
Donderdag 20 oktober 2016

Colofon
Dit is een uitgave van de gemeente Huizen, team communicatie.
Foto’s gemeente Huizen. Grafische verzorging GPM Design Almere.huizen.nl

Huizen presenteert begroting 2017
Financiën op orde

Het college van Huizen presenteert de begroting voor 2017. Hierin staat vermeld aan 
welke zaken de gemeente geld gaat uitgeven in 2017, en hoeveel.
Op 27 oktober stelt de gemeenteraad de begroting en de belastingvoorstellen vast.  
 
De gemeente neemt in de begroting geen geld meer op voor nieuw beleid. In plaats daarvan 
wordt jaarlijks bekeken of er geld is om initiatieven uit de samenleving te honoreren,
bijvoorbeeld door meevallers in de jaarrekening. Ander nieuw beleid, tenzij dit is opgenomen in 
het collegeakkoord, kan gefinancierd worden uit het stopzetten en/of ombuigen van oud
(bestaand) beleid. Het college doet de raad geen voorstellen voor nieuw beleid. 

Op deze pagina’s presenteert de gemeente de begroting. Wij geven u uitleg over de financiële 
positie van de gemeente. Ook kunt u lezen wat u kwijt bent aan gemeentelijke belastingen en 
wat de begroting betekent voor uw woonlasten. 

Wethouder
Janny Bakker

“We hebben onze financiën op 
orde. Het huishoudboekje van de 
gemeente is sluitend door de
afgesproken bezuinigingen en de 
inzet van opgebouwde reserves.
Het is niet nodig om meer te
bezuinigen dan de afgesproken 
bedragen. De gemeentelijke 
belastingen en heffingen worden 
alleen met de inflatie verhoogd,” 
aldus wethouder Financiën 
Janny Bakker. De rioolheffing gaat 
omlaag. Daarover zijn al afspraken 
gemaakt met de raad. Ook de 
tarieven voor de afvalstoffenheffing 
worden verlaagd. Per saldo worden 
de gemeentelijke woonlasten in 
2017 lager dan in 2016.
De toeristenbelasting is sinds 2012 
gelijk gebleven. De inflatie van de 
afgelopen jaren wordt nu verwerkt 
in het tarief voor 2017. “En net als 
in 2015 en 2016 krijgen inwoners 
en bedrijven ook volgend jaar een 
korting van 10 procent op de OZB. 
De gemeente heeft voldoende 
reserves om eventuele tegenslagen 
op te vangen.” 

Verwachtingen tot en met 2020
De begroting die het college aan de raad aanbiedt toont de volgende cijfers:

Bedragen x s 1.000 2017 2018 2019 2020

Resultaat zonder maatregelen -2.339 -2.320 -2.419 -2.375

Bezuinigingen huidige raadsperiode 2.205 2.597 2.608 2.608

Resultaat na maatregelen -134 277 189 233



Gemeentelijke woonlasten: afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB

Rekenvoorbeelden OZB waarde
woning

2016 2017 Verschil
(%)

Alleenstaande huurder s 250.000 s 198,96 s 182,76 -9,3%

Gezin, huurwoning s 450.000 s 265,32 s 243,60 -9,3%

Alleenstaande, eigen woning s 250.000 s 569,48 s 549,84 -3,8%

Gezin, eigen woning s 450.000 s 753,84 s 730,68  -3,5%

Belastingen
GEMEENTELIJKE WOONLASTEN 
VERDER VERLAAGD
In de Begrotingsraad komt ook de Belastingnota aan de orde.
Deze nota gaat over de gemeentelijke belastingen, over de plannen 
van het college en over de waardevaststelling van de Wet
Onroerende Zaken (WOZ). 

De OZB wordt verlaagd
De tarieven in de onroerendezaakbelasting (OZB) worden na vaststelling verlaagd met 10%, 
tot en met 2018. Dit doen wij om onze inwoners te ontzien. Dit vanwege de economische 
omstandigheden. 

