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VOOR ELKAAR!
Het CDA is een partij die de aandacht voor elkaar hoog in het vaandel heeft staan. Dat
noemen wij ´verantwoordelijkheid´. Het CDA is een brede volkspartij, die diep geworteld is in
de samenleving. Wij staan pal voor de democratische waarden van onze rechtsstaat en voor
een samenleving waarin we respectvol met elkaar omgaan. Onze opvattingen leiden wij af
uit de Bijbelse boodschap, die door het CDA vertaald is in vier kernbegrippen: gerechtigheid,
solidariteit, (gedeelde) verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Deze kernbegrippen zijn
voor ons richtingbepalend bij het zoeken naar antwoorden op de maatschappelijke
vraagstukken van vandaag en morgen. Christendemocratische politici en bestuurders laten
zich door deze kernbegrippen inspireren om politieke keuzes te maken. Zij hebben daardoor
een duidelijk en karakteristiek profiel dat herkenbaar is voor de kiezers.
In dit verkiezingsprogramma zetten wij fors in op behoud van werkgelegenheid. Mensen die
verder van de arbeidsmarkt af staan, willen wij door een stimulerend beleid weer aan het
werk krijgen. Wij willen de komende tijd ook investeren in de sport, omdat deelname aan
sportverenigingen de sociale samenhang en aandacht voor elkaar in ons dorp bevordert.
Kinderen en jongeren leren er belangrijke sociale vaardigheden aan, waar zij hun hele
verdere leven baat bij hebben. Daarom wil het CDA onder meer een fatsoenlijke
accommodatie voor de drie Huizer voetbalverenigingen realiseren en een extra sporthal
bouwen voor de binnensportverenigingen.
Rentmeesterschap is een belangrijk kernbegrip. We worden ons steeds meer bewust van het
feit dat natuurlijke hulpbronnen uitgeput raken, de aarde ernstig vervuild raakt en het klimaat
verandert. We hebben de aarde in bruikleen gekregen van onze Schepper. Wij mogen de
aarde doorgeven aan onze kinderen. Daarom vinden wij het noodzakelijk dat er een goed
klimaatbeleid en een duurzaam beheer wordt gevoerd. Daar kan ook de gemeente veel aan
doen! In de praktijk vertalen wij dit bijvoorbeeld in een fietsvriendelijk beleid. Ook is bouwen
in „structureel groen‟ geen optie. Op plekken waar nog wel gebouwd kan worden, kiest het
CDA voor betaalbare woningen voor ouderen (onder andere op de locatie van de Koningin
Wilhelminaschool), waardoor doorstroming ontstaat en er meer woningen voor onze
jongeren beschikbaar komen.
De vraaggestuurde aanpak in het Wmo-beleid, waardoor diensten en voorzieningen beter
aansluiten op de werkelijke behoeften van mensen, willen wij met kracht voort zetten. Het
benutten van de eigen kracht van mensen om zelfstandig problemen op te lossen, al dan niet
met behulp van hun eigen sociale omgeving, vormt hier een heel belangrijk onderdeel van.
Op dit moment bevindt Nederland zich in een economisch onzekere situatie. De regering
heeft forse bezuinigingen aangekondigd omdat het perspectief voor de overheidsfinanciën
verslechtert, maar het is nog moeilijk om aan te geven wat daarvan de gevolgen voor de
gemeente Huizen zullen zijn. Als het financiële meerjarenperspectief van de gemeente
daartoe aanleiding gaat geven, dán kiest het CDA voor verlaging van de gemeentelijke
uitgaven en niet voor lastenverhoging. Welke gevolgen dit zal hebben voor de uitvoering van
ons verkiezingsprogramma ´VOOR ELKAAR´ kunnen we nog niet overzien.
Het CDA krijgt in Huizen beslist ook zaken voor elkaar. In de afgelopen vier jaar hebben we
vrijwel alle beloftes uit ons vorige verkiezingsprogramma waar kunnen maken. Al vele jaren
is het CDA Huizen er in geslaagd om ook in moeilijke omstandigheden het roer stevig in
handen te houden en u kunt erop vertrouwen dat wij dit ook de komende jaren zullen blijven
doen. Wij gaan nooit over één nacht ijs. We nemen beslissingen op basis van goede
analyses en altijd in samenspraak met de mensen die het betreft. Hoe de toekomst er ook uit
zal zien: met een stem voor het CDA bent u in ieder geval verzekerd van een solide én
sociaal beleid, dat komt voor elkaar!
Janny Bakker-Klein, lijsttrekker
Wim Zwanenburg, voorzitter
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1. ALGEMEEN BESTUUR
1.1. Samenleving
 Huizen is een mooi dorp en dat wil het CDA zo houden. Het CDA maakt zich
daarom sterk voor een goed onderhouden en vooral veilige woonomgeving
waarin het prettig leven, wonen en werken is.
 Het CDA wil alle burgers aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid om een
bijdrage te leveren aan een veilige en leefbare samenleving.
 Het CDA vindt dat zowel jonge kinderen als pubers al op jonge leeftijd de in
onze samenleving gangbare waarden en normen moeten aanleren. De ouders
zijn hier primair verantwoordelijk voor. Scholen, verenigingen en
maatschappelijke of levensbeschouwelijke organisaties kunnen hierbij
ondersteuning bieden.
 De gemeente moet in gesprek blijven met culturele, maatschappelijke en
levensbeschouwelijke organisaties en daarbij ook de relevante informatie over
maatschappelijke ontwikkelingen tussen de gemeente en deze organisaties
uitwisselen. Hiervoor vindt het CDA het noodzakelijk dat de burgemeester
minimaal tweemaal per jaar overlegt met het pastoresconvent.
 De gemeente zal toezien op de voortgang en effectiviteit van het
inburgeringprogramma, dit om de samenhang van onze pluriforme bevolking te
verstevigen door de grondwaarden van onze westerse samenleving beter te
verbreiden. Onderzocht moet worden op welke wijze het jeugdwerk, de scholen,
de wijkcentra, de pers en andere activiteiten daartoe bijdragen kunnen leveren.
1.2. Kwaliteit van de dienstverlening
 De gemeente is er voor haar inwoners, niet andersom. Dit betekent dat de
gemeentelijke dienstverlening op een correcte en klantvriendelijke wijze moet
plaatsvinden, zodat er een goede wisselwerking tussen burgers en gemeente
ontstaat. De klant is koning, zolang hij zich ook zo gedraagt.
 Door de resultaten van Huizen te vergelijken met die van andere gemeenten wil
het CDA de kwaliteit en effectiviteit van de gemeentelijke organisatie
optimaliseren. Reflecteren doet (stimu)leren!
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1.3. Participatie van burgers
 Het CDA wil dat de gemeente initiatieven van burgers stimuleert, ondersteunt en
waar nodig coördineert, alleen op deze manier kunnen echte vernieuwingen tot
stand komen. Als dit leidt tot sterkere lokale gemeenschappen moet de
gemeente weer terugtreden.
 Direct betrokkenen moeten aan het begin van de beleidsvorming een
belangrijke stem hebben en niet pas achteraf inspraak krijgen. Daarom steunt
het CDA participatiegroepen van harte. Voorafgaand aan het participatieproces
dient de gemeente duidelijke kaders en een helder tijdpad vast te stellen
waarbinnen de betrokkenen zeggenschap hebben.
 Het CDA is tegen de vorming van burgerpanels. Deze panels verzwakken de
verantwoordelijkheid van de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers in
de gemeenteraad.
 Op wijkniveau moeten burgers intensief worden betrokken bij de leefbaarheid
van hun omgeving. Het CDA wil de wijkavonden en wijkraden voortzetten. Over
belangrijke gebeurtenissen in de wijk dient met alle betrokkenen te worden
gecommuniceerd.
 Het CDA hecht veel waarde aan participatie vanuit levensbeschouwelijke en
maatschappelijke organisaties bij ál het gemeentelijk beleid. Het
gemeentebestuur dient nog meer gebruik te maken van de bij deze organisaties
aanwezige kennis, in plaats van zelf het beleid te bedenken.
 Het CDA gaat door met het brengen van werkbezoeken aan maatschappelijke
organisaties en aan wijken en buurten. Het accent ligt daarbij vooral op luisteren
naar wat speelt in de lokale samenleving. Dit wordt dan weer vertaald in
politieke daden.
1.4. Besluitvorming en communicatie
 Het gemeentebestuur moet integer en betrouwbaar zijn en verantwoording aan
burgers afleggen over keuzes die men maakt. Het gemeentelijke beleid dient
consistent te zijn, zodat de burgers weten waar zij aan toe zijn. Afspraken
dienen schriftelijk te worden vastgelegd en moeten ook worden nagekomen.
 De website en de informatiepagina van de gemeente Huizen in het Nieuwsblad
voor Huizen moeten meer aandacht schenken aan een duidelijke uitleg van het
gemeentelijk beleid en handelen.
 Bij de berichtgeving over besluitvorming in de gemeenteraad dient ook te
worden vermeld welke standpunten de diverse politieke partijen daarbij hebben
ingenomen.
 Het CDA wil de lokale politiek dichter bij de Huizer inwoners brengen. De
gemeente moet daarom inwoners persoonlijk uitnodigen om de
raadsvergaderingen bij te wonen. Hierbij hoort een gastvrije ontvangst en een
duidelijke uitleg over de werkwijze van de gemeenteraad en het college. Er dient
ook ruimte te zijn voor ontmoeting met de college- en raadsleden, zowel vooraf
als na afloop van de raadsvergadering.
1.5. Regionale samenwerking
 De gemeente Huizen moet in gewestverband een voortrekkersrol houden en
duidelijkheid creëren over de eigen doelstellingen op grensoverschrijdende
beleidsterreinen.
 Te midden van alle discussies over de herindeling van gemeenten in de Gooien Vechtstreek blijft het CDA Huizen streven naar logische grenzen die tevens
recht doen aan een duurzame oplossing, vermindering van spanningen, behoud
van Huizer voorzieningen en het versterken van de bestuurskracht in de regio.
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1.6. Millenniumgemeente1
 Het CDA wil het beleid op het gebied van de internationale samenwerking
voortzetten en indien mogelijk uitbreiden.
 De gemeente neemt het initiatief om in samenwerking met lokale organisaties te
komen tot de titel Huizen – Fairtrade Gemeente2.

