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1.

Inleiding

1.1
Het formatieproces
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 is de lijsttrekker van de VVD, de heer
C. Bikkers, gevraagd om als informateur op te treden om te sonderen welk nieuw te vormen
college van burgemeester en wethouders kan rekenen op een werkbare meerderheid in de
gemeenteraad.
Op 11 maart 2010, nadat de eerste oriëntatie was afgerond, concludeerde de heer Bikkers
dat een coalitie van VVD, CDA, PvdA, en Leefbaar Huizen een reële kans van slagen had.
Vervolgens is onder leiding van formateur C. Bikkers gewerkt aan het opstellen van een
gezamenlijk collegeprogramma. Daarnaast zijn besprekingen gevoerd over de
portefeuilleverdeling in het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders. Eén
en ander heeft geresulteerd in het voor u liggende collegeprogramma “DUURZAAM, VEILIG
EN SOCIAAL”, dat de basis vormt voor het te voeren beleid voor de periode 2010 – 2014.

1.2
Het collegeakkoord
We staan aan de vooravond van mogelijk forse ingrepen in de financiële huishouding van
gemeenten. De aangekondigde rijksbezuinigingen, waarvan de aard en de omvang nog
onzeker is, zullen aan de gemeenten niet voorbij gaan. Dit raakt zeker ook de gemeente
Huizen. De gemeente Huizen heeft een relatief gezonde financiële positie. Dat biedt een
basis om de onzekere tijden die voor ons liggen met vertrouwen tegemoet te zien. Toch zal
ook de gemeente Huizen niet ontkomen aan pijnlijke ingrepen in de gemeentebegroting. Eén
en ander is echter afhankelijk van de mate waarin en het tijdstip waarop de eerder
genoemde bezuinigingen op ons af gaan komen. In dit collegeprogramma is evenwel al
kaderstellend vastgelegd op welke terreinen bezuinigingen tot een maximum van € 2 miljoen
gevonden moeten worden, zonder dat de gemeentelijke belastingen hiervoor hoeven te
worden verhoogd. In het geval de korting van Rijkswege op de storting in het gemeentefonds
een bezuiniging boven € 2.000.000 noodzaakt, zullen de collegepartijen in overleg treden om
hier nadere afspraken over te maken. Partijen vertrouwen erop dat hiermee een solide en
financieel duurzame begrotingspositie van de gemeente Huizen gewaarborgd is.
Ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid zullen in de voor ons liggende periode
worden geïntensiveerd. In nauwe samenspraak tussen gemeenteraad en college van
Burgemeester en Wethouders zullen de ambities voor de voor ons liggende periode worden
bepaald. Meer nog dan nu het geval is zal de gemeente Huizen haar voorbeeldfunctie
oppakken, daar waar het gaat om duurzaam en maatschappelijk verantwoord inkopen en
aanbesteden. Het structureel groen zal niet worden bebouwd. Er vindt geen bebouwing
plaats bij het Holleblok en de 2e fase Vista blijft ook in deze raadsperiode onverkort
gehandhaafd. Bovendien vindt er geen bebouwing plaats op het Ericaterrein, inclusief de
randen Ericastraat en Naarderstraat en de Volkstuinen. Bijzondere aandacht is er voor het
cultuur-historisch erfgoed in het Oude Dorp.
Het integraal veiligheidsbeleid wordt gecontinueerd. In de afgelopen collegeperiode is
hiervoor een gedegen basis gelegd. Door de integrale afstemming tussen verschillende
disciplines moet dit de komende collegeperiode zijn vruchten gaan afwerpen. Bovendien
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draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. In de voor ons liggende
periode zal de nadruk liggen op de veiligheid in de woon- en leefomgeving. Zichtbaar
toezicht is essentieel voor het veiligheidsgevoel van burgers. De inzet van het college zal
erop moeten zijn gericht om dreigende bezuinigingen op de politie zoveel als mogelijk te
voorkomen en het aantal agenten voor Huizen te behouden of liefst uit te breiden.
Horecaondernemers zijn mede verantwoordelijk voor het handhaven van de orde in en rond
de uitgaanscentra. De gemeente dient het convenant dat met ondernemers gesloten is te
evalueren. Ook omwonenden dienen daarbij betrokken te worden. Er komt een proef met
betrekking tot flexibele sluiting van horecagelegenheden tot maximaal 04.00 uur - 05.00 uur.
Het is van belang om deze collegeperiode nog in te zetten op de realisatie van de as Dorp
richting Haven. De Havenstraat dient als verbindingszone tussen Haven en Oude Dorp een
forse herinrichting te ondergaan, waarbij ook ruimte wordt gecreëerd voor een verrassende
logistieke verbinding. Bijzondere aandacht verdient daarbij de voormalige krachtcentrale op
het terrein van BNI. Hiertoe zal in 2010 in samenspraak met BNI een inrichtingsplan worden
opgesteld. Van uit de daarvoor gereserveerde middelen zal deze herinrichting nog in deze
collega-periode kunnen worden uitgevoerd. De kant van de Havenstraat grenzende aan het
Luccent terrein wordt bij voorkeur ingevuld met grootschalige detailhandel (publiekstrekkers).
Zoals afgesproken met de Huizer Ondernemers Federatie zal hier (behoudens Lidl) geen
verdere uitbreiding van detailhandel worden gerealiseerd. De visie op de tweede en derde
fase Oude Haven wordt geactualiseerd. Waar mogelijk zal de woningbouw worden
voortgezet en verder zal aansluiting worden gezocht met de al aanwezige recreatieve
voorzieningen.
Er komt een visie op het Stadspark waarin de recreatieve functie voorop staat en waarbij de
overlast voor omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt. Door te streven naar combinaties
van functies wordt bezien of een volwaardige accommodatie voor de voetbalclub AH’78 (in
de huidige omvang) meer en beter kan worden ingepast. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan is
een verplaatsing van deze voetbalclub naar De Wolfskamer bespreekbaar. Om Huizer
sportverenigingen binnen de gemeentegrenzen te kunnen laten trainen en spelen op
aanvaardbare tijden zal, als voldoende draagvlak aanwezig blijkt te zijn bij de betreffende
sportverenigingen, een extra sporthal worden gerealiseerd.
De gemeente Huizen kan bogen op een kwalitatief goed sociaal beleid, waar solidariteit en
eigen verantwoordelijkheid diep in zijn verankerd. Als uitgangspunt geldt dat iedereen zijn of
haar steentje bijdraagt aan de samenleving. Wie kan werken, werkt. Wie niet kan werken,
draagt – voor zover dit in zijn of haar vermogen ligt – op een andere wijze bij aan de
samenleving, bijvoorbeeld door met behoud van uitkering (gemeentelijke) werkzaamheden
uit te voeren die een algemeen belang dienen of door vrijwilligerswerk te doen. In tijden van
economische recessie dreigen groepen mensen hun baan te verliezen. Tegelijkertijd weten
we dat over enkele jaren een tekort aan arbeidscapaciteit zal optreden. De periode van
economische recessie vraagt daarom om overbruggingsmaatregelen. Vanuit de gemeente
dienen extra inspanningen te worden verricht om te voorkomen dat mensen die hun baan
verliezen in de bijstand komen. Hierover dienen concrete afspraken gemaakt te worden met
het UWV. Eventueel wordt (tijdelijk) gemeentelijk werk of vrijwilligerswerk actief aangeboden.
Ook in de komende collegeperiode moet ingezet worden op de verbetering van de
bereikbaarheid van Huizen. Voor de groei van de economie is bereikbaarheid van de regio
een absolute noodzaak. De gemeente geeft prioriteit aan een actieve bijdrage vanuit de
regio om de regionale verkeersproblematiek op de A1 en de A27 aan te pakken. De
gemeente Huizen neemt een positieve grondhouding in ten aanzien van de aanleg van een
HOV-lijn. Alvorens definitief wordt besloten tot medewerking aan een HOV-lijn zal een
alternatief tracé, dat gebaseerd is op de ondertunneling van de hei richting Hilversum, nader
worden onderzocht. Dit tunnelplan zal met een positieve grondhouding naar de diverse
instanties worden verdedigd.
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1.3
Tenslotte
Met dit collegeprogramma beogen partijen invulling te geven aan de opdracht waarvoor zij
zich zien gesteld: verantwoordelijkheid dragen voor en invulling geven aan het bestuur van
de gemeente Huizen door het voeren van een ambitieus beleid –Duurzaam, Veilig en
Soicaal- in een realistisch perspectief, namelijk dat van onzekere (financiële) tijden.
1.4
Portefeuilleverdeling
In beginsel houden de collegeleden hun portefeuille, met dien verstande dat de portefeuille
economische zaken toegevoegd wordt aan de portefeuille van de VVD-wethouder. Voor het
overige houdt de (waarnemend) Burgemeester dezelfde portefeuille als zijn voorganger. De
portefeuille van de definitief te benoemen burgemeester zal te gelegener tijd nader worden
bezien. Punt van afweging is dan of er naast de wettelijke taken nog andere taken aan de
portefeuille zullen worden toegevoegd. Thans ziet de overeengekomen portefeuilleverdeling
er als volgt uit:
Burgemeester
• (naast wettelijke taken);
• Integrale veiligheid;
• Bestuurlijke ontwikkeling (samenwerking / herindeling / dienstverlening);
• Doorontwikkeling dualisme / bestuurlijke vernieuwing;
• Informatie en automatisering;
Wethouder VVD
• 1e Loco burgemeester;
• Ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling (incl. projecten Keuchenius, Oude Haven,
Vista);
• Openbare werken en groen;
• Milieu;
• Verkeer en vervoer;
• Lokale en regionale economie / acquisitie bedrijven.
Wethouder CDA
• 2e Loco Burgemeester;
• Financiële en financieel-economische zaken;
• Belastingen en verzekeringen;
• Comptabiliteit en financieel beheer;
• Grondzaken, eigendommen en bedrijven;
• Volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening (invoering Wmo);
• Wonen, welzijn en zorg voor ouderen;
• Sport, recreatie en toerisme;
• Dierenwelzijnsbeleid.
Wethouder PvdA
• Volkshuisvesting en woonruimtezaken;
• Sociale zaken en arbeidsvoorziening;
• Onderwijs, educatie en jeugdbeleid;
• Sociaal-culturele en samenlevingszaken;
• Kunst en cultuur;
• Personeel en organisatie.
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1.5
Ondertekening
De in het onderhavige collegeprogramma 2010 – 2014 neergelegde ambities, doelen en
afspraken worden geaccordeerd en ondertekend door de volgende politieke partijen:
VVD
voor deze

