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ALGEMENE BESCHOUWINGEN OVER DE ACTUALISERING 
MEERJARENONDERHOUDSPLANNEN GEMEENTELIJKE ACCOMMODATIES 2017: 
MEERJARENONDERHOUDSPLANNING 2017 TOT EN MET 2021 VOOR 
INFRASTRUCTUUR EN RIOOLEXPLOITATIE; BELASTINGVOORSTELLEN 2018; 
PROGRAMMABEGROTING 2018 EN MEERJARENRAMING 2019 – 2021; RAPPORTAGE 
“PROTOCOL GROTE PROJECTEN”.                     

                        
            

Mijnheer de voorzitter, 

 

Inleiding 

Tijdens de vergadering van 6 juli 2017 zijn de kaders aangegeven waarbinnen de Begroting 
2018 moest worden uitgewerkt; vandaag mag de Raad zijn oordeel daarover geven. 
De Begroting 2018 is tevens de laatste begroting van de raadsperiode 2014-2018 die door 
het huidige college is opgesteld en daarom past het vandaag ook terug te kijken naar de 
wijze waarop het college het collegeprogramma van SGP, CU, GL, DBH, D66 en CDA heeft 
uitgevoerd. 
 
Terugblik collegeperiode 2014 – 2018 
 
Vier jaar geleden trad het CDA de kiezer tegemoet met het verkiezingsprogramma 
‘Betrokken en Betrouwbaar’.  

 Betrokken, omdat het CDA wil dat iedereen in ons dorp kan meedoen. Ook mensen 
die vanwege ziekte, beperkingen of ouderdom hulp nodig hebben. Ook vluchtelingen. 
Juist nu de gemeente meer taken in het Sociaal Domein is gaan uitvoeren, hebben 
we dit aan onze inwoners kunnen garanderen. 

 Betrouwbaar, omdat het CDA uitvoert, wat we beloven. We gaan zorgvuldig om met 
het belastinggeld van onze inwoners. We voeren een zuinig beleid, maar doen ook 
verstandige investeringen. 

 
Het CDA beloofde extra woonruimte voor jongeren en voor ouderen, gegarandeerde zorg 
voor iedereen die dat nodig heeft, een duurzaamheidsfonds van Euro 1 mio, een korting van 
10% op de OZB, nieuwbouw voor het Erfgooierscollege en de kinderboerderij, een 
verharding van de parkeerplaats bij zwembad Sijsjesberg.  
 
Het waren allemaal belangrijke voorstellen in ons verkiezingsprogramma, die we stuk voor 
stuk hebben kunnen realiseren. Samen met onze coalitiepartijen hebben we goede plannen 
kunnen maken en die ook succesvol kunnen uitvoeren.  
 
In een vogelvlucht gaan we langs de diverse programma’s en zal ik daarbij een aantal 
hoogtepunten van de afgelopen jaren noemen. 
 
Algemeen bestuur 
Het behoud van de zelfstandigheid van Huizen is een belangrijk uitgangspunt van dit college 
en daar is hard aan gewerkt. Het bestuurskrachtonderzoek dat in 2016 plaatsvond gaf als 
uitkomst dat Huizen voldoende bestuurskrachtig is, en volgende maand bespreekt de raad 
een voorstel om samen met Blaricum en Laren de regionale bestuurskracht te versterken. 
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Openbare orde en veiligheid 
Op het gebied van het Integraal VeiligheidsBeleid zijn concrete successen behaald, zoals de 
daling van het aantal woninginbraken, groei van het aantal buurtpreventieverenigingen en 
WhatsApp-groepen en de aanpak overlast jaarwisseling. 
 