1

Een Millennium Gemeente is een gemeente die mee helpt om de acht millenniumdoelen, die door
de Verenigde Naties in 2000 zijn opgesteld, vóór 2015 te halen. De acht doelen zijn: uitbannen van
armoede en hongersnood, bereiken van een universele basiseducatie, gelijkwaardigheid tussen
mannen en vrouwen, kindersterfte tegengaan, tegengaan van moedersterfte, uitbannen van hiv/aids,
malaria en andere levensbedreigende ziekten, verzekeren van een duurzame omgeving en
ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling.
2
Met de term Fairtrade Gemeente wordt aangegeven dat de gemeente Huizen en haar inwoners
eerlijke handel een warm hart toedragen en daar ook echt werk van willen maken. (zie:
www.fairtradegemeente.nl)
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2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
2.1. Openbare orde
 De politie dient snel en krachtig op te treden tegen burenoverlast en tegen
(geluid)overlast in de openbare ruimte. De wijkagent heeft hierbij een zeer
belangrijke verbindende en signalerende functie. Periodiek worden
wijkbewoners actief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot
de veiligheid in hun wijk.
 Intimidatie en geweld door jongeren, bijvoorbeeld rond de winkel- en
uitgaanscentra, wordt niet getolereerd. Afspraken die hierover met de politie zijn
gemaakt, moeten ook bij de burgers bekend zijn.
 Om geweld en vandalisme te bestrijden dient de politie tijdens de weekeinden ‟s
avonds en „s nachts zichtbaar aanwezig te zijn bij horecagelegenheden, zowel
rondom als op de belangrijkste (fiets)routes daar vandaan.
2.2. Veiligheid
 Het CDA pleit voor de continuering van de krachtige aanpak van huiselijk
geweld. Voor slachtoffers dient adequate opvang beschikbaar te zijn in de regio.
 De gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de
veiligheid van haar burgers. Het CDA wil daarom dat de gemeente niet
klakkeloos alle landelijke adviezen overneemt.
 Het CDA wil het fatsoen in onze samenleving herstellen en de leefbaarheid in de
buurten bevorderen. Initiatieven en acties door burgers en groeperingen vanuit
buurten en wijken om dit te bevorderen worden door de gemeente gewaardeerd
en gefaciliteerd. De inzet van Bijzondere Opsporingsambtenaren (Boa‟s) en
wijkwachten, die overlast en kleine criminaliteit gaan aanpakken, zal dit
stimuleren.
 Het CDA wil mensen ervan bewust maken dat zij zelf ook een belangrijke rol
spelen bij het zorgen voor verdraagzaamheid en het behouden van onze vrijheid
en dat discriminatie en vooroordelen niet goed zijn.
 Horecaondernemers zijn mede verantwoordelijk voor het handhaven van de
orde in en rond de uitgaanscentra. De gemeente dient het convenant dat met
ondernemers gesloten is te evalueren. Ook omwonenden dienen daarbij
betrokken te worden. Er is meer aandacht nodig voor de preventie van
alcoholmisbruik.
 De wettelijke leeftijd voor de verkoop van alcohol (vanaf 16 jaar voor
zwakalcoholhoudende dranken en vanaf 18 jaar voor sterkalcoholhoudende
dranken) dient strikt te worden gehandhaafd in alle gelegenheden waar alcohol
wordt verkocht.
 Drugshandel en wietteelt dienen in ons dorp (in het bijzonder in en rond de
scholen) krachtig bestreden te worden.
 De gemeente neemt het initiatief om te komen tot verbetering van de veiligheid
in de bussen waar veel scholieren gebruik van maken.
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Het primaat voor de hulpverlening op het water ligt in Huizen bij de KNRM en de
reddingsbrigade. De gemeente dient deze organisaties in staat te stellen hun
taken adequaat te kunnen uitoefenen.

2.3. Handhaven
 De regels die we met elkaar afspreken moeten ook worden gehandhaafd.
Toezicht en handhaving dienen primair door mensen te worden uitgevoerd.
Daarom dient het aantal agenten in Huizen te worden uitgebreid.