CDA
voor deze

PVDA
voor deze

Leefbaar Huizen
voor deze

Voornoemde partijen vormen op grond van het overeengekomen programma de coalitie die
de wethouders voor het college van burgemeester en wethouders zal leveren. Partijen zijn
daarbij de verdeling van de portefeuilles overeengekomen zoals die is weergegeven in de
inleiding bij dit collegeprogramma.
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2.

Algemeen bestuur en burgerzaken

2.1

Algemeen bestuur

2.1.1

Het vertrouwen in de (lokale) democratie gaat ons als gemeentelijke overheid aan
het hart. Wethouders en raadsleden zijn herkenbaar, aanspreekbaar en
betrouwbaar. Raad, college en ambtelijke organisatie laten in ieder geval één keer
in een raadsperiode de integriteit doorlichten.

2.2

Participatie van burgers

2.2.1

De burger is er niet voor het bestuur, het bestuur is er voor de burger! Anderzijds zal
de gemeente alle burgers aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid om een
bijdrage te leveren aan een veilige en leefbare samenleving.

2.2.2

De gemeente enthousiasmeert, motiveert en ondersteunt; initiatieven vanuit burgers
worden op hun waarde geschat en actief ter hand genomen.

2.2.3

Zowel raad als college zitten niet alleen in het gemeentehuis. Ze leggen periodieke
wijkbezoeken af en gaan regelmatig naar bedrijven en maatschappelijke
instellingen. Op wijkniveau moeten burgers intensief worden betrokken bij de
leefbaarheid van hun omgeving. De wijkavonden en wijkraden worden voortgezet.
Over belangrijke gebeurtenissen in de wijk dient met alle belanghebbenden te
worden gecommuniceerd. Elke wijk dient minimaal 1 maal per jaar bezocht te
worden.

2.2.4

Direct betrokkenen moeten aan het begin van de beleidsvorming een belangrijke
stem hebben en niet pas achteraf inspraak krijgen. Voorafgaand aan het
participatieproces dient de gemeente duidelijke kaders en een helder tijdpad vast te
stellen waarbinnen de betrokkenen zeggenschap hebben.

2.3

Integratie

2.3.1

De gemeente voert een actief integratiebeleid. Inwoners vanuit alle
bevolkingsgroepen moeten worden gestimuleerd om aan evenementen en culturele
uitingen/manifestaties deel te nemen of zelf initiatief te nemen tot het houden van
dergelijke evenementen. De Stichting Marketing Huizen kan daarvoor een platform
bieden.

2.3.2

De gemeente zal toezien op de voortgang en effectiviteit van het
inburgeringprogramma, dit om de samenhang van onze pluriforme bevolking te
verstevigen door de grondwaarden van onze samenleving beter te verbreiden. In
2011 komt er een voorstel op welke wijze religieuze en maatschappelijke
organisaties, jeugdwerk, scholen, wijkcentra en andere activiteiten daartoe bijdragen
kunnen leveren.
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2.4

Kwaliteit van de dienstverlening

2.4.1

De gemeentelijke dienstverlening dient op een correcte en klantvriendelijke wijze
plaats te vinden, zodat er een goede wisselwerking tussen burgers en gemeente
blijft. Door de resultaten van Huizen te vergelijken met die van andere gemeenten
zal de kwaliteit en effectiviteit van de gemeentelijke organisatie geoptimaliseerd
worden. Nog in 2010 zullen de resultaten van deze vergelijking aan de raad
aangeboden worden.

2.4.2

Digitale dienstverlening blijft absolute prioriteit houden. In 2010 zal een rapport
opgesteld worden welke producten en diensten nu reeds digitaal aangeboden
worden en een voorstel welke nog gedigitaliseerd gaan worden.

2.5

Communicatie

2.5.1

De website en de gemeentepagina van de gemeente Huizen in het Nieuwsblad voor
Huizen moeten meer aandacht schenken aan een duidelijke, begrijpelijke uitleg van
het gemeentelijk beleid en handelen. De agendapunten van de raads- en
commissievergaderingen dienen expliciet en gemakkelijk toegankelijk weergegeven
te worden en ook resumés van vergaderingen zijn eenvoudig en snel te raadplegen.

2.5.2

Betrouwbare en dekkende verspreiding van de gemeentepagina is belangrijk om
alle inwoners te bereiken; desnoods door gebruik te maken van meerdere
weekbladen. In 2010 wordt een voorstel van het college tegemoet gezien om dit te
realiseren.

