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Van de Redactie
In onze gemeente buigt de politiek
zich nu over de begroting voor 2005.
We hebben daar net nog een graantje
van mee kunnen pikken. U vindt in dit
nummer de speerpunten die de CDAfractie voor de begroting had aangegeven aan het college en een eerste
korte reactie op die begroting.
We besteden veel aandacht aan de
voorzitterswissel in de fractie. De
nieuwe fractievoorzitter, Janny Bakker, komt nu – nog uitdrukkelijker dan
voorheen al vaak - aan het woord. Zij
gaat niet alleen in op een aantal politieke items als gemeentelijk bijstandsbeleid en de WMO in ons dorp, maar
uw redactie, bij monde van Kees de
Kok, heeft haar een aantal vragen
voorgelegd. U kunt haar zo uitvoerig
nader leren kennen.
Nel Woudsma geeft inzicht in de

openbaar vervoersplannen voor de toekomst, het CDJA kijkt terug op het Referendum en de verkiezingen. Het CDAV nodigt u weer uit voor enkele van
haar bijeenkomsten.
Als eerste komt onze voorzitter aan het
woord, waarbij hij ditmaal vooral ingaat
op de landelijke perikelen. Deze komen
uiteindelijk ook neer op meer verantwoordelijkheid in onze gemeente, zeker
waar het gaat om het waarborgen van
een aantal essentiële uitgangspunten
van onze partij.
Noteert u ook donderdag 18 november
in uw agenda en komt allen naar de
Algemene Ledenvergadering om 20:00
uur, in het Visnet, De Ruyterstraat te
Huizen.
De redactie wenst u veel genoegen bij
het lezen van ons blad.
Rein Jansen, hoofdredacteur.
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Van de Voorzitter
Het politieke seizoen is al weer volop begonnen en de herinnering aan
het betrekkelijke succes voor het
CDA bij de Europese verkiezingen
begint al te vervagen. Ook voor wat
betreft de gemeente Huizen was ik
tevreden met de uitslag. Met 3.694
stemmen de grootste politieke partij
van Huizen, omgerekend goed voor
6 raadszetels, met een mooi opkomstpercentage van 52,88%, dat
daarmee nog iets lag boven de landelijke opkomst.

Referendum Graaf wichman
Daar kwam de uitslag van het raadgevende correctief referendum over de
vestiging van een elektronisch casino
in het Graaf Wichman-complex nog
eens bij: in alle stembureau’s was een
duidelijke meerderheid tegen, ook in
die stembureau’s waar traditioneel
liberaal wordt gestemd. Een geweldig
succes voor ons bestuurslid JaapRutger Kos, die een zeer belangrijke
aanzet voor dit referendum heeft gegeven. De gemeenteraad moet de

zaak dus heroverwegen en het College zoekt nu naarstig naar een oplossing die uitgaat van de nul-optie: geen
gokkasten erbij in Huizen. In deze wereld, waarin je dag in dag uit wordt
geconfronteerd met terreur en situaties
van onveiligheid en onzekerheid, kiezen velen voor een leefklimaat in de
eigen gemeente waarin de zaken nog
enigszins overzichtelijk zijn en waarin
men maatschappelijke misstanden
zoals gokverslaving en dergelijke nog
enigszins kan indammen.

Landelijke tegenstellingen
In de tussentijd hebben we politiek een
forse tegenwind en (politieke) herfststormen razen over ons land. De demonstratie tegen het kabinetsbeleid
met betrekking tot de VUT en het prepensioen op 2 oktober in Amsterdam
en de politieke staking van 14 oktober
maken indruk. In Amsterdam waren er
driehonderdduizend mensen op de
been en de vakbonden konden eindelijk weer eens hun tanden laten zien.
Onder de demonstranten waren ook
enkele bezorgde CDA-kiezers die in
een loyaliteitsconflict tussen Balkenende en Terpstra terecht zijn gekomen.
Maar waarschijnlijk had het gros van
de demonstranten er geen notie van
dat het kabinet onder druk van de
Tweede Kamer, voornamelijk van de
regeringsfracties, dus ook van het
CDA, flink wat water bij de inderdaad
nogal wrange wijn had gedaan. In de
debatten van de Algemene Beschouwingen in de week voorafgaande aan
de demonstratie waren de scherpe
kantjes er echter behoorlijk van af geslepen.
Voor onze kinderen
Op het pleidooi van het kabinet dat de
maatregelen gezien de vergrijzing
noodzakelijk zijn voor de toekomst van
de generatie 30-ers en 40-ers en hun
kinderen werd nauwelijks acht geslagen. Om onze welvaart en het sociale
zekerheidsstelsel ook in de toekomst
te kunnen waarborgen zijn echter aanpassingen nodig. De demonstratie had
vooral als doel een luid en vooral massaal protest tegen het kabinet te laten
klinken, maar de eis de besluiten over
vut en prepensioen terug te draaien, is

niet redelijk. We leven nu eenmaal in
een parlementaire democratie, waarin
de volksvertegenwoordigers het beleid
van de regering kritisch controleren en
waar nodig amenderen. Dat is gebeurd en dat de uitslag de vakcentrales niet aanstaat is jammer, maar geen
reden om de besluitvorming terug te
draaien. Het is duidelijk dat het kabinet
Balkenende niet wegloopt voor zijn
verantwoordelijkheid om de financiën
van ons land gezond en de sociale
voorzieningen op termijn betaalbaar te
houden. Om deze ingrijpende operatie
in gang te zetten heeft het kabinet
voor vier jaar het mandaat gekregen
bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen.
Christelijk sociale gedachte
Toch vind ik het zeer te betreuren dat
de christelijk sociale gedachte in het
beleid van dit kabinet voor velen niet
herkenbaar is. De presentatie door dit
kabinet zal toch moeten wijzigen en
dat vergt meer dan een goede uitleg.
Nu wordt teveel onzekerheid gecreeerd omdat de ministers na kabinetsberaad beurtelings en voortijdig naar
buiten komen met nog niet goed doordachte plannen. En uiteindelijk is ook
een goed akkoord met de sociale partners noodzakelijk! Balkenende wacht
een enorme krachtproef. Hij zal als
een staatsman van zijn ziekbed moeten verrijzen, zal leiderschap moeten
tonen en zal de partijen toch weer met
overtuigingskracht bij elkaar moeten
krijgen. Zalm heeft ondertussen prima
op de winkel gepast en hij heeft de
Algemene Politieke Beschouwingen
goed doorstaan, maar hij is toch te
weinig overbruggend en er is weinig
sociale compassie bij hem te bespeu-

ren. Ik hoop dat Balkende dat Anders
en Beter kan!

