ALGEMENE BESCHOUWINGEN OVER:
-

MEERJARENONDERHOUDSPLANNING 2016 TOT EN MET 2021 VOOR
INFRASTRUCTUUR EN RIOLERING;

-

GEMEENTELIJK STANDPUNT OP HET INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN (IHP)
ONDERWIJS HUIZEN 2017-2027;

-

VOORJAARSNOTA 2017, INCL. NIEUW BELEID;

-

RAPPORTAGE GROTE PROJECTEN;

-

CONCEPT – BEGROTINGSPROGRAMMA’S 2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mijnheer de voorzitter,

inleiding
Het college van SGP, CU, GL, DBH, D66 en CDA werkt vanuit een ambitieus
collegeprogramma hard aan een samenleving waar iedereen bij hoort en waar mensen niet
worden afgeschreven.
Daarnaast worden dossiers die onze gemeente al lange tijd in de greep houden 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 2018, de laatste begroting die onder verantwoordelijkheid van dit college wordt
opgesteld.
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.

VOORJAARSNOTA 2017
Meerjarenperspectief
Om maar direct met dit laatste te beginnen: het meerjarenperspectief is vanaf 2018 in
evenwicht. Dit verheugende nieuws bevestigt het beeld dat de gemeente Huizen financieel
gezond is. Naast een sluitend perspectief heeft Huizen geen schulden, lage lasten en een
goede reservepositie. Noodzakelijke bezuinigingen pakt het college zeer serieus op, zo blijkt
uit de tussentijdse verantwoording.
Dit college heeft fors ingezet op investeren in het voorzieningenniveau, zonder dat er sprake
is van potverteren, het verwijt dat zij vorig jaar van de oppositie kreeg: Huizen zou in een rap
tempo haar reserves verkwanselen. Niets van dat alles! De reservepositie is nog steeds
sterk, de egalisatiereserve is zelfs toegenomen.
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Van potverteren is geen sprake, van investeren wél!
De riante omvang van onze reserves stelt het college in staat budget te reserveren voor de
plannen in het collegeprogramma die dit en volgend jaar de raad zullen worden aangeboden.
Daarnaast bieden deze reserves dekking voor onvermijdelijke verplichtingen die nog op onze
gemeente afkomen.
In zijn vergadering van 1 juni jl. heeft de raad het college gevraagd deze taken in beeld te
brengen en daarbij ook de hiervoor benodigde middelen te vermelden. Nu deze overzichten
beschikbaar zijn, wil de coalitie daarmee ook aan de slag. Daarom dient onze fractie namens
de coalitie een motie in waarmee het college opdracht wordt gegeven deze
geïnventariseerde taken nader uit te werken in voorstellen en waarbij de raad besluit de
financiële vertaling van deze taken op te nemen in de begroting en het meerjarenperspectief.