Camera‟s voor toezicht en handhaving van de regels mogen slechts aanvullend
worden ingezet. De politie dient gericht te worden ingezet en zichtbaar aanwezig
te zijn. Huizen wil de regionale samenwerking met betrekking tot toezicht en
handhaving intensiveren.




Het CDA wil themagericht handhaven op het gebied van overlast en veiligheid
en is daarom voor de volgende aanpak:
 Het hondenuitlaatbeleid strikt handhaven;
 Graffiti weghalen en terugdringen;
 Zwerfvuil bestrijden door meer asbakken, prullenbakken, blikvangers en
„papier-hier‟-apparaten (holle-bolle-gijs) te plaatsen;
 Met jongeren die overlast veroorzaken samen een alternatieve
ontmoetingsplek zoeken.
De aangifteadministratie (bijv. bij vandalisme) is op dit moment veel te complex
en dient drastisch vereenvoudigd te worden, bijvoorbeeld door elektronische
melding (in plaats van aangifte) mogelijk te maken.
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3. MILIEU, DIERENWELZIJN, VERKEER, VERVOER EN
INFRASTRUCTUUR
3.1. Milieu
 Een belangrijke kernwaarde van het CDA is het rentmeesterschap: we hebben
de aarde in bruikleen gekregen van onze Schepper en mogen de aarde door
een duurzaam beheer aan onze kinderen doorgeven. We worden ons steeds
meer bewust van het feit dat natuurlijke hulpbronnen uitgeput raken, de aarde
ernstig vervuild raakt en het klimaat verandert. Het CDA vindt de
klimaatproblematiek daarom zeer urgent. De ambitie om goede rentmeesters te
zijn dient daarom hoog te liggen.
 In de komende raadsperiode ontwikkelt Huizen een routekaart om op termijn
een klimaatneutrale gemeente3 te worden. Deze routekaart wordt voor 1 januari
2012 opgesteld. Voor de lange termijn wil het CDA nog een stap verder gaan en
moet „energieneutraliteit‟4 bereikt worden.
 Het nieuwe klimaatprogramma zal gebaseerd zijn op de bovenstaande ambities
en routekaart.
 Huizen sluit zich in 2010 aan bij de Vereniging Klimaatverbond Nederland en
geeft daarmee een impuls aan het huidige „voorlopende‟
klimaatprogramma (2008 – 2012).
 Bij het vervangen van het wagenpark van de gemeente Huizen worden auto‟s
met minimaal het B-label of elektrische auto´s aangeschaft.
 Bij de vervanging van de elektrische staatverlichting zal Huizen overstappen op
zuinige, duurzame en schakelbare armaturen en lampen.
 Het CDA wil dat de gemeente Huizen milieubewust gedrag stimuleert en
daartoe de samenwerking tussen burgers, milieuorganisaties en bedrijven
bevordert.
 Het CDA wil de kwaliteit, het recreatieve gebruik en de uitstraling van de
stranden en de boulevards langs de Gooimeerkust verbeteren. Stankoverlast en
hinder als gevolg van blauwalg en waterplanten moeten daarom via het BEZEMproject5 voortvarend worden aangepakt.
 Waternet en de gemeente Huizen dienen de onderlinge samenwerking te
verbeteren en een einde te maken aan de ambtelijke verkokering van deze
organisaties. De laatste drie overstorten moeten worden aangepakt. De
realisatie van gescheiden stelsels in de oude villagebieden dient versneld te
3

Een klimaatneutrale gemeente wil zeggen dat de inwoners van Huizen per saldo geen invloed meer
uitoefenen op het klimaat bij álle activiteiten die binnen de gemeentegrenzen worden uitgevoerd
(wonen, werken en verplaatsen). Voor zover er nog broeikasgassen vrij komen worden deze elders
duurzaam gecompenseerd.
4
Energieneutraliteit wil zeggen dat de volledige energievraag door duurzame bronnen wordt
opgewekt. De opslag van CO2 in nieuwe bossen of de ondergrond is geen optie meer. Duurzame
energie mag zowel binnen als buiten de gemeente worden opgewekt.
5

BEZEM staat voor: Bestrijding Eutrofiëring ZuidelijkE randMeren
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worden uitgevoerd, zodat deze bron van onder andere blauwalgvorming wordt
aangepakt.
Het CDA wil dat de gemeente Huizen zich blijft inspannen om tot één van de
schoonste gemeenten van Nederland te behoren. Het huidige beleid wordt
geïntensiveerd door ondermeer extra investeringen om de overlast van
zwerfvuil, kauwgom, peuken en hondenpoep te bestrijden.
Huizen, dorp in het groen, ook in het Vierde kwadrant en de Oostermeent! Het
CDA pleit voor de aanplant van extra bomen en struiken op de doorgaande
wegen in het Vierde kwadrant en in de Oostermeent.

3.2. Dierenwelzijn
 Door toenemende verkeersdruk en aantasting van het milieu komen dieren
steeds meer in de knel. Het CDA vindt dat dieren in Huizen bescherming
verdienen. De uitvoering van de doorlopende activiteiten vanuit de nota
Dierenwelzijn verdient in Huizen dan ook blijvende aandacht.
 Het CDA is een voorstander van regionale afspraken met instellingen die zich
op regionaal of bovenregionaal niveau bezig houden met dierenwelzijn. Het is
voor deze instellingen ondoenlijk om met negen gemeentes afzonderlijk
afspraken te maken. Het Gewest kan hierin een rol vervullen.
 Het CDA staat positief tegenover de komst van de egel- en eekhoornopvang
naar Huizen, bij voorkeur in het Stadspark. Hierdoor kan – in combinatie met de
kinderboerderij – aan het Stadspark een belangrijke educatieve functie m.b.t.
dierenwelzijn worden toegevoegd.
 Het CDA wil een evaluatie van het gebruik van de hondenuitrengebieden.
3.3. Verkeer, vervoer en infrastructuur
 Fietsen is een milieuvriendelijke vorm van mobiliteit, het veroorzaakt geen
geluidsoverlast en luchtvervuiling. Fietspaden en stallingen kosten weinig ruimte
waardoor meer ruimte overblijft voor groen, winkels en dergelijke. Het CDA zet
zich daarom in voor een kwalitatief hoogwaardig fietsnetwerk in Huizen en wil
het volgende realiseren:
 Achterstallig onderhoud aan fietspaden wegwerken, omdat veel fietspaden
hobbelig zijn geworden door boomwortels die het asfalt kapot drukken;
 Meer overdekte stallingmogelijkheden bij bushaltes;
 Meer stallingmogelijkheden bij sportcomplexen, restaurants en openbare
voorzieningen;
 Gratis bewaakte fietsenstalling in de grote winkelcentra (in combinatie met
een werkgelegenheidsproject);
 Bij de winkelcentra Oude Dorp en Oostermeent dient een speciale
parkeerplaats voor bakfietsen te worden aangelegd;
 Betere verlichting van de fietspaden, waaronder het fietspad aan
weerszijden van ‟t Merk tussen de Gemeenlandslaan en Bovenmaatweg;
 De aanleg van een aantrekkelijk fietspad langs het Gooimeer tussen de
Oude Haven en de Aanloophaven (met een pontverbinding over de Oude
Haven).
 Door het ontbreken van goede trottoirs in het Oude Dorp is het voor kinderen,
ouderen en (visueel) gehandicapten onveilig lopen; de voetpadenstructuur dient
te worden verbeterd door kwalitatief slechte en smalle trottoirs te herstellen,
verbreden en zo nodig te verhogen.
 Bij de (her)inrichting van een weg dienen verkeersremmende maatregelen
zodanig te worden geconstrueerd dat fietsers er geen hinder van ondervinden.
 Het CDA wil zoeken naar (technologische) mogelijkheden om het probleem van
het te hard rijden binnen de bebouwde kom op te lossen.
 Het CDA wil dat er een duidelijker voorrangssituatie komt bij de kruising
Koningin Julianastraat – Prins Bernhardplein – Naarderstraat.
 Het CDA wil een verbetering van de kruising Haardstedelaan – Gooilandweg.

