bruisend maken en houden van heel Huizen.  

4.3.6. Het aanvragen van een vergunning voor het organiseren van een evenement wordt 
gemakkelijker, sneller en toegankelijker gemaakt. 

4.3.7. De mogelijkheden worden onderzocht voor het in ere houden en uitbreiden van een 
bevrijdingsevenement (rondom 5 mei). Hiervoor wordt eerst het gesprek aangegaan met 
winkeliersvereniging Oostermeent. 
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5. Openbare orde en bestuur 

5.1. Openbare orde, veiligheid en brandweer 
5.1.1. Veiligheid is essentieel voor een prettig leefklimaat. Een veilig Huizen vraagt een doeltreffende 

aanpak van criminaliteit, onveilige situaties en overlast die met de ‘veiligheidsketen’ moeten 
worden opgelost. Zichtbare politie en handhaving zijn belangrijk. De gemeente heeft de 
inwoners en lokale organisaties nodig om het veiligheidsgevoel te vergroten en 
overlastsituaties aan te pakken. Nieuwe initiatieven voor samenwerking tussen bewoners, 
ondernemers, sportclubs, politie en gemeente worden ondersteund. 

5.1.2. De huidige werkwijze met een dadergerichte aanpak om veelvoorkomende criminaliteit aan 
te pakken wordt gecontinueerd. Er komt meer nadruk te liggen op handhaving. 

5.1.3. Bij de aanpak van verloedering en onveilige plekken heeft de inzet van politiemensen op straat 
de voorkeur boven cameratoezicht en drones. Wanneer wordt overgegaan tot inzet van deze 
middelen, dan zal deze inzet altijd moeten gelden voor een bepaalde periode. 

5.1.4. Punt 5.1.3 laat onverlet, dat zorg gedragen wordt voor meer beveiligingscamera’s voor 
toezicht op risicovolle plekken, bijvoorbeeld op locaties waar fietsen gestald worden.  

5.1.5. Wijkgericht werken door de 5 vaste wijkagenten, jeugdagent en ‘cyber’ wijkagent aangevuld 
met diverse specialisten op het gebied van onder meer horeca, ondermijning, verward gedrag 
en radicaliserend gedrag moet er toe leiden dat in de praktijk een effectieve inzet van 8 ‘wijk’ 
fte’s geëffectueerd wordt. Tezamen met de basispolitiezorg, noodhulp en in samenwerking 
met de wijk- en jeugdboa’s dragen zij zorg voor een veilig Huizen. De burgemeester wordt 
gevraagd binnen overleggen met de politie met regelmaat aandacht te vragen voor de invulling 
van deze waardevolle, wijkgerichte werkwijze (ondanks de capacitaire krapte bij de politie). 

5.1.6. Er komt een proef met een wekelijks wijkspreekuur van de boa’s ter verbetering van de 
bereikbaarheid en aanspreekbaarheid voor de bewoners in de wijk. 

5. OPENBARE ORDE EN BESTUUR 
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5.1.7. Werk wordt gemaakt van de veiligheid in de wijk in samenwerking met iedereen die daarbij 
betrokken moet en kan zijn. Ook inwoners hebben hierbij een verantwoordelijkheid. Daarom 
wordt voortdurend aandacht gevraagd melding te maken van incidenten en aangifte te doen 
als de situatie daarom vraagt.  

5.1.8. Voor de periode 2022-2026 wordt een nieuwe Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 
opgesteld, die ingrijpt op de verwachtingen en nieuwe ontwikkelingen.  

5.1.9. De groei van het aantal buurtpreventieverenigingen (BPV) wordt gestimuleerd. 

5.1.10. Het politiekeurmerk “Veilig Wonen” wordt blijvend ondersteund. 
5.1.11. Ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit wordt een meldpunt ingericht (met de 

nodige bestuurlijke instrumenten) wanneer het dreigingsbeeld reëel toeneemt. De aanpak om 
ondermijning tegen te gaan, wordt gecontinueerd.  