2.5.3

Om de lokale politiek dichter bij de Huizer inwoners te brengen, zal de gemeente
willekeurig gekozen inwoners persoonlijk uitnodigen om een raadsvergadering bij te
wonen. Hierbij hoort een gastvrije ontvangst en een duidelijke uitleg over de
werkwijze van de gemeenteraad en het college. Dit initiatief zal een jaar
uitgeprobeerd worden waarna een evaluatie volgt.

2.6

Regionale samenwerking en herindeling

2.6.1

De gemeente Huizen moet in gewestverband een voortrekkersrol houden en
duidelijkheid creëren over de eigen doelstellingen op grensoverschrijdende
beleidsterreinen als veiligheid, milieu, volksgezondheid, WMO, opvang dak- en
thuislozen.

2.6.2

Regionale samenwerking met andere gemeenten wordt gestimuleerd maar daarbij
geldt wel als uitgangspunt dat meerwaarde, efficiencywinst en kwaliteit van
dienstverlening aan de Huizer inwoners als uitgangspunt dienen.

2.6.3

In de herindelingdiscussie in de regio treedt de gemeente Huizen de ontwikkelingen
binnen de buurgemeenten met open vizier tegemoet. De gemeente Huizen zal
blijven streven naar logische grenzen die tevens recht doen aan een duurzame
oplossing, vermindering van spanningen, behoud van Huizer voorzieningen en het
versterken van de bestuurskracht in de regio.
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2.7

Toekomstvisie

2.7.1

De toekomstvisie Huizen 2020 zal in 2013 geactualiseerd worden. Actualisering zal
dan richting moeten geven voor de verdere looptijd van deze toekomstvisie.
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3.

Openbare Orde en Veiligheid

3.1

Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde

3.1.1

Uitgangspunt is een Huizen waarin iedereen, jong en oud, zich veilig voelt met een
lokale overheid die zich daarvoor aantoonbaar inzet. Openbare orde en veiligheid
vereisen een integrale aanpak van het beleid en de uitvoering en een mix van
preventie en bestraffing.

3.1.2

Het integraal veiligheidsbeleid wordt de komende periode gecontinueerd. Hierbij
moet de nadruk liggen op de veiligheid in de woon- en leefomgeving. Bovendien
draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Over de
resultaten wordt jaarlijks gerapporteerd aan de gemeenteraad.

3.1.3

Intimidatie en geweld door jongeren, bijvoorbeeld rond de winkel- en uitgaanscentra,
wordt niet getolereerd. Er wordt een lik-op-stuk-beleid gevoerd. Dit is voor de
komende vier jaar een centraal thema in het integraal veiligheidsbeleid. Afspraken
die hierover met de politie zijn gemaakt, moeten ook bij de burgers bekend zijn.
Overlastgevende jongeren en hun ouders worden aangesproken op hun gedrag. De
politie dient snel en krachtig op te treden tegen burenoverlast en tegen
(geluid)overlast in de openbare ruimte. De wijkagent heeft hierbij een zeer
belangrijke verbindende en signalerende functie. Jaarlijks worden wijkbewoners
actief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de veiligheid in hun
wijk.

3.1.4

De gemeente maakt een koppeling tussen welzijn, sport en veiligheid door
probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren en hen individueel
kansen te bieden om via school of werk terug te keren naar het rechte pad.

3.1.5

Om geweld en vandalisme te bestrijden dient de politie tijdens de weekeinden ’s
avonds en ‘s nachts zichtbaar aanwezig te zijn bij horecagelegenheden, zowel
rondom als op de belangrijkste (fiets)routes daar vandaan.

3.1.6

Het is van belang dat de wettelijke leeftijd voor de verkoop van alcohol (vanaf 16
jaar voor zwakalcoholhoudende dranken en vanaf 18 jaar voor
sterkalcoholhoudende dranken) strikt wordt gehandhaafd in alle gelegenheden waar
alcohol wordt verkocht.

3.1.7

Drugshandel (in het bijzonder in en rond de scholen) wordt krachtig bestreden.
Illegale wietteelt wordt opgespoord en bestraft.
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3.1.8

Het aantal BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren) met voldoende
bevoegdheden van handelen op het gebied van verkeers- en milieuovertredingen
wordt ten minste gehandhaafd. Hierdoor kan preventief en daadwerkelijk de
veiligheid verbeterd worden.

3.1.9

Vrijwilligers zijn onmisbaar bij het bestrijden van branden en bij andere
hulpverlening. Vrijwilligersmanagement en overleg met werkgevers van vrijwilligers
moeten een hogere prioriteit krijgen.

3.1.10

Horecaondernemers zijn mede verantwoordelijk voor het handhaven van de orde in
en rond de uitgaanscentra. De gemeente dient het convenant dat met ondernemers
gesloten is te evalueren. Ook omwonenden dienen daarbij betrokken te worden.

3.1.11

Er komt een proef met betrekking tot flexibele sluiting van horecagelegenheden tot
maximaal 04.00 uur - 05.00 uur.

3.2

Samenwerking met partners

3.2.1

Gemeentelijke stimulering van initiatieven / projecten van inwoners en organisaties
die bijdragen in goed burgerschap en sociaal gedrag wordt wenselijk geacht,
bijvoorbeeld in de vorm van burgerinitiatief en/of “stadsregels”.

3.2.2

De gemeente maakt werk van de verbetering van die woon- en leefomgeving,
samen met andere partners, zoals De Alliantie, bewoners, winkeliers en bedrijven,
de politie, brandweer, Versa Welzijn en andere betrokken partijen

3.2.3

Buurtpreventie-initiatieven kunnen een nuttige aanvulling
veiligheidsbeleid. De gemeente faciliteert deze initiatieven.

3.2.4

Het project Huiselijk Geweld wordt onverkort voortgezet, waarbij een actieve sociale
controle en aandacht van buurtbewoners een rol spelen. Voor slachtoffers moet in
de regio een adequate opvang aanwezig zijn.

3.2.5

De gemeentelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de hulpverlening op het
water blijft gedelegeerd aan de KNRM.

3.3

Handhaving

3.3.1

De regels die we met elkaar afspreken moeten ook worden gehandhaafd. Toezicht
en handhaving dienen primair door mensen te worden uitgevoerd.

3.3.2

Camera’s voor toezicht en handhaving van regels vormen een nuttige aanvulling op
het reguliere toezicht dat door agenten wordt uitgevoerd. Er wordt een proef gestart
met cameratoezicht op onveilige plekken.

vormen

op

het
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3.4

Politie

3.4.1

De gemeente Huizen voert een actieve lobby om te voorkomen dat er bezuinigingen
worden doorgevoerd op de politie. De inzet moet erop zijn gericht om het aantal
agenten in Huizen uit te breiden.

3.4.2

Het Politiebureau Huizen dient dag en nacht bemand te zijn. Deze bemanning dient
in elk geval te bestaan uit politiefunctionarissen. Daarnaast is de inzet van
burgerpersoneel mogelijk.
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4.

Openbare ruimte, milieu en begraven

4.1

Openbare ruimte

4.1.1

Een goede inrichting en onderhoud van de openbare ruimte draagt bij aan de
sociale veiligheid. De aanpak van zwerfafval dient verder gecontinueerd te worden
en zo nodig geïntensiveerd. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ moet zoveel mogelijk
worden toegepast. Voor ergernissen in de openbare ruimte, wordt de bestuurlijke
boete ingevoerd.

4.1.2

Bewoners worden direct betrokken bij de herinrichting van straten na bijvoorbeeld
rioolvernieuwing. Te denken valt dan aan de inrichting van de weg, parkeerplaatsen,
groenvoorzieningen etc.. Bezien zal worden of de betrokkenheid van burgers
vergroot kan worden door de betrokkenheid te organiseren op buurtniveau, in plaats
van op wijkniveau. Uiterlijk bij de voorjaarsnota 2011 zal het college hiertoe een
voorstel voorleggen aan de gemeenteraad.