Beheer en inrichting openbare ruimte 
Er is een belangrijke doorbraak gerealiseerd in de totstandkoming van het HOV: meerijden 
over de Meent, in plaats van een vrije busbaan en de kap van honderden bomen. 
De openbare verlichting is op een duurzame wijze gemoderniseerd door volledige 
toepassing van led-verlichting, een landelijke primeur. 
Klimaatbeleid staat op de kaart in Huizen: Huizen Klimaatbewust. De aanpassing aan het 
veranderende klimaat krijgt vorm door de realisatie van waterbergingsvoorzieningen, 
toepassen van wadi’s en het afkoppelen van regenwater.  
Het Stadspark is aantrekkelijk gemaakt met een nieuwe energie-neutrale kinderboerderij, 
een natuurspeelplaats, een voetbalcourt en nieuwe bruggen en paden.  
Het GNR wordt voorzien van extra middelen, zodat zij in staat is de natuurterreinen goed te 
beheren. 
 
Sociale infrastructuur / maatschappelijke ondersteuning 
Door het kantoorpand Huizermaatweg 2 een woonbestemming te geven is de opvang van 
statushouders gelukt. Daarnaast kon De Wijngaard verhuizen naar de voormalige De Werf 
aan het Ellertsveld, waardoor de vrijkomende ruimte aan de Jacob van Campenstraat een 
nieuwe functie krijgt, ook voor de buurt. 
De Huizermaatschool is gerevitaliseerd en voorzien van zonnepanelen. De plannen voor het 
Erfgooierscollege zijn vergevorderd, de aanbesteding van de nieuwbouw zal nog in deze 
collegeperiode plaatsvinden en daarmee geeft dit college deze scholen weer perspectief 
voor de komende 20 jaar. 
Op het terrein van de gezondheidszorg zijn succesvolle projecten opgestart, zoals Jongeren 
op Gezond Gewicht en de buurtsportcoaches. 
Bij de decentralisaties was het uitgangspunt om de vraag van onze inwoners leidend te laten 
zijn. Daarom is gekozen voor vraagvolgende financiering en vrije aanbiederskeuze voor 
inwoners en één uitvoeringsorganisatie voor de 3 domeinen - een vrij unieke situatie in ons 
land. 
Met een groot aantal projecten is de doelstelling van een inclusieve samenleving in Huizen 
een stapje verder gekomen; denk daarbij aan Om de hoek-activiteiten, Tijd voor Meedoen, 
Taal-Werk-Toekomst en Zicht op Werk. 
Bij de aankoop van de Botterwerf en de realisatie van de nieuwbouw van de Kinderboerderij 
De Warande zijn in de subsidie-afspraken plekken voor mensen met een beperking 
opgenomen. 
Steeds meer werkgevers in Huizen zetten zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt en zijn 
als “smaakmaker” een voorbeeld voor anderen. 
 
Ruimtelijke en economische ontwikkeling  
Een belangrijk succes op een langlopend dossier is natuurlijk de voortgang in de afronding 
van het Keuchenius-dossier; in deze collegeperiode zijn belangrijke stappen voorwaarts 
gezet; volgend jaar zullen we de tastbare bewijzen daarvan zien. 
Verder is met de nieuwe culturele benutting van de Krachtcentrale een herontwikkeling van 
industrieel erfgoed in gang gezet die Huizen aantrekkelijker kan maken en de 
verbindingszone tussen centrum en haven op de kaart zet. 
Verder is het CDA erg tevreden met de realisatie van het Wilhelmina-hofje en de stappen die 
gezet zijn om te komen tot bebouwing van Naarderstraat 66. 
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Financiën en algemene dekkingsmiddelen 
Het college heeft hard gewerkt om Huizen financieel gezond te houden. Daarbij is ruimte 
gevonden om de lastendruk voor onze inwoners verder te verlagen door onder meer voor 
deze collegeperiode een korting van 10% op het tarief van de onroerend zaakbelasting door 
te voeren. 
Overige tarieven en retributies zijn niet meer dan trendmatig verhoogd, gebaseerd op de 
inflatie. 
Huizen heeft geen schulden, wel 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 eventuele risico’s. 
 