Bij de afvalstoffenheffing worden eventuele meevallers direct verrekend in de tarieven.
Zo is het geld uit de voorziening ‘afvalstoffen’ in 2014 eenmalig uitbetaald aan inwoners. 
De overige tarieven worden aangepast volgens de trend (1,5%). Dit als er tenminste geen 
landelijke maximering is. 

Er zijn ook belastingen waaraan een exploitatie ten grondslag ligt. Daarbij gaan we uit van 
dekking van de gemaakte kosten. Huurders van woningen betalen in Huizen alleen de 
afvalstoffenheffing. Huiseigenaren betalen afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende 
zaakbelasting (ozb). 

Wat gaat u in 2017 betalen? 

Afvalstoffenheffing
De GAD verzorgt regionaal de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen.
De kosten die het GAD doorberekent waren in 2015 lager dan geraamd. Dit voordeel van
s 40.679,- verrekent de gemeente in de tarieven van 2017. 

Daarnaast heeft de gemeente een bedrag ontvangen van s 752.452,-. Dit is een bedrag uit
de jaren ’90, uit middelen die oorspronkelijk bijdroegen aan de bouw van afvalinstallaties.
Dit bedrag is per 1 juli 2016 teruggestort. De gemeente kan daardoor de tarieven verlagen 
met 9.3%.   

De vastgestelde tarieven: 2016 2017      
Alleenwonend s 198,96 s 180,60
Meerpersoonshuishoudens s 265,32 s 240,72

Rioolheffing
De rioolheffing dekt de kosten van waterafvoer, regenwaterinzameling en de aanpak van 
grondwaterproblemen. In het tarief is rekening gehouden met de trendmatige verhoging
van 1,5%. De jaarlijkse extra verhoging van 1,5% (vanwege toekomstige investeringen) 
wordt verlaagd naar 0,6%.  Daarnaast komt er een structurele verlaging van s 10,- per 
aansluiting. Dit geldt met ingang van 2017. De verlaging is mogelijk door kostenbesparing
in de afvalwaterketen. Het tarief voor 2017 wordt vastgesteld op s 218,08. Dit is lager dan in 
2016 (s 223,52). 

Onroerendezaakbelastingen (OZB)
De OZB wordt berekend op basis van een percentage van de waarde van de onroerende zaak. 
Bij de tariefbepaling is er een trendmatige verhoging van 1,5%. Daarnaast wordt er rekening 
gehouden met toevoeging vanwege nieuwbouw en de waardeontwikkeling van woningen en 
niet-woningen. De tarieven worden na berekening verlaagd met 10%. In december worden de 
tarieven definitief vastgesteld. Op dat moment zijn alle taxaties afgerond.   

Overige heffingen en retributies
De gemeentelijke leges worden aangepast met de trendmatige bijstelling van 1,5%.
Dit zijn leges voor het voltrekken van een huwelijk, rechten voor de begraafplaats, tarieven 
voor terrassen, uitstallingen op gemeentegrond, havenliggelden en marktgelden.
De tarieven in de toeristenbelasting zijn sinds 2012 niet aangepast. In 2017 wordt het tarief 
voor overnachtingen op campings, boten en dergelijke verhoogd. Dit gaat van s 1,25 naar
s 1,35 per persoon per overnachting. De verhoging ligt in lijn met de trendmatige
verhoging. Ook is gekeken naar tarieven in de regio. Tarieven voor reisdocumenten en
rijbewijzen zijn gemaximaliseerd. De wettelijke voorgeschreven tarieven worden
overgenomen. Op dit moment zijn de geïndexeerde tarieven voor 2017 nog niet bekend.

U bent welkom bij de 
begrotingsbehandeling
Het behandelen van de begroting gebeurt tijdens een speciale raadsvergadering.
De gemeenteraad bespreekt de plannen van het college en stelt de begroting vast. Dit is een 
belangrijk moment in het jaar. Want: aan welke zaken gaat de gemeente geld uitgeven in 
2017, en hoeveel?

Donderdag 27 oktober
in de raadzaal
De begrotingsbehandeling vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, op donderdag 
27 oktober. De vergadering start om 16.00 uur en duurt tot ongeveer 23.00 uur. Tussen 18.00 
en 19.30 uur is er pauze. 

