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ALGEMENE BESCHOUWINGEN M.B.T.  

- MEERJARENONDERHOUDSPLANNING 2016 TOT EN MET 2019 VOOR 
INFRASTRUCTUUR EN RIOLERING; 

- VERBREED GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN 2016 – 2025 EN WATERPLAN 
2016 – 2025 

- VOORJAARSNOTA 2016, INCL. WENSEN NIEUW BELEID; 
- CONCEPT – BEGROTINGSPROGRAMMA’S 2017; 

- RAPPORTAGE GROTE PROJECTEN. 

            
                  

Mijnheer de voorzitter, 

 
INLEIDING 
 
Het college van SGP, CU, GL, DBH, D66 en CDA is halverwege de raadsperiode 2014 – 
2018.  
Vanuit een ambitieus collegeprogramma wordt hard gewerkt aan een samenleving waar 
iedereen bij hoort en waar mensen niet worden afgeschreven. 
Dossiers die onze gemeente al lange tijd in de greep hielden, zijn of worden op een kordate 
wijze opgepakt en afgerond, dan wel in een volgende fase gebracht.  
 
Het college laat hiermee zien een daadkrachtig team te zijn en ook de collegepartijen werken 
op een uitstekende wijze met elkaar samen, waarbij vertrouwen het sleutelwoord is tot 
succes. 
Dat alles geeft een goede basis om aan de slag te gaan met het opstellen van de plannen 
voor 2017. Vandaag krijgt de raad de gelegenheid de kaders daarvoor aan te geven. Tevens 
krijgen we door middel van de Voorjaarsnota zicht op de financiële situatie van onze 
gemeente. 

 
Namens de CDA-fractie wil ik mijn dank en waardering uitspreken richting college en 
ambtelijke organisatie voor de ontvangen antwoorden op onze vragen. 
 

 

VOORJAARSNOTA 2016 

 
Meerjarenperspectief  
Ik heb het vanaf deze plaats eerder gezegd en ik doe dat vanmiddag opnieuw: voor de CDA-
fractie geldt ook voor deze raadsperiode als financiële randvoorwaarde van het te voeren 
beleid: een structureel sluitende meerjarenbegroting, zoals we dat in Huizen gewend zijn.  
 
De Voorjaarsnota laat zien dat het financieel perspectief niet in balans is. 
De CDA-fractie deelt de conclusie dat er op dit moment geen aanleiding is om extra te 
bezuinigen. Het totale bedrag aan bezuinigingen loopt op tot Euro 2,6 mio per jaar vanaf 
2018; onze fractie gaat er vanuit dat deze bezuinigingstaakstelling geen dode letter op papier 
is, maar ook tot daadwerkelijke invulling zal leiden. 
De omvang van de egalisatiereserve en de reserve egalisatie schommeling algemene 
uitkering (schommelfonds) laat zien dat de gemeente Huizen best wel een stootje kan 
hebben. 
Daarnaast heeft Huizen geen schulden, lage lasten en een goede reservepositie, de 
grondexploitaties zijn actueel en er worden in totaliteit geen verliezen verwacht. 
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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. 
 
 
NIEUW BELEID 

 
HSV De Zuidvogels 

Voetbalclub De Zuidvogels kunnen we typeren als Daphne Schippers op een Vlaamse 
Kasseienstrook. 
De club heeft ambitie, presteert goed, maar de accommodatie laat te wensen over. 
De wens voor nieuwbouw is begrijpelijk, zo hebben we kunnen constateren tijdens het 
werkbezoek. 
Een verzoek van de club voor een bijdrage vanuit de gemeente is ingediend en gewogen 
door het college. 
Enerzijds steunen wij het college in de motivatie voor afwijzing; er zijn tenslotte geen 
middelen voor nieuw beleid en geld lenen we uit tegen een voor ieder gelijk rentepercentage.  
Anderzijds is de CDA-fractie van mening dat in nauw overleg met de club gekeken moet 
worden wat uit bestaand beleid gefinancierd kan worden, om zo de club, waar mogelijk, 
tegemoet te komen. Uit de reactie van het college op onze vragen maken wij op dat er ruimte 
is. 
 
De CDA-fractie dient daarom, namens alle fracties in deze raad, een motie in om de 
komende maanden in nauw overleg met Zuidvogels te onderzoeken wat de mogelijkheden 
zijn om binnen het bestaande beleid tegemoet te komen aan de wens van de club. 
Daarbij willen het college tevens verzoeken, mochten er nog accommodatieproblemen zijn 
bij andere clubs in onze gemeente, deze hierbij te betrekken. 
Wij nemen aan dat het college met dit onderzoek ook kijkt wat kan de club financieel zelf kan 
bijdragen. 
 