4.1.3

Over de mogelijkheden om in het warme zomerseizoen de groencontainer iedere
week te ledigen zal het college nader rapporteren bij de voorjaarsnota 2010.

4.2

Milieu

4.2.1

De gemeentelijke ambities inzake duurzaamheid en milieubeleid worden
geïntensiveerd. Op basis van de uitkomsten van een raadsconferentie, te houden
voor 1 januari 2011, zal het ambitieniveau worden bepaald.

4.2.2

De gemeente hanteert in samenwerking met burgers, milieuorganisaties en
bedrijven een actief milieu en energiebeleid door middel van het stimuleren van
milieubewust gedrag. 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, of de vervanging
van het gemeentelijk wagenpark of de openbare verlichting moeten duurzame
oplossingen gebruikt worden.

4.2.3

In het duurzaamheidsbeleid staan concrete acties centraal in plaats van prestigeobjecten. De subsidie voor verdubbeling van lokale acties blijft bestaan.

4.2.4

Stankoverlast en hinder als gevolg van algen en waterplanten bij de Gooimeerkust
zullen in samenspraak met de verantwoordelijke instanties worden aangepakt. De
kwaliteit, het recreatieve gebruik en de uitstraling van de stranden en de boulevards
langs de Gooimeerkust moet worden verbeterd. Stankoverlast en hinder als gevolg
van blauwalg en waterplanten moeten daarom via het BEZEM-project voortvarend
worden aangepakt.

4.2.5

Waternet en de gemeente Huizen dienen de onderlinge samenwerking te
verbeteren en een einde te maken aan de ambtelijke verkokering van deze
organisaties. De laatste drie overstorten moeten worden aangepakt. De realisatie
van gescheiden stelsels in de oude villagebieden dient versneld te worden
uitgevoerd, zodat deze bron van onder andere blauwalgvorming wordt aangepakt.
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4.3

Begraven

4.3.1

Begraafplaatsen in Huizen zijn een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

4.3.2

De begraaftarieven worden met maximaal het inflatiepercentage verhoogd.

4.3.3

Alle paden op de begraafplaatsen worden verhard, zodanig dat het eindresultaat is
dat mensen met rolstoel of rollator zelfstandig bij de graven kunnen komen. De
functie van voorloper wordt weer ingevoerd.
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5.

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Verkeer en Vervoer

5.1

Ruimtelijke ontwikkeling

5.1.1

Als algemeen uitgangspunt geldt dat openbaar groen en recreatief groen niet
worden bebouwd. Er kan een flexibele houding aangenomen worden t.a.v. het
bebouwen van niet gebruikt particulier groen

5.1.2

Als algemeen uitgangspunt geldt dat er niet meer zal worden bebouwd met als op
zich zelf staand doel om de gemeentebegroting sluitend te maken. De eerdere
annulering van de bebouwing bij het Holleblok en de 2e fase Vista blijft ook in deze
raadsperiode onverkort gehandhaafd. Bovendien vindt er geen bebouwing plaats op
het Ericaterrein, inclusief de randen Ericastraat en Naarderstraat en de Volkstuinen.

5.1.3

Het karakter van het oude dorp moet worden behouden. Oude panden die
karakteristiek voor Huizen zijn dienen zoveel mogelijk te worden behouden. De
Stichting Behoud het Oude Dorp heeft hierin een adviserende rol.

5.1.4

Het is van belang om deze collegeperiode nog in te zetten op de realisatie van de
As Dorp richting Haven. De Havenstraat dient als verbindingszone tussen Haven en
Oude Dorp een forse herinrichting te ondergaan, waarbij ook ruimte wordt
gecreëerd voor een verrassende logistieke verbinding (toeristische bus, stoomtrein,
huurfietsroute, kabelbaan, o.i.d.).

5.1.5

Het is van belang dat het Oude Raadhuisplein na de herinrichting een gezellige
uitstraling krijgt. Waar mogelijk bevordert het gemeentebestuur de vestiging van
meer horeca (terrassen).

5.1.6

Bijzondere aandacht verdient daarbij de voormalige krachtcentrale op het terrein
van BNI. Hiertoe zal in 2010 in samenspraak met BNI een inrichtingsplan worden
opgesteld. Van uit de daarvoor gereserveerde middelen zal deze herinrichting nog
in deze collega-periode kunnen worden uitgevoerd. De kant van de Havenstraat
grenzende aan het Lucent terrein wordt bij voorkeur worden ingevuld met
grootschalige detailhandel (publiekstrekkers). Zoals afgesproken met de Huizer
Ondernemers Federatie zal hier (behoudens Lidl) geen verdere uitbreiding van
detailhandel worden gerealiseerd.

5.1.7

Met de ontwikkeling van het nautisch havenkwartier en de woningbouw aan de
haven is een nieuwe impuls gegeven en wordt Huizen op de kaart gezet De visie op
de tweede en derde fase Oude Haven wordt geactualiseerd. Waar mogelijk zal de
woningbouw worden voortgezet en verder zal aansluiting worden gezocht met de al
aanwezige recreatieve voorzieningen.
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5.1.8

In navolging van de ontwikkeling van Huizen als dé Haven van het Gooi dienen
recreatiefuncties van het Gooimeer verder ontwikkeld te worden, waarbij vooral de
strand- en zwemfaciliteiten moeten worden verbeterd. Uiterlijk medio 2011 zal over
de uitwerking hiervan worden gerapporteerd aan de gemeenteraad.

5.1.9

In deze collegeperiode zullen de mogelijkheden worden onderzocht van een
economische en ruimtelijke kwaliteitsimpuls voor de kuststrook langs het Gooimeer.

5.1.10

Burgers, bedrijven en maatschappelijke sectoren zijn gebaat bij snelle vormen van
internet, telefonie en televisie. Dit vergt veel bandbreedte, waarvoor glasvezel een
toekomstvast medium is. Aansluiting van de gemeente Huizen op het
glasvezelnetwerk is daarom van groot belang. De gemeente Huizen neemt in
regionaal verband initiatieven om dit op zo kort mogelijke termijn te kunnen
realiseren.

5.2

Volkshuisvesting

5.2.1

De kansen voor jongeren, ouderen en gehandicapten op de woningmarkt dienen te
worden vergroot. Dit kan zowel geschieden door een beleid dat gericht is op het
bevorderen van de doorstroming als op het bouwen voor deze doelgroepen.

5.2.2

Woningbouwcorporaties worden aangesproken op de inzet van hun maatschappelijk
kapitaal voor betaalbare huisvesting van ouderen en jongeren. De gemeente Huizen
gaat in samenwerking met woningcorporaties en projectontwikkelaars zoeken naar
nieuwe woonvormen voor ouderen en naar oplossingen voor levensloop bestendig
bouwen. Met woningbouwcorporaties worden afrekenbare prestatieafspraken
gemaakt. Zij worden ook aangesproken op de leefbaarheid.

5.2.3

De beperkte ruimtelijke mogelijkheden, het tekort aan betaalbare woningen in de
regio en de gevolgen van de toekomstige mogelijkheden van liberalisering van de
woningmarkt vragen nadrukkelijk om afstemming tussen de regiogemeenten over
de kwantiteit en de differentiatie van de woningbouw en het probleem van het
zogenaamd "scheef wonen". De gemeente pleit er in regionaal verband voor
maatregelen te nemen die er toe moeten leiden de dynamiek (vergroting van de
verhuisbewegingen) op de woningmarkt te vergroten waarbij in elk geval de
doelgroepen die genoemd zijn in de Regionale Woonvisie (jongeren, jonge gezinnen
en mensen die zorg nodig hebben) meer kans maken om voor (andere) woonruimte
in aanmerking te komen.

