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Vierde jaargang, nummer 6 
 
Geachte lezer, 
 
Hierbij ontvangt u de vijfde nieuwsbrief van 2011 van de CDA-fractie in Huizen. Op 3 
november heeft de gemeenteraad de begroting behandeld en vastgesteld. Daarnaast is 
op 10 november een raadsmeerderheid akkoord gegaan met het uitwerken van de 
plannen voor de bouw van een sporthal op de plek van de huidige kantine en 
kleedkamers van sv Huizen, op sportpark de Wolfskamer. In deze nieuwsbrief kunt u hier 
uitgebreid over lezen. 
 

Politieke beschouwingen  
 

CDA Huizen over de Begroting 2012: “Kracht van de samenleving!” 
Op 3 november heeft de Huizer gemeenteraad de begroting voor 2012 vastgesteld. Het 
CDA heeft daarbij aangegeven dat een voorzichtig begrotingsbeleid het uitgangspunt 
dient te zijn.  Dit rechtvaardigt naar de mening van de CDA-fractie ook de 2e ronde van 
de bezuinigingsvoorstellen. Net als in de 1e ronde kunnen de taakstellende bezuinigingen 
op Welzijn gekenmerkt worden als sociale bezuinigingen. Dit past goed bij het CDA-
uitgangspunt van gespreide verantwoordelijkheid: pas als mensen hun deelname aan de 
maatschappij niet meer op eigen kracht kunnen organiseren en ook geen beroep meer 
kunnen doen op vrienden, familie of buren, kunnen zij bij de gemeente aankloppen voor 
ondersteuning.  Een duidelijk voorbeeld hiervan is het ontstaan van het zogeheten 
kindarrangement. De gemeente Huizen heeft in de eerste ronde van bezuinigingen 
aangekondigd te stoppen met het financieel ondersteunen van het peuterspeelzaalwerk 
en daarop hebben de peuterspeelzalen en de kinderopvang de handen ineen geslagen. 
Een maatregel die van te voren werd gevreesd, maar waarbij de door de samenleving 
gevonden oplossing uiteindelijk alom lof en waardering oogst. Dat is wat wij de kracht 
van de samenleving noemen! 
 
Logopedie 

De CDA-fractie verwacht daarom dat op deze wijze ook een goede oplossing zal worden 
gevonden voor het stoppen van de gemeentelijke bijdrage (via de GGD) aan logopedie. 
Eén op de vier kinderen (cliënten) die naar de logopediepraktijken gaan, komen daar na 
een doorverwijzing uit de GGD-screening, zo bleek tijdens de inspraakronde in de 
commissie OMD. Gesteld wordt dat curatief werkende logopedisten in eigen praktijken dit 
soort van preventieve screening niet doen en dat er om deze reden een taak ligt voor de 
overheid. Het CDA draait deze denkwijze echter veel liever om. Het CDA verwacht 
daarom dat curatieve logopedisten er zeker baat bij zullen hebben als de screening en 
signalering in samenwerking met de scholen wordt ingericht. De GGD heeft zelf ook 
aangegeven dat ook de jeugdarts een deel van de screening kan doen tijdens een 
periodiek onderzoek. De conclusie is dat de preventieve screening door onderwijzers, 
ouders en jeugdarts in samenwerking en afstemming met curatief werkende logopedisten 
vorm gegeven zal moeten worden, evenals de noodzakelijke doorverwijzing. De kosten 
daarvan kunnen dan worden gedekt uit de basiszorgverzekering. 
 
PersoonGebonden Budget 

Bij de invoering van de WMO in Huizen hebben wij gekozen voor de mogelijkheid om 
mensen een PGB, een PersoonsGebonden Budget, te geven, waardoor zij zelf hun zorg 
op maat kunnen inkopen. In Huizen functioneert dat systeem prima. Huizen is door Per 



Saldo (de belangenorganisatie van PGB-houders) zelfs uitgeroepen tot de gemeente met 
het beste PGB-beleid van Nederland. Landelijk is er wel veel discussie over, onder meer 
vanwege onbeheersbare groei, fraude en misbruik. Tot nu toe hebben wij in de raad geen 
signalen ontvangen dat deze problemen in Huizen ook zouden spelen. Uit het oogpunt 
van vertrouwen is de controle hierop zelfs afgeschaft. De CDA-fractie pleit er daarom 
voor om het PGB-instrument in de gemeente Huizen te blijven gebruiken, ook als straks 
de gemeentelijke WMO-taken uitgebreid worden. 
 