10
Huizen



Onderhoudswerkzaamheden aan wegen dienen lokaal en regionaal beter op
elkaar te worden afgestemd.
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4. ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT
4.1. Onderwijs
 De ontwikkeling van kinderen en jongeren is gericht op persoonlijke ontplooiing,
maatschappelijke participatie en verantwoordelijk gedrag. Het is daarom
essentieel dat zij kunnen opgroeien in een woon- en leefomgeving waarin
veiligheid, gezondheid en het ontwikkelen van talenten centraal staan.
In het gemeentelijk jeugd- en jongerenbeleid krijgen deze drie thema‟s daarom
prioriteit.
 Het CDA wil dat de gemeente de pluriformiteit van het onderwijs en een
optimale spreiding van de scholen in ons dorp bevordert.
 Een vroege aanpak van taalachterstanden kan een slechte start op de
basisschool voorkomen. Het CDA wil daarom de uitvoering van educatieve
programma‟s bij de peuterspeelzaal en de kinderopvang continueren. De
programma‟s van een aantal dagdelen per week zijn bedoeld voor kleuters met
kans op een taalachterstand. Kinderen die voor- en vroegschoolse educatie
nodig hebben, worden met voorrang naar dit onderwijs toegeleid. De
bekendheid met deze voorzieningen dient zowel bij allochtone als bij autochtone
ouders te worden vergroot.
 Goed taal- en leesonderwijs is fundamenteel voor de ontwikkelingskansen van
kinderen, daarom zal de gemeente Huizen in het schoolbestuurlijk overleg
nagaan welke mogelijkheden er zijn om meer en beter taal- en leesonderwijs in
de groepen 1 t/m 4 aan te bieden.
 Het CDA staat positief tegenover initiatieven van scholen die er toe leiden dat in
elke wijk een brede school wordt gerealiseerd. Om de realisatie te stimuleren
wordt een startsubsidie verleend.
 Het CDA wil dat het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin intensief en
structureel gaat samenwerken met scholen en de centra voor kinderopvang.
 Het CDA wil dat de gemeente een beleid ontwikkelt op het gebied van de
kinderopvang, waardoor kinderopvang in de eigen buurt mogelijk wordt.
Leegstaande (onderwijs)gebouwen kunnen hiervoor tijdelijk gebruikt worden.
Het beleid moet ook leiden tot een optimale samenwerking tussen aanbieders
van kinderopvang, onderwijs, cultuur en sport.

4.2. Cultuur
 De beleving van kunst en cultuur6 is van groot belang voor de Huizer
samenleving. Cultuur heeft een bindende functie voor de inwoners van ons dorp
en heeft invloed op de identiteit van de bevolking.
 Het CDA heeft de volgende ambities:
 De versterking van het culturele klimaat en de culturele activiteiten door
een actief stimuleringsbeleid van facilitering en subsidiëring;
6

De cultuur van een gemeente, zowel in de brede betekenis van waarden, houdingen, gewoonten en
sociale betrekkingen, als in de beperkte zin van artistieke activiteiten, draagt er in belangrijke mate toe
bij dat mensen de ene gemeente verkiezen boven andere om er te wonen, te recreëren of een bedrijf
te vestigen. Kunst- en cultuurbeleid beperkt zich daarom niet tot kunst om de kunst, maar strekt zich
ook uit tot beleidsterreinen als economie, toerisme, recreatie, onderwijs en educatie.
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 Een heldere rolverdeling tussen gemeenten en (culturele) instellingen en
de Stichting Marketing Huizen, zodat duidelijk wordt wat zij van elkaar
mogen verwachten. Het CDA ziet voor de gemeente een duidelijke regierol
weggelegd. De gemeente bevordert dat instellingen bijdragen aan de
doelstellingen van het gemeentelijk cultuurbeleid;
 Het samenbrengen van kunst, cultuur en economie. Kunst en cultuur
kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de bevordering van de
werkgelegenheid, vooral binnen de toeristische sector;
 Het versterken van het Huizer Museum en de bibliotheek als centra voor
informatie, cultuur en educatie;
 Beschrijven van de ontbrekende delen uit de geschiedschrijving van
Huizen, de verspreiding van de kennis van de Huizer geschiedenis en het
gebruik van het Huizer dialect.
Het CDA vindt dat we zuinig moeten zijn op de nog resterende panden in het
Oude Dorp die van cultuurhistorische waarde zijn.
Het CDA wil onderzoeken of het huidige gebied dat onder "beschermd
dorpsgezicht" wordt gerekend verder moet worden uitgebreid.

4.3. Sport
 Het CDA maakt zich sterk voor een sportbeleid dat gericht is op álle inwoners
van Huizen. De georganiseerde sport neemt daar een belangrijke plaats bij in.
 Vrijwilligers zijn de stuwende kracht achter een sportvereniging. De gemeente
moet ondersteunend zijn als het gaat om werving en behoud van deze
vrijwilligers, in nauwe samenwerking met de Vrijwilligerscentrale en Sportservice
Noord-Holland. Het gaat hier zowel om het bestuurlijk als het technisch kader.
 Het CDA staat voor de continuering van het sportplatform en het sportcafé, waar
gemeente en sportverenigingen knelpunten bespreken en ideeën kunnen
ontwikkelen. Het CDA wil dat er in de komende vier jaar aandacht is voor het
thema: sporten met respect voor waarden en normen.
 Het CDA is voor de realisatie van een volwaardige accommodatie voor AH ‟78,
zodat deze voetbalclub haar ambities kan waarmaken en kan voldoen aan de
eisen die daaraan door de KNVB worden gesteld. Als dit niet gerealiseerd kan
worden in het Stadspark, dan kiest het CDA voor verplaatsing van AH '78 naar
het sportcomplex op De Wolfskamer. Dit betekent dan wel een ingrijpende
herinrichting van het huidige sportcomplex, waarbij de voetbalverenigingen die
ruimte moeten inleveren gecompenseerd dienen te worden (o.a. door de aanleg
van kunstgrasvelden en de modernisering van hun accommodaties (clubhuizen
en kleedruimtes)).
 Het CDA vindt dat iedereen binnen de gemeentegrenzen moet kunnen trainen
en spelen op aanvaardbare tijden. Het CDA is daarom voorstander van de bouw
van een extra sporthal in Huizen.
 Sportaccommodaties dienen structureel beter benut te worden, bijvoorbeeld
door meer combinaties met na- of tussenschoolse kinderopvang.
 In het sportbeleid van de gemeente zal aandacht gegeven blijven worden aan
het faciliteren van ouderen en mensen met een beperking die willen sporten; in
het bijzonder geldt dat voor hen die hun sport in regionaal verband moeten
beoefenen.
 De gemeente Huizen gaat deelnemen in het Jeugdsportfonds7, zodat kinderen
uit gezinnen met lage inkomens gemakkelijker aan sportactiviteiten kunnen
deelnemen.