5.2.4

Op locaties waar bedrijven uit het Oude dorp weggaan, is plek voor in de omgeving
passende nieuwbouw. Op deze plekken komen bij voorkeur betaalbare woningen en
appartementen voor jongeren, jonge gezinnen en ‘doorstromende’ ouderen. Bij
nieuwbouw projecten moet rekening worden gehouden met het toenemend aantal
thuiswerkers. Bijvoorbeeld door de aanleg van glasvezelnetten.

5.2.5

Het college gaat, in nauw overleg met de woningbouwcorporaties, maatregelen
nemen die er toe moeten leiden dat de dynamiek op de woningmarkt wordt vergroot.
Het college richt zich hierbij in elk geval op de doelgroepen die genoemd zijn in de
Regionale Woonvisie (jongeren, jonge gezinnen en doorstromende ouderen), zodat
deze groepen meer kans maken om voor (andere) woonruimte in aanmerking te
komen.
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5.2.6

Indien Schoolbestuur Ichthus de Wilhelminaschool afstoot, zal het gebied van de
Koningin Wilhelminaschool ontwikkeld worden tot een qua maatvoering bij dit
gebied passend Wilhelminahofje met betaalbare woningen voor ouderen. Indien
mogelijk, zullen beeldbepalende elementen van de school worden behouden.

5.2.7

De locatie Naarderstraat 66 wordt bebouwd. De eerder gemaakte afspraken
hierover worden onverkort gehandhaafd.

5.3

Verkeer en vervoer

5.3.1

Voor de groei van de economie is bereikbaarheid van de regio een absolute
noodzaak. De gemeente geeft prioriteit aan een actieve bijdrage vanuit de regio om
de regionale verkeersproblematiek op de A1 en de A27 aan te pakken.

5.3.2

Het openbaar vervoer is een nuttige aanvulling op het autoverkeer. Huizen moet
daarom goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Goede busverbindingen
met regiogemeenten zijn noodzakelijk. Goede busverbindingen met de ons
omringende NS-stations zijn noodzakelijk. De gemeente zal zich hiervoor blijven
inzetten.

5.3.3

De gemeente Huizen neemt een positieve grondhouding in ten aanzien van de
aanleg van een HOV-lijn, mits er sprake is van een substantiële tijdwinst en
afgezien kan worden van een aparte busbaan tussen het busstation en de kruising
´t Merk – Bovenmaatweg.

5.3.4

Alvorens definitief wordt besloten tot medewerking aan een HOV-lijn zal een
alternatief tracé, dat gebaseerd is op de ondertunneling van de hei richting
Hilversum, nader worden onderzocht. Dit tunnelplan zal met een positieve
grondhouding naar de diverse instanties worden verdedigd.

5.3.5

De gemeente zal samen met de regiogemeenten bij de rijks – en provinciale
overheid krachtig pleiten voor de aanleg van een railverbinding Almere – Hilversum
– Utrecht, met een station nabij Huizen. Een actieve houding wordt tevens
aangenomen bij het agenderen bij hogere overheden en gewest van de regionale
verkeersproblematiek op de A1 en A27.

5.3.6

Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd door de realisering van voldoende
fietsenstallingen in winkelcentra. Er wordt gestreefd naar bewaking van deze
stallingen hetgeen gekoppeld moet worden aan een werkgelegenheidsproject. Aan
de kwaliteit van de infrastructuur voor fietsers worden hoge eisen gesteld.
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5.3.7

Huizen moet werk maken van ‘kindlinten’, veilige loop- en fietsroutes voor kinderen
van en naar school en sportcomplexen. Al dan niet met fietstunnels onder de
belangrijke verkeersaders. Kinderen met de auto naar school brengen moet worden
ontmoedigd. De verkeersveiligheid rondom peuterspeelzalen, scholen en
kinderopvang verdient speciale aandacht.

5.3.8

Het college rapporteert uiterlijk bij de voorjaarsnota 2011 over de mogelijkheid van
een voor mensen met een beperking toegankelijke route vanaf de Bolder naar het
centrum van het Oude Dorp.
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6.

Economie en Werkgelegenheid

6.1

Economie

6.1.1

Er worden geen initiatieven genomen en ondersteund om de bestaande
mogelijkheden van de winkelopenstelling op zondag te verruimen. Een uitzondering
kan zijn een eventueel ruimere openstelling in het havengebied (nautisch
havenkwartier) gezien de beoogde toeristisch recreatieve ontwikkeling en betekenis.

6.1.2

Om de economische vitaliteit in onze gemeente en regio te behouden en te
versterken zal actief ingezet moeten worden op de integratie van economie en
werkgelegenheid en op de vermindering van vrijblijvendheid in de regionale
samenwerking op deze werkterreinen. Er zal een gezamenlijke visie moeten worden
ontwikkeld op economie en werkgelegenheid in de Gooi- en Vechtstreek.

6.1.3

Uitgangspunten voor regionale economische stimulering, voor zover zij ruimtelijke
implicaties hebben, worden weergegeven in de structuurvisie die de gemeente
Huizen ontwikkelt.

6.1.4

In regionaal verband wordt de zorgeconomie blijvend ondersteund, ondermeer door
middel van het innovatieplatform iZovator.

6.1.5

Het gemeentebestuur voert periodiek overleg met het bedrijfsleven over lokale
maatregelen/acties in deze lastige economische tijd. . Intensief contact met de
ondernemersorganisaties is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Een
periodieke bedrijvenpeiling onder alle ondernemers geeft vervolgens nog meer
inzicht om de gemeentelijke dienstverlening aan het bedrijfsleven op een hoger plan
te brengen.

6.1.6

De gemeente geeft voorrang aan de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf.
Dit is de motor van de Huizer Economie. Het ondernemersloket moet zich
specialiseren in dit soort bedrijven. De gemeente heeft een voorwaardenscheppende taak en is verantwoordelijk voor een goede infrastructuur en
bereikbaarheid. Onnodige regelgeving belemmert de economische ontwikkeling.

6.1.7

Het aanjagen van economische groei (o.a. door innovatie in en tussen de regionale
speerpuntsectoren media, toerisme en zorg) en de regionale samenwerking m.b.t.
bedrijventerreinen wordt voortgezet op het huidige niveau (dat wil zeggen een
gemeentelijke bijdrage van twee euro per inwoner), om nieuwe werkgelegenheid in
onze regio te stimuleren.

6.1.8

De huidige rol van de gemeente bij de uitvoering van het evenementenbeleid wordt
voortgezet. De Stichting Marketing Huizen dient een structurele basisfinanciering te
krijgen. Evenementen dienen vanuit de samenleving te worden geïnitieerd en voor
tenminste 75% vanuit sponsoring te worden bekostigd.
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6.2

Hoofdwinkelcentrum

6.2.1

De komende 4 jaar zullen verdere stappen worden gezet om het
Hoofdwinkelcentrum te realiseren. Het ingezette actieve grondbeleid wordt
voortgezet om het proces zo nodig vlot te trekken en te sturen. Met de realisatie van
het Hoofdwinkelcentrum en de geplande upgrading van het Oude Raadhuisplein
kan het Hoofdwinkelcentrum nog meer haar eigen rol in de regio innemen. Gratis
parkeren blijft uitgangspunt. Het college rapporteert voor 1 juli 2010 over de
eventuele mogelijkheden van een tijdelijke invulling van de locatie Keucheniusstraat.