Kortom: 
De CDA-fractie constateert met groot genoegen dat het college heeft geleverd wat haar in 
het collegeprogramma “Aan de wind” is gevraagd; het college verdient daarvoor een groot 
compliment! 
 

 

Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019 tot en met 2021 

Uit de opsomming van de resultaten van de afgelopen 4 jaar blijkt dat dit college fors heeft 
ingezet op investeren in het voorzieningenniveau; ook in 2018 zal dat het geval zijn. De 
volgende projecten zullen worden uitgevoerd: de ontwikkeling van het Keucheniusgebied, de 
nieuwbouw van het Erfgooierscollege, de ontwikkeling van Naarderstraat 66 en de 
verenigingsaccommodaties van HSV De Zuidvogels en Winterguard The Pride. 

Van potverteren is geen sprake, van investeren wel! 

 

Kustvisie 

Tijdens de voorjaarsnota hebben wij aandacht gevraagd voor de visie van het college op de 
"Huizer kust".  Dit gelet op de huidige toestand van het Huizer strand en de enorme potentie 
van het gebied. 

Bij de voorjaarsnota gingen we er nog vanuit dat de visie op korte termijn besproken zou 
worden. Inmiddels is de visie bijgesteld tot de uitvoering van een aantal projecten waartoe 
besloten wordt in het derde kwartaal van 2017. 
 
Om van de Huizer kust een succesvol en bruisend geheel te maken is een totaal aanpak 
noodzakelijk waarbij gemeente de handen ineenslaat met ondernemers, watersporters en 
watersportverenigingen. Projecten dragen daar aan bij, maar zijn volgend op de visie van 
genoemde partijen.  

Het derde kwartaal ligt inmiddels achter ons, het CDA vraagt zich af wanneer de visie gereed 
is? 
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Integraal huisvestingsplannen onderwijs 

Bij de voorjaarsnota heeft de CDA-fractie in het kader van het integraal huisvestingsplan 
onderwijs een motie ingediend om de huisvesting van drie scholen nader onder de loep te 
nemen en onderzoek te doen. Het gaat om de nieuwbouw van de Rehobothschool, een 
eventuele verhuizing van de Springplank en de mogelijkheden voor het realiseren van de 
ambities van de dr. Maria Montessorischool.  
De opdracht was om deze onderzoeken voor de begrotingsbehandeling af te ronden; het 
staat ons dus scherp op het netvlies.  
Het college meldde onlangs dat er een maand vertraging is opgelopen en dat de 
onderzoeken in december behandeld kunnen worden. 
De CDA-fractie ziet uit naar de uitkomsten van de onderzoeken en vraagt het college of het 
schema van december nog steeds haalbaar is. 
 

 

Verbouwing Winterguard The Pride 

Tijdens de voorjaarsnota heeft het CDA een motie mede ondertekend die de volgende 
opdracht had: “de wens nieuw beleid 2018.02 bij de begrotingsraadsvergadering van 2 
november a.s. aan te vullen met een dekkingsvoorstel, op basis waarvan de raad alsdan een 
positief besluit op het subsidieverzoek kan nemen”.  

Het CDA heeft deze motie ondertekend nadat we in augustus 2015 een werkbezoek hebben 
gebracht aan Winterguard The Pride. Tijdens het werkbezoek werden de verbouwplannen 
besproken en werd de problematiek rondom de kleedruimtes zichtbaar.  

Door de genoemde motie mee te ondertekenen, hebben we onze belofte aan het bestuur 
van The Pride om ons hard te maken voor hun verbouwplannen gestalte gegeven. 

Winterguard The Pride is een vereniging die Huizen positief op de kaart zet. Zowel in 
Nederland als internationaal is deze vereniging een begrip.  

Als CDA Huizen steunen wij dan ook de investeringssubsidie voor de kleedkamers en de 
opslagruimte.  