Gemeente op de bres
Ik maak mij ondertussen ook zorgen
hoe het kabinet de lasten doorschuift
naar bijv. de gemeenten, waar, bij de
decentralisatie van de Wet Werk en
Bijstand, een behoorlijke efficiencykorting is toegepast. Dit gebeurt op een
conjunctureel wel heel erg ongunstig
moment en zo worden de gemeenten
behoorlijk klem gezet. Hopelijk gaat
dat met de decentralisatie van de
WMO (Wet op de Maatschappelijke
Ondersteuning) niet nog eens gebeuren, maar ik ben er niet gerust op. Onze nieuwe fractievoorzitter Janny Bakker is daar optimistischer over gestemd en zij ziet mogelijkheden om
met het gemeentelijke beleid middelen
in te zetten voor de armoedebestrijding voor diegenen die echt tussen de
wal en het schip dreigen te geraken.
We zullen over een en ander ook
graag uitleg krijgen op onze komende
Algemene Ledenvergadering in november. Het sociale beleid blijft voor
het CDA een belangrijk onderwerp en
het blijft een belangrijke uitdaging inhoud te geven aan het begrip
“solidariteit”. Laat daar geen misverstand over bestaan en laat u daar door
schreeuwende vakbondsleiders zoals
De Waal niet op een dwaalspoor brengen. Een politieke partij is in de eerste
plaats een platform voor meningsvorming en beleidsvoorbereiding. Ik hoop
dat u de komende maanden van uw
betrokkenheid blijkt geeft.
Wim Zwanenburg
voorzitter CDA Huizen

Algemene Ledenvergadering
Noteert u hem alvast in uw agenda?
De ledenvergadering vindt plaats op 18 november!
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Gemeente
CDA speerpunten van beleid voor 2005
Het onderstaande appel heeft de CDA-fractie bij de voorjaarsnota gedaan aan het college van Burgemeester
en Wethouders om mee te nemen bij de opstelling van de begroting voor 2005.
Algemeen bestuur
Een klein gedeelte van de bebouwde
kom van Huizen bevindt zich binnen
de gemeentegrenzen van Naarden. Dit
is ongewenst uit oogpunt van waarborgen van handhaving en veiligheid.
Maar de bewoners maken ook gebruik
van Huizer voorzieningen. Grenscorrectie met Naarden lijkt voor de hand
te liggen. De CDA-fractie verzoekt het
college met het gemeentebestuur van
Naarden in gesprek te gaan over dit
onderwerp

Openbare orde en veiligheid
Al eerder hield de CDA-fractie een
pleidooi voor betere handhaving. Er
was geen geld beschikbaar. Nog
steeds of zelfs in toenemende mate
kent de politie geen prioriteit toe aan
handhaving van kleine overtredingen
welke vaak veel ergernis veroorzaken.
Voorbeelden zijn kleine verkeersovertredingen, vervuiling van de openbare
ruimte, illegaal gebruik en/of toe eigenen van openbaar groen.
Binnenkort maakt nieuwe wetgeving
het mogelijk dat de gemeente zélf bestuurlijke boetes mag opleggen en ook
mag innen. Daarmee kunnen de kosten van inzet van handhavingcapaciteit
worden bekostigd. De CDA-fractie
verzoekt het college te onderzoeken in
hoeverre betaling uit ontvangen boetes mogelijk is.
Maatschappelijke dienstverlening
De CDA-fractie wil binnen het jeugden jongerenbeleid (ook in financiële
zin) prioriteit geven aan een veilig,
gezond en stimulerend leefklimaat
voor kinderen in de leeftijd van 0-4
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jaar. In deze leeftijdscategorie zijn de
kansen van kinderen in hun verdere
groei naar volwassenheid het grootst
en preventie van eventuele
"ontsporing" is in deze fase vele malen
effectiever dan investeringen die later
in de ontwikkeling van het kind worden
gedaan. Dit betekent dat de prioriteit
binnen het jeugdbeleid verlegd moet
worden naar o.a. (signalering van behoefte aan) opvoedingsondersteuning
en voor- en vroegschoolse educatie,
dit alles met als doel om kinderen een
goede start te geven.
Zoals het zich laat aanzien zullen er
m.b.t. de maatschappelijke dienstverlening in het kader van de AWBZ en
de Welzijnswet voor gemeenten belangrijke wijzigingen plaats gaan vinden met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De CDAfractie wil een plan van aanpak zien
waarmee tijdig geanticipeerd kan worden op deze ontwikkelingen.

Sociale voorzieningen
Het CDA wil dat de gemeente Huizen
de mogelijkheden die de Wet Werk en
Bijstand biedt voor categoriale bijzondere bijstand ten behoeve van ouderen en chronisch zieken optimaal benut. Deze doelgroepen mogen niet
getroffen worden door maatregelen die
niet voor hen zijn bedoeld.
Het CDA ziet de armoedeproblematiek
in Huizen met het wijzigen van het
armoedebeleid levensgroot op de gemeente Huizen afkomen. Niet alleen
armoede in de zin van tekort aan inkomen, maar ook armoede in de zin van
ongewenste sociale uitsluiting. Het
CDA pleit voor een grotere betrokkenheid van diaconale instellingen, maat-

schappelijk werk, woningbouwcorporatie en overige maatschappelijke organisaties bij de aanpak van deze problematiek. Onder meer zou het fonds
bijzondere noden hiertoe moeten worden uitgebreid.

Volksgezondheid
In de regiovisie Ouderenzorg uit 2001
vindt een verbreding plaats naar terreinen als wonen, welzijn, dienstverlening en vervoer. In deze visie worden
9 concrete speerpunten benoemd. De
CDA-fractie vraagt het college of er al
een evaluatie van deze punten heeft
plaatsgevonden en als dat niet het
geval is, deze te laten maken. Naast
deze 9 speerpunten is er nog een tiende speerpunt, te weten Uitwerking en
prioritering overige actiepunten.
Wij vragen het college een plan van
aanpak te maken voor dit 10e speerpunt.

Ruimtelijke ordening en economische zaken
Het college wordt gevraagd beleid te
maken waarbij de bestaande oppervlakteterreinen met bedrijfsbestemming in stand worden gehouden.
Daarnaast stellen wij u voor een Ambassadeur aan te stellen, welke vestiging van bedrijvigheid in Huizen moet
gaan promoten. Verder dient er op een
actieve wijze gebruik te worden gemaakt van de kennis en kunde van het
RES (Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma). Deze organisatie,
waar we ook fors voor betalen, dient te
worden betrokken c.q. geconsulteerd
bij de invulling van de bedrijventerreinen Lucent en Balamundi.
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Visie van de CDA fractie op de begroting 2005
We kunnen een euro maar één keer uitgeven
De behandeling van de begroting
2005 is geen gemakkelijke opgave.
Immers, we worden geconfronteerd
met bezuinigingen die ons door het
rijk worden opgelegd en waar we
van tevoren geen rekening mee
hebben gehouden. De CDA fractie

vindt het belangrijk dat de gemeente Huizen financieel gezond is en
blijft. Een sluitende begroting is
dan ook het uitgangspunt. Maar bij
het nemen van beslissingen over
de begroting spelen altijd politieke
afwegingen een rol. Daar zal het in

het debat in de Raad vooral om
gaan. Wat zijn met betrekking tot de
gepresenteerde begroting 2005 de
belangrijkste punten voor de CDA
fractie?

