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Geachte lezer,
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van de fractie van het CDA Huizen. Wij geven
u een overzicht wanneer welke commissie vergadert en we laten ons graag op de
hoogte brengen van uw mening over een bepaald onderwerp! U kunt gerust mailen
(keesdekok@cdahuizen.nl) of langskomen. Ook uw reacties op deze nieuwsbrief kunt u
mailen naar dit adres.

Vergaderingen
Ter voorbereiding op de commissievergaderingen van 4, 5 en 6 maart vergadert de
CDA-fractie op maandag 3 maart ‘08 om 20:00 uur in commissiekamer I in het
gemeentehuis van Huizen. Bel even met Kees de Kok (06-27852863) om uw bezoek
aan te kondigen.
De volgende drie openbare commissievergaderingen vinden plaats:
Dinsdag 4 maart ‘08, Commissie Onderwijs en Maatschappelijke Dienstverlening
o Hoofdlijnen modernisering Wet Sociale Werkvoorziening
o Vaststellen Nota Gezondheidsbeleid gemeente Huizen 2007-2010
o Vaststellen Regionale Woonvisie
Woensdag 5 maart ‘08, Commissie Ruimte, Wonen en Milieu
o Vaststellen bestemmingsplan Kom-West 2007
o Bouw appartementen Oranje Weeshuisstraat
o Vaststellen eerste partiële herziening bestemmingsplan Kom-Oost
Donderdag 6 maart ‘08, Commissie Algemeen Bestuur en Middelen
o Uitgangspunten begroting 2009
o Millenniumgemeente
Kijk op www.huizen.nl voor alle vergaderonderwerpen.
De bovengenoemde commissievergaderingen worden gehouden als voorbereiding op
de reguliere raadsvergadering van donderdag 27 maart ´08.

Nieuws uit de fractie
Werkbezoek aan voetbalvereniging AH ‘78
Op donderdag 7 februari ging de CDA-fractie op bezoek bij voetbalvereniging AH ’78
(www.ah78.nl), de ‘derde voetbalclub’ van Huizen. De club heeft aspiraties om dit
seizoen kampioen te worden, maar plezier in de sport is minstens zo belangrijk. Men

noemt zich dan ook ‘de gezelligste voetbalclub in Huizen’! Het bestuur wil de huidige
accommodatie op een aantal punten verbeteren. Er is ondermeer behoefte aan
uitbreiding van het aantal kleedkamers, beter sanitair en een representatieve
bestuurskamer. Ook het tweede veld heeft een opknapbeurt nodig. De fractie zal de
ontwikkelingen volgen.
Jaarverslag 2007
De CDA-fractie heeft het jaarverslag 2007 gereed. Het is als pdf-bestand te downloaden
via onze website: www.cdahuizen.nl.
Regionalisatie brandweer
Op initiatief van het CDA zijn, samen met collegepartijen VVD en PvdA, aan het college
vragen gesteld over het proces van regionalisatie van de brandweer in onze regio Gooi
en Vechtstreek. Met het aantreden van het kabinet Balkenende IV is de verplichting voor
iedere gemeente om het locale brandweerkorps te laten opgaan in een regionale
brandweerorganisatie los gelaten. Als gevolg hiervan is ook in onze regio een discussie
ontstaan over nut en noodzaak van de regionalisatie van de brandweer.
Zo heeft de Raad van de gemeente Wijdemeren in zijn vergadering van 7 februari 2008
met algemene stemmen een motie aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen
de consequenties van de regionalisering van de brandweer in de voorgestelde vorm te
plaatsen naast die van het voortzetten van de gemeentelijke brandweer en de Raad
(van Wijdemeren) hierover nader te informeren. Onze fractie heeft kennis genomen van
deze motie en kunnen zich goed vinden in de inhoud hiervan. Uit de vragen van
Wijdemeren blijkt bovendien dat kennelijk niet langer unaniem vanuit de regio gekoerst
wordt op onderzoek naar de integrale regionale brandweerorganisatie, maar ook andere
opties open komen te staan.
Dit nu constaterende hebben wij het college van B&W de volgende vragen gesteld:
1. Hoe komt het dat de Raad van Wijdemeren hierover aan de hand van door dit
college verstrekte stukken een discussie heeft gevoerd, terwijl dit niet in de Raad van
Huizen is geagendeerd?
2. Zijn er recente ontwikkelingen te melden, waardoor de Raad van Wijdemeren nu
(tussentijds) deze motie heeft aangenomen?
3. Hoe beoordeelt het college de impact van deze motie op de voortgang van het
lopende regionalisatieproces?
4. Helpt het de burgemeester in het overleg met de collegae binnen het
veiligheidsbestuur als ook de Raad van Huizen een dergelijke motie zou aannemen?
5. Is de burgemeester bereid om de Raad tussentijds te informeren over de huidige
voortgang in de besprekingen over het proces van regionalisatie van de brandweer
en over actuele ontwikkelingen dienaangaande binnen de regio Gooi en
Vechtstreek?
Kijk voor meer informatie op onze website: http://www.cdahuizen.nl/pages/posts/vragenaangaande-het-regionalisatieproces-van-de-brandweer107.php

