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Derde jaargang, nummer 4 
 

Geachte lezer,  

 

Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief van 2010 van de CDA-fractie in Huizen. De 

gemeentelijke begroting voor 2011 is vastgesteld en een „gewone‟ raadsvergadering is 

ook alweer achter de rug, daarom laten wij u graag weten welke standpunten onze 

fractie heeft ingenomen in de verschillende dossiers. Een flinke lijst deze keer, Huizen is 

volop in beweging! 

 

Politieke beschouwingen  
 

CDA steunt plan voor nieuwe sporthal in Huizen 

De CDA-fractie heeft tijdens de raadsvergadering op 11 november van harte ingestemd 

met het plan voor een nieuwe sporthal op Sportpark de Wolfskamer. Door de realisering 

van een extra sporthal in ons dorp, een belofte uit het CDA-verkiezingsprogramma, 

wordt het mogelijk dat iedereen weer binnen de gemeentegrenzen kan trainen en spelen 

op aanvaardbare tijden. De hal staat gepland op veld 2 van voetbalvereniging SV Huizen. 

Het veld dat de club hierdoor verliest, wordt gecompenseerd door de aanle g van een 

nieuw kunstgrasveld voor SV Huizen, dat veel intensiever kan worden bespeeld dan een 

gewoon veld. De CDA-fractie heeft hierbij wel aangegeven dat ook HSV De Zuidvogels 

een extra kunstgrasveld nodig heeft en daarom hebben wij er bij het college op 

aangedrongen dat bij de financiële afweging ook rekening wordt gehouden met de kosten 

voor een extra kunstgrasveld voor HSV De Zuidvogels. De definitieve beslissing over de 

komst van een sporthal zal worden genomen tijdens de behandeling van de 

voorjaarsnota, in het tweede kwartaal van 2011. Dan zal er meer duidelijkheid zijn over 

wat de financiële gevolgen van Rijksbezuinigingen zijn voor de gemeente Huizen en zal 

de raad een definitieve keuze maken. 

 

WMO-beleid 
Voor 2011 zal er minder geld beschikbaar zijn om de WMO-taken uit te voeren. Het 

college heeft ons echter toegezegd dat door meer te gaan werken met een 

persoonsvolgend budget de gemeenschapsmiddelen doelmatiger worden ingezet. Het 

CDA heeft vanuit het college  de toezegging gekregen dat de individuele burgers die 

ondersteuning behoeven niet gedupeerd zullen worden. 

 

Peuterspeelzaalwerk 
De CDA fractie is op voorhand niet negatief over de richting die het College aangeeft met 

betrekking tot de bezuinigingen binnen het peuterspeelzaalwerk. In dit voorstel staat de 

eigen kracht van mensen centraal en dat spreekt ons als CDA aan. Het gaat er in onze 

samenleving immers om dat mensen zelf keuzes maken en oplossingen bedenken en dat 

de overheid pas daar ingrijpt of ondersteunt, waar eigen kracht tekort schiet.  

Het peuterspeelzaalwerk is inmiddels al weer tientallen jaren geleden ontstaan vanuit het 

particulier initiatief. Ouders vonden het belangrijk om hun kinderen in contact te brengen 

met andere kinderen en gingen dat organiseren. Later is dit steeds verder 

geprofessionaliseerd en werden ook de CAO-eisen van de medewerkers die dit werk 

deden aangescherpt. Al met al heeft dit in de loop der jaren tot een enorme stijging van 



collectieve lasten geleid, een ontwikkeling die we helaas in de afgelopen decennia vaker 

hebben gezien. Juist in tijden van bezuinigingen is het goed om de rol van de overheid en 

de verantwoordelijkheid van de burger zelf nog eens kritisch te bezien. (Het CDA noemt 

dit 'gespreide verantwoordelijkheid')  

Met dit voorstel worden ouders weer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, 

maar ook op hun eigen creativiteit, om de contacten van hun jonge kinderen met andere 

kinderen te organiseren.  Daar waar ouders daartoe zelf niet in staat zijn, of niet vólledig 

in staat zijn, is er een budget vrijgehouden voor frictiekosten. Hiermee kan het college 

voorzien in maatwerk. Voor kinderen met taalachterstanden of ontwikkelingsproblemen 

geldt de bezuiniging nadrukkelijk niet. De wethouder heeft aangekondigd met een nadere 

uitwerking te komen, waarin tal van vragen die er nu nog zijn op het gebied van 

praktische en organisatorische aspecten aan de orde zullen komen. We zien deze nadere 

uitwerking met belangstelling tegemoet. 

Glasvezelnetwerk 

Burgers, bedrijven en maatschappelijke sectoren zijn naar de mening van de CDA-fractie 

gebaat bij snellere vormen van internet, telefonie en televisie. 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. Het college heeft toegezegd om in het eerste 

kwartaal van 2011 met een notitie hierover te komen, wij zien hier met belangstelling 

naar uit. 

