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ALGEMENE BESCHOUWINGEN M.B.T. DE BEHANDELING VAN DE 
PROGRAMMABEGROTING 2016 EN MEERJARENRAMING 2017 – 2019, 
BELASTINGNOTA 2016; MEERJARENONDERHOUDSPLANNING 2015 TOT EN MET 
2019 VOOR INFRASTRUCTUUR EN RIOLERING; RAPPORTAGE PROTOCOL GROTE 
PROJECTEN                                        
               

 
Mijnheer de voorzitter, 

Inleiding 
 
De komst van grote aantallen vluchtelingen naar Europa en naar ons land is voor ons 

misschien wel de grootste uitdaging sinds jaren. Volgens het COA zijn er dit jaar 40.000 

mensen naar Nederland gekomen (bron: https://www.coa.nl/nl/over-coa/cijfers / 19 oktober 

2015). Van hen is een kwart minderjarig. Bijna de helft komt uit Syrië. Zolang de oorlog daar 

voortduurt, zullen mensen blijven vluchten, ook naar Nederland. 

Hun verblijf is geen kwestie van maanden, maar van jaren. De kans is groot dat zij 

uiteindelijk hier zullen blijven. Om die reden is het van het grootste belang dat de 

vluchtelingen snel Nederlands leren, dat de kinderen naar school kunnen gaan en dat 

mensen mee kunnen gaan doen in onze samenleving. Door aan het werk te kunnen gaan of 

door mee te gaan doen bij clubs, verenigingen etc. 

Ook Huizen krijgt met de gevolgen te maken. Het CDA is van mening dat we een actieve 

bijdrage moeten en kunnen leveren. Wij steunen de keuze dat de gemeenten in de regio 

Gooi en Vechtstreek samen optrekken om de problemen aan te pakken. Noodopvang op 

Crailo is een goede keuze. Huisvesting van een AZC in de regio heeft ook onze steun. Wat 

ons betreft kan dat ook op Crailo. We hopen dat de regio en de provincie NH heel snel tot 

overeenstemming komen. 

Evenals het college zien wij in Huizen geen mogelijkheden om hier vluchtelingen 

grootschalig op te vangen. Wel kunnen we in Huizen de zogenaamde statushouders 

opnemen. Het is goed om daarop in te zetten. En wat het CDA betreft kan dat snel. Wij 

pleiten voor het realiseren van kleine woonstudio’s en/of containerwoningen. Wat ons betreft 

niet alleen voor vluchtelingen, maar ook voor jongeren die al jaren wachten op een eigen 

woonplek.  

De zorgen over het vluchtelingenvraagstuk zijn groot. Wij begrijpen ook wel dat veel mensen 

bezorgd zijn over de gevolgen en onzeker over wat de toekomst nog meer zal brengen. Maar 

het CDA vindt dat we op dit moment moeten handelen. Van ons wordt gevraagd om 

herbergzaamheid te betrachten. Wij willen dat elke vluchteling een dak heeft om onder te 

schuilen, een bed om in te slapen en een brood om de honger te stillen. 

 
Tegen deze achtergrond behandelen we vandaag in Huizen de begroting van 2016. 
Aan die behandeling wil het CDA bijdragen door aan te sluiten bij onze inbreng tijdens de 
Raadsvergadering van 2 juli 2015. In die vergadering heeft de Raad het college de kaders 
aangegeven waarbinnen de begroting 2016 verder moest worden uitgewerkt, en vandaag 
mag de Raad daar zijn oordeel over geven. 

https://www.coa.nl/nl/over-coa/cijfers%20/%2019%20oktober%202015
https://www.coa.nl/nl/over-coa/cijfers%20/%2019%20oktober%202015
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Programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017 tot en met 2019 
 
Bij de Voorjaarsnota 2015 heeft de CDA-fractie duidelijk de financiële randvoorwaarde van 
het te voeren beleid voor deze raadsperiode naar voren gebracht: een structureel sluitende 
meerjarenbegroting. Zo is het ook verwoord in het collegeprogramma en het CDA zal dit 
uitgangspunt goed bewaken! 
 
En dat betekent dat er bezuinigd moet worden. Dat werd door het vorige college reeds 
gesteld en zij bepaalde de bezuinigingstaakstelling op Euro1 mio. Dit college verhoogt dit 
bedrag tot Euro 2,6 mio en gaat ook over tot de daadwerkelijke invulling van deze opdracht. 
 