Vergaderingen 
live

meeluisteren?
U bent van harte welkom bij
de openbare vergaderingen

van de raad, in de raadzaal van 
het gemeentehuis.

Ook is het mogelijk om
commissie- en raads-

vergaderingen live te volgen
via internet.

De streaming vindt u op
gemeenteraadhuizen.nl
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Ter voorbereiding op de begroting 
2017 vraagt het CDA aandacht voor het 
volgende:

Voorzichtig begrotingsbeleid
Huizen staat er financieel goed voor:
we hebben geen schulden, wel lage lasten 
en een goede reservepositie, en dat moet zo 
blijven! Daarom dient Huizen een
voorzichtig begrotingsbeleid te hanteren: 
sparen waar mogelijk, inzetten waar nodig.

HSV De Zuidvogels
Voetbalclub De Zuidvogels heeft ambitie, 
presteert goed, maar de accommodatie laat 
te wensen over. De wens voor nieuwbouw 
is dan ook begrijpelijk, daarom vinden 
wij dat de gemeente alles uit de kast moet 
halen om na te gaan waar de club in hun 
wensen tegemoet kan worden gekomen.
Als CDA dragen wij de clubsport een 
warm hart toe; het verbindt generaties 
en culturen, biedt een sociaal netwerk 
en helpt jongeren in hun ontwikkeling 
naar volwassenheid. Dat betekent geen 
blanco cheque voor De Zuid, maar wel de 
maximale inspanning om te onderzoeken 
wat mogelijk is.

Blijverslening
Het CDA wil, zodra dit mogelijk is, dat de 
gemeente Huizen overgaat tot invoering 
van de Blijverslening. Een Blijverslening 
maakt het voor ouderen en mensen met 
een beperking, met een laag inkomen, 
maar met wel voldoende overwaarde in 
hun woning, mogelijk, bijvoorbeeld, een 
veilige douche of inloopbad te realiseren 
of een slaapkamer op de begane grond. 
Hierdoor wordt deze woning
levensloopbestendig en kunnen zij zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Wegonderhoud
Het CDA wil dat de staat van het onderhoud 
van de wegen wordt verbeterd. We hebben 
het college gevraagd inzichtelijk te maken 
welke keuzes er gemaakt kunnen worden, 
welke kosten daarmee gepaard gaan en 
welke bijdrage daarmee geleverd wordt 
aan verkeersveiligheid. Wat ons betreft 
wordt prioriteit gegeven aan fietspaden, 
aan infrastructuur in wijken en aan
doorgaande wegen.

Viskraam in het oude havengebied
Het CDA heeft het initiatief genomen dat 
het mogelijk maakt dat in het Oude
Havengebied een standplaats met een 
viskraam kan worden ingenomen.
Het college heeft dit idee overgenomen en 
we zijn benieuwd wanneer daar het eerste 
bakje kibbeling of broodje haring over 
de toonbank gaat. De bezoekers van het 
Nautisch Kwartier zullen er blij mee zijn, 
maar ook de inwoners van het, van origine, 
vissersdorp Huizen zullen er zeker van 
genieten!

Tijdelijke korting op de OZB
Ook voor 2017 geldt, als tijdelijke financiële 
tegemoetkoming voor burgers en bedrijven, 
een korting op de OZB van 10%.
Met dit CDA-initiatief kiest Huizen voor een 
beleid ter versterking van het besteedbare 
inkomen in Huizen.

Samenwerken is Oké,
Samenvoegen Nee!
De provincie Noord-Holland oefent druk 
uit op de gemeenten in Regio Gooi en 
Vechtstreek om tot een fusie te komen. 
De uitkomst per 01-01-2023 staat vast: 
maximaal 3 gemeenten.
Dorpsbelangen Huizen vindt:
Samenwerken is Oké, Samenvoegen NEE! 
De gemeente Huizen kan financieel en 
organisatorisch prima zelfstandig
functioneren.