1. Bevorderen van de werkgelegenheid

CDA fractie wil onder andere compensatie van kosten ten gevolge van chronische ziekte of handicap. Ook wil de
CDA fractie extra financiële ondersteuning van ouderen met uitsluitend AOW
of met AOW en een klein pensioen.

middelen worden gevonden om tegemoet te kunnen komen aan de subsidieverzoeken voor goede accommodatie van de Huizer Hockeyclub en
van de voetbalverenigingen Huizen en
Zuidvogels.

De CDA fractie maakt zich zorgen
over het verdwijnen van werkgelegenheid uit Huizen. Er moet in Huizen een
gezonde balans blijven tussen wonen,
werken en recreëren. Als we daar niet
voor zorgen zullen jongeren uit Huizen
vertrekken en zal ons voorzieningenniveau terug lopen. De CDA fractie wil
voor de begroting 2005 extra middelen
om een “ambassadeur” aan te stellen,
die vestiging van bedrijven in Huizen
moet gaan promoten.

2. Ruimhartig gemeentelijk armoedebeleid
Bezuinigingen in 2005 zijn noodzakelijk, maar deze mogen van de CDA
fractie niet terecht komen op de
schouders van mensen die ook nu al
bijna niets te besteden hebben en voor
wie inkomen uit werk geen optie is. De

3. Ondersteunen van vrijwilligerswerk
Het CDA beschouwt het maatschappelijke middenveld, zoals sport- en
culturele verenigingen en levensbeschouwelijke organisaties, als het cement van de samenleving. Ook in Huizen zetten veel mensen zich vrijwillig
en belangeloos in voor familie, buren,
verenigingen, nieuwkomers, ouderen,
jongeren, zieken of (verstandelijk) gehandicapten. De CDA fractie vindt dat
de gemeente de activiteiten van vrijwilligers moet ondersteunen. Zo vindt de
CDA fractie het bijvoorbeeld van belang dat in de gemeentelijke begroting

Natuurlijk zullen we als CDA fractie
ook moeten aanwijzen waar het geld
vandaan moet komen om onze wensen te realiseren. We kunnen een euro
nu eenmaal maar één keer uitgeven.
De komende weken gaan we daar de
voorstellen voor uitwerken.

Foto: vrijwilligerswerk bij Visio

CDA fractie wil ruimhartig gemeentelijk bijstandsbeleid
De CDA fractie wil dat het College
vorm geeft aan een consequent en
categoriaal bijstandsbeleid voor
chronische zieken en gehandicapten en voor 65 plussers met een
minimum inkomen. De rijksoverheid heeft via het Gemeentefonds
voor 2004 een bedrag van 111 miljoen euro extra beschikbaar gesteld
voor bijzondere bijstand aan ouderen, chronisch zieken en gehandi14de jaargang, nummer 3

capten. De CDA fractie vindt dat
deze middelen ook daadwerkelijk
voor deze doelgroepen moeten
worden gebruikt. Voor de langere
termijn is met kamerbrede steun
een motie aangenomen, die voorziet in een structureel jaarlijks budget voor dit doel van 80 miljoen
euro. Dit bedrag dreigt verloren te
gaan, als er door gemeenten onvoldoende gebruik van deze middelen

wordt gemaakt.
Door nu geen adequate regeling te
treffen zouden we
ons op termijn dus
in de vingers kunnen gaan snijden.

(Lees verder op pagina 5)
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Begroting 2005

en sociaal isolement.

Met het zicht op de begrotingsbehandeling 2005 heeft de CDA fractie het
College opgeroepen om voorstellen te
doen voor een categoriaal bijstandsbeleid voor ouderen en voor chronische
zieken en gehandicapten. Categoriale
bijstand wil zeggen dat deze doelgroepen op een vaste maandelijkse of jaarlijkse ondersteuning kunnen rekenen,
zonder daarbij de kosten die daar tegenover staan met bonnetjes te hoeven bewijzen. Voor zowel ouderen als
chronisch zieken en gehandicapten is
dit belangrijk, omdat de kosten die zij
maken vaak moeilijk te documenteren
zijn. Het gaat dan om zogenaamde
“verborgen” kosten, die echter zo hoog
zijn, dat ze kunnen leiden tot armoede

Voor andere groepen bijstandsgerechtigden wil de CDA fractie weten of
compensatie in de vorm van een aanvullende ziektekostenverzekering mogelijk is. Ook hiervoor heeft de fractie
om voorstellen gevraagd.

Armoedebeleid
De CDA fractie zet hiermee de toon
voor een debat in de Raad over een
vervolg op het (door toenmalig CDA
wethouder Dierick ingezette) armoedebeleid in Huizen. Dat armoedebeleid
moet op de schop als gevolg van de
aanpassingen van de wet Werk en
Bijstand. Maar daarvan mogen mensen die geen zicht meer hebben op

het verwerven van inkomen (de ouderen en een deel van de chronisch zieken en gehandicapten) van de CDA
fractie niet de dupe worden. Een aparte regeling voor deze doelgroepen is
mogelijk op grond van de aanpassing
van de Wet Werk en Bijstand, die een
categoriale regeling voor ouderen,
chronisch zieken en gehandicapten
mogelijk maakte. Ook een vorm van
compensatie voor ziektekosten is op
grond van de Wet Werk en Bijstand
mogelijk.
De CDA fractie rekent erop dat (nu
opnieuw een CDA wethouder aan het
roer staat van sociale zaken) goede
voorstellen in de discussie zullen worden gebracht.
Janny Bakker

CDA Huizen betrokken bij landelijke werkgroep
leidraad verkiezingsprogramma
De CDA bestuurdersvereniging is gestart met een landelijke werkgroep die een leidraad gaat opstellen aan de hand waarvan de verkiezingsprogramma’s van de CDA
afdelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 kan worden geschreven. Ik
ben gevraagd om aan deze werkgroep deel te nemen. En daarmee zitten we als CDA
Huizen dan ook vooraan waar het gaat om de voorbereidingen van onze eigen verkiezingscampagne.
Een eerste bijeenkomst heeft reeds
plaatsgevonden. Veel zaken zijn daarbij de revue gepasseerd, zoals de bezuinigingen waar de gemeenten middenin zitten, de relatie tussen CDA
afdelingen en het landelijke regeringsbeleid, de gevolgen van het dualisme
voor de komende verkiezingen, de
gekozen burgemeester, de nieuwe
ontwikkelingen in de zorg (WMO) etc.
Allemaal zaken die van belang zullen
worden bij de komende verkiezingen
en waarbij van de CDA afdelingen een
duidelijk standpunt zal worden verwacht. Maar los van alle landelijke
ontwikkelingen hebben we natuurlijk
vooral ook te maken met wat plaatselijk de “hot items” zijn. Daarvoor moe-
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ten we ons oor te luisteren leggen bij
onze leden, maar vooral ook bij het
maatschappelijk middenveld, dat voor
het CDA een natuurlijke partner is.