5.1.12. Doorgegaan wordt met het verder terugdringen van de overlast voorafgaand aan de 
jaarwisseling. Onderdeel daarvan is het geven van voldoende voorlichting en, zo nodig, 
uitbreiding van vuurwerkvrije zones (bij alle winkelcentra, grote zorgcentra en rondom de 
kinderboerderij). Tevens is de aanpak van de jaarwisseling in winkelcentrum Holleblok een 
richting die verder zal worden verkend. Deze aanpak kenmerkt zich door inwoners en 
ondernemers mede verantwoordelijk te maken voor de leefbaarheid van hun wijk, hun 
expertise in te zetten en de partners daarom heen dat te laten versterken. En dit natuurlijk 
niet alleen gedurende de jaarwisseling, maar het hele jaar door. 

5.1.13. De tijdelijke uitbreiding van de boa’s met 2 fte’s wordt gecontinueerd. 

5.1.14. De (jeugd-)boa’s blijven gebruik maken van de expertise van Bureau Halt voor de eerste (licht) 
strafbare feiten en grensoverschrijdend gedrag, zodat een passende straf en/of interventie 
plaatsvindt die de toekomst van de jongere niet tekent en daarmee herhaling op langere 
termijn voorkomt. 

5.1.15. Er wordt een strikt en consequent handhavingsbeleid gevoerd ter zake de handel in drugs. De 
beschikbare bestuurlijke instrumenten (wet Damocles) worden waar nodig maximaal ingezet 
om drugshandel en wietteelt aan te pakken. 

5.1.16. Er worden geen concessies gedaan ten aanzien van de aanrijtijden en de overige prestatie-
indicatoren van de brandweer, ook niet bij een eventuele fusie met andere Veiligheidsregio’s. 

5.1.17. De lokale brandweermensen worden actief betrokken bij de diverse ontwikkelingen (zoals 
centralisatie of fusie van Veiligheidsregio's). 

5.1.18. De jeugdbrandweer van Huizen neemt een belangrijke rol in, vooral als kweekvijver voor de 
brandweer.  

5.1.19. In samenwerking met de Veiligheidsregio worden jongeren gestimuleerd zich als vrijwilliger 
aan te melden voor de vrijwillige brandweer. 

5.2. Bestuursstijl, gemeentelijke organisatie en communicatie 
5.2.1. Er wordt verder geïnvesteerd in vertrouwen van de inwoners en ondernemers in het bestuur 

van Huizen. Belangrijke voorwaarden voor vertrouwen zijn transparantie, aanspreekbaarheid, 
goede dienstverlening en goede informatie vanuit de gemeente naar de inwoners. De 
afgelopen jaren zijn al veel stappen gezet. De komende jaren zal hierop voortgebouwd 
worden. Transparantie en aanpreekbaarheid zijn ook gebaat bij integraal bestuur: een college 
dat opereert vanuit gezamenlijkheid, waarbij iedere wethouder primair verantwoordelijk is 
voor alle aspecten van de eigen portefeuille. De organisatiescan gemeente Huizen door BMC 
heeft inzichten opgeleverd die kunnen bijdragen aan een effectievere inrichting van de 
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gemeentelijke organisatie, zodat die goed in staat is om de wettelijke taken op een hoog 
niveau uit te blijven voeren.  

5.2.2. De komende raadsperiode zal een experiment worden opgestart met een commissie-
vergadering op wijk- of buurtniveau, als daar een belangrijk onderwerp speelt. 

5.2.3. Om te borgen dat de gemeentelijke organisatie als geheel de komende jaren adequaat is 
toegerust voor haar taken en het invullen van de belangrijke opgaven en ambities waarvoor 
zij staat gesteld, zal implementatie van alle adviezen in de BMC-rapportage (“Organisatiescan 
gemeente Huizen. Een spade dieper”) voortvarend ter hand worden genomen. In dat kader 
draagt het college zorg voor het formatief op sterkte brengen van de ambtelijke organisatie. 
Tevens heeft het college de opdracht tot het integraal uitwerking geven aan de overige 
adviezen uit deze BMC-rapportage. Het gaat dan onder meer om het scheppen van helderheid 
in rollen, taken en verantwoordelijkheden, het vergroten van het strategisch vermogen van de 
organisatie, en het bevorderen van het integraal en domeinoverstijgend denken en werken. 
Hiervoor zal voor 2022 een incidenteel bedrag van € 500.000 en ingaande 2023 een structureel 
bedrag van € 1 miljoen in de begroting worden opgenomen. 