Winkelcentrum Keuchenius
Dorpsbelangen Huizen is verheugd, dat 
het besluit voor de Keucheniushof is 
genomen. Panden waar zowel woningen 
als kleinschalige winkels in kunnen worden 
gehuisvest. Wij zijn altijd voorstander 
geweest van kleinschalige invulling van de 
Keucheniusstraat, met de juiste maat en 
schaal, passend bij ons mooie dorp. 

Huizerdag en Havenfestival
Dorpsbelangen Huizen kijkt met veel 
plezier terug op de feestweek met de 
Huizerdag.
De inwoners van Huizen beleven ieder jaar 
veel plezier aan de braderie en optredens 
op Plein 2000. Het voorproefje op het Oude 
Raadhuisplein werd dit jaar druk bezocht.
Op het Havenfestival waren shantykoren 
te beluisteren. De oldtimers stonden in 
het zonnetje, want dit jaar was het ook 
uitstekend weer.

Afvalstoffenheffing
Van de lokale heffingen is de afvalstoffen-
heffing het speerpunt van Dorpsbelangen 
Huizen. Meevallers dienen direct terug te 
gaan. Ook dit jaar een financiële meevaller 
van ruim s 40.000,- van de GAD, een 
aardig bedrag, maar gedeeld door het 
aantal huishoudens net genoeg voor een 
ijsje. Uit het guldentijdperk komt er geld 
terug van de VAM, dat ooit bestemd was 
voor verbrandingsovens. Dit bedrag is 
uitgegroeid tot s 752.452,-, dat is serieus 
geld. Hierdoor worden de tarieven voor 
2017 voor meerpersoonshuishoudens op
s 240,72 en eenpersoonshuishouden op
s 180,60 gesteld, bijna 10% verlaging.

Jaarwisseling 2016-2017
Nog even en dan is het zover. Oud en 
Nieuw, wat een gezellig feest zou moet
zijn is voor de gemeente Huizen een
aanzienlijke schadepost. In 2015 werden
18 stuks afvalbakken per stuk s 1200,- 
vernield, het totale bedrag aan vernielin-
gen: s 40.000,-. Voor de jaarwisseling 
2016/2017 gaat de gemeente Huizen maat-
regelen nemen voor extra handhaving en 
toezicht. Winkelcentrum Oostermeent wordt 
een vuurwerkvrijezone. Deze maatregelen 
kosten s 38.500,- en hebben hopelijk het 
gewenste effect. Wij vinden: dat degenen 
die het vuurwerk afsteken (dat kan alleen 
op 31 december tussen 18.00 uur en 1 janu-
ari tot 02.00 uur) en/of vernielingen plegen 
aan gemeentelijk- of privé eigendom, voor 
de kosten moeten opdraaien. 
De schadepost en extra toezicht: s 78.500, 
- moet niet verhaald worden op iedere 
inwoner. Inwoners, die nog nooit een rotje 
hebben afgestoken draaien nu ook voor de 
kosten op. 
Wist u dat er jaarlijks in Nederland voor 
maar liefst s 65.000.000,- aan vuurwerk 
wordt uitgegeven?

www.dorpsbelangenhuizen.nl

In de gemeenteraad van Huizen zijn
negen politieke partijen

vertegenwoordigd: VVD, CDA, D66, 
Dorpsbelangen Huizen, PvdA,

GroenLinks, ChristenUnie,
Leefbaar Huizen, en SGP.

Elke fractie heeft een eigen
visie op de begroting. Deze visies zijn

in de begrotingskrant opgenomen,
in de vorm van korte colums. Alle

fracties beschrijven de onderwerpen
die voor hen belangrijk zijn bij de

behandeling van de begroting.
De verschillen in visie komen ook aan
de orde tijdens de behandeling van de
begroting op 27 oktober aanstaande. 