 

Vereenvoudiging Eigen Bijdrage Wmo 

 
In juli heeft het CDA een motie ingediend om de eigen-bijdrage-systematiek in de Wmo sterk 
te vereenvoudigen. Hierdoor is de bureaucratie aanzienlijk verminderd. Door de motie is ook 
een ander belangrijk punt geregeld. Inwoners met zware en met lichte beperkingen die 
dezelfde soort ondersteuning gebruiken, gaan vanaf 1 januari a.s. een gelijke eigen bijdrage 
betalen. Om de kosten hiervan te dekken is in de begroting 2018 Euro 50.000 gereserveerd. 
Het CDA is blij met deze twee verbeteringen, omdat inwoners van Huizen hier echt iets van 
gaan merken. 
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Onveilige verkeerspunten 

Na de zomervakantie heeft CDA Huizen een oproep gedaan om onveilige verkeerspunten in 
Huizen te delen met de fractie. Aan deze oproep is veel gehoor gegeven en we hebben de 
diverse meldingen ter plaatste bekeken om de suggesties te beoordelen. Voor deze 
Begrotingsraad willen we vanuit deze meldingen de volgende punten inbrengen: 

Met stip op één staan de meldingen over de rotonde Haardstedelaan-Gooilandweg, gevolgd 
door de rotonde Aristoteleslaan-Bovenmaatweg. Als derde punt worden de verkeerslichten 
bij het kruispunt Karel Doormanlaan/Naarderstraat als bron van ergernis genoemd; de 
verkeerslichten staan voor fietsers en voetgangers te kort op groen, wat voor onveilige 
situaties zorgt. 

Wij vragen het college deze drie punten verder te onderzoeken en met verbetervoorstellen te 
komen. Daarom dienen we, samen met LH, VVD en PvdA, een motie in die het college 
oproept de raad voor 8 februari 2018 te rapporteren over de benodigde maatregelen om de 
op deze 3 punten ervaren verkeersonveiligheid weg te nemen, alsook over de met deze 
maatregelen gemoeide kosten en wijze van dekking. 

Bij de verkiezingen zullen we de overige knelpunten aan de orde stellen. 

 

Belastingvoorstellen 2018 

De CDA-fractie stemt in met de voorstellen zoals deze zijn opgenomen in de Belastingnota 
2018, met uitzondering van de voorgestelde verhoging van de afvalstoffenheffing; wij 
ondersteunen het voorstel van DBH om deze verhoging te matigen. 
En daarmee blijven de woonlasten (OZB, Afvalstoffenheffing, Rioolrecht) in Huizen nog 
steeds laag; de Huizer woonlasten bevinden zich ruim onder het landelijk gemiddelde. 
In de periode 2015-2018 zijn de woonlasten met totaal 1,7% gestegen. En dan hou ik even 
geen rekening met de teruggave van de afvalstoffenheffing in juni 2014: voor een 
meerpersoonshuishouden ging het toen om een bedrag van Euro 122. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Algemene beschouwingen over de actualisering meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijke accommodaties 2017; 
meerjarenonderhoudsplanning 2017 tot en me 2021 voor infrastructuur en rioolexploitatie; belastingvoorstellen 2018; 
programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019 – 2021; rapportage “protocol grote projecten”.   
Bijdrage CDA-fractie tijdens de raadsvergadering van 2 november 2017. 

 

 
 

Tot slot 

Voorzitter, 

Samenvattend rond ik af: 

 Het CDA is dik tevreden over de wijze waarop het collegeprogramma 2014-2018 is 
uitgevoerd. 

 Het CDA stemt in met alle voorliggende voorstellen, met uitzondering van de voor 
2018 voorgestelde tarieven afvalstoffenheffing. 

 Het CDA wil weten wanneer de kustvisie met de raad besproken kan worden. 
 Het CDA wil een rapportage over de aanpak van ervaren verkeersonveiligheid op de 

rotondes Haardstedelaan-Gooilandweg, Bovenmaatweg-Aristoteleslaan en het 
kruispunt Naarderstraat-Karel Doormanlaan. 

 

 

 

 

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. 

 