5.2.4. De inhuur van externe deskundigheid wordt zoveel als mogelijk beperkt. In principe moeten 
alle taken uitgevoerd kunnen worden door de eigen ambtenaren. Wanneer externe 
deskundigheid moet worden ingehuurd, omdat deze kennis ontbreekt in de organisatie, zal 
zoveel mogelijk worden uitgegaan van een leersituatie om de kennis binnen de organisatie te 
verkrijgen en te behouden door middel van die inhuur. 

5.2.5. Er is een open en positieve houding naar inwoners en ondernemers. Waar mogelijk worden 
procedures versneld, wordt meegedacht in mogelijkheden en worden nieuwe initiatieven of 
plannen gestimuleerd. 

5.2.6. Ook de verlaging van de regel- en lastendruk voor inwoners en ondernemers blijft een 
belangrijk aandachtspunt. Waar mogelijk zullen onnodige, tegenstrijdige of niet handhaafbare 
regels worden geschrapt. 

5.2.7. Er wordt transparant gecommuniceerd en waar mogelijk worden betrokkenen actief 
benaderd. Daarbij hoort ook een eigentijdser voorlichtingsbeleid. In een voorstel aan de 
gemeenteraad zal verder worden uitgewerkt hoe de gemeente op effectievere manier kan 
communiceren en welke middelen daarvoor nodig zijn.  

5.2.8. Bij de inkoop van producten en diensten wordt de voorkeur gegeven aan duurzaamheid, 
circulariteit en het steunen van de lokale economie, zolang dit een effectieve bijdrage levert. 
Het college wordt opgedragen dit nader uit te werken 

5.2.9. Omdat het gemeentehuis midden in de samenleving staat, wordt de mogelijkheid onderzocht 
deze open te stellen voor Huizer initiatieven. 

5.3. Samen met inwoners / Participatie 
5.3.1. In het kader van een doelmatige en doeltreffende inzet van burgerparticipatie in de gemeente 

Huizen worden de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie 
betreffende participatie (“Samen bouwen aan Huizen. Burgerparticipatie in Huizen”) (verder) 
geïmplementeerd. In lijn met de adviezen uit de BMC-rapportage ter zake de ambtelijke 
organisatie, draagt het college daarbij zorg voor een brede verankering van participatie in de 
organisatie, zodat uitvoering ervan op een adequate wijze geborgd is. De op het publieke 
domein gerichte bewonersinitiatieven worden gestimuleerd en ondersteund. Informatie 
daarover zal op de gemeentelijke website te vinden zijn. 
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5.3.2. Aan de gemeenteraad zal een nota Participatiebeleid ter vaststelling worden voorgelegd, die 
duidelijkheid geeft aan inwoners, ondernemers en belanghebbenden over hoe de gemeente 
omgaat met participatie, en wat zij hiervan kunnen verwachten. Hierbij wordt ook ingegaan 
op het handhaven en uitbreiden van burgerparticipatie bij gemeentelijke (bouw)plannen die 
invloed hebben op de directe levenssfeer en omgeving. 

5.3.3. Ondernemers en inwoners met initiatieven of plannen worden ondersteund door een open 
houding en een positieve benadering. Deze initiatieven moeten wel kunnen rekenen op een 
ruim draagvlak. 

5.3.4. Wijken die initiatieven willen ondernemen en meer zeggenschap over hun eigen voorzieningen 
willen, kunnen een beroep doen op de gemeente voor budgettaire ondersteuning (maximaal 
€ 2.000 per wijk). Initiatieven moeten wel kunnen rekenen op een ruim draagvlak op straat- of 
buurtniveau. De ontwikkeling van buurtpanels wordt gestimuleerd.  

5.3.5. Het jongerenpanel dient een belangrijke rol te krijgen in het beleid dat voor jongeren 
belangrijk is. Voorwaarde is wel dat het jongerenpanel bestaat uit een brede 
vertegenwoordiging van de jongeren. 

5.4. Regionale samenwerking en MRA 

5.4.1. Nut en noodzaak van samenwerking bij grensoverschrijdende belangen wordt ingezien. Het 
belang van Huizen staat hierin wel voorop. Huizen kiest voor een eigen lijn in de koers van 
regionale en grensoverschrijdende onderwerpen. 