De teksten zijn gemaakt onder
verantwoordelijkheid van de fracties.
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Begroting niet op orde
De begroting van de gemeente Huizen is 
structureel niet in evenwicht. Er gaat elk 
jaar meer geld uit dan er binnenkomt.
Dat blijft ook zo in de komende jaren. 
Daarom wordt er bezuinigd op de lopende 
uitgaven en daarom wordt in de begroting 
geen geld meer opgenomen voor nieuwe 
initiatieven vanuit de samenleving.
De reserves, de spaarpotten van de 
gemeente, worden aangesproken om de 
begroting sluitend te krijgen. Dat is op zich 
niet zo erg, want de gemeente beschikt over 
ruime reserves en bovendien: geld van de 
gemeente hoort niet op de bank of bij de 
overheid, maar het moet worden
uitgegeven waar het voor bestemd  is: 
veiligheid, goed onderhoud van wegen en 
rioleringen, scholen, de WMO, jeugdzorg, 
enzovoorts. 

Zuinig met geld omgaan
In de huidige omstandigheden is het wel 
van belang dat zuinig met geld wordt 
omgegaan, dat er geen geld over de balk 
wordt gegooid. Het huidige college van 
B&W legt een forse dadendrang aan de 
dag, die echter dikwijls duur betaald moet 
worden. Want hoe mooi het plan voor 
de Keucheniushof ook is, de financiële 
randvoorwaarden worden niet gehaald. 
Zorgelijk is vooral de termijnagenda, met 
daarin een aantal zeer ambitieuze en
kostbare projecten, waarvan nut en
noodzaak nog niet zijn aangetoond.
Voor de evenwichtige ontwikkeling van 
Huizen is het van belang, dat er geen geld 
in prestigeprojecten wordt gestoken en dat 
er geld beschikbaar blijft voor bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van de verbinding Nautisch 
Kwartier met het centrum Oude Dorp, 
waardoor meer geprofiteerd kan worden 
van de toenemende toeristenstroom naar 
onze streken.
 
De juiste keuzes maken 
In deze omstandigheden is het ook 
belangrijk dat de juiste keuzes worden 
gemaakt. In de begroting voor 2017 was 
aanvankelijk geen geld voor verbetering 
van de verkeersveiligheid rond scholen en 
ook niet voor de renovatie van het clubhuis 
van de Zuidvogels. Voor het onderhoud van 
de wegen was te weinig geld uitgetrokken, 
waardoor de kwaliteit van sommige wegen 
nog jarenlang ondermaats zou blijven.
De VVD heeft zich in al deze gevallen 
ervoor ingezet, dat er toch middelen 
gevonden zullen worden; natuurlijk zonder 
dat daardoor een extra gat in de begroting 
wordt geslagen.

Waar staat de VVD nog meer voor?
De VVD staat ook voor een veilig Huizen, 
waar woninginbraken, (vuurwerk)overlast 
en vernielingen tot een minimum worden 
beperkt. Voor een goed bereikbaar Huizen, 
niet alleen over de weg, maar ook per 
mobiele telefoon. Voor een goed
vestigingsklimaat voor ondernemingen, 
waardoor de werkgelegenheid wordt 
vergroot. Voor bouwen voor ouderen, maar 
ook voor jongeren, waardoor Huizen geen 
sterk vergrijzend slaapdorp wordt.

Scherp aan de wind
Inmiddels zit het huidige college alweer 
ruim twee jaar aan het roer en kan de 
tussenbalans worden opgemaakt voor de 
samenwerking tussen het CDA, D66,
Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, 
ChristenUnie en de SGP. Aanvankelijk werd 
er door de oppositie gesuggereerd dat dit 
college de pot zou verteren en dat Huizen 
financiële chaos stond te wachten. Het is 
waar dat dit college veel middelen heeft 
vrijgemaakt om te investeren en dat de 
vooruitzichten in het begin somber waren. 
Maar, inmiddels kan niemand meer
ontkennen dat dit college een financieel 
degelijke koers aanhoudt. Het meerjaren-
perspectief laat een keurig evenwicht zien 
en de lasten voor de inwoners blijven laag. 

Lage lasten
Dankzij dit college zijn de lasten voor de 
inwoners van Huizen de afgelopen 2 jaar 
laag gehouden. Ook de komende 2 jaar zal 
er 10% korting worden geven op uw OZB 
aanslag en zal er hard worden gewerkt om 
de afvalstoffenheffing te beperken. 