Als CDA dragen wij de clubsport een warm hart toe. Het verbindt generaties en culturen, 
biedt een sociaal sociaal netwerk en helpt jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid. 
Dat betekent geen blanco cheque, maar wel de maximale inspanning om te onderzoeken 
wat wel kan. 
 
Huizer Museum  

Met boeiende exposities en activiteiten worden veel belangstellenden naar het Huizer 
Museum getrokken. Dit komt alleen tot stand als daar veel handen een bijdrage aan leveren. 
De CDA-fractie spreekt dan ook haar waardering uit richting de tientallen vrijwilligers die dit 
alles mogelijk maken. 
Vangwege grote capaciteitsknelpunten heeft het museum een verzoek gedaan om 
financiering van extra capaciteit. Het college heeft dit verzoek niet kunnen honoreren. De 
CDA-fractie kan zich hierin vinden, maar is van mening dat er met enige creativiteit naar de 
aanvraag gekeken moet worden.  

 Hoeveel mensen heeft de gemeente in de kaartenbak die professionele 
ondersteuning kunnen leveren? 

 Waar zijn de activiteiten van het museum in lijn met het beleid rond maatschappelijke 
ondersteuning? 

 In hoeverre speelt deze problematiek ook in de regio en is er met samenwerking een 
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win-win oplossing te creëren. 
 
Wethouder Pas heeft in de gecombineerde commissievergadering aangegeven hiermee aan 
de slag te gaan. De CDA-fractie spreekt de wens uit hier voor de begrotingsbehandeling het 
resultaat van te zien en vraagt het college of dit mogelijk is. 

 
 
CONCEPT-BEGROTINGSPROGRAMMA 2017 
 
Blijverslening 

Vorig jaar 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. 
De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) heeft 
aangegeven dat er in het laatste kwartaal van 2016 een variant van de Blijverslening zal 
worden geïntroduceerd, specifiek bedoeld voor mensen met een laag inkomen, maar met 
wel voldoende overwaarde in hun woning. 
De CDA-fractie is tevreden met de toezegging van het college dat na het verschijnen van 
deze variant de raad een voorstel zal ontvangen over de eventuele invoering hiervan. 
 
Eenzaamheid 

In Huizen voelt ongeveer 40% van de volwassen zich eenzaam. Dat zijn13.000 mensen. 
Eenzaamheid is dus een belangrijk maatschappelijk probleem. Het CDA vindt het 
noodzakelijk dat hiervoor meer aandacht komt en zal daarom in de raadsvergadering van 7 
juli a.s. met het initiatiefvoorstel Aandacht voor eenzaamheid komen. 
 
Wegenonderhoud 

Onze motie om de staat van de infrastructuur te onderzoeken, is uitgevoerd. 
Conclusie: Willen we naar het maximale streefbeeld van 8% onvoldoende, dan moet er heel 
veel geld bij. 
De CDA-fractie is van mening dat er bij de begrotingsbehandeling dit najaar een besluit 
genomen moeten worden, op basis van de volgende vragen: 

 Gaan we extra geld reserveren? 

 Wat is onze prioriteit? 

 Hoeveel gaan wij daarvoor reserveren? 
 
De CDA-fractie dient daarom, samen met VVD, D66, DBH, PvdA, GL, LH en SGP, een motie 
in om in de nadere uitwerking van scenario 2 pakketten te formuleren waaruit een keuze 
gemaakt kan worden.  
Tenminste denken wij daarbij aan fietspaden, infrastructuur in wijken en doorgaande wegen, 
waarbij aangegeven wordt wat de kosten van deze pakketten zijn en de bijdrage hiervan aan 

de verkeersveiligheid.  
 
Investeren in subsidiekennis 
Europa, het Rijk en provincies hebben vele miljoenen euro’s beschikbaar voor subsidies aan 
gemeenten. Onder meer door gebrek aan kennis lopen veel gemeenten echter subsidiegeld 
mis, waarschijnlijk ook Huizen, en dat is zonde(geld)! 
Voor de kleinere gemeente is het niet eenvoudig om voldoende subsidiekennis in huis te 
hebben. 
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Gebrek aan kennis over subsidies kan gemeenten dus geld kosten; maar ook het 
omgekeerde geldt: investeren in subsidiekennis loont. 
In Gelderland hebben een 5-tal gemeenten om die reden de koppen bij elkaar gestoken. En 
dat heeft hen geen windeieren gelegd: voor iedere euro aan kosten kwamen er in 2015 
zeventien terug aan subsidiegeld! 
De CDA-fractie wil dat onze gemeente zich in regioverband sterk gaat maken om 
subsidiekennis te mobiliseren en in te zetten, zodat ook Huizen in de toekomst optimaal zal 
kunnen profiteren van de vele subsidieregelingen die ook voor gemeenten beschikbaar zijn. 
 