Permanente campagne
De CDA fractie heeft bij haar aantreden in 2002 besloten tot een permanente verkiezingscampagne, waarbij
de fractie vooral veel het dorp in zou
trekken en minder in het gemeentehuis zou vergaderen. Dat hebben we
ook waar gemaakt en dat zullen we
blijven doen. De werkbezoeken van de
CDA fractie zijn nu al een algemeen
bekend fenomeen in ons dorp.

het nieuwe verkiezingsprogramma. Ik
hoop dat de leidraad daarbij een behulpzaam instrument zal zijn.
Als volksvertegenwoordigers willen we
echter vooral ook tijdig beginnen met
een inventarisatie van de onderwerpen
die we tijdens de werkbezoeken zijn
tegengekomen, zodat zaken die in de
locale samenleving spelen grondig
geïnventariseerd kunnen worden en
als input voor het nieuwe programma
kunnen dienen.

Janny Bakker

Het bestuur zal zich gaan richten op
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning:
kans of schrikbeeld?
Iedereen heeft het erover: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Maar eigenlijk weten we nog niet precies wat ons als gemeente boven het hoofd hangt. Kern van de wet is dat bijna alle voorzieningen op het gebied
van welzijn en zorg onder de verantwoordelijkheid van gemeenten komen te vallen, tenzij deze een strikt medisch
karakter hebben.
Zo zullen bijvoorbeeld zaken als huishoudelijke hulp, ondersteuning en activering van mensen die niet in zorginstellingen verblijven, vervoersvoorzieningen etc. niet langer onder de AWBZ
vallen, maar onder de WMO. Ook wetten zoals de Wet Voorzieningen Gehandicapten en de Welzijnswet worden straks overgenomen door de
WMO. Aan de voorzieningen die
straks onder de WMO zullen vallen
wordt momenteel ruim 5 miljard euro
per jaar uitgegeven. Dat is ruim 40%
van het bedrag dat momenteel van het
Rijk naar het gemeentefonds gaat.

Kans of kaasschaaf
Mensen met beperkingen, die van deze zorg afhankelijk zijn, zien de WMO
als een schrikbeeld op hen afkomen.
Niet langer hebben zij straks een
“recht op zorg”, zoals nu het geval is
bij de AWBZ, maar zij moeten maar
hopen dat het gemeentelijke beleid
voor hen gunstig uitpakt.
Voor het CDA Huizen zie ik de beleidsvrijheid voor de gemeente die de
WMO straks zal bieden ook als een
kans. We kunnen het in Huizen goed
regelen, misschien zelfs wel beter dan
het nu geregeld is voor deze doelgroep. Daar zullen we ons als CDA
ook op moeten profileren.
Mijn schrikbeeld is echter dat de Rijks-

overheid de invoering van de WMO
vooral zal benutten als een ordinaire
bezuinigingsoperatie. Dan blijft er
plaatselijk weinig anders over dan
roeien met de riemen die je hebt. En
dat is geen prettig vooruitzicht.
De invoering van de WMO is voorzien
in 2006. Ik hoop dat vooral het CDA in
dit kabinet zal zorgen dat daar geen
bezuinigingsoperatie van wordt gemaakt, zodat we als gemeente ook de
ruimte krijgen om onze verantwoordelijkheid te nemen voor mensen met
beperkingen, die in hun dagelijks leven
van maatschappelijke ondersteuning
afhankelijk zijn.

Janny Bakker

Interview: Janny Bakker
Door: Kees de Kok
Direct na de zomervakantie kwam de CDA-fractie met verrassend nieuws: Jo Beltman trad terug
als fractievoorzitter en Janny Bakker nam het stokje van hem over. Wie is de vrouw die in de
komende jaren het gezicht van de CDA raadsfractie zal zijn?

Vertel eens iets over jezelf dat we nog
niet weten?
Ik ben vorig jaar gestart met een promotieonderzoek. Het gaat over de rol
van maatschappelijke organisaties bij
binnenlandse armoedebestrijding. Tot
1960 was de armoedebestrijding een
taak van maatschappelijke organisaties, vooral van de kerken. Pas in dat
jaar kwam de bijstandswet en vanaf
die tijd werd de verzorgingsstaat verder van de grond getild. De overheid
14de jaargang, nummer 3

nam de armoedebestrijding over. Op
dit moment staat de verzorgingsstaat
onder druk en laait de discussie over
de rol van de overheid bij de armoedebestrijding weer op. We zien in onze
tijd dat mensen vanuit een armoedesituatie een toenemend beroep doen op
kerken (de diaconieën en de parochiale instellingen) en op de “nieuwe” charitatieve instellingen, zoals de Nierstichting. Wat is nu de taak van de
overheid en wat zou een specifieke rol

van het maatschappelijke midden kunnen zijn bij
deze problematiek?
Die vraag boeit me. Ik merk dat deze
kwestie ook in Huizen heel actueel is.
Er wordt eigenlijk nauwelijks samengewerkt tussen de gemeentelijke sociale
dienst en de kerkelijke en maatschappelijke organisaties.
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Vertel eens iets over je werk bij de
Nierstichting?
De directie van de Nierstichting bestaat uit 2 personen. Mijn collega
houdt zich bezig met fondsenwerving
en communicatie. Zelf doe ik de besteding van de middelen en de interne
organisatie (50 medewerkers). De
Nierstichting besteedt geld aan wetenschappelijk onderzoek, maar ook aan
projecten in de zorg en aan individuele
ondersteuning van nierpatiënten met
een minimum inkomen. In die zin is de
Nierstichting breder georiënteerd dan
de meeste andere gezondheidsfondsen, die hun geld vrijwel uitsluitend
besteden aan wetenschappelijk onderzoek. Dat maakt het werken bij de
Nierstichting dan ook zo veelzijdig.

Wat is je levensmotto?
Altijd positief blijven denken!

Wat voor fractievoorzitter wil je eigenlijke zijn?
Binnen de fractie wil ik een samenbindende persoon zijn. Ik wil de sfeer in
de fractie goed houden en ervoor zorgen dat ieders expertise goed uit de
verf kan komen. Ik hou niet van de
term “fractiediscipline”. De leden van
de fractie hebben, net als alle kritische
CDA-ers, een eigen mening. Ik vind
wel dat het belangrijk is om met eenduidige standpunten naar buiten te
komen, die na stevige onderlinge discussies binnen de fractie gedeeld worden.
Naar andere partijen toe wil ik een
fractievoorzitter zijn die het gedachtegoed van het CDA stevig neerzet. Samenwerking is natuurlijk belangrijk om
resultaten te boeken, maar ik zal als
dat nodig is ook de confrontatie niet uit
de weg gaan. We zijn door onze positie in de Raad een machtsfactor van
betekenis en dat moeten we optimaal
benutten.
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Naar onze achterban wil ik vooral een
toegankelijke fractievoorzitter zijn. Ik
vind het belangrijk om gevoed te worden door signalen uit onze achterban.
Dat is beter dan vanuit een vergaderkamer te bedenken wat er nu werkelijk
speelt in Huizen. Het CDA is een brede volkspartij, maar is ook dé partij
van het maatschappelijke middenveld.
Dat moeten geen loze woorden zijn.
Ten slotte vind ik dat we ook best eens
wat minder genuanceerd mogen zijn in
het uitdragen van waar we voor staan.
Daarbij moeten we nog veel meer een
taal spreken die alle mensen ook gewoon kunnen begrijpen.