Er is ook goed nieuws: het huidige perspectief tot en met 2019 is structureel beter dan ten 
tijde van de Voorjaarsnota; in nog geen 6 maanden tijd is de vrije ruimte in de 
egalisatiereserve verbeterd met Euro 7.202k, en ook de voorziene stand van de reserve 
egalisatie schommeling algemene uitkering per ultimo 2019 is in deze 6 maanden met Euro 
2.925k toegenomen. Beide reserves zijn vrij aanwendbaar. 
Cijfers die aangeven dat Huizen er financieel nog steeds goed voorstaat en wel een stootje 
kan hebben: Huizen heeft geen schulden, lage lasten en een goede reservepositie, de 
grondexploitaties zijn actueel en er worden in totaliteit geen verliezen verwacht, de 
aanwezige reserves zijn voldoende voor het opvangen van risico’s. 
 
Deze goede positie is bereikt door een gedegen financieel beleid over lange jaren, een 
positie waar het CDA aan heeft meegewerkt en we voelen ons vanuit de gedachte van 
rentmeesterschap geroepen hieraan een vervolg te geven. 
 
Daarop koersen betekent: verantwoord omgaan met onze gelden, d.w.z.: sparen waar 
mogelijk, inzetten waar nodig. 
 
Dit college laat zien hier op een goede manier mee om te gaan, dat geeft vertrouwen voor de 
toekomst. 

Sociaal Domein 
 
Het beleid van Huizen in het sociale domein is al jaren spraakmakend en vernieuwend. 

Vraagsturing en persoonsvolgende financiering zijn sleutelwoorden. Over het algemeen zijn 

mensen tevreden en als er klachten zijn, worden die zo goed als allemaal opgelost. 

Ook met kinderen en jongeren gaat het over het algemeen in Huizen goed. Veel indicatoren 

op de website Waarstaatjegemeente.nl geven voor Huizen een gunstiger uitslag dan het 

gemiddelde in Nederland, ook in vergelijking met andere verstedelijkte gemeenten. 

Toch is er nog veel te doen. Zeker als het gaat om de participatie van mensen in onze 

samenleving. Het college toont ambitie en daar is het CDA blij mee. Initiatieven op het 

gebied van participatie bij de Kinderboerderij en de Botterwerf spreken ons erg aan. Wij 

hebben daarom ook aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om een bewaakte 

fietsenstalling te realiseren.  

Kan het college toelichten hoe het daarmee staat en wat de plannen voor 2016 zijn? (zie 

pag. 42, punt 7) 
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Combinatiewens evenementen 
 
Tijdens de Voorjaarsnota heeft de CDA-fractie gevraagd naar de verdeelsleutel van de 
subsidie voor de Huizerweek.  
 
De van het college ontvangen notitie geeft die duidelijkheid naar onze mening niet.  
De toedeling van de totale subsidie voor de Huizerweek onder Huizerdag, Botterdagen en 
Oldtimersfestival vindt plaats binnen de vastgestelde kaders en plafonds, waarbij duidelijk 
wordt voortgeborduurd op het verleden. Het college zegt ook dat er geen richtlijnen zijn 
vastgesteld waarin de hoogte van de toe te kennen subsidies formeel worden beoordeeld in 
relatie tot overige baten en inkomsten van de betreffende organisaties. 
 
Als het college het al niet weet, wordt het voor de raad wel erg moeilijk iets te vinden van de 
huidige, voorgestelde, verdeling. We zijn dan ook geneigd in te stemmen met uw voorstel, 
maar daarbij de verdeling voor 2016 in lijn te trekken met de verdeling voor 2015.  
 
Dit betekent een extra bedrag voor de Stichting Oldtimer Festival Huizen van Euro 2.400. 
De ruimte hiervoor wordt gevonden in het onbenutte deel van Euro 3.900 van de voor het 
Sint Nicolaas Comité gereserveerde subsidie; het restant dat daarna nog overblijft, Euro 
1.500, willen wij bestemmen voor het Comité Vrijdagavond Muziek op de Zuidereng. 
Daartoe dienen de collegepartijen een amendement in. 

Wegbeheer 

Het afgelopen jaar zijn de wegen in ons dorp weer geïnspecteerd en is bepaald of de 
kwaliteit voldoende is. Naar aanleiding van de inspectie kunnen we concluderen dat de 
kwaliteit van de infrastructuur in ons dorp er op vooruit is gegaan. In 2011 was 21 procent 
van de wegen nog van onvoldoende kwaliteit, in 2015 was dit teruggelopen tot 16 procent. 
Het streefbeeld van het college is echter dat maximaal 8 procent van de wegen een 
onvoldoende scoort. Het college stelt daarnaast dat bij de Voorjaarsnota van 2016 de 
onderhoudsplanning wordt geactualiseerd op basis van deze rapportage.  