Goede gezondheid en WMO
In het afgelopen jaar hebben grote
veranderingen plaatsgevonden in het 
sociaal domein en met name op het gebied 
van de zorg is dit merkbaar geworden.
Uit regionaal onderzoek blijkt dat “er grote 
tevredenheid is over de mate waarin het is 
gelukt om in het Sociaal Domein de taken 
die vanaf 2015 naar de gemeenten zijn 
overgegaan op te pakken en vorm te geven 
in een gezamenlijke uitvoeringspraktijk 
die inhoudelijk effectief is, financieel 
verantwoord is en die veel tevredenheid bij 
cliënten oproept en draagvlak heeft bij de 
betrokken gemeenten.”

Investeren in duurzaamheid en de 
omgeving
Er zijn in de laatste twee jaar diverse 
projecten gerealiseerd met het oog op 
duurzaamheid en het milieu.
Het vervangen van de traditionele
straatverlichting door LED-lampen merken 
we inmiddels ieder jaar in de gemeentelijke 
energierekening en door het bouwen van 
waterbassins kunnen we meer overvloedig 
hemelwater opvangen. Dit najaar heeft de 
raad unaniem ingestemd met het plan voor 
het Keucheniushof. Dit plan is het resultaat 
van een intensieve samenwerking van de 
gemeente met de participatiegroep.
Met het aangenomen voorstel is de weg 
vrij om marktpartijen uit te nodigen en het 
gebied daadwerkelijk te gaan ontwikkelen.

Openbare veiligheid
Dit jaar zullen er rond de jaarwisseling 
extra maatregelen worden getroffen om 
overlast door vuurwerk te voorkomen. De 
Oostermeent is in dit kader aangewezen als 
vuurwerkvrije zone. Daarnaast vraagt D66 
het college om extra aandacht te besteden 
aan het voorkomen van inbraken en om de 
BOA’s meer op straat te laten surveilleren.

Regionale samenwerking
Uit onderzoek door de provincie blijkt dat 
Huizen het goed doet en er prima voorstaat. 
Toch vindt D66 dat we dit niet als vanzelf-
sprekend kunnen beschouwen en we vragen 
het college daarom om door te blijven gaan 
met het verbeteren van de samenwerking 
tussen de gemeenten en waar nodig de 
belangen van de regio gezamenlijk met de 
andere gemeenten te behartigen. 



Welkom in Huizen
Na ruim twee jaar collegedeelname kan 
GroenLinks Huizen constateren dat het de 
goede kant opgaat met Huizen.
Dit college maakt korte metten met 
verschillende langlopende dossiers, 
zoals de Keucheniusstraat, kermis op de 
Naarderstraat, woningbouw in kantoren en 
nieuwbouw achter de Kostmand. We zijn 
trots op deze resultaten en voelen deze 
trots ook onder onze inwoners.

Huizen, een sociale gemeente
In een volgebouwde gemeente is het 
moeilijk om nieuwe woonruimte te creëren. 
Juist voor de inwoners met lage inkomens 
is dit van enorm belang. Dit college vond 
zowel aan de Huizermaatweg als in de 
voormalige Wijngaard-school ruimte om 
statushouders te huisvesten.
Dit wordt gecombineerd met huisvesting 
voor jongeren en gezinnen uit de buurt.
Zo bedienen we de onderkant van de woon-
markt terwijl tegelijk ook de leefbaarheid 
van de buurt verbetert. Voor GroenLinks 
moet een visie op wonen draaien om het 
oplossen van het gebrek aan betaalbare 
woningen. Daar zetten we ons voor in.

Huizen, een groene gemeente
Een leefbare buurt bereik je ook door het 
klimaatbestendig maken van je gemeente. 
Een riool dat omhoog komt door je toilet 
is onacceptabel, maar bijna onvermijdelijk 
met een verouderd rioolstelsel.
Dit college neemt wateroverlast serieus 
en pakt een aantal knelpunten, zoals de 
Driftweg/Botterstraat en de Zenderwijk, 
versneld aan. Maar daar stoppen de 
groene ambities niet. Heel de gemeente is 
ondertussen voorzien van openbare LED-
verlichting, de Kinderboerderij wordt een 
toonbeeld van duurzame bouw en er wordt 
extra geïnvesteerd in het groen houden van 
onze gemeente. Van al dat groen moet je 
op vele manieren kunnen genieten, en dat 
kan bijvoorbeeld in de mooie waterspeel-
plaats in het Stadspark. Binnenkort volgt er 
een heus speelbos rond De Sijsjesberg!