Daarom dienen we samen, met D66, DBH, PvdA, GL, CU, LH en SGP, een motie in 
waarmee het college wordt opgedragen te komen tot het Intergemeentelijk Subsidiebureau 
Gooi en Vechtstreek. 
 
Viskraam in het oude havengebied                                                                                                           

In Het Nautisch Kwartier is steeds meer vertier. Mooie en gezellige terrassen, braderieën, 

werkzaamheden bij de Botterwerf. Steeds meer toeristen bezoeken dit deel van Huizen, de 
CDA-fractie is daar blij mee en ook trots op.  

Bezoekers willen de ene keer uitgebreid eten en daarvoor is een variëteit aan restaurants te 

vinden in het havengebied. Maar soms wil men gewoon een broodje haring of een bakje 

kibbeling. Maar dit is niet mogelijk in het, van origine, vissersdorp Huizen! 

De CDA-fractie dient dan ook, samen met D66, DBH, PvdA en LH een motie in waarmee wij 

het college opdragen met spoed te onderzoeken of het huidige standplaatsenbeleid zo kan 

worden aangepast dat het innemen van een standplaats met een viskraam in het Oude 
Havengebied mogelijk wordt.  

 

TOT SLOT 

Ik werd getroffen door een column van prof. dr. Govert Buijs, bijzonder hoogleraar politieke 
filosofie & levensbeschouwing aan de VU; onder de tittel Crisis? Wat Crisis? schreef hij: 

De crisis lijkt een beetje op zijn eind te lopen. Er wordt weer economische groei 

gerapporteerd. Het zag er dreigend uit, met omvallende banken en kelderende koerswinsten. 

Maar verder? Is onze economie, zoals krantenkoppen dat schreeuwden, geheel stilgevallen? 

Natuurlijk niet. We hebben rustig onze glaasjes melk gedronken en onze 

boerenkoolstamppot met worst (of een vegetarisch alternatief) opgepeuzeld. De economie 

draaide lustig verder. Kortom: de crisis is enorm meegevallen! Elke vergelijking met de jaren 

’30 gaat volledig mank. Er zijn geen gaarkeukens opengegaan. De werkloosheid is niet tot 

30% opgelopen, maar is onder de 8% gebleven en daalt nu al weer flink. Ondertussen 

bleven Nederlanders al die tijd zo ongeveer de gelukkigste mensen op aarde, volgens 

internationaal geluksonderzoek. Nee, als we echt over een crisis willen spreken, moeten we 

naar Syrië, Irak, Afghanistan, Jemen en Sudan kijken. Miljoenen mensen begrijpen heel 

goed dat het bij ons helemaal geen crisis maar permanente vrede, veiligheid en welvaart is, 

terwijl zij zonder perspectief in angst en ontbering in kampen zitten. En dus komen ze 
hierheen, linksom, rechtsom, op gammele bootjes, met gevaar voor eigen leven.  

Ook naar Huizen. 

In 2017 worden 125 nieuwe statushouders in Huizen verwacht. Het CDA vindt het een goede 

zaak dat het college voortvarend aan de slag is gegaan met zowel aanvullende woonruimte 
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voor deze mensen als met een intensief programma Taal, Werk, Toekomst, waarmee deze 

mensen versneld kunnen integreren in onze samenleving. Voor integratie is echter ook nodig 

dat diverse maatschappelijke initiatieven in Huizen, zoals de buddy's of de goede buren 

vanuit de kerken en de mogelijkheden van werkervaringsplekken bij maatschappelijke 

organisaties, actief verbonden worden aan het Taal, Werk, Toekomst- programma.  
 

De CDA-fractie hoopt dat Huizen (gemeente én inwoners) op deze manier laat zien dat we, 

om opnieuw met prof. Buijs te spreken, ruimte maken, in ons hart, in onze wijken en in onze 

huizen, voor mensen die niet zozeer gelukszoekers als wel ellende-ontvluchters zijn. En dat 

we beseffen dat onze crisis een hemel op aarde is, vergeleken met de helse crisis van oorlog 
en vluchtelingenkampen. 

Dat besef vraagt vervolgens wel of wij, ook in Huizen, vanuit onze overvloed, ons willen 
inzetten voor die mensen. Het CDA wil dat en roept iedereen in Huizen op hetzelfde te doen!  

 

Dank u wel. 

 

 

 

 