7

Het Jeugdsportfonds betaalt het lidmaatschap en de kosten voor de eerste sportattributen direct aan
de sportvereniging.
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5. MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo)
5.1. Eigen kracht centraal
 De vraaggestuurde aanpak in het Wmo-beleid, waardoor diensten en
voorzieningen beter aansluiten op de werkelijke behoeften van mensen, wordt
voortgezet. Het allereerst benutten van de eigen kracht van mensen om
zelfstandig – al dan niet met behulp van hun eigen sociale omgeving –
problemen op te lossen, vormt hier onderdeel van.
 Voor zover het welzijnswerk in de gemeente Huizen zich richt op individueel
ondersteunende taken wordt dit – evenals andere vormen van individuele
ondersteuning – niet meer via een subsidie aan een instelling bekostigd, maar
binnen het netwerk voor cliëntondersteuning uitgevoerd en daarom ook
klantvolgend gefinancierd8. Dit vergroot de keuzevrijheid en de eigen
verantwoordelijkheid van mensen die individuele ondersteuning nodig hebben.
5.2. Mantelzorg en vrijwillige inzet
 Mantelzorgers nemen een belangrijk deel van de maatschappelijke
ondersteuning van burgers in Huizen voor hun rekening. Zij verdienen daarvoor
erkenning en ondersteuning. De klantvolgende financiering voor de
ondersteuning van mantelzorgers binnen het netwerk voor
mantelzorgondersteuning wordt daarom voortgezet en zo nodig uitgebreid.
 Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Zij leveren niet alleen een
belangrijke sociaal-economische bijdrage, maar dragen ook bij aan sociale
cohesie door het vormen van gemeenschapsbanden. Vrijwillige inzet heeft ook
een belangrijke educatieve en opvoedkundige functie. Het CDA vindt dat het
huidige beleid m.b.t. de ondersteuning van vrijwillige inzet, door o.a. de
Vrijwilligerscentrale, onverkort moet worden voortgezet.
 Het CDA vindt dat scholen de komende jaren blijvend ondersteuning moeten
kunnen krijgen vanuit de Vrijwilligerscentrale bij het organiseren van de
maatschappelijke stage. Jongeren worden hierdoor op een positieve manier
bekend gemaakt met het belang van vrijwillige inzet voor de samenleving.
 De ondersteuning van het maatschappelijk betrokken ondernemen in Huizen
door de Vrijwilligerscentrale, verdient structurele ondersteuning door de
gemeente. Het Huizer bedrijfsleven heeft onder andere via de zogenaamde
“matchdiners” een grote bereidheid getoond om vrijwillige inzet te leveren. Om
dit proces te continueren en te versterken is de Vrijwilligerscentrale onmisbaar.

8

In plaats van een subsidie aan een instelling, worden de te vergoeden bedragen berekend per cliënt.
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5.3. Zelfstandig wonen en leven
 Wmo-doelgroepen (waaronder ouderen en mensen met lichamelijke,
verstandelijke of psychische beperkingen) dienen zoveel als mogelijk in de
thuissituatie te kunnen blijven wonen. De ondersteuning en eventuele zorg die
zij nodig hebben, dient dus vooral in de thuissituatie georganiseerd te worden.
Opname in een zorginstelling is alleen dan gerechtvaardigd, als intensieve zorg
of permanent toezicht nodig is, of als er sprake is van een gevaarlijke situatie
voor de cliënt of diens omgeving9.
 Ouderen moeten, als zij dit willen, in Huizen kunnen blijven wonen, om
zodoende de contacten binnen hun eigen sociale netwerk optimaal te kunnen
behouden. De aanpassing van bestaande woningen naar woningen waarin ook
zorg kan worden geleverd dient daarom te worden uitgebreid. De komende
jaren dient nieuwbouw van betaalbare nul-tredenwoningen voornamelijk voor de
doelgroep ouderen plaats te vinden. Bestaande verzorgingshuisplaatsen in
Huizen kunnen daardoor steeds meer worden ingewisseld voor ouderen die in
Huizen verpleeghuiszorg nodig hebben.
 De gemeente ondersteunt initiatieven vanuit de ouderenbonden om een
mobiliteitsbeurs te houden waar senioren hun rijvaardigheid op verschillende
vervoersmiddelen kunnen oefenen, hun oren en ogen kunnen laten testen en
zich breed kunnen laten informeren over alle aspecten die betrekking hebben op
hun verkeersveilige mobiliteit.
 Het CDA wil meer aandacht gaan schenken aan de informatievoorziening aan
ouderen over de mogelijkheden om zo goed mogelijk oud te worden. De
informatie dient zo onder de aandacht van ouderen te worden gebracht, dat
die gemakkelijk kan worden gevonden op het moment dat zij de informatie nodig
hebben. Het Zorgloket dient een „spin in het web-functie‟ te zijn en dient een
„begrip‟ te worden als het gaat om informatievoorziening en verwijzing.
5.4. Meedoen aan de samenleving
 Het Participatiecentrum10 biedt mensen die moeilijk een baan kunnen vinden
mogelijkheden om actief aan de samenleving deel te nemen. Ook Wmodoelgroepen dienen de mogelijkheid te krijgen om met hulp vanuit het
Participatiecentrum hun deelname aan de samenleving te vergroten. Het Wmonetwerk 'cliëntondersteuning' zal in deze raadsperiode met het
Participatiecentrum geïntegreerd worden.