Huizen, een open gemeente
Het is van belang dat inwoners goed op 
de hoogte zijn van wat er allemaal in 
de gemeente gebeurt. Niet alleen kun je 
als overheid zo draagvlak creëren voor 
je beleid, maar je verbindt inwoners ook 
meer met hun gemeente. Iedereen moet 
voelen dat het goed wonen en werken is in 
Huizen! Gelukkig worden er flinke stappen 
gezet in het verbeteren van de gemeente-
lijke communicatie, onder andere via de 
website en social media. Voor belangrijke 
onderwerpen worden er speciale kranten 
verspreid. Een mooi voorbeeld van goede 
en heldere communicatie is de website 
huizenklimaatbewust.nl

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe 
belangrijk het is dat iedereen zich thuis 
voelt in onze mooie gemeente.
Daarom heeft GroenLinks Huizen dit jaar 
de regenboogvlag gehesen. Ongeacht je 
afkomst, kleur, overtuiging of seksuele 
geaardheid: in Huizen ben je welkom.

Op 27 oktober behandelt de gemeenteraad 
de begroting voor 2017. Voordat wij vooruit 
kijken, blikken wij graag terug. Bent u 
benieuwd naar de inbreng van de PvdA 
Huizen voor de begroting? Kijk dan op 28 
oktober op onze website pvda-huizen.nl of 
onze Facebookpagina Pvda Huizen. U vindt 
ons trouwens ook op Twitter.

Gelijke kansen voor kinderen
Het gaat gelukkig beter met de economie 
maar toch blijkt dat de kans op armoede 
toeneemt. Dit lot treft ook veel kinderen. 
Zij kunnen hierdoor minder vaak meedoen 
aan activiteiten dan hun leeftijdsgenoten. 
Minder sporten en ook kunnen ze minder 
deelnemen aan culturele activiteiten. Dat 
is zorgwekkend! Wij zijn van mening dat 
kinderen gelijke kansen moeten krijgen 
om zelf iets van hun leven te maken. Door 
te leven in armoede worden zij meteen 
op achterstand gezet en dat is een slechte 
zaak. Het leidt ook tot hogere kosten 
voor de samenleving later. Wij blijven er 
daarom op hameren dat de weg naar het 
gemeentehuis, waarna er gebruik gemaakt 
kan worden van allerhande regelingen, niet 
door iedereen gevonden wordt. Deels uit 
schaamte, deels uit onwetendheid. Het af-
gelopen jaar vroegen wij daarom nogmaals 
aandacht voor een goede communicatie 
om inwoners die dat nodig hebben over de 
drempel te halen. 

Als zij eenmaal over de drempel zijn, 
krijgen zij vaak te maken met ingewikkelde 
regelgeving en weten zij niet precies tot wie 
zij zich moeten wenden voor een oplossing. 
De PvdA Huizen heeft daarom een aantal 
jaren geleden een speciaal ombudsteam 
opgericht om hen bij te staan. Die bijstand 
kunnen veel mensen gebruiken want steeds 
meer mensen weten ons te vinden. In het 
ombudswerk worden individuele gevallen 
onderzocht en aangepakt. Vaak kunnen 
mensen door ons geholpen worden door 
samen de juiste functionaris van een orga-
nisatie of een instelling op te zoeken. 

Ombudsteam PvdA
Veel ombudswerk is verwijzen en daarbij 
controleren of een kwestie ook daadwer-
kelijk wordt opgelost. Het ombudsteam 
lost het probleem meestal niet op maar 
wijst je wel de weg. Het ombudsteam van 
de PvdA Huizen is per mail te bereiken via 
ombudsteam@pvda-huizen.nl. Natuurlijk 
kunt u ook bellen voor het maken van een 
afspraak. Dat kan via 06-43949050. Op 
vrijdag 28 oktober en vrijdag 25 november 
kunt u ons ombudsteam vinden van 10.00 
tot 12.00 uur in respectievelijk buurthuis
’t Vûronger en de Meentamorfose.