6.3

Werkgelegenheidsbeleid

6.3.1

Binnen de daarvoor bestaande mogelijkheden zal een actieve lobby worden
gevoerd voor het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid, waarbij de nadruk op
kleinschalige en/of hoogwaardige werkgelegenheid zal liggen.

6.3.2

Toerisme is een kansrijke sector voor het realiseren van nieuwe werkgelegenheid.
De kansen dienaangaande moeten volop worden benut, onder meer door het
profileren van de haven van het Gooi en door het beter benutten van kansen en
mogelijkheden van de kustzone van haven tot de aanloophaven.

6.4

Winkelcentra

6.4.1

In het economisch beleid houdt de gemeente rekening met de positie van de
buurtwinkelcentra (Holleblok, Kostmand, Phohi). Zo mogelijk worden in de
randvoorwaardelijke sfeer maatregelen getroffen om de positie van deze
winkelcentra te versterken.

6.4.2

De upgrading van het winkelcentrum Oostermeent wordt door de gemeente
ondersteund.

6.4.3

De winkelcentra en de bedrijventerreinen moeten schoon, goed onderhouden en
veilig zijn. initiatieven om onze winkelgebieden en bedrijventerreinen te certificeren
met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) worden ondersteund. De gemeente
moet actief participeren in het KVO-traject of waar nodig deze trajecten zelf starten
met ondersteuning van de Kamer van Koophandel en het midden- en kleinbedrijf.

23

7.

Sociale voorzieningen

7.1

Meedoen aan de samenleving

7.1.1

Als uitgangspunt geldt dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan de
samenleving. Wie kan werken, werkt. Wie niet kan werken, draagt – voor zover dit in
zijn of haar vermogen ligt – op een andere wijze bij aan de samenleving,
bijvoorbeeld door met behoud van uitkering (gemeentelijke) werkzaamheden uit te
voeren die een algemeen belang dienen of door vrijwilligerswerk te doen. Via de
Wet Sociale Werkvoorziening, participatiebanen en leerwerktrajecten kan de
gemeente dit faciliteren.

7.1.2

Binnen de wettelijke mogelijkheden zal het college het voor asielzoekers, die een
verblijfsstatus hebben gekregen, mogelijk maken om hun plaats in de samenleving
te vinden door het aanvaarden van (vrijwilligers)werk. Zij moeten inburgering met
werk kunnen combineren.

7.1.3

Vrijwilligerswerk is de smeerolie van onze samenleving en het doen van
vrijwilligerswerk geeft veel mensen voldoening en een zinvolle tijdsbesteding.
Activiteiten die hierop gericht zijn, worden blijvend ondersteund.

7.2

Werk en Inkomen

7.2.1

Voor de gemeente Huizen is werk een topprioriteit. De beste sociale voorziening is
immers een betaalde baan.

7.2.2

In tijden van economische recessie dreigen groepen mensen hun baan te verliezen.
Tegelijkertijd weten we dat over enkele jaren een tekort aan arbeidscapaciteit zal
optreden. De periode van economische recessie vraagt daarom om
overbruggingsmaatregelen. Vanuit de gemeente dienen extra inspanningen te
worden verricht om te voorkomen dat mensen die hun baan verliezen in de bijstand
komen. Hierover dienen concrete afspraken gemaakt te worden met het UWV.

7.2.3

In 2010 wordt een onderzoek uitgevoerd naar het oprichten van een eigen
“werkbedrijf” door de gemeente. Hier kunnen gemeentelijke taken, die nu blijven
liggen, worden uitgevoerd door mensen met een (tijdelijke) bijstandsuitkering, die
zich op deze manier nuttig maken voor de samenleving en ervaring opdoen voor
doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt. Gedacht kan worden aan taken m.b.t.
groenonderhoud, wijkwachten, etc.

7.2.4

De gemeente bevordert maatschappelijk ondernemen in de profitsecor door
bijvoorbeeld werkgevers te stimuleren om mensen in dienst te nemen met een
grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Uiteraard geeft de gemeente hierbij het goede
voorbeeld. Door grote projecten maatschappelijk verantwoord aan te besteden met
aandacht voor kwaliteitseisen op het gebied van sociaal beleid, duurzaamheid en
diversiteitbeleid. De gemeente dient actief te stimuleren dat er (meer) werkplekken
komen voor mensen met een handicap. De gemeente gaat de mogelijkheden voor
WSW-plaatsen intensiever benutten. Actieve aandacht voor jongeren werk- en
stageplekken waarbij samenwerking met o.a. ROC´s gezocht wordt voor het
opzetten van een stagemarkt naast de al bestaande banenmarkt.
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7.3

Armoedebestrijding

7.3.1

Van veel gemeentelijke voorzieningen wordt nog steeds geen gebruik gemaakt. De
lokale nieuwsbrief van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente en de
berichtgeving in de lokale media worden blijvend en gestructureerd ingezet als
informatiekanaal naar doelgroepen.

7.3.2

Maatschappelijke
organisaties
(zoals
bijv.
ouderenbonden,
scholen,
sportverenigingen, MEE), kerken en intermediaire organisaties (zoals de
Voedselbank en organisaties voor maatschappelijk werk, verslavingszorg en
geestelijke gezondheidszorg) worden actief betrokken bij informatievoorziening over
de mogelijkheden van het gemeentelijk armoedebeleid.

7.3.3

Het aanvragen van een dergelijke voorziening moet eenvoudig in opzet zijn
waardoor het, voor inwoners die het nodig hebben, laagdrempelig wordt om er
gebruik van te maken.

7.3.4

Voor mensen met schulden, inclusief zelfstandige ondernemers, moet
schuldhulpverlening direct beschikbaar zijn. Zonder wachtlijst. Mensen wachten
vaak (te) lang voordat ze om hulp vragen. Het voortvarend helpen van deze groep
mensen is belangrijk om ergere problemen als huisuitzetting te kunnen voorkomen.

7.3.5

De aanvragen bij het Fonds ‘Bijzondere Noden’ en bij de Voedselbank worden
jaarlijks geanalyseerd. Mede op basis van deze analyses wordt het gemeentelijk
armoedebeleid waar nodig aangepast.

7.3.6

De huisvesting van de Voedselbank in Huizen dient structureel geregeld te worden.
Het college krijgt de opdracht om te onderzoeken of dit regionaal ingevuld kan
worden.
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8.

Onderwijs en cultuur

8.1

Onderwijs

8.1.1

Scholen in Huizen concentreren zich op kwalitatief goed onderwijs, waarbij kennisoverdracht en sociale vaardigheden weer centraal staan. Dat is dé taak van de
scholen. De scholen zullen met steeds meer organisaties samenwerkingsafspraken
moeten maken om activiteiten zoals kinderopvang, sport en culturele activiteiten
vorm te kunnen geven. Het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin, jongerencentra
en andere organisaties worden intensief betrokken om de structurele samenwerking
op te zetten.

8.1.2

De gemeente Huizen staat positief tegenover initiatieven van scholen die er toe
leiden dat in elke wijk een brede school wordt gerealiseerd. Om de realisatie te
stimuleren wordt een startsubsidie verleend.

8.1.3

Een veilige schoolomgeving is een must. Hier horen het creëren van een
verkeersveilige omgeving door middel van schoolzones, veilige oversteekplaatsen
en veilige fiets/ en looproutes bij. Dit zal in nauwe samenwerking met de scholen
opgepakt worden.

8.1.4

Er wordt een beleid ontwikkeld op het gebied van de kinderopvang, waardoor
kinderopvang in de eigen buurt mogelijk wordt. Leegstaande (onderwijs)gebouwen
kunnen hiervoor tijdelijk gebruikt worden. Het beleid moet ook leiden tot een
optimale samenwerking tussen aanbieders van kinderopvang, onderwijs, cultuur en
sport. Samenwerking en afstemming met de wijkcentra over het aanbod is
noodzakelijk om overlap te voorkomen.