Het gaat er in de raad soms hard aan
toe…
Dat klopt. Persoonlijk geniet ik erg van
een pittig debat, maar soms erger ik
me aan het feit dat het in de Raad niet
over het politieke onderwerp gaat,
maar over persoonlijke tegenstellingen
tussen raadsleden. Speel de bal, niet
de man is mijn devies. Overigens lig ik
niet wakker van persoonlijke aanvallen. Ik ben geen fractievoorzitter geworden om aardig gevonden te worden, maar om voor het CDA resultaten
te boeken.

Wordt het nog wat met de toekomstvisie van de gemeente Huizen?
Om een gemeente goed te kunnen
besturen is een lange termijn visie
onmisbaar. Er ligt nu een heel goed
uitgangsdocument voor een toekomstvisie. Ik geloof echter niet dat een
breed gedragen toekomstvisie in Huizen haalbaar is. Daarvoor zijn de politieke tegenstellingen te groot. Het zal
op zijn best een wat vaag compromis
worden over enkele heel grote lijnen.
Ik ben wel trots op onze eigen CDA
werkgroep die zich bezig houdt met de
toekomstvisie vanuit CDA perspectief.
Daarmee hebben we straks in ieder
geval als CDA een goed instrument in

handen om bij onze eigen beslissingen
rekening te kunnen houden met de
lange termijneffecten voor de toekomst
van Huizen.

Wat zijn de grootste bedreigingen voor
de gemeente Huizen?
De grootste bedreiging is het wegtrekken van jonge mensen uit ons dorp
vanwege gebrek aan werkgelegenheid, slechte bereikbaarheid en te dure woningen. Ook de door en door
individualistische manier waarop mensen in Huizen in toenemende mate
met elkaar samenleven. Ik vind het
een akelige ontwikkeling dat er steeds
minder zorg is voor elkaar. Bijna iedereen heeft het druk. Daardoor wordt
ook steeds meer op het bordje van de
overheid gelegd. Dat houdt natuurlijk
een keer op.

Waar liggen de kansen?
Ik denk dat Huizen qua ligging een
paar grote voordelen heeft. We zijn
“de tuin van de randstad”. Er zijn meer
toeristische en recreatieve mogelijkheden dan op dit moment worden benut.
Ook willen bepaalde typen bedrijven
zich best in Huizen vestigen, maar dan
moeten we daar hard voor werken.
Er liggen ook kansen om de individualisering een halt toe te roepen. Ik zie
daarbij vooral een taak voor kerkelijke
en maatschappelijke organisaties.
Daar zie ik ook bemoedigende initiatieven tot stand komen.

Waar leg jij de prioriteiten voor 2005?
Als fractie hebben we drie prioriteiten
benoemd:
a. Ruimhartig beleid m.b.t. bijzondere
bijstand aan ouderen, chronisch zieken en gehandicapten
b. De impasse “Keucheniusstraat”
doorbreken
c. Werkgelegenheid naar Huizen halen
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Wat stelt het armoedebeleid van de
gemeente Huizen nog voor?
Het armoedebeleid dat we hadden
(vooral dankzij CDA wethouder Margo
Dierick) moet op de schop nu de nieuwe wet Werk en Bijstand er is. Maar
elementen daaruit mogen we als gemeente voortzetten. We kunnen bijvoorbeeld nog iets blijven doen in de
sfeer van een aanvullende ziektekostenverzekering voor de minima. Ook
kunnen we een vaste extra bijdrage
verstrekken aan ouderen en chronisch
zieken /gehandicapten met een minimum inkomen. Of we dat doen, is een
politieke keuze. Onze fractie wil zich
hier echter heel sterk voor maken.
Mensen die kunnen werken moeten
wat ons betreft aan de slag. Daar moet
veel harder aan getrokken worden.
Jeugdwerkloosheid vinden we onacceptabel. Maar voor mensen die niet
meer kunnen werken (door leeftijd of
ziekte) moeten we willen zorgen. Dat
is wat mij betreft een vertaling van de
“C” van het CDA.

Hoe moet het nu verder met het uitgaanscentrum?

het uitgaanscentrum treurig. Als CDA
fractie hebben we van meet af aan
geweten dat inwoners van Huizen
geen speelautomatenhal willen. Dat
bleek ook uit de achterbanraadpleging
die we als CDA hebben georganiseerd
en uiteindelijk is dit ook bevestigd in
het referendum. Hoe het nu verder
moet is wat mij betreft een zaak van
de ondernemer, niet van de gemeente.

Wat moet er volgens jou gebeuren met
de Keucheniusstraat?
Daar moet in 2005 de eerste paal de
grond in. Het is te gek voor woorden
dat we al ruim 12 jaar een dergelijke
krater in ons dorp hebben. Iedereen
lijdt hieronder, vooral ook de Huizer
middenstand. Het plan dat er nu ligt
kan niet. De gemeente zou daar miljoenen bij moeten leggen en die zijn er
gewoon niet. Er moet dus een ander
plan komen,
desnoods met wat
meer woningbouw
en wat minder
winkels, om het
geheel kostendekkend te krijgen.

Wat voor nieuwe werkgelegenheid
moet er in Huizen ontwikkeld worden?
In de afgelopen jaren hebben we in
Huizen veel banen verloren, veel meer
dan het landelijke gemiddelde. Het
aantal mensen in de bijstand stijgt momenteel nog steeds. Dat moeten we
een halt toeroepen. Als CDA fractie
willen we dit najaar deskundige mensen om tafel vragen die met ons mee
willen denken over een plan van aanpak om nieuwe werkgelegenheid naar
Huizen te halen. Ook vinden we dat er
een “ambassadeur” voor werkgelegenheid moet komen in Huizen. Iemand
met een goed netwerk, die bedrijven
enthousiasmeert om zich hier te vestigen.

Wat wil je over twee jaar bereikt hebben?
Dat het CDA Huizen met minimaal 7
zetels in de Raad terugkomt. Ik zie dat
als haalbaar.

