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Geachte lezer,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2012 van de CDA-fractie in Huizen. De CDAfractie is het nieuwe jaar in de Huizer gemeenteraad met frisse moed begonnen en wij
blikken graag met u terug op de raadsvergadering van donderdag 9 februari 2012.

Politieke beschouwingen
Nota Volkshuisvesting
De gemeenteraad heeft de nota Volkshuisvesting en de daarin opgenomen
beleidsregels vastgesteld. Dat betekent dat er regels zijn opgenomen over een
verhuiskostenvergoeding, bewaking sociale huur en huur- en koopvoorraad en regels
voor het bestrijden van het ‘te duur scheef wonen’. Jaap Van As deed namens de CDAfractie een oproep aan de woningcorporaties om vraaggerichter te gaan bouwen voor
doelgroepen en riep woningcorporatie De Alliantie op tot actie: “Wonen gaat om
mensen. Voor burgers is wonen, zowel het huis als de leefomgeving, iets essentieels.
Woonwensen van burgers dienen centraal te staan. Als er op de woningmarkt meer
vraaggericht wordt gewerkt, kan dit ertoe leiden dat er voldoende woningen gebouwd
worden die meer aansluiten bij de behoeften van mensen. Wij zijn daarom blij dat de
gemeente de Nota Volkshuisvesting heeft opgesteld in samenspraak met
belangengroepen als de Contactgroep Ouderenbeleid, Rumoer en de Alliantie. Een
goed begin, maar met alleen het vaststellen van een Nota Volkshuisvesting zijn we er
nog lang niet. Het moet niet alleen bij woorden blijven, we verwachten ook daden!”
Luister het interview met Radio 6FM: http://www.6fm.nl/luister/fragmenten/1026646
Meer informatie: jaapvanas@cdahuizen.nl
Raadsvragen problemen rond Vestia
De CDA-fractie heeft het college vragen gesteld naar aanleiding van de betrokkenheid
die de Alliantie heeft bij de garantstelling voor Vestia, de Rotterdamse corporatie die
zich in financiële nood bevindt. Voor de Huizer woningmarkt heeft dit geen gevolgen.
Ook bezit de Alliantie geen rentederivaten die de woningcorporatie in financiele
problemen kunnen brengen bij een rentedaling, zoals bij Vestia het geval is geweest.
Luister het interview met Radio 6FM: http://www.6fm.nl/luister/fragmenten/1026646
Meer informatie: jaapvanas@cdahuizen.nl
Evaluatie Centrum voor Jeugd en Gezin
De gemeenteraad ging in de vergadering op 9 februari unaniem akkoord met de
evaluatie en de daaruit voorkomende aanbevelingen De jeugdzorg wordt op lokaal
niveau een belangrijk, gevoelig maar ook mooi beleidsthema. Het CDA wil graag dat

de gemeente Huizen zich daarin ambitieus opstelt. Huizen moet een gemeente zijn
waarin kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien en zich optimaal moeten kunnen
ontwikkelen. Woordvoerder Kees de Kok verwoordde het CDA-standpunt als volgt:
“Het CDA is van mening dat de gemeente daadkrachtig regie moet voeren om goede
jeugdzorg mogelijk te maken. Samenwerking kan en mag niet langer vrijblijvend zijn.
Alle betrokkenen hebben de dure plicht mee te doen. Niemand mag zich afzijdig
houden. De gemeente moet de aansturing voor haar rekening nemen. En dat allemaal
in het belang van onze kinderen die veilig moeten kunnen opgroeien en zich optimaal
moeten kunnen ontwikkelen.”
Meer informatie: keesdekok@cdahuizen.nl

Pleidooi tegen uittreding gemeente Amsterdam uit GNR
De gemeente Amsterdam heeft enige tijd geleden aangegeven dat zij voornemens is uit
het bestuur van de Stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) te treden. Op dit moment
vindt er van Rijkswege echter al een behoorlijke bezuiniging plaats op natuur en
landschap en is de provincie Noord-Holland thans bezig de kosten van natuur en
landschap in kaart te brengen om dit te vertalen in nieuw beleid. De timing van het
voorgenomen besluit van de gemeente Amsterdam hoogst ongelukkig, aldus Bert Rebel,
die het Amsterdamse voornemen tot uittreden aan de kaak stelde: “Na 80 jaar wil de
gemeente Amsterdam haar bestuurlijke en financiële betrokkenheid bij het GNR
beëindigen, terwijl vele duizenden Amsterdammers nog wel gebruik maken en genieten
van het prachtige eigendom van het GNR.” De collegepartijen in Huizen hebben daarom
een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen er alles aan te doen om de
gemeente Amsterdam als partner van het GNR te behouden inclusief de financiële
verplichtingen die aan dit partnerschap zijn verbonden.
Meer informatie: bertrebel@cdahuizen.nl
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