5.4.2. Huizen blijft zelfstandig. 

5.4.3. De gemeenteraad van Huizen stelt bij de samenwerkingsverbanden de kaders vast. De regio 
Gooi en Vechtstreek wordt in principe niet verder uitgebreid met meer aandachtsgebieden. 
Overdracht van taken en bevoegdheden naar de regio Gooi en Vechtstreek kan alleen door 
middel van een raadsbesluit, en moet tot aanwijsbare meerwaarde leiden. De regio Gooi en 
Vechtstreek is een uitvoeringsorganisatie. Beleid maakt Huizen zelf. 

5.4.4. Er worden zelf initiatieven ondernomen om wensen te agenderen en subsidies aan te vragen. 
Doorgegaan wordt met het proactief invloed (blijven) uitoefenen op de regionale 
ontwikkeling. 

5.4.5. In de volgende Regionale Samenwerkingsagenda moet meer aandacht komen voor duurzaam-
heid, mobiliteit en werkgelegenheid in de regio. 

5.4.6. Voor grotere onderwerpen als economie, mobiliteit en duurzaamheid wordt met de andere 
gemeenten in de regio samengewerkt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Via de regio 
worden de verdere mogelijkheden en meerwaarde onderzocht die de MRA kan bieden voor 
Huizen, met dien verstande dat de gemeenteraad van Huizen de kaders bepaalt en dat de 
legitimiteit bij de gemeenteraad van Huizen blijft liggen. Het afsluiten van contracten door de 
MRA die impact hebben op de hele MRA en leiden tot ‘gedwongen winkelnering’ kunnen niet 
aan de orde zijn. 

5.4.7. Met de gemeente Gooise Meren wordt overlegd om te bezien of kan worden gekomen tot een 
aanpassing van een aantal onlogische grenzen met deze gemeente. 
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6. Financiën 

6.1. Financiële afspraken 
6.1.1. De begroting is de komende vier jaar structureel sluitend.  

6.1.2. Tegenvallers in de exploitatie worden in beginsel opgevangen in het programma waar de 
tegenvallers ontstaan. Meevallers worden toegevoegd aan de egalisatiereserve.  

6.1.3. Als het Rijk via het gemeentefonds extra middelen voor een bepaald doel toekent, dan wordt 
eerst bepaald of en in hoeverre het gemeentelijke beleid al in het doel voorziet. Hierna volgt 
een voorstel om deze middelen al dan niet gedeeltelijk toe te voegen aan het begrotings-
programma, of aan de algemene middelen. Specifieke kortingen van het Rijk worden wel 
rechtstreeks verwerkt in het programma, tenzij dat op grond van vastgesteld beleid in 
redelijkheid niet kan.  

6.1.4. De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt jaarlijks met niet meer dan de inflatie verhoogd.  

6.1.5. Rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn kostendekkend.  

6.1.6. De begraafrechten worden jaarlijks met maximaal de inflatie verhoogd.  
6.1.7. Tegenvallers in de begroting worden in beginsel opgevangen aan de uitgavenkant van de 

begroting, bijvoorbeeld door het temporiseren van ambities en door het vergroten van 
doeltreffendheid en doelmatigheid. 

6.1.8. Heroverweging van de lopende begroting, inclusief reserves en investeringen, vindt plaats bij de 
voorjaarsnota. Daar vindt de eerste afweging van nieuwe wensen voor het volgende 
begrotingsjaar plaats. 

6.1.9. Er is slechts ruimte voor incidenteel nieuw beleid als: 

- het bruto resultaat incidenteel positief is; of  

- dekking mogelijk is via incidentele inzet van reserves; of  
- sprake is van het inleveren van oud beleid voor nieuw beleid  

6. FINANCIËN 
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6.1.10. Er is slechts ruimte voor structureel nieuw beleid als het bruto resultaat structureel positief is.  

6.1.11. Overeenkomstig het bestaande beleid wordt de rioolheffing in de komende periode verhoogd 
met de inflatiecomponent + 0,6%. De extra verhoging met + 0,6% volgt uit het Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP) en heeft betrekking op de kosten van riolering in het uitbreidingsplan 
Oostermeent. 