Ik vind de hele gang van zaken rond

Herstructurering Openbaar Vervoer
Onlangs heeft de raadscommissie
ROW een aantal bijeenkomsten bijgewoond die betrekking hebben op
het regionaal openbaar vervoer. Het
stads- en streekvervoer wordt vanaf
11 december 2005 verzorgd door het
vervoersbedrijf dat in het voorjaar
van 2005 als beste uit de bus komt
bij de Europese aanbesteding. Er is
door de provincie een visie neergelegd en op korte termijn volgt de
aanbesteding. Het gewest heeft een
reactie gegeven op de dilemmanotitie en op het concept Programma
van Eisen stads- en streekvervoer
met als gebied Gooi- en Vechtstreek.
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Om Huizen ook te betrekken bij de
plannen heeft de commissie zich bezig
gehouden met de reacties vanuit het
gewest en eventueel aanvullende eisen.
Het concept Programma van Eisen
gaat uit van stamlijnen en ontsluitende
lijnen. De stamlijnen verbinden knooppunten op een snelle en comfortabele
manier en sluiten op knooppunten
naadloos aan op andere stamlijnen en
treinverbindingen op sneltreinstations.
Het ontsluitende net verbindt wijken en
perifere locaties met knooppunten. Op
knooppunten sluit het ontsluitende net

aan op het stamlijnennet.

Foto: Connexxion bus
(Lees verder op pagina 11)
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Stamlijnen
In de Huizer situatie vallen stamlijnen
en ontsluitende lijnen nu samen en
vormen ze niet alleen een verbinding
met de omliggende plaatsen maar
tegelijk ook een stadsdienst.
Het concept Programma van Eisen
stads en streekvervoer gaat uit van
drie stamlijnen:
● Gooirunner 1: Hilversum centrum,
Hilversum NS, Hilversum Sportpark
via Blaricum carpoolplaats naar Huizen-busstation
● Gooirunner 2: Naarden-Bussum NS,
Bussum-centrum naar Huizenbusstation
● Amstelrunner: Huizer-busstation, via
Muiden P&R naar Amsterdam Amstel.

De commissie concludeert dat het huidige lijnennet van en naar Huizen in
grote lijnen gehandhaafd dient te worden. Dit betekent niet dat de route’s
exact hetzelfde moeten blijven, maar
de nieuwe wijken moeten worden bereikt. En de loopafstanden moeten
aanvaardbaar zijn.

eenvoudige heldere tarieven met een
goede prijs/kwaliteitsverhouding en
goed uitgeruste haltes.

Kwaliteit
De dienstuitvoering moet voor de reiziger kwaliteit bieden. Sociaal veilig vervoer, capabele en klantvriendelijke
chauffeurs, vervoersgarantie: voldoende bussen, frequenties en zitplaatscapaciteit, goede aansluitingen tussen
bussen, en tussen bussen en trein,
duidelijke reisinformatie, comfortabel
en schoon materieel, grondige en
klantvriendelijke klachtenafhandeling,

Toegezegd is door gedeputeerde
Mooij van de provincie, dat de inbreng
daadwerkelijk meegenomen gaat worden. In de vervolgprocedure, waarin
de selectie zal plaats vinden van kandidaat-vervoerders, hopen wij dat mede door de inbreng van de commissie
er een weloverwogen beslissing kan
worden genomen.

De aandacht voor de dienstuitvoering
wordt door de commissie onderstreept.

Nel Woudsma-Spaander

Terugblik op de afgelopen verkiezingen en het referendum
Weet u het nog? Op 9 juni jl. waren er verkiezingen voor het Europese Parlement. Gelijktijdig werd een referendum
gehouden over de wijziging van de speelautomatenverordening waardoor het mogelijk zou worden een elektronisch casino te realiseren in het uitgaanscentrum. De uitslag van het referendum is bekend. Ruim 2/3 van de kiezers heeft aangegeven tegen de wijziging van de speelautomatenverordening te zijn. Om een goed beeld te krijgen
is het interessant om na te gaan in welke stemdistricten de meeste tegenstemmers te vinden zijn. Ook is het interessant om na te gaan of er een verband is tussen het percentage tegenstemmers en de uitslag van de Europese
verkiezingen per stemdistrict. Ten slotte worden de resultaten weergegeven die het CDA Huizen in de afgelopen 5
verkiezingen heeft behaald.
Referendum
Meeste tegenstemmers
Het eerste wat opvalt, is dat de meeste tegenstemmers in het westelijke
gedeelte van Huizen te vinden zijn
(vanaf de Gooilandweg naar westelijke
richting). Meer dan 75% heeft in dit
gedeelte tegengestemd. Het hoogste
percentage is bereikt in het stemdistrict van Voor Anker (87%). Gevolgd
door het district Bikbergen, waar de
VVD bijna 53% (!) van de stemmen
heeft behaald. 82% van de kiezers
was daar tegen de komst van het elektronische casino. De stelling dat de
meeste tegenstanders van het elektronische casino te vinden zijn onder
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CDA en ChristenUnie-kiezers, klopt
niet of maar ten dele. Overigens waren
er in het oostelijke gedeelte van het
dorp over het algemeen toch nog 64
tot 77% tegenstemmers te vinden.

Conclusie
De conclusie is dat in alle stemdistricten een forse meerderheid van de kiezers (minstens 2/3) tegen de komst
van het elektronische casino heeft
gestemd ongeacht de partij die als
grootste naar voren is gekomen.

Verkiezingen
Winst van ruim 4%
Het is interessant om na te gaan hoe
het CDA het er in onze eigen gemeente van af heeft gebracht.
Het CDA heeft in Huizen 22,42% van
het aantal stemmen behaald. In 1999
was dat nog 18,15%. Een winst van
ruim 4%. De grootste winst in heel het
Gooi. In de Zenderwijk heeft het CDA
de meeste stemmen behaald (37%).
Christen Unie
Verder is het interessant om na te
gaan waar deze winst vandaan komt.
Gebleken is dat in districten waar de
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Christen Unie bij vorige verkiezingen
veel stemmen heeft behaald, nu het
CDA de grootste winst heeft geboekt.
In deze districten heeft de CU dan ook
de grootste verliezen geleden. In mindere mate heeft het CDA gewonnen
van de VVD. In districten waar het

CDA het traditioneel minder goed
doet, is de winst veel minder. In sommige districten zoals de omgeving van
de Draaikom zijn zelfs kleine verliezen
waar te nemen.

Score CDA Huizen
van de afgelopen 5 verkiezingen
Gemeenteraad 2002

Ook is het aardig om een vergelijking
te maken met de resultaten die het
CDA in Huizen de laatste 5 verkiezingen heeft behaald en het aantal zetels
(fictief) omgerekend in Gemeenteraadszetels

percentage stemmen
17,48 %

zetels gemeenteraad
5

Tweede Kamer 2002

27,86 %

8

Tweede Kamer 2003

29,56 %

9

Provinciale Staten 2003

23,53 %

7

Europees Parlement 2004

22,42 %

6

Uit de bovenstaande tabel valt op dat
het CDA in Huizen bij de Europese
Verkiezingen een lager resultaat heeft
behaald dan bij de Provinciale Verkiezingen van 2003 en de voorafgaande
Tweede kamerverkiezingen. Dit heeft
ongetwijfeld te maken met de impopu-

laire maatregelen die het Tweede kabinet Balkenende heeft genomen. Wel
is het CDA in Huizen bij de Europese
Verkiezingen als grootste partij uit de
stembusstrijd gekomen. In vergelijking
met de Gemeenteraadsverkiezingen
van 2002 staat het CDA nog steeds op

winst. Van belang is om deze winst
voor de Gemeenteraadsverkiezingen
van 2006 vast te houden.