8.2

Cultuur

8.2.1

Het karakter van het oude dorp moet worden behouden. Oude panden die
karakteristiek voor Huizen zijn en het cultureel historisch en industrieel erfgoed
representeren, dienen zoveel mogelijk te worden behouden. De Stichting Behoud
het Oude Dorp krijgt hierin een adviserende rol.

8.2.2

Een heldere rolverdeling tussen gemeente en (culturele) instellingen en de Stichting
Marketing Huizen, zodat duidelijk wordt wat zij van elkaar mogen verwachten. Voor
de gemeente is een duidelijke regierol weggelegd. De gemeente bevordert dat
instellingen bijdragen aan de doelstellingen van het gemeentelijk cultuurbeleid.

8.2.3

De bibliotheek, het Huizer Museum en de Graaf Wichman moeten beter benut
worden als centrale ontmoetingsplaats van Huizen voor informatie, recreatie en
educatie. Daar kunnen gemeentebrede activiteiten zoals voorstellingen, lezingen,
cursussen, een leescafé en dergelijke een prima onderdak vinden. De gemeente
stimuleert samenwerking tussen deze instellingen en zou de oprichting van een
programmacommissie toejuichen.
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8.2.4

Er komt een onderzoek wat zich erop richt dat er een overeenstemming komt met
een exploitant van het Theater voor de 40 “Verenigingsavonden”. Dit kan ook onder
aansturing van een andere organisatie in de regio plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld
Spant!.

8.2.5

Culturele activiteiten voor jongeren verdienen extra aandacht. Deze worden niet
voor jongeren maar met jongeren bepaald. Tram en Rumoer zijn de plekken bij
uitstek om jongeren te bereiken. Dit moet worden versterkt.

8.3

Dierenwelzijn

8.3.1

Het college schenkt blijvende aandacht aan de uitvoering van de doorlopende
activiteiten vanuit de nota Dierenwelzijn.

8.3.2

Met het oog op het efficiënt coördineren van het dierenwelzijnsbeleid worden met
instellingen die zich op regionaal of bovenregionaal niveau bezig houden met
dierenwelzijn afspraken gemaakt. Het Gewest kan hierin een rol vervullen.

8.3.3

In 2011 wordt het gebruik van de hondenuitrengebieden geëvalueerd.

8.3.4

Het college onderzoekt de mogelijkheden om de egel- en eekhoornopvang naar
Huizen te halen.
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9.

Toerisme, sport en recreatie

9.1

Toerisme

9.1.1

Via iTrovator en het Regionaal Bureau voor Toerisme zal blijvend geïnvesteerd
worden in de marketing en promotie van de regio, zowel ten aanzien van de
recreatief-toeristische als van de zakelijke markt.

9.1.2

De gemeente streeft naar meer synergie tussen investeringen van de provincie in
marketing en promotie van Noord-Holland en investeringen door het Gewest in
regionale marketing en promotie.

9.1.3

De gemeente zet zich in om voor onze regio toegevoegde waarde te behalen met
thematische samenwerking (bijvoorbeeld arrangementen) met Utrecht, Almere en
Amsterdam.

9.1.4

De gemeente zal de huidige actieve rol bij de uitvoering van het toeristisch beleid en
het evenementenbeleid voortzetten. De Stichting Marketing Huizen dient een
structurele basisfinanciering te krijgen. Evenementen dienen vanuit de samenleving
te worden geïnitieerd en voor tenminste 75% vanuit sponsoring te worden
bekostigd.

9.1.5

Om Huizen toeristisch verder op de kaart te zetten, zal aan de realisatie van de
verbindingszone tussen het Hoofdwinkelcentrum en het Nautisch Kwartier hoge
prioriteit worden gegeven.

9.1.6

In vervolg op de ontwikkeling van Huizen als dé Haven van het Gooi dienen
recreatiefuncties van het Gooimeer verder ontwikkeld te worden, waarbij vooral de
strand- en zwemfaciliteiten moeten worden verbeterd.

9.1.7

Om ruimte te bieden aan kampeerders in Huizen wordt onderzocht of bijvoorbeeld
de locatie ten zuiden van de Waterzuiveringsinstallatie bij de IJsselmeerstraat in
aanmerking kan komen voor een eenvoudige, goedkope kampeergelegenheid.

9.1.8

In overleg met de hulpdiensten dient in de komende collegeperiode te worden
onderzocht of het mogelijk is dat de kermis verplaatst wordt naar de Naarderstraat.
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9.2

Sport en recreatie

9.2.1

De gemeente ondersteunt de werving en het behoud van vrijwilligers bij
sportverenigingen.

9.2.2

De actieve rol van de gemeente bij het sportplatform en het sportcafé zal worden
gecontinueerd.

9.2.3

Er komt een visie op het Stadspark waarin de recreatieve functie voorop staat en
waarbij de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt.

9.2.4

Door te streven naar combinaties van functies wordt bezien of een volwaardige
accommodatie voor de voetbalclub AH’78 (in de huidige omvang) meer en beter kan
worden ingepast. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan is een verplaatsing van deze
voetbalclub naar De Wolfskamer bespreekbaar.

9.2.5

In het Stadspark zal een water- of natuurspeelplaats worden opgenomen.

9.2.6

Om Huizer sportverenigingen binnen de gemeentegrenzen te kunnen laten trainen
en spelen op aanvaardbare tijden zal, als voldoende draagvlak aanwezig blijkt te
zijn bij de betreffende sportverenigingen, een extra sporthal worden gerealiseerd.

9.2.7

Sportaccommodaties dienen structureel beter benut te worden, bijvoorbeeld door
meer combinaties met na- of tussenschoolse kinderopvang.

9.2.8

In het sportbeleid van de gemeente zal aandacht gegeven blijven worden aan het
faciliteren van ouderen en mensen met een beperking die willen sporten; in het
bijzonder geldt dat voor hen die hun sport in regionaal verband moeten beoefenen.

9.2.9

Onderzocht wordt of op het middelste speelveld bij de ijsbaan in de 2e fase van de
Vista een Cruyff Court, een modern trapveld voor de jeugd, kan worden
gerealiseerd.
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10.

Maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid

10.1

Meedoen aan de samenleving

10.1.1

De vraaggestuurde aanpak in het Wmo-beleid wordt voortgezet.

10.1.2

Voor zover het welzijnswerk in de gemeente Huizen zich richt op individuele
ondersteuning wordt dit binnen het Wmo netwerk uitgevoerd en klantvolgend
gefinancierd.

10.1.3

De belbus, de boodschappenbus en hulp in huishouding zijn diensten die worden
voortgezet, zolang zij blijven aansluiten op de individuele vraag. De hulp bij mensen
thuis moet op een goed kwalitatief niveau zijn en blijven.

10.1.4

Ondersteunende begeleiding voor cliënten met lichamelijke of psychische klachten
moet mogelijk blijven. De gemeente heeft hierin een regierol en neemt het initiatief.

10.1.5

Het WMO loket dient een ‘spin in het web-functie’ te zijn en dient een ‘begrip’ te
worden als het gaat om informatievoorziening en verwijzing. Medewerkers van het
WMO loket gaan op huisbezoek, als een bezoek aan het WMO loket zelf niet meer
kan.

10.1.6

Alle Wmo-doelgroepen (waaronder dus ook mensen met lichamelijke, verstandelijke
of psychische beperkingen) dienen de mogelijkheid te krijgen om, zo nodig met hulp
vanuit het Participatiecentrum, hun deelname aan de samenleving te vergroten.