6.1.12. De kosten van straatreiniging worden voor de helft verdisconteerd in de riool- en 
afvalstoffenheffing, waarvan 30% in de rioolheffing en 20% in de afvalstoffenheffing. 

6.1.13. De bestaande egalisatievoorziening, getroffen voor de afvalstoffenheffing om jaarlijkse 
schommelingen in de tarieven van de GAD te dempen en zo mogelijk te voorkomen, wordt 
gecontinueerd. 

6.1.14. Het nultarief voor hondenbelasting en parkeren blijft behouden. 

6.2. Financieel perspectief 

In onderstaande tabellen is een eerste financiële uitwerking op hoofdlijnen van het collegeprogramma 
opgenomen. Hierbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat dit een uitwerking betreft op basis van de thans 
bekende gegevens. Een aantal in het collegeprogramma opgenomen afspraken en ambities is in dit 
stadium intentioneel geformuleerd en/of moet op basis van onderzoek verder vorm en inhoud krijgen. 
Het feit dat voor een aantal in het collegeprogramma opgenomen afspraken en ambities in dit stadium 
nog een p.m. post is opgenomen in de raming, betekent niet dat deze afspraken en ambities een lagere 
prioriteit hebben dan posten die wel van een bedrag zijn voorzien. De inpassing van prioriteiten in de 
meerjarenbegrotingen dient in onderlinge samenhang te worden bezien en dient daarnaast mede te 
worden afgezet tegen de beschikbare budgettaire ruimte in de meerjarenbegroting. Deze inpassing zal 
plaatsvinden binnen het kader van een structureel sluitende meerjarenbegroting en overige financiële 
afspraken zoals opgenomen in dit hoofdstuk van het collegeprogramma. De financiële uitwerking van 
het collegeprogramma zal onder andere via de toekomstige programmabegrotingen nader worden 
ingevuld. 

In tabel 1 is een overzicht van de beschikbare financiële ruimte 2022-2025 opgenomen. In tabel 2 is de 
eerste financiële uitwerking van de prioriteiten uit het collegeprogramma in meer detail opgenomen. 

 

Tabel 1 Overzicht beschikbare financiële ruimte 2022-2026 

 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026
Bruto begrotingsresultaat -5.347.901 2.416.545 5.142.424 6.767.533 2.073.615
Resultaatbestemming 3.874.386 929.640 942.798 831.649 737.810
Netto begrotingsresultaat -1.473.514 3.346.185 6.085.222 7.599.182 2.811.425

Structureel begrotingsresultaat 550.747 3.258.994 5.918.624 7.582.802 2.714.045
Structureel effect risicoparagraaf -464.901 -727.601 -868.501 -868.501 -868.501
Structureel meerjarenperspectief 85.846 2.531.393 5.050.123 6.714.301 1.845.544
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Tabel 2 Financieel beeld collegeprogramma 2022-2026 

 

Incidenteel

2022-2026 2022 2023 2024 2025 2026

2. Zorg , welzijn, werk, jeugd en onderwijs
2.1 Grip op sociaal domein

2.2 Inclusieve samenleving
2.2.3 Uitvoeringsbudget toegangkelijkheidspanel -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
2.2.4 Continueren middelen inclusie -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

2.3. Laagdrempelige toegang, maatwerk en cliëntondersteuning
2.3.2 Peroonlijk contact heeft voorkeur pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel
2.3.4 Verkenning op casusniveau, onderzoekskosten onderzoekskosten
2.3.6 Informeren cliënten op ondersteuning pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel
2.3.7 Pre-mediation, Beroep op ondersteuning pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel

2.4 Inkomenstoets huishoudelijke hulp
2.4.1 Invoering van inkomenstoets pm baten 2023-

2,5 Werk en inkomen
2.5.2 Onderzoek "werken aantrekkelijk maken", onderzoekskosten onderzoekskosten
2.5.5 Aanstellen mensen met een beperking, begeleidingskosten pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel

2.6 Vrijwilligers

2.7 Welzijnswerk

2.8 Jeugd
2.8.3 Ontmoetingsplekken jongeren (eventueel extra), onderhoudskosten pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel
2.8.4 Stimuleren initiatieven jongeren, onderdeel actualisatie cultuurnota