9

In de Wet Bopz (Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen) is vastgelegd onder welke
voorwaarden iemand onder dwang kan worden opgenomen.
10
Het Participatiecentrum heeft als doel mensen, die om welke reden dan ook (nog) niet werken, te
stimuleren om wel actief aan de samenleving deel te nemen.
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6. WERK EN INKOMEN
6.1. Werk
 Voor het CDA geldt het uitgangspunt dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt
aan de samenleving. Wie kan werken, werkt. Wie niet kan werken, draagt – voor
zover dit in zijn of haar vermogen ligt – op een andere wijze bij aan de
samenleving, bijvoorbeeld door met behoud van uitkering (gemeentelijke)
werkzaamheden uit te voeren die een algemeen belang dienen of door
vrijwilligerswerk te doen.
 Jaarlijks wordt een analyse van het cliëntenbestand van de sociale dienst aan
de Raad aangeboden. Hierin wordt (geanonimiseerd) per cliënt zichtbaar
gemaakt tot welke leeftijdscategorie hij of zij behoort, wat het opleidingsniveau is
en voor hoeveel uren werk met behoud van uitkering dan wel vrijwilligerswerk
wordt verricht. Voor wie niet actief is, wordt aangegeven wat daarvan de reden
is en in hoeverre (en in welke sector) in de individuele situatie toekomstige
actieve deelname aan de samenleving mogelijk is. Op basis van deze informatie
kan de Raad een afweging maken over nut en noodzaak van
werkgelegenheidsprojecten.
 In tijden van economische recessie dreigen groepen mensen hun baan te
verliezen. Tegelijkertijd weten we dat over enkele jaren een tekort aan
arbeidscapaciteit zal optreden. De periode van economische recessie vraagt
daarom om overbruggingsmaatregelen. Vanuit de gemeente dienen extra
inspanningen te worden verricht om te voorkomen dat mensen die hun baan
verliezen in de bijstand komen. Hierover dienen concrete afspraken gemaakt te
worden met het UWV. Eventueel wordt (tijdelijk) gemeentelijk werk of
vrijwilligerswerk actief aangeboden.
 De gemeente richt een eigen “werkbedrijf” op, bij voorkeur in samenwerking met
Tomin. Hier kunnen gemeentelijke taken, die nu blijven liggen, worden
uitgevoerd door mensen met een (tijdelijke) bijstandsuitkering, die zich op deze
manier nuttig maken voor de samenleving en ervaring opdoen voor
doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt. Gedacht kan worden aan taken
m.b.t. groenonderhoud, wijkwachten, etc.
 De gemeente gaat de mogelijkheden voor WSW-plaatsen11 intensiever
benutten.
 De gemeente neemt een actievere houding aan met betrekking tot de
werkgeversbenadering. De afdeling Sociale Zaken neemt voor haar eigen
cliënten deze taak zelf op zich, een en ander in goed overleg met het UWVwerkbedrijf.
 Bij aanbesteding van grote gemeentelijke projecten (o.a. in de bouw,
schoonmaak, huishoudelijke hulp etc.) worden afspraken gemaakt over het
11

De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is er voor mensen met een arbeidshandicap, die
aangepast werk nodig hebben. De wet biedt de mogelijkheid om een aangepaste werkplek bij een
gewone werkgever te regelen, maar iemand kan ook zelf een begeleid werken-plaats zoeken en
daarvoor een persoongebonden budget aanvragen bij de gemeente.
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aantal mensen met een bijstandsuitkering dat een baan wordt aangeboden.
Vanuit de Sociale Dienst wordt actief toegezien op de naleving van die
afspraken.
Partners van mensen met een bijstanduitkering worden gestimuleerd om zelf
werk te zoeken, om zodoende de afhankelijkheid van de bijstandsuitkering voor
het gehele gezin te verminderen.
De gemeente besteedt daar waar nodig ruimschoots aandacht aan een goede
nazorg voor ex-bijstandscliёnten die zijn uitgestroomd naar de arbeidsmarkt, om
terugval te voorkomen.
Werk (betaald of onbetaald) is voor asielzoekers die een verblijfsstatus hebben
gekregen de beste manier om hun plaats in de samenleving te vinden. Zij
moeten inburgering met werk kunnen combineren.
Vrijwilligerswerk bij verenigingen door mensen met een (tijdelijke)
bijstandsuitkering wordt actief gestimuleerd.
De gemeente dient actief te stimuleren dat er (meer) werkplekken komen voor
mensen met een handicap.
Ten aanzien van eenoudergezinnen die leven van een bijstandsuitkering vindt
het CDA dat sprake moet zijn van een goede balans tussen de ouderlijke
zorgplicht voor het kind en het zich beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt.
Voor gezinnen met kinderen is het langdurig aangewezen zijn op de bijstand
extra moeilijk, juist ook voor de kinderen. Daarom vindt het CDA dat bij gezinnen
met kinderen door de gemeente een extra inspanning moet worden verricht bij
het bemiddelen van de ouder(s) naar werk. Ouders met jonge kinderen (tot
maximaal 5 jaar) die een bijstandsuitkering ontvangen, dienen zich actief bezig
te houden met het volgen van een opleiding of met bijscholing, zodat zij
gekwalificeerd op de arbeidsmarkt komen als de kinderen naar de basisschool
gaan.

6.2. Armoedebestrijding
 Financiële armoede staat bijna nooit op zichzelf, maar is vaak gecombineerd
met een slechte gezondheid, een slechte huisvestingssituatie, een ontoereikend
of ontbrekend sociaal netwerk, schuldenproblematiek, etc. Armoedebestrijding
dient daarom binnen het Wmo-netwerk voor cliëntondersteuning integraal te
worden aangepakt.
 Van veel gemeentelijke voorzieningen wordt nog steeds geen gebruik gemaakt.
De lokale nieuwsbrief van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente en de
berichtgeving in de lokale media worden blijvend en gestructureerd ingezet als
informatiekanaal naar doelgroepen. Maatschappelijke organisaties (zoals bijv.
ouderenbonden, scholen, sportverenigingen), kerken en intermediaire
organisaties (zoals de Voedselbank en organisaties voor maatschappelijk werk,
verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg) worden actief betrokken bij
informatievoorziening over de mogelijkheden van het gemeentelijk
armoedebeleid.
 Het programma “Bereken uw recht” moet door cliënten ook kunnen worden
ingevuld op een daarvoor bestemde internetvoorziening in het gemeentehuis.
De gemeente zet zich in om de dienstverlening vanuit de afdeling Sociale Zaken
(bijvoorbeeld het aanvragen van bijzondere bijstand) zoveel als mogelijk ook
digitaal aan te bieden.
 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt op het niveau van 2009
gecontinueerd.
 Het Schuldhulploket moet worden gecontinueerd.
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De aanvragen bij het Fonds „Bijzondere Noden‟12 en bij de Voedselbank worden
jaarlijks geanalyseerd. Mede op basis van deze analyses wordt het gemeentelijk
armoedebeleid waar nodig aangepast.
Het CDA vindt dat de huisvesting van de Voedselbank in Huizen structureel
geregeld dient te worden. Voor de financiering hiervan kan, bij voorkeur in
regionale samenwerking, ook vanuit Huizen een bijdrage worden verwacht.