Robert de Vries

Algemene Ledenvergadering
Noteert u hem alvast in uw agenda?
De ledenvergadering vindt plaats op 18 november!
Op de najaars-ALV zullen we terug blikken op de achter ons liggende turbulente periode. Tegelijkertijd worden er twee
nieuwe aspirant-bestuursleden voorgedragen die aangegeven hebben het bestuur te willen komen versterken: namenlijk: de heer A. M. Dierick en de heer H. Rebel.
Het politieke gedeelte van de vergadering staat in het thema van: Het sociale gezicht van het CDA op locaal niveau. Dit
thema zal uitgewerkt worden aan de hand van een inleiding over de WMO, de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning.
Het thema zal worden ingeleid door: Kees de Kok, bestuurslid en door Aart Mosterd, CDA Tweede Kamer-lid voor het
CDA.

Uw reactie is van harte welkom!
Zoals gemeld in de CDAccenten van
mei 2004 is er een nieuwe stelling ter
discussie gebracht.
De stelling is altijd gebaseerd op een
lokaal politiek onderwerp waar u als
burger en/of CDA-lid uw mening over
kunt geven. De stelling is:
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“De voorgestelde ontwikkeling van het
havengebeid zal leiden tot meer recreatie, meer toerisme en het aanzicht
van Huizen als havenplaats verbeteren.”

U bent nog steeds van harte uitgenodigd om op deze stelling te reageren.
U kunt dit doen door online op de CDA
Huizen website op te reageren. Tevens kunt uw reactie sturen naar de
redactie van CDAccenten.
www.cda.nl/huizen
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CDA Vrouwen
Ter overpeinzing
De Olympische Spelen willen mensen
helpen verbroederen.”Meedoen is belangrijker dan winnen” is een oud
Olympische principe. Toch juichen we
als oranje goud haalt en balen we als
wij verloren hebben. Het meedoen is
mooi……maar we willen vooral winnen: verliezen vinden wij moeilijk.
Veel politieke zaken die voorheen nationaal geregeld werden, gebeuren nu
in Brussel en Straatsburg. Nederland
hoort bij Europa. Sterker nog is een
onderdeel van Europa geworden. Aan

“onze” Minister-president is de eer
gegeven om voor het eerst vijf en twintig Europese lidstaten voor te zitten.
Wij, CDA-Vrouwen, volgen nauwlettend de onderwerpen die behandeld
worden. Voor het CDAV is Maria Martens de contactpersoon in Brussel en
Straatsburg.

Het CDAV, voluit CDA VrouwenBeraad is
een organisatie van vrouwen binnen het
CDA die meedenken en hun inbreng leveren aan het politiek gebeuren. Zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk.
Voor meer informatie zie onze website
www.cda.nl/cdav of u kunt bellen 035 525 84 20.

Maria Martens is geboren in Doetinchem. Ze woont nu in Nijmegen en
heeft kantoren in Arnhem, Brussel en
Straatsburg.
www.mariamartens.nl

Oproepen aan CDA-Vrouwen
Meld je aan voor CDAVnet!
Achter de schermen zijn we druk bezig
met het oprichten van het CDAVnet.
Het intranet voor CDAV leden. Deze
site willen we graag gebruiken om met
leden te discussiëren over ontwikkelingen in de maatschappij. Voor het
plaatsen van ideeën en om uw mening
te peilen bij het bepalen van CDAV
standpunten. Aanmelden gaat als
volgt: Meld u aan voor het CDAnet en
stuur daarna een mail bericht naar

cdav@bureau.cda.nl. Bent u al lid van
CDAnet dan hoeft u alleen maar een
e-mail te sturen naar:
cdav@bureau.cda.nl.

Leeskring
Door de Leeskring CDAV-Huizen worden dit winterseizoen boeken met zijdelingse politiek-sociale en religieuze
inhoud gelezen en besproken.
Inlichtingen hierover: secretariaat CDAV-Huizen: tel. 5258420 of e-mail jameijs@hotmail.com

Discussiebijeenkomst
Vrijdag 29 oktober en
vrijdag 19 november 09.30-12.00
Discussiebijeenkomsten Thema: mobiliteit en emancipatie
Locatie: Mw. Marian VerdurmenVrouwes
Rembrandtlaan 48 Naarden (tel
6945379)
Kosten:
€ 4 voor documentatie en koffie
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Mobiliteit en emancipatie

Levensloop en gezinsbeleid

Waarom en hoe verplaats je jezelf?
Ligt dit voor mannen anders dan voor
vrouwen? Enkele uitspraken uit het
rapport van het CDAV over dit onderwerp.: “Het gaat over mobiliteit en
werk, over de balans tussen werk,
zorg en vrije tijd” en “Emancipatie
heeft tot files geleid”. Alle reden dus
voor een discussiegesprek.

“van maxi-cosi tot scootmobiel”. Elke
fase kent zijn eigen (maatschappelijke)
eisen. Om optimaal in de gezinsfase te
kunnen functioneren zijn aangepaste
maatregelen nodig; voor vrouwen andere dan voor mannen. Voldoende
gespreksstof dus.
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CDA WWWeetjes
De dertigers

CDAnet

De dertigersbeweging is een nietformele en flexibele organisatie van
zakelijke en betrokken christendemocratische dertigers.

CDAnet biedt CDA'ers allerlei mogelijkheden om politiek te bedrijven via
de digitale snelweg. Politiek met je
muis, dus kom snel eens lang!

W: http://www.dedertigers.nl

W: http://www.cdanet.nl

EVP-ED-Fractie in het Europees
parlement
Website van de fractie van de Europese Volkspartij Christendemocraten) en Europese Democraten .
W: http://www.epp-ed.org

Colofon
Veertiende jaargang, nummer 3, oktober 2004. Het ledencontactblad van het CDA-Huizen komt uit onder verantwoordelijkheid
van het bestuur.

Redactie:

Contact:

Rein Jansen, hoofdredacteur
Kees de Kok
Nel Woudsma
Ruben Woudsma

Hinde 3, 1273 GN Huizen
tel: (035) 524 44 37
fax: (035) 523 16 55
e-mail: reinjansen@planet.nl

Harry Meijers, columnist

Website:
Frequentie:

http://www.cda.nl/huizen

Het blad verschijnt één maal in de drie maanden
Kopij aanleveren voor het volgende nummer:
vóór 1 februari 2005 a.s.