Mantelzorg 

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde in onze moderne samenleving. Zij verlenen 
zorg als uiting van persoonlijke solidariteit met iemand in de eigen omgeving. Zij leveren 
een concrete bijdrage aan de kwaliteit van leven van een naaste. Het CDA wil hier graag 
nog eens uitspreken dat wij grote waardering en veel respect hebben voor de 
mantelzorgers die zich dag en nacht voor iemand inzetten. Mantelzorgers vormen een 
onmisbare schakel in de zorg voor onze naasten, die door professionele zorgverleners 
maximaal moeten worden ondersteund. Dat geldt in het bijzonder voor degenen die 
overbelast zijn of overbelast dreigen te raken. Het CDA is blij met de vraag gestuurde 
uitvoering van de WMO in Huizen, maar wil graag weten welke concrete maatregelen er 
in Huizen zijn genomen om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen en te 
verminderen. 
 
Glasvezelnetwerk 

De CDA fractie heeft bij de voorjaarsnota het initiatief genomen om glasvezel mogelijk te 
maken voor inwoners van Huizen. Eigenlijk zou dit op 3 november worden geagendeerd 
bij de begrotingsbehandeling, maar wij begrijpen dat dit nog iets meer tijd gaat kosten.  
De fractie ziet uit naar de uitwerking van dit initiatief door het college in de commissie 
RWM op 30 november 2011. 
 
Investeringen 
Er zijn maar weinig gemeenten die daartoe in staat zijn. In de gemeente Huizen is dat 
mogelijk vanwege haar financieel krachtige positie, waaronder de riante omvang van de 
reserves. Reserves die in deze Raad vaak bekritiseerd worden vanwege die omvang, die 
alleen maar lijkt toe te nemen, alsof dat een doel op zich is. 
De CDA-fractie heeft zich, bij monde van Bert Rebel, krachtig gedistantieerd van deze 
kritiek: “Wij zijn uitermate tevreden met het feit dat we beschikken over deze 
reservepositie; het stelt ons in staat miljoeneninvesteringen te doen, die financieel 
gedekt zijn, zonder dat daartoe de lasten voor de burger moeten stijgen. 
Zij die beweren dat de gemeente Huizen slaaf is van haar reserves raden wij aan de 
oogkleppen af te doen, zodat ze kunnen zien de investeringen die de gemeente Huizen 
de afgelopen jaren heeft kunnen doen, nog steeds doet en als voornemen heeft te doen 
en dat alles dankzij onze sterke reservepositie!” 
Bert Rebel gaf een overzicht in vogelvlucht van deze investeringen in Huizen: 

• de herinrichting van het Oude Raadhuisplein 
• de ontwikkelingen in de Oude Haven, inclusief de ontwikkeling van een 

verbindingszone tussen Oude Haven en het Oude Dorp 
• de renovatie van zwembad Sijsjesberg 
• de aanleg van kunstgrasvelden en een nieuwe sporthal in combinatie met een 

optimalisatie van het sportcomplex Wolfskamer 
• de aanleg van diverse rotondes 
• de uitvoering van het beleidsplan openbare verlichting 
• de aanwezigheid van gereserveerde gelden voor de uitbreiding van het 

Hoofdwinkelcentrum, inclusief ondergrondse parkeervoorziening 
• de nieuwbouw van maar liefst zeven scholen: De Werf, Flevoschool, Maria 

Montessorischool, Van der Brugghenschool, Koningin Beatrix-school, Tweemaster 
en Mulock Houwerschool. 

 
En dat alles naast de uitvoering van een ruimhartig sociaal beleid, waaronder de ruime 
mogelijkheden tot kwijtschelding van lokale belastingen, een WMO-beleid waar vanuit 
het land vol bewondering naar wordt gekeken.  
 