12

Het Fonds „Bijzondere Noden‟ wordt beheerd door de samenwerkende kerken, vakbonden en de
gemeente.
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7. RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
7.1. Huisvesting
 Het CDA wil niet bouwen in structureel groen.
 Als er op Naarderstraat 66 geen kangoeroewoningen gerealiseerd kunnen
worden, dan kiest het CDA ervoor om daar betaalbare woningen voor ouderen
mogelijk maken, passend bij de maat en de schaal van dit gebied.
 Het CDA is er voorstander van dat het gebied van de Koningin
Wilhelminaschool ontwikkeld wordt tot een qua maatvoering bij dit gebied
passend Wilhelminahofje met betaalbare woningen voor ouderen. Als het
mogelijk is, zullen beeldbepalende elementen van de school worden behouden.
 De regionale woonruimteverdeling zit in het slop. Er komen weinig woningen vrij
en woningzoekenden moeten lang op een woning wachten. De gemeente pleit
er in regionaal verband voor maatregelen te nemen die er toe moeten leiden de
dynamiek (vergroting van de verhuisbewegingen) op de woningmarkt te
vergroten waarbij in elk geval de doelgroepen die genoemd zijn in de Regionale
Woonvisie (jongeren, jonge gezinnen en mensen die zorg nodig hebben) meer
kans maken om voor (andere) woonruimte in aanmerking te komen.
 Er dienen in de gemeente Huizen meer betaalbare woningen voor
jongeren/starters te zijn.
7.2. Economisch beleid in regionaal perspectief
 Om de economische vitaliteit in onze gemeente en regio te behouden en te
versterken zal actief ingezet moeten worden op de integratie van economie en
werkgelegenheid en op de vermindering van vrijblijvendheid in de regionale
samenwerking op deze werkterreinen. Er zal een gezamenlijke visie moeten
worden ontwikkeld op economie en werkgelegenheid in de Gooi- en
Vechtstreek.
 Ter realisering van deze nader vast te stellen visie dient de gemeente Huizen de
bereidheid te hebben bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
overkoepelend bestuurlijk lichaam.
 De regionale programmatische aanpak van stimulering van de economische
ontwikkeling van onze regio dient te worden voortgezet om de kansrijke centrale
positie van onze regio in de Metropoolregio optimaal te benutten.
 Het CDA wil het aanjagen van economische groei (o.a. door innovatie in en
tussen de regionale speerpuntsectoren media, toerisme en zorg) en de
regionale samenwerking m.b.t. bedrijventerreinen tenminste voortzetten op het
huidige niveau (dat wil zeggen een gemeentelijke bijdrage van twee euro per
inwoner), om nieuwe werkgelegenheid in onze regio te stimuleren.
 Het CDA wil op regionaal niveau meer investeren in de marketing en promotie
van de regio, zowel ten aanzien van de recreatief-toeristische als van de
zakelijke markt. Op deze wijze kan de regio de concurrentie van andere
bestemmingen nog beter het hoofd bieden, maar kan er ook gerichtere
samenwerking worden gezocht met omliggende regio‟s. Op basis van een
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duidelijke keuze ten aanzien van het „merk‟ Gooi en Vechtstreek wordt in 2010
de doorstart gemaakt naar een eigen Regionaal Bureau voor Toerisme voor de
regio Gooi en Vechtstreek, die naar meer synergie in de marketing en promotie
van het toeristische aanbod streeft.
Er dient ook meer synergie te komen tussen investeringen van de provincie in
marketing en promotie van Noord-Holland en investeringen door het Gewest in
regionale marketing en promotie.
Ook moet voor onze regio toegevoegde waarde behaald worden met
thematische samenwerking (bijvoorbeeld arrangementen) met Utrecht, Almere
en Amsterdam.
Het CDA is voorstander van de vorming van een regionale
ontwikkelingsmaatschappij waarin ondernemers, investeerders en overheden bij
elkaar worden gebracht met als doel de regionale economie en de
werkgelegenheid te stimuleren. De taken van de ontwikkelingsmaatschappij
Gooi en Vechtstreek zijn:
 Klaar staan voor iedereen die wil ondernemen, investeren of ontwikkelen
in de regio;
 Nieuwe bedrijvigheid voor de regio aantrekken en de bestaande (ruimte
voor) bedrijvigheid behouden;
 Actief aansturen op herstructurering op bedrijventerreinen waar
verloedering is ontstaan of dreigt;
 Waar nodig participeren in kansrijke ontwikkelingen of bedrijven;
 Samenwerken met gemeenten en provincie aan het best mogelijke klimaat
voor bedrijfsvestiging en spin in het web zijn als het gaat om de uitvoering
van economische activiteiten in de regio.

7.3. Innovatieve verbindingen
 Het CDA hecht zeer aan een blijvende stimulering van de zorgeconomie in de
regio door middel van het innovatieplatform iZovator13. Hierbij dient bijzondere
aandacht te worden besteed aan het bevorderen van het zelfstandig wonen voor
ouderen, bijvoorbeeld door het stimuleren van domotica14 en praktische
toepassingen van innovaties. Immers, alleen door vernieuwingen in de sector
kan in de toekomst duurzaam kwalitatieve zorg verleend worden en blijft de zorg
als werkgever een aantrekkelijke sector. Vernieuwing in de zorgsector is ook
onontbeerlijk om een goede infrastructuur voor de grote zorginstellingen te
blijven bieden.
 De mediasector is de grootste banenmotor in de regio, zowel door de directe als
door de indirecte werkgelegenheid die zij biedt. Ook veel inwoners van Huizen
hebben een baan in deze sector. De aanwezigheid van de media in de regio is
geen vanzelfsprekendheid. Daarom vindt het CDA het van groot belang dat ook
deze sector een impuls krijgt vanuit de regionale samenwerking.
 Het CDA wil de uitgangspunten voor regionale economische stimulering, voor
zover zij ruimtelijke implicaties hebben, weergegeven zien in de structuurvisie
die de gemeente Huizen ontwikkelt. Een regionale paragraaf in de
structuurvisies van Huizen en in die van de andere Gewestgemeenten is
hiervoor een goede vorm.

13

iZovator is een door de gewestelijke gemeenten opgezette stichting, die de innovatie in de zorg
aanjaagt.
14

Domotica is de integratie van technologie en diensten binnen de woning, met als doel een betere
kwaliteit van wonen van de bewoner te bevorderen door middel van meer en betere veiligheid,
comfort, communicatie en technisch beheer. Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van
techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning.
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7.4. Bereikbaarheid van de regio
 Voor de groei van de economie is bereikbaarheid van de regio een absolute
noodzaak. Het CDA geeft prioriteit aan een actieve bijdrage vanuit de regio om
de regionale verkeersproblematiek op de A1 en de A27 aan te pakken.
 Het CDA is voorstander van de aanleg van een HOV-lijn, maar zolang er geen
sprake is van grote tijdwinst voor de bussen op de Huizermaatweg vindt het
CDA de aanleg van een aparte busbaan tussen het busstation en de kruising ´t
Merk – Bovenmaatweg niet nodig.
 Het CDA is voor de aanleg van een light railverbinding Almere – Blaricum
(carpoolplaats Bijvanck nabij afslag A 27) – Laren/Eemnes (nabij afslag A 27) –
Hilversum. De haalbaarheid van een aansluiting met het busstation in onze
gemeente dient hierbij onderzocht te worden.
 Het is van groot belang dat Huizen op termijn een directe toegang krijgt tot het
landelijke spoorwegnet via de eerder voorgestelde Stichtse Lijn langs de A27,
tussen Hilversum en Almere. Het gemeentebestuur zal zich voor dit onderwerp
sterk moeten blijven maken.
 Het CDA is voorstander van het plaatsen van informatiepanelen bij het
busstation met actuele informatie over aankomst- en vertrektijden, ook van
treinen in de regio.
7.5. Economische ontwikkeling in Huizen
 Het midden- en kleinbedrijf is de motor voor de lokale economie. De gemeente
heeft een voorwaardenscheppende taak en is verantwoordelijk voor een goede
infrastructuur en bereikbaarheid. Onnodige regelgeving belemmert de
economische ontwikkeling.
 Het CDA vindt de inbreng van ondernemers zeer belangrijk. De gemeente moet
meer vraaggericht gaan werken. Intensief contact met de
ondernemersorganisaties is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Een
periodieke bedrijvenpeiling onder alle ondernemers geeft vervolgens nog meer
inzicht om de gemeentelijke dienstverlening aan het bedrijfsleven op een hoger
plan te brengen.
 Nu BNI heeft besloten in Huizen te blijven – en er daardoor weinig ruimte voor
nieuwe bedrijven beschikbaar komt – dient de vrijkomende bedrijvenlocatie
Lucent bij herontwikkeling volledig de bedrijfsbestemming te behouden.
 De winkelcentra en de bedrijventerreinen moeten schoon, goed onderhouden en
veilig zijn. Het CDA ondersteunt initiatieven om onze winkelgebieden en
bedrijventerreinen te certificeren met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).
De gemeente moet actief participeren in het KVO-traject of waar nodig deze
trajecten zelf starten met ondersteuning van de Kamer van Koophandel en het
midden- en kleinbedrijf.
 Het CDA is tegen betaald parkeren.
 Het CDA wil de mogelijkheden van verdere liberalisering van het
vestigingsbeleid in Huizen onderzoeken. Het CDA hecht zeer aan de
ontwikkeling van de centrumfunctie van het Oude Dorp als hoofdwinkelcentrum,
maar bepaalde grootschalige winkelfuncties zouden aan de Eemlandweg en de
Havenstraat gevestigd kunnen worden, waarbij wel voorkomen moet worden dat
door een (beduidend) lagere vierkante meterprijs op het industrieterrein dan in
het Oude Dorp oneerlijke concurrentie optreedt.
 Evenementen zoals de Huizerdag zijn niet alleen goed voor de sociale cohesie
in Huizen, maar dragen ook bij aan de versterking van de lokale economie (o.a.
horeca en detailhandel). Het CDA wil daarom de huidige actieve rol van de
gemeente bij de uitvoering van het evenementenbeleid voortzetten. De Stichting
Marketing Huizen dient een structurele basisfinanciering te krijgen.
Evenementen dienen vanuit de samenleving te worden geïnitieerd en voor
tenminste 75% vanuit sponsoring te worden bekostigd.
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Het CDA is tegen een 24-uurs economie. De zondag ziet het CDA als dag van
rust, bezinning, ontmoeting en ontspanning. Hierbij past geen verruiming van de
wettelijke mogelijkheden tot openstelling van winkels op zondag. Druk in die
richting vanuit het grootwinkelbedrijf zou naar de mening van het CDA ten koste
gaan van de eigenaren en medewerkers in het midden- en kleinbedrijf.
Het CDA is voor het handhaven van de zaterdagmarkt op het Oude
Raadhuisplein en het versterken van de dinsdagmarkt in het Winkelcentrum
Oostermeent.