Erfgooierscollege
Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de leeromgeving van onze jeugd. Dit betekent:
investeren in de scholen, zowel in het basisonderwijs als het middelbaar onderwijs. We
hebben twee goede middelbare scholen in Huizen. Het Erfgooierscollege is echter aan
vervanging en renovatie toe. Het college stelt de raad voor het hiervoor benodigde krediet
beschikbaar te stellen; het CDA stemt hiermee van harte in!
Na deze verbouwing beschikt het Erfgooierscollege weer over een modern gebouw, dat ook
voldoet aan de eisen van een gezond leefklimaat en aan de normen van “frisse” scholen.
Belangrijke voorwaarden voor het CDA, want de jeugd verblijft een groot gedeelte van de
dag op school en dat is ons een investering in onze kinderen waard!
Kustvisie
Dit kwartaal staat de presentatie van de kustvisie op de rol. Onze gemeente is dé Haven van
het Gooi en heeft een grote potentie als het gaat om waterrecreatie voor inwoners van ons
eigen dorp en de regio.
Een gezamenlijk aanpak van gemeente, ondernemers, watersporters en
watersportverenigingen is noodzakelijk om die potentie ook daadwerkelijk in daden om te
zetten. Wij kijken uit naar die gezamenlijke visie zodat er echt werk gemaakt kan worden van
de kustzone van ons dorp.
Meerjarenonderhoudsplan infrastructuur wegen & kunstwerken
Bij de mededelingen voor de commissie fysiek domein van 28 juni jl. heeft de gemeenteraad
een overzicht ontvangen van de benodigde middelen voor het onderhoud aan de
infrastructuur in ons dorp voor de komende veertig jaar. Een periode van veertig jaar kent
veel onzekerheden, maar vast staat dat in ieder geval de komende periode veel werk verzet
moet worden om de infrastructuur in de Oostermeent op orde te houden. Daarnaast is uit de
analyse naar voren gekomen dat het huidige budget voor het jaarlijks onderhoud
ontoereikend is om deze onderhoudspiek op te vangen. Het advies is dan ook om jaarlijks,
vanaf 2019, ruim Euro 500.000 in een voorziening te storten om zo de lasten van deze
onderhoudspiek te spreiden.
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Het CDA onderstreept deze conclusie. Degelijk financieel beleid voor kapitaalgoederen,
zoals wegen, die fors van omvang zijn, vraagt om een langetermijnplanning. Hiermee
worden extreme pieken in de begroting voorkomen, zodat deze geen gevaar vormen voor de
uitvoer van andere taken van de gemeente. Daarnaast is het onze plicht aan inwoners en
bedrijven om de buitenruimte fatsoenlijk te onderhouden. Zo worden ongevallen voorkomen
en wordt een bijdrage geleverd aan een ieders woongenot. Onze fractie ondersteunt dan ook
het voorstel om over te gaan tot de vorming van deze voorziening en de benodigde dotaties
daaraan op te nemen in de jaarlijkse begroting.
INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN ONDERWIJS
Met het integraal huisvestingsplan brengen we de investeringen in beeld voor de komende
tien jaar om de huisvesting van het onderwijs in onze gemeente te faciliteren. Het lager en
middelbaar onderwijs vormt mede de basis voor onze kinderen om hun rol in de
maatschappij in te nemen. Een goed gebouw is daarvoor een randvoorwaarde en daar is de
gemeente mede verantwoordelijk voor. Om dit goed te doen, is een kader voor de lange
termijn noodzakelijk om goede huisvesting met het beschikbare budget te realiseren. Zoals
uit de inspraak bij het IHP is gebleken, zijn er mogelijk win-win-situaties te creëren, zonder
grote investeringen.
In de eerste plaats betreft dit de nieuwbouw van de Rehobothschool, in plaats van renovatie.
De extra kosten hiervan zijn beperkt en wanneer als uitgangspunt wordt genomen dat er
twee bouwlagen komen, speelt dit grond vrij voor andere doelen. De CDA-fractie wil deze
optie dan ook uitgewerkt zien, met als randvoorwaarde dat de vrijgekomen grond de
bestemming zorg, dan wel sociaal krijgt. Daarnaast zijn er kansen om financieel voordeel te
behalen door de renovatie, c.q. nieuwbouw van de Zenderkerk bij de bouw van deze school
te betrekken. Ook die mogelijkheid ziet het CDA graag uitgewerkt.
Voor de Dr. Maria Montessorischool liggen er kansen op het gebied van duurzaamheid. Een
energieneutrale school die geen onderhoud vergt en toekomstige nieuwbouw overbodig
maakt. De CDA-fractie ziet de haalbaarheid van dit concept dan ook graag uitgewerkt.
Daarnaast heeft De Springplank de wens om samen met De Wijngaard een school te
vormen aan het Ellertsveld teneinde ruimte te bieden voor o.a. passend onderwijs. De
financiële haalbaarheid van dit voorstel is echter nog niet bekend.
Het CDA wil al deze kansen uitgewerkt zien en dient daarvoor een raadsbreed gesteunde
motie in.
NIEUW BELEID
Verbouwing van The Pride
Afgelopen jaren hebben we de subsidieverzoeken van The Pride keer op keer zien
langskomen om de verbouwing van het clubgebouw te financieren. Tijdens het werkbezoek
van het CDA in augustus 2015 werd ons duidelijk in welke situatie het gebouw van
Winterguard The Pride zich bevindt. Er zijn aanpassingen nodig om het gebouw
toekomstbestendig te maken. Een vereniging die Huizen (internationaal) positief op de kaart
zet, moet naar de mening van het CDA voor ons dorp behouden blijven.
De afgelopen tijd is gekeken naar een samenwerking met De Zuidvogels of een invulling op
de locatie van de Silverdome. Beide mogelijkheden bleken niet haalbaar te zijn. Het CDA
vindt het belangrijk dat er investeringen gedaan worden in het gebouw, zodat kleed- en
doucheruimtes voor zowel jongens als meisjes aanwezig zijn. Ook staan wij positief
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tegenover de overige aanpassingen. We ondersteunen dan ook de motie die GL heeft
ingediend, waarmee The Pride haar wensen kan gaan uitvoeren.