 



Trots  

Het mag duidelijk zijn dat het CDA Huizen trots is dat het door het college gevoerde 
beleid voor ons duidelijk en herkenbaar is: Enerzijds een degelijk en financieel 
verantwoordelijk beleid, waarbij we niet weglopen wanneer er bezuinigd moet worden, 
maar dan wel inzetten op bezuinigingen die sociaal verdedigbaar zijn. Daarbij zoeken we 
naar oplossingen waarmee wordt ingezet op de kracht van de samenleving.  
Anderzijds een beleid dat getuigt van lef, lef om te investeren, ook in deze moeilijke tijd. 
Investeringen die ervoor zorgen dat Huizen blijft beschikken over goede voorzieningen. 
Met dat beleid hebben we het welzijn van onze inwoners op het oog: burgers, 
ondernemers, verenigingen en organisaties met wie het beleid, ook deze begroting, 
uitgevoerd dient te worden. 
 

Sporthal: CDA Huizen lost verkiezingsbelofte in 
Op donderdag 10 november heeft de gemeenteraad in meerderheid ingestemd met het 
uitwerken van de plannen voor de bouw van een sporthal op de plek van de huidige 
kantine en kleedkamers van sv Huizen, op sportpark de Wolfskamer. Dit betekent ook 
dat er een nieuw clubhuis nodig is voor sv Huizen. Het verder onderzoek en uitwerking 
daarvan leidt tot een vertraging in de realisatie van de sporthal die nu uiterlijk 1 
september 2014 wordt opgeleverd. Met de nieuwe sporthal wordt mogelijk gemaakt wat 
in de ogen van de CDA-fractie erg belangrijk is voor de sportverenigingen en haar leden, 
onze inwoners: binnen de grenzen van de gemeente Huizen kunnen trainen en spelen op 
aanvaardbare tijden. De beoefening van de breedtesport is het CDA daarom wel een 
investering waard. Wij willen een mooie sporthal, die landschappelijk goed is ingepast en 
afgestemd is op de omgeving waar ook andere sporten worden beoefend. Hierbij vindt de 
fractie het van belang dat er intensief overleg plaats vindt met het bestuur van de 
skivereniging, zodat een aantal frictiepunten wordt opgelost. 
 
Voorbeeldfunctie: milieu en duurzaamheid 

Het CDA heeft het college nog attent gemaakt op artikel 4.2.2. uit het 
collegeprogramma, waar staat dat “Milieu en duurzaamheid en de voorbeeldfunctie 
dienen verankerd te zijn in denken en besluitvorming. bij de bouw en aanleg van 
gemeentelijke voorzieningen, zoals een zwembad en een sporthal, …” De CDA-fractie 
rekent er op dat de nieuwe sporthal gebouwd zal worden in overeenstemming met de 
ambitie om een maatschappelijke voorbeeldfunctie te vervullen.  
 
Kunstgrasvelden en tijdelijke voorziening 

Bij de sporthal is voldoende parkeerruimte nodig. Extra parkeerplaatsen zullen worden 
gerealiseerd op een van de bestaande sportvelden. Om te zorgen dat er toch voldoende 
velden beschikbaar blijven worden er twee kunstgrasvelden aangelegd. Eén voor s.v. 
Huizen en één voor HSV De Zuidvogels. Voor HSV De Zuidvogels betekent dit nu eindelijk 
dat hun wens voor een 3e kunstgrasveld wordt gehonoreerd, zodat er weer volop 
mogelijkheden zijn voor de jeugd en ouderen tot deelname aan sportbeoefening. Dat ook 
sv Huizen een extra kunstgrasveld erbij krijgt, is niet meer dan logisch als de gemeente 
in staat gesteld wordt de sporthal en parkeerfaciliteiten te realiseren op het terrein van 
sv Huizen. Nu er overigens sprake is van een vertraging met een jaar en de oplevering 
pas medio 2014 zal kunnen plaats vinden, is de CDA-fractie akkoord gegaan met 
tijdelijke overbruggingsvoorzieningen voor de hockeyclub en de nieuw te bouwen Mulock 
Hower School. 
  

 

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 