7.6. Ruimtelijke ontwikkeling
 De Havenstraat dient als verbindingszone tussen haven en Oude Dorp een
forse herinrichting te ondergaan, waarbij ook ruimte wordt gecreëerd voor een
verrassende logistieke verbinding (toeristische bus, stoomtrein, huurfietsroute,
kabelbaan, o.i.d.).
 Het CDA vindt het van groot belang dat het Oude Raadhuisplein een gezellige
uitstraling krijgt. Hiervoor is een herinrichting noodzakelijk. Waar mogelijk
bevordert het gemeentebestuur de vestiging van meer horeca (terrassen).
 In navolging van de ontwikkeling van Huizen als dé Haven van het Gooi dienen
recreatiefuncties van het Gooimeer verder ontwikkeld te worden, waarbij vooral
de strand- en zwemfaciliteiten moeten worden verbeterd.
 Het CDA wil, in overleg met bewoners, gebruikers en ondernemers, de
mogelijkheden onderzoeken van een economische en ruimtelijke
kwaliteitsimpuls voor de kuststrook vanaf de Oude Haven tot aan de
Gooimeerdijk.
 Het CDA wil dat alle paden op de begraafplaatsen worden verhard.
 Burgers, bedrijven en maatschappelijke sectoren zijn gebaat bij snelle vormen
van internet, telefonie en televisie. Dit vergt veel bandbreedte, waarvoor
glasvezel een toekomstvast medium is. Aansluiting van de gemeente Huizen op
het glasvezelnetwerk is daarom van groot belang. Het CDA wil dat de gemeente
Huizen in regionaal verband initiatieven onderneemt om dit op zo kort mogelijke
termijn te kunnen realiseren.
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8. FINANCIEEL BELEID EN BELASTINGEN
8.1. Financieel beleid
 Het CDA is voorstander van een lokale lastendruk die jaarlijks met maximaal het
inflatiecijfer stijgt. Daarom wordt primair ingezet op uitgavenreductie. Dit
betekent dat er voortdurend een heroverweging dient plaats te vinden op de
gemeentelijke taken en uitgaven voor wat betreft noodzaak, wenselijkheid,
effectiviteit en efficiency.
 Het sluitend krijgen van de begroting en het meerjarenperspectief mag niet
afhankelijk zijn van incidentele meevallers, zoals grondverkopen.
 De algemene reserves mogen alleen met meer dan het inflatiecijfer stijgen als
daarmee investeringen worden gedaan met een kwalitatief en duurzaam
karakter, die over meerdere jaren worden afgeschreven, zoals bijvoorbeeld
nieuwe schoolgebouwen, de bouw van een sporthal, of de renovatie van
zwembad De Sijsjesberg, danwel ter compensatie van wegvallende inkomsten.
 Door een zorgvuldige aanwending van de renteopbrengst uit de algemene
reserves ten behoeve van gewenste investeringen met een kwalitatief en
duurzaam karakter, kiest het CDA ervoor om de lasten van de burgers zo min
mogelijk te laten stijgen.
 Het aanspreken van de algemene reserves is pas mogelijk als de
renteopbrengsten die hierdoor gemist worden het meerjarenperspectief niet
onverantwoord nadelig beïnvloeden.
 Het CDA wil een periodieke herijking van subsidies en een verdere
dynamisering van de subsidieverstrekking. Onder meer wil het CDA
onderzoeken in welke situaties een accentverlegging mogelijk is van subsidies
voor onbepaalde tijd naar subsidies die ten doel hebben een bepaalde activiteit
op gang te helpen. Ook wil het CDA de welvaartsontwikkeling in de samenleving
bij de herijking betrekken, bijvoorbeeld in relatie tot de Kunstuitleen en
De Boerderij.
 De gemeente heeft jaarlijks financiële ruimte beschikbaar om initiatieven vanuit
maatschappelijke organisaties te ondersteunen.
8.2. Belastingen
 Het CDA bepleit de invoering van hondenbelasting waarbij de netto-opbrengst
wordt gebruikt ter bestrijding van de overlast (de overlastbestrijding is primair
gericht op handhaving) en het onderhoud van de hondenuitlaatstroken en
hondenuitrenterreinen.
 Retributies, heffingen en tarieven dienen in principe kostendekkend te zijn, mits
dit niet leidt tot een onbillijk hoge tariefstelling die niet meer in lijn ligt met andere
gemeenten. Het CDA maakt een uitzondering voor begraaftarieven. De keuze
voor begraven moet voor iedereen mogelijk blijven. Vanwege de door het CDA
gewenste algemene toegankelijkheid van deze voorziening hoeft deze dan ook
niet geheel kostendekkend te zijn. Om die reden zullen de grafrechten vanaf
2011 in principe jaarlijks met maximaal het inflatiecijfer stijgen.
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De website van de gemeente Huizen geeft een overzicht van alle gemeentelijke
belastingen, inclusief de tarieven over meerdere jaren en de bestemming van
deze inkomsten (algemene middelen of doelbestemming).
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