2.9 Jeugdzorg
2.9.1 Kostenbeheering Jeugdzorg, voorliggende taakstelling pm voordeel '23-'25
2.9.2 Kinderwerk Versa -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
2.9.3 Voortzetten opvoed coaches jeugd en gezin -75.812 -75.812 -75.812 -75.812
2.9.4 Voortzetten voorzieningen voorveld -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

2.10 Onderwijs
2.10.1 Productief leren voortzetten -30.000 -30.000 -30.000
2.10.2 Actualisering IHP: onderzoekskosten en investeringen diverse projecten onderzoekskosten -132.845 -132.845 -132.845 -132.845
2.10.3 Onderzoek VMBO school in Huizen; onderzoekskosten onderzoekskosten
2.10.11 Voortzetting cultuur educatie programma

2.11 Gezondheid
2.11.1 Gezonde leefstijl, gezamenlijk financieren van preventieactiviteiten pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel

2.12 Sport en speelruimte
2.12.5 Voortzetting lokaal sportakkoord, voorwaarde rijksfinanciering -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
2.12.6 Continuering buurtsportcoaches -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
2.12.9 Beweeg/fitnesstoestellen openbare ruimte, onderhoudskosten -60.000 pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel

2.13 Dierenwelzijn

3. Wonen en leefomgeving
3.1 Woningbouwen en ruimtelijke ordening
3.1.1 Actualisatie bouwlocaties, conferentie / participatie woningbouwopgave pm nadeel, 
3.1.7 Externe ondersteuning splitsen kavels onderzoekskosten
3.1.9. Onderzoek antispeculatiebeding, onderzoekskosten onderzoekskosten
3.1.10 Onderzoek voorrang eigen inwoners, onderzoekskosten onderzoekskosten

3,2 Verkeer en bereikbaarheid
3.2.1 Uitvoering regionale doorfiets-routes, afhankelijk van start projecten
3.2.3 Uitvoering mobiliteitsplan -350.000
3.2.4 Kruispunten verkeerstechnisch verbinden pm nadeel

3.3 Openbare ruimte
3.3.4 Storting in voorziening openbare verlichting -800.000 -27.500        -27.500        -27.500        -27.500        

Structureel
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Tabel 2 (vervolg) Financieel beeld collegeprogramma 2022-2026 

 

Incidenteel

2022-2026 2022 2023 2024 2025 2026

3.4 Milieu en duurzaamheid
3.4.1 Vergroening wijken pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel
3.4.3 Opstellen beleid, programmatische aanpak en uitvoeringsbeleid hittestres  pm nadeel -24.330        -97.319        -97.319        -97.319        -97.319        
3.4.4 Herplantplicht bomen, onderzoekskosten onderzoekskosten
3.4.7 Aanvulling reserve milieubeleid -2.000.000

3.5 Afval
3.5.2 Onderzoek mogelijkheden oud papier verenigingen, onderzoekskosten onderzoekskosten

3.6 Energietransitie
3.6.1 Onderzoek integratie laadpalen in lantarenpalen, onderzoekskosten onderzoekskosten
3.6.2 Onderzoek locaties snellaadstation auto's, onderzoekskosten onderzoekskosten

3.7 Projecten en specifieke gebieden
3.7.3 2e fase zomerkade
3.7.6 Onderzoek renovatie Holleblok, onderzoekskosten onderdelen onderzoekskosten
3.7.8 Terrein Huizer zeilschool onderzoek, onderzoekskosten onderzoekskosten

4. Economie, kunst & cultuur en evenementen
4.1 Economie
4.1.2 herpositionering zaterdag markt pm nadeel
4.1.3 Opzetten park-managementsysteem pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel

4.2 Kunst en cultuur
4.2.2 Actualisatie en continuering cultuurnota -58.000
4.2.4 Instellen cultuurcoaches, voorwaarde subsidie rijk pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel
4.2.5 Nader bezien Huizer museum denkrichting 2 "DNA Gooi" pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel
4.2.6 Subsidieafspraken Boerderij, onderzoekskosten (mediation) onderzoekskosten