CONCEPT-BEGROTINGSPROGRAMMA’S 2018
Blijverslening
De CDA-fractie vraagt alle lange tijd aandacht 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 behoefte aan deze lening bleek
opnieuw tijdens ons werkbezoek aan het bestuur van de Protestants-Christelijke
Ouderenbond (PCOB) Huizen.
De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) werkt op dit
moment aan een variant van de Blijverslening, specifiek bedoeld voor mensen met een laag
inkomen, maar met wel voldoende overwaarde in hun woning.
De CDA-fractie verwacht van het college dat zij na introductie van deze variant van de
Blijverslening bij de raad een voorstel zal indienen om tot invoering van de Blijverslening
over te gaan.

Overbodige regels
Inwoners hebben veel last van overbodige regels en een teveel aan bureaucratie.
Vrijwilligers, aanvragers van vergunningen en ondernemers ervaren dit regelmatig. Een
recent voorbeeld, dat veel aandacht kreeg, is het stoepkrijtverbod in de APV.
Dit moet anders. Inwoners, vrijwilligers en ondernemers moeten meer ruimte en vertrouwen
krijgen. Daarom willen we drie dingen doen:
 Samen met de andere raadsfracties een initiatiefvoorstel maken om de APV op te
schonen. Wie doet er mee?
 Wij gaan inwoners vragen welke regels zij overbodig vinden en hoe we de
bureaucratie voor inwoners, vrijwilligers en ondernemers kunnen verminderen.
 We vragen het college om een kritische evaluatie van alle eigen interne
regelgeving en een voorstel hoe we daarin kunnen snijden om de werkwijze van
de gemeente ‘lean’ te maken. Kan het college dit toezeggen? Zo ja, wanneer?

Eigen bijdragen
Inwoners van Huizen doen minder vaak een beroep op individuele voorzieningen en
gebruiken meer algemene voorzieningen. In die zin is er sprake van succesvol beleid. Maar
de heffing van eigen bijdragen vormt een bron van zorg. In maart 2016 schetste de Nationale
Ombudsman een probleem van ondoorzichtigheid. Burgers voelen zich overvallen door
stapelfacturen. Daarom zijn de eigen bijdragen vanaf 1 januari 2017 verlaagd; iedereen
betaalt minder eigen bijdrage.
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Toch kan het college meer doen. Er bestaan teveel verschillende tarieven. Dat moet
eenvoudiger. Bovendien vindt het CDA dat inwoners hun eigen bijdragen op een eenvoudig
wijze zelf moeten kunnen berekenen.
Wij pleiten er voor om de verschillende eigen bijdragen voor lichte en zware zorg te laten
vervallen. In Huizen speelt dit bij mensen met niet-aangeboren-hersenletsel (NAH), die
dagbesteding hebben; hun eigen bijdrage kan omlaag.
Wij dienen daarom een motie in, mede namens SGP, LH, CU, GL, PvdA en DBH, en dragen
het college op de eigen bijdrage systematiek te vereenvoudigen en de hoogte van de eigen
bijdrage voor inwoners met zware en lichte beperkingen gelijk te trekken; de dekking van de
daling van de inkomsten kan worden gevonden ten laste van het begrotingsresultaat,
waardoor de overheveling vanuit het overschot sociaal domein per saldo uitkomt op Euro
450.000.
Fietsenstalling De Regentesse
Reeds in 2015 is de raad toegezegd dat er bij De Regentesse een overdekte fietsenstalling
zou komen. Indertijd hebben we als CDA aangegeven dat deze fietsenstalling gepaard kan
gaan met een sociale werkplaats, voor het bewaken van de fietsenstalling of het verrichten
van kleine reparaties.
Tot op heden is er nog geen verandering geweest aan deze fietsenstalling. Het ziet er
rommelig uit, de fietsen staan schots en scheef geparkeerd en het gras kan daardoor niet
onderhouden worden. Tijdens een regenachtige periode sta je soppend je fiets te stallen.
Wellicht kwam het door de ontwikkelingen rond het HOV dat er geen voortgang te bespeuren
viel. Maar nu het college een akkoord heeft bereikt over het meerijden van het HOV willen
we haar vragen haast te maken met het aanpassen van de fietsenstalling. De manier waarop
in Blaricum de stalling bij de carpoolplaats is aangepast, kan daarbij als goed voorbeeld
dienen.
Graag horen we van het college wanneer zij werk gaat maken van de aanpassing van de
fietsenstalling bij De Regentesse.

TOT SLOT
Tot hier onze bijdrage.
Namens de CDA-fractie wil ik mijn dank en waardering uitspreken richting college en
ambtelijke organisatie voor de ontvangen antwoorden op onze vragen.
Wij wensen het college veel succes bij het opstellen van de begroting 2018.
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