10.2

Ouderen

10.2.1

Het preventief huisbezoek aan 75-plussers wordt gecontinueerd.

10.2.2

Ouderenbeleid dient erop gericht te zijn om ouderen zolang mogelijk zelfstandig te
laten wonen. Daarbij wordt ingezet op levensloopbestendige woningen (nultredenwoningen) en een snelle afhandeling van wensen van ouderen voor wat
betreft aanpassing van de bestaande woningen.

10.2.3

Nieuwbouw van betaalbare nul-tredenwoningen voor ouderen dient waar mogelijk
prioriteit te krijgen.

10.2.4

Ouderen moeten, als zij dit willen, in de gemeente Huizen kunnen blijven wonen, om
zodoende de contacten binnen het eigen sociale netwerk optimaal te kunnen
behouden. Dit principe geldt ook als opname in een zorginstelling noodzakelijk is.
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10.3

Jeugd

10.3.1

De ontwikkeling van kinderen en jongeren richt zich op persoonlijke ontplooiing,
maatschappelijke participatie en verantwoordelijk gedrag. Het is daarom essentieel
dat zij kunnen opgroeien in een woon- en leefomgeving waarin veiligheid,
gezondheid en het ontwikkelen van talenten centraal staan. In het gemeentelijk
jeugd- en jongerenbeleid krijgen deze drie thema’s daarom prioriteit.

10.3.2

Bij de jeugdzorg is er een goede afstemming tussen de instellingen. De gemeente
neemt de regie en heeft oog voor preventie.

10.3.3

Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt de komende jaren verder ontwikkeld, met
samenhangend aanbod voor opvoedondersteuning.

10.3.4

Het accent in de jeugdhulpverlening wordt gelegd bij de daadwerkelijke
hulpverlening, zonder wachtlijsten.

10.4

Verslavingszorg

10.4.1

Verslaafden hebben hulp nodig. Als mensen de alcohol, drugs, het gokken of
andere dwangmatige handelingen niet meer de baas zijn, coördineert de gemeente
een integrale hulpverlening.

10.4.2

Er wordt voorlichting gegeven op scholen om kinderen en jongeren te wijzen op de
gevaren van verslaving aan o.a. alcohol, roken, drugs en gokken; zo mogelijk
worden de ouders/opvoeders daarbij betrokken.

10.5

Mantelzorg en vrijwillige inzet

10.5.1

De klantvolgende financiering voor de ondersteuning van mantelzorgers wordt
voortgezet.

10.5.2

Het huidige beleid m.b.t. de ondersteuning van vrijwillige inzet, door o.a. de
Vrijwilligerscentrale, wordt voortgezet.

10.5.3

De coördinatie van het maatschappelijk betrokken ondernemen in Huizen door de
Vrijwilligerscentrale wordt in de opbouwfase door de gemeente ondersteund.

10.6

Volksgezondheid

10.6.1

In het lokale gezondheidsbeleid 2010 - 2014 wordt het accent gelegd bij de
gezondheidsrisico’s ten gevolge van overgewicht bij kinderen en jongeren en
overmatig alcoholgebruik door kinderen en jongeren.

10.6.2

Een goed en effectief gezondheidsbeleid kan alleen tot stand worden gebracht als
alle betrokken partijen eendrachtig samenwerken. De gemeente moet daarbij
krachtig regie voeren.
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11.

Financieel beleid en belastingen

11.1

Financiën

11.1.1

Een structureel sluitende begroting op meerjarenbasis is uitgangspunt van beleid en
geldt als financiële randvoorwaarde voor de uitvoering van dit collegeprogramma.
Het sluitend krijgen van de begroting en het meerjarenperspectief mag niet
afhankelijk zijn van incidentele meevallers, zoals grondverkopen.

11.1.2

Voor 2011 wordt voor nieuw beleid een budget van Euro 150.000 beschikbaar
gesteld, waarvan Euro 100.000 voor structureel en Euro 50.000 voor incidenteel
nieuw beleid. Deze bedragen worden vanaf 2012 verlaagd tot respectievelijk Euro
100.000, Euro 50.000 en Euro 50.000.

11.1.3

Daarnaast wordt nieuw beleid gefinancierd uit stopzetting van oud beleid voor zover
dit niet binnen de bezuinigingstaakstelling (artikel 11.3.1) valt.

11.1.4

De algemene reserves mogen alleen met meer dan het inflatiecijfer stijgen als
daarmee investeringen, bijvoorbeeld zoals voorgesteld in dit collegeprogramma,
worden gedaan met een kwalitatief en duurzaam karakter, die over meerdere jaren
worden afgeschreven, danwel ter compensatie van wegvallende inkomsten.

11.1.5

Het aanspreken van de algemene reserves is pas mogelijk als de renteopbrengsten
die hierdoor gemist worden het meerjarenperspectief niet onverantwoord nadelig
beïnvloeden.

11.1.6

In deze collegeperiode zullen geen themagelden beschikbaar worden gesteld.

11.2

Lokale lasten

11.2.1

Gedurende deze collegeperiode worden de tarieven van de onroerende
zaakbelasting jaarlijks met maximaal het inflatiepercentage verhoogd.

11.2.2

Retributies, heffingen en tarieven dienen in principe kostendekkend te zijn, mits dit
niet leidt tot een onbillijk hoge tariefstelling die niet meer in lijn ligt met andere
gemeenten.

11.2.3

Om begraven een algemeen toegankelijke voorziening te laten zijn, zullen de
grafrechten jaarlijks met maximaal het inflatiecijfer stijgen.
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11.2.4

De gemeente gaat over tot een periodieke herijking van subsidies en een verdere
dynamisering van de subsidieverstrekking. Onderzocht zal worden in welke
situaties een accentverlegging mogelijk is van subsidies voor onbepaalde tijd naar
subsidies die ten doel hebben een bepaalde activiteit op gang te helpen. Ook zal
de welvaartsontwikkeling in de samenleving bij de herijking worden betrokken.

11.2.5

Gedurende deze raadsperiode zal de hondenbelasting niet worden ingevoerd.

11.2.6

De website van de gemeente Huizen geeft vanaf 2011 een overzicht van alle
gemeentelijke belastingen, inclusief de tarieven over meerdere jaren en de
bestemming van deze inkomsten (algemene middelen of doelbestemming).

11.3

Taakstellende bezuinigingen

11.3.1

Naar verwachting zal vanaf 2012 aanzienlijk gekort worden op de uitkering van het
Rijk aan de gemeente. Als gevolg hiervan dient de gemeente over te gaan tot het
doorvoeren van bezuinigingen. Bij een taakstellende bezuiniging tot Euro 1.400.000
zal deze ingevuld worden binnen de volgende beleidsterreinen:
Welzijnswerk:
Euro 500.000
Groen en wegen:
Euro 200.000
Herijking subsidies:
Euro 200.000
Bezuiniging binnen het ambtelijke apparaat:
Euro 300.000
Halvering structureel nieuw beleid (zie art 11.1.3): Euro 200.000
Genoemde bedragen zijn richtinggevend. Het college wordt gevraagd met een
nadere uitwerking te komen.

11.3.2

Daarnaast zal de jaarlijkse buffer binnen de egalisatiereserve worden verlaagd van
Euro 2.000.000 naar Euro 1.400.000. Door deze verschuiving van middelen wordt
Euro 600.000 uit de egalisatiereserve overgeheveld naar de begroting.

11.3.3

In het geval de korting van Rijkswege op de storting in het gemeentefonds een
bezuiniging boven Euro 2.000.000 noodzaakt, zullen de collegepartijen in overleg
treden om hier nadere afspraken over te maken.