Drukkerij:
De uitgave van dit blad wordt mede mogelijk gemaakt door onze
adverteerders! Druk: J.Bout & Zonen
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Agenda
Datum
Activiteit
25 okt fractievergadering
28 okt begrotingsgemeenteraadsvergadering
29 okt begrotingsgemeenteraadsvergadering
1 nov Eventuele voortzetting begrotingsverg.
2 nov Presidium
15 nov fractievergadering
16 nov Commissie ROW
17 nov Commissie BWZ
18 nov Commissie ABF
18 nov Algemene ledenvergadering
22 nov Werkbezoek
29 nov Fractievergadering
2 dec gemeenteraadsvergadering
6 dec Eventuele voortzetting gemeenteraad
7 dec Presidium
13 dec Fractievergadering
15 dec Commissie ROW
16 dec Commissie BWZ
20 dec Commissie ABF
10 jan Fractievergadering
13 jan gemeenteraadsvergadering
16 jan Eventuele voortzetting gemeenteraad
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Adressen
Bestuur CDA Huizen

Rekening nummer: 65.02.26.798

Voorzitter: Wim Zwanenburg

t.n.v. penningmeester CDA

A. Crijnssenstraat 7, 1411 DV Naarden

ING Bank Huizen

tel. (035) 523 56 91

Girorekening: 251617

Populierenlaantje 5a, 1272 CW Huizen
tel. (035) 525 47 45

CDJA -Huizen
Jaap Rutger Kos
Crailoseweg 37, 1272 ER Huizen
tel. (035) 525 43 14

Secretaris: André Verkaik
Vossestraat 32, 1273 TS Huizen
tel. (035) 524 37 73
e-mail: verkaik.andre@12move.nl

e-mail: jaapkos@tiscali.nl

Langestraat 60, 1271 RC Huizen
tel. (035) 52 61 930
e-mail: cgdekok@planet.nl

Kotter 2, 1276 CE Huizen

e-mail: jaap-kos@wanadoo.nl

CDA – fractie
Janny Bakker-Klein,
fractievoorzitter
Bachlaan 16

CDA –Vrouwen
Voorzitter: José Meys-Rutten

Lid: Kees de Kok

Jaap Kos, Wethouder ROW

tel. (035) 525 27 45

e-mail: wimzwanenburg@hotmail.com
Vice-voorzitter : Ab van de Born

CDA – Wethouder

Imkerweg 2, 1274 HZ Huizen

1272 EK Huizen
tel. (035) 525 43 27
e-mail: j.bakker-klein@wanadoo.nl

e-mail: jameijs@hotmail.com
Jo Beltman
Secretariaat:

Nw Bussummerweg 42

Lid: Jaap Rutger Kos

p/a Imkerweg 2, 1274 HZ Huizen

1272 CJ Huizen

Crailoseweg 37, 1272 ER Huizen

tel. (035) 525 84 20 – 525 72 02

tel. (035) 525 61 53
e-mail: jwa.beltman@wanadoo.nl

tel. (035) 525 43 14
e-mail: jaapkos@tiscali.nl
Lid: José Meijs-Rutten
Imkerweg 2, 1274 HZ Huizen

Penningmeester:
Nel Woudsma-Spaander
Crailoseweg 56, 1272 EW, Huizen

Nelly Rebel-Kruijmer,
vice-fractievoorzitter
Arie de Waalstraat 13

tel. (035) 525 84 20

tel. (035) 523 17 40

1272 CB Huizen

e-mail: jameijs@hotmail.com

e-mail: nelwoudsma@wanadoo.nl

tel. (035) 525 66 49
e-mail: nrebelkruijmer@wanadoo.nl

Lid: Cees Teeuwissen
Keucheniusstraat 25, 1271 BM Huizen
tel. (035) 525 95 61
e-mail: teeuwissen@teeuwissen.com
Lid: Robert de Vries
de Drost 2, 1274 HZ Huizen
tel. (035) 526 84 76
e-mail: r.en.a.de.vries@hetnet.nl

Bert Rebel
Bovenlangewijnseweg 10
1272 BX Huizen
tel (035) 526 40 87
e-mail: bert.rebel@wanadoo.nl
Nel Woudsma-Spaander,
fractiesecretaris
Crailoseweg 56

Lid: Ruben Woudsma
Merino 22, 1273 JG Huizen
tel. (035) 602 97 77
e-mail: ruben.woudsma@tiscali.nl
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1272 EW Huizen
tel. (035) 523 17 40
e-mail: nelwoudsma@wanadoo.nl
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CDAchterzijde

Rondkijker
Sinds de wethouder van financiën haar toelichting op de komende meerjarenbegroting gaf ben ik hopeloos depressief geworden. Ik word zwetend wakker en vraag me
af : Hoe nu verder?
Misschien bent u wel veel sterker van geest dan uw rondkijker en ziet u de toekomst
nog zorgeloos tegemoet. De vraag die mij steeds maar bezig houd is: Hoe kan onze
gemeente, die toch een aantal jaren geleden een van de rijkste gemeenten in Het
Gooi was, nu zo straatarm zijn geworden. Uit mijn tijd in de gemeenteraad herinner
ik me nog dat de raad het toenmalige College adviseerde de reserves vooral niet te
hoog te laten worden want dan kon de uitkering uit het gemeentefonds wel eens
minder worden met als argument jullie hebben geld genoeg.
En nu een aantal jaren later (help daar komt weer de depressie!!) zitten we aan de
grond, om maar eens een watersportuitdrukking te gebruiken. Weet u de cijfers al?
Niet, dan zet ik ze nog even voor u op een rijtje:

Voor 2005 een sluitende begroting ( dankzij de laatste reserves)
Voor 2006 een tekort van € 2,2 miljoen
Voor 2007 een tekort van € 1,2 miljoen
Voor 2008 een tekort van € 0,5 miljoen

Hoe komt het dat we van een reserve van 80 miljoen gulden ofwel 36,2 miljoen euro
van een aantal jaren geleden nu diep in de rode cijfers terecht komen?
Hebben onze bestuurders misschien de paarse kabinetten als voorbeeld genomen
of hebben zijn ze veel te optimistisch geweest. Misschien dat iemand daar een antwoord op weet.
We lezen dat de volgende keer graag in dit blad, CDAccenten.
Overigens piekerde ik: als we in Huizen met 42.000 inwoners en ca 20.000 gezinnen nu eens in 2005 allemaal 100 € storten (dus even 4 keer geen staatslot kopen
of aan de lotto meedoen), dan krijgt de gemeente 20.000 x 100 = 2 miljoen euro
binnen en is de begroting 2005 bijna sluitend.
Dan hoeven in 2005 de belastingen niet omhoog, de tarieven blijven gelijk en de
liggelden hoeven ook niet meer te stijgen. Op die manier houden de inwoners van
Huizen weer wat over en hoeven we in 2006 nog maar 60 euro bij te dragen om de
begroting 2007 sluitend te maken.
Net toen ik dacht: Eureka, ik heb het gevonden!!! werd ik wakker.
Ik ben nu wel mijn depressie kwijt maar breek ik mijn hoofd weer over de vraag of er
nog andere manieren zijn om de problemen op te lossen. Ik heb het antwoord helaas nog niet gevonden.
Zou ik het dan toch aan Wouter Bos moeten vragen?

door
Harry Meijers