Met de fractie van de PvdA heeft het CDA het initiatief genomen om een opdracht aan het 
college te formuleren voor deze actualisatie; we dienen daarom namens alle partijen een 
motie in die het college opdraagt: (Samengevat) Te bepalen welke werkzaamheden 
uitgevoerd moeten worden om het streefcijfer van 8 procent "onvoldoende" te halen, daarbij 
de voorstellen uit de werkconferentie verkeer te prioriteren naar het effect op de 
verkeersveiligheid en aan te geven welke van deze werkzaamheden gecombineerd kunnen 
worden met het vervangen van de riolering.  
Het moge duidelijk zijn dat het CDA, gelet op het huidig financieel perspectief, bereid is te 
investeren in onze infrastructuur. We gaan echter niet over één nacht ijs, maar willen bij de 
Voorjaarsnota 2016 vanuit het totaal overzicht keuzes maken. Uiteraard hebben we daarbij 
onze prioriteiten: Instandhouding gaat voor de bouw van nieuwe infrastructuur. Nieuwe 
projecten prioriteren we op basis van de verkeersveiligheid en u kent inmiddels onze warme 
belangstelling voor de fietsinfrastructuur om duurzame mobiliteit te bevorderen.  

VVE 
 
Twee weken geleden is heeft de commissie Sociaal Domein een debat gevoerd over de 

persoonsvolgende financiering van de voorschoolse educatie. De CDA-fractie is daarover 

om twee redenen positief gestemd. In de eerste plaats omdat er een inhoudelijk debat 
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tussen de commissieleden is gevoerd over een onderwerp dat door de raad zelf is 

geagendeerd. In de tweede plaats omdat verschillende partijen inhoudelijk onderstreepten 

dat keuzevrijheid voor ouders van wezenlijk belang is. Wij denken dat die keuzevrijheid door 

de inzet van een persoonsvolgend budget versterkt wordt. We hebben echter ook gezien dat 

nog niet alle partijen enthousiast zijn. Wij stellen daarom voor in 2016 een experiment 

mogelijk te maken en dienen daarom, mede namens de overige collegepartijen, een motie 

met die strekking in. 

Blijverslening 
 
Bij de Voorjaarsnota heeft de CDA-fractie aandacht gevraagd voor de Blijverslening, een 
product dat bijdraagt aan de realisatie van het uitgangspunt dat ouderen en mensen met 
beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Met de Blijverslening helpt de 
gemeente haar inwoners een woning levensloopbestendig te maken, waarbij het de 
gemeente weinig geld kost. 
 
Navraag bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten leert dat de 
introductie van de Blijverslening naar verwachting de komende maand zal plaatsvinden. 
Het CDA heeft eerder al aangegeven ervan uit te gaan, dat de gemeente Huizen, zodra de 
Blijverslening beschikbaar is, tot invoering hiervan zal overgaan. 

Belastingnota 2016 
 
De CDA-fractie stemt in met de voorstellen zoals deze zijn opgenomen in de Belastingnota 
2016. 
Met tevredenheid neemt het CDA kennis van de ontwikkeling van de gemiddelde 
gemeentelijke woonlasten (OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolrecht) in de jaren 2010 – 2015; 
in 5 jaar: 
 

- voor eigenaren van woningen een stijging van totaal 4,1% (per jaar: 0,8%); 
- voor huurders van woningen zelfs een daling van 3,3%. 

 
En ook voor 2016 stelt het college de woningeigenaren een zeer gematigde stijging voor van 
maximaal 1,4%; de woonlasten voor huurders dalen opnieuw, nu met 1,5%. En daarmee is 
Huizen wederom één van de goedkoopste gemeenten in de regio, de tijdelijke jaarlijkse 
korting op de OZB van10% draagt daar zeker aan bij. 

Tot slot 
 
Voorzitter, 
Samenvattend rond ik af: 
 

- Het CDA is van mening dat Huizen een actieve bijdrage moet leveren aan de opvang 
van vluchtelingen. 

- Het CDA staat voor de voortzetting van een degelijk financieel beleid. 
- Het CDA wil zo veel mogelijk ruimte geven aan een ieder om volop te kunnen 

participeren in onze samenleving. 
- Het CDA wil investeren in onze infrastructuur, waarbij we inzetten op 

verkeersveiligheid en het stimuleren van het fietsgebruik. 
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- Het CDA is tevreden over het feit dat er in 2016 een experiment wordt gestart naar 
persoonsvolgende financiering van de voorschoolse educatie. 

- Het CDA wil dat de gemeente Huizen overgaat tot de invoering van de Blijverslening 
zodra dat mogelijk is. 

- Het CDA constateert dat de gematigde ontwikkeling van de gemeentelijke tarieven 
ook in 2016 wordt voortgezet, waardoor Huizen een gemeente is waar het door een 
goed voorzieningenniveau en lage lasten aangenaam is om te wonen, werken en 
recreëren. 

 
Bij de uitvoering van deze begroting, in samenwerking met burgers, ondernemers, 
verenigingen en organisaties, wensen wij u veel succes, kracht, inspiratie en bovenal Gods 
zegen. 