4.3 Evenementen
4.3.3 Extra subsidie stimulering evenementen -25.000        -25.000        -25.000        -25.000        -25.000        
4.3.5 Herijking kernevenementen, incidentele subsidie nieuwe evenementen -240.000
4.3.7 Onderzoek in stand houden/uitbreiding bevrijdingsevenement (5mei) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

5. Openbare orde en Bestuur
5.1 Openbare orde, veiligheid en brandweer
5.1.4 Meer toezicht beveiligingscamera's risicovolle plekken pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel
5.1.11 Meldpunt bestrijding georganiseerde criminaliteit / ondermijning -400.000
5.1.13 Continuering tijdelijke uitbreiding BOA's , 2 fte -256.000

5.2 Bestuursstijl, gemeentelijke organisatie en communicatie
5.2.2 commissievergadering op wijk- of buurtniveau pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel
5.2.3 Op sterkte brengen ambtelijke organisatie -500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
5.2.9 Gemeentehuis openstellen voor Huizer initiatieven pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel pm nadeel

5.3 Samen met inwoners / Participatie
5.3.1 Doelmatige en doeltreffende inzet, BMC rapport -20.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000
5.3.4 Buurtpanels -8.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000

5.4 Regionale samenwerking en MRA

6. Financiën
6.1 Financiele afspraken
6.1.4 OZB met niet meer dan de inflatie verhogen -67.729 -67.729 -67.729

Stelpost onderzoekskosten -700.000
Saldo afschrijvingslasten investeringskredieten collegeprogramma -40.000 -144.000 -144.000 -144.000

Totaal bruto incidenteel resultaat collegeprogramma (-/- is nadeel) -4.864.000               
Totaal bruto structureel resultaat collegeprogramma (-/- is nadeel) -577.330 -1.750.476 -1.952.205 -1.952.205 -1.952.205

Structureel
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Tabel 2 (vervolg) Financieel beeld collegeprogramma 2022-2026 

 
 

Tabel 3 Verloop egalisatiereserve 2022-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026
Totaal bruto structureel resultaat collegeprogramma (-/- is nadeel) -577.330 -1.750.476 -1.952.205 -1.952.205 -1.952.205

Structureel begrotingsresultaat voorjaarnota 2022 550.747 3.258.994 5.918.624 7.582.802 2.714.045
Structureel effect risicoparagraaf voorjaarsnota 2022 -464.901 -727.601 -868.501 -868.501 -868.501

Financiële bijstellingen op voorjaarsnota te dekking collegeprogramma
Bijstellen stelpost onderbesteding rijksuitgaven 244.548 106.661

Totaal netto structureel meerjarenperspectief inclusief collegeprogramma (-/- is nadeel) -246.936 780.917 3.097.918 4.762.096 0

Structureel

2022 2023 2024 2025 2026
Verloop egalisatiereserve incl. netto structureel resultaat concept collegeakkoord 0                    -1.172.858  3.994.867    5.839.646    5.320.363    

2.12.9 Plaatsen beweeg/fitnesstoestellen openbare ruimte -60.000        
3.2.3 Uitvoering mobiliteitsplan -87.500        -87.500        -87.500        -87.500        
3.3.4 Plaatsen oude lantaarnpalen storting in voorziening -800.000      
3.4.7 Aanvulling reserve milieubeleid, storting in reserve -800.000      -1.200.000   
4.2.2 Actualisatie en continuering cultuurnota -14.500        -14.500        -14.500        -14.500        
4.3.5 Herijking kernevenementen, incidentele subsidie nieuwe evenementen -60.000        -60.000        -60.000        -60.000        
5.1.11 Inrichting meldpunt ter bestijding georganiseerde criminaliteit / ondermijning -100.000      -100.000      -100.000      -100.000      
5.1.13 Continuering tijdelijke uitbreiding BOA's, 2 fte -64.000        -64.000        -64.000        -64.000        
Stelpost onderzoekskosten -175.000      -175.000      -175.000      -175.000      

Financiële bijstellingen op voorjaarsnota te dekking collegeprogramma
Terugboeking € 2.545.000 naar algemene reserve in 2024 en 2025 2.545.000    -1.272.500  -1.272.500  

Verloop egalisatiereserve 
incl. collegeprogramma + correctie alg. reserve excl. rente-effect 0                    11.142         221.367       4.066.146    4.819.363    
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