 

Klachten melden via de smartphone 

De CDA-fractie heeft bij de begrotingsbehandeling het gemeentebestuur gevraagd om de 

smartphone (iPhone, Android en Windows Mobile) in te zetten om straten en parken 

schoon en opgeruimd te houden. Inwoners storen zich aan rommel op straat, kapotte 

bushokjes graffiti en gaten in fiets- en voetpaden. Schade aan de openbare ruimte geeft 

daarnaast een gevoel van onveiligheid.  

 

Met de App “buitenbeter” kunnen inwoners van Huizen eenvoudig melding maken van bv. 

een kapot bushokje door met hun smartphone ter plekke een foto te ma ken en die door 

te sturen naar de gemeente. De CDA-fractie heeft tijdens de begrotingsbehandeling het 

gemeentebestuur gevraagd de App. te gaan promoten onder de inwoners om zo de 

rommel op straat aan te pakken en het gevoel van onveiligheid verder terug te dringen.  

Om zelf het goede voorbeeld te geven heeft de CDA-fractie een link geplaatst op de 

eigen site: www.cdahuizen.nl  

 

 

CDA Huizen dient motie in over naleving balkenendenorm   
 

Tijdens de algemene beschouwingen over de Begroting 2011 van de gemeente Huizen 

heeft de CDA-fractie een motie ingediend over de naleving van de balkenendenorm. 

Ongeveer 2000 bestuurders in de publieke sector verdienden in het jaar 2009 meer dan 

de 186.000 euro per jaar die de minister-president verdient. Tot deze groep behoren ook 

bestuurders van organisaties in de sector wonen, zorg en welzijn waarmee de gemeente 

Huizen samenwerkt. In de uitzending wordt bijvoorbeeld de bestuurder van 

woningcorporatie De Alliantie genoemd, in Huizen beheerder van 6000 wooneenheden. 

Ook de bestuurder van Vivium komt voor op deze lijst. Vivium is een belangrijke partner 

van de gemeente Huizen bij de uitvoering van de Wmo.  

 

Het CDA betreurt deze situatie en heeft daarom een motie ingediend die door een ruime 

raadsmeerderheid werd gesteund. Het college gaat nu onderzoeken welke bestuurders 

van organisaties waarmee de gemeente Huizen samenwerkt, de balkenendenorm niet 

naleven en welke mogelijkheden de gemeente Huizen heeft om er voor te zorgen dat 

bestuurders zich in de toekomst wel houden aan deze norm.  

 

 

http://www.cdahuizen.nl/


Verdere procedure HOV-voorstel 
 
Het voorstel over de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer), waaronder het tracé door 

Huizen, is behandeld in een vergadering van de commissie RWM van 20 en 25 oktober 

jl.. De behandeling kon niet worden afgerond, omdat het college nog een aantal zaken 

zal onderzoeken, waaronder uitwerkingen voor het tracé.  De (vervolg)behandeling van 

het voorstel over HOV zal plaatsvinden in de vergadering van de commissie RWM op 1 

december a.s.. De vergadering van die commissie zal om 19.30 uur in de raadszaal 

beginnen. Van 19.30 uur tot 20.30 uur zal eerst een ander agendapunt behandeld 

worden. De behandeling van het voorstel over de HOV zal omstreeks 20.30 uur 

beginnen. Voor de behandeling is de rest van de avond ingeruimd. Bij de eerste 

behandeling van de HOV in oktober jl. is er al gelegenheid geweest om in te spreken over 

de stukken en het voorstel die behandeld werden in de commissie van oktober jl.. Dat 

betekent dat op 1 december a.s. er geen gelegenheid meer is om in te spreken.  U kunt 

uiteraard wel onze woordvoerder Rutger Rebel hierover benaderen: 

rutgerrebel@hetnet.nl  

 

 

Gast van de gemeenteraad? Meld u aan! 
 

Als het u leuk lijkt om eens een keer een raadsvergadering bij te wonen, geef u dan op 

als „Gast van de raad‟. U wordt dan op de avond van de raadsvergadering ontvangen 

door burgemeester Fons Hertog en andere raadsleden. U krijgt uitleg over het verloop 

van de avond en wat u kunt verwachten. En natuurlijk kunt u ook persoonlijk 

kennismaken met uw plaatselijke volksvertegenwoordigers, van alles vragen over de 

gemeenteraad en de gemeentepolitiek. De raadsvergadering waarbij u dit jaar als 

speciale gast aanwezig kunt zijn, vindt plaats op 16 december. U kunt zich aanmelden bij 

Jan Veenstra (j.veenstra@huizen.nl) of Joep Schröder (j.schreuder@huizen.nl) van de 

griffie (035 5281 911). Graag tot dan! 

 

 

Contactgegevens 
 

CDA-fractie 

Langestraat 60 

1271 RC Huizen 

tel. 06 27 85 28 63 

keesdekok@cdahuizen.nl  

 

Website: www.cdahuizen.nl  

Opgeven voor deze nieuwsbrief kan via: 

http://www.cdahuizen.nl/pages/fractie/nieuwsbrief/opgeven-nieuwsbrief.php 
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