Tot slot de regionale herindeling. Al jaren 
wil de gemeente Huizen, tegen beter weten 
in, zelfstandig blijven. De PvdA Huizen 
is, gesterkt door de uitkomsten van het 
onlangs gepresenteerde bestuurskrachts-
onderzoek, al jaren van mening dat de 
beste oplossing voor de regio is een verdere 
herindeling. De PvdA Huizen kijkt daarbij 
vooral naar de gemeente Gooise Meren.
De gemeenteraad spreekt tijdens haar 
vergadering van 3 november over het 
standpunt dat Huizen gaat innemen.

Benieuwd? Kom eens kijken!
De vergaderingen van de raad zijn
openbaar en beginnen om 19.30 uur.

Zorg voor elkaar!?
Waardevol dat er in Huizen zorg, aandacht 
en middelen zijn voor mensen die dat 
nodig hebben. Juist voor hen is deze tijd 
soms loodzwaar. Voorkomen is daarbij 
altijd het beste en goed blijven kijken naar 
wat de burger en het maatschappelijke 
middenveld kan. Prachtig de belangeloze 
inzet van Schuldhulpmaatjes. Vrijwilligers 
vanuit de kerken die hulp bieden aan 
mensen met (dreigende) schulden. Zonder 
oordelen én hulpvaardig. Om zo de vicieuze 
cirkel van schulden te doorbreken. De SGP 
kijkt ook uit naar de realisering van een 
christelijk hospice in Huizen dat open staat 
voor alle levensovertuigingen. Een plek 
van barmhartigheid waar zieken en hun 
naasten straks op een liefdevolle, waardige 
en bewogen wijze worden bijgestaan.

Eenzaamheid
De invloed van eenzaamheid is
tegenwoordig groot en kan levens 
ontwrichten. De SGP pleit daarom voor 
een Thuishuis, een kleinschalige woonvorm 
voor alleenstaande ouderen die niet alleen 
willen wonen of dreigen te vereenzamen. 
Niet voor niets won dit initiatief de
Nationale Eenzaamheidsprijs 2015.

Samen werken aan veiligheid
Voor de SGP is veiligheid een belangrijke 
overheidstaak. De tijd dat de veldwachter 
orde kon houden met één hand op de rug 
en de andere op het gevest van zijn sabel is 
over. Feit is verder dat de politie zich steeds 
meer concentreert op haar kerntaken.
De Huizer buitengewoon
opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
dan ook nodig. Net als gericht (tijdelijk) 
cameratoezicht op bepaalde plaatsen als de 
veiligheidssituatie daar om vraagt.
Zonder ogen en oren in de wijk kan het 
niet. Buurtpreventie verenigingen en 
Whatsapp-groepen zijn daarom onmisbare 
schakels in de veiligheidsketen. 

Hart van Huizen
Een historisch moment de ontwikkeling van 
de plannen voor de invulling van het
‘Keuhart’. Een unieke prestatie waarbij 
zovelen betrokken waren. Hulde!
De SGP kijkt uit naar de realisering van 
een kloppend hart van Huizen.
De Keucheniushof krijgt een open, 
verbindende structuur met een bij Huizen 
passende schaal en maat.  Een mooie 
mix van wonen, winkelen, functies en 
voorzieningen.

Wegenonderhoud op peil
Het op orde houden van onze hoofdwegen, 
fietspaden en de aanpak van
boomwortelproblemen blijft ook de 
komende jaren de nodige middelen vragen. 
Voor de SGP is een acceptabel onderhouds-
niveau van wegen en fietspaden van groot 
belang.

Zondag winkelrust oké
De zondag is voor de SGP een bijzondere 
dag van rust, reflectie en bezinning.
Eén dag in de week is goed voor iedereen 
om in deze drukke tijd tot rust te komen 
vóór de nieuwe (werk)week begint.

Een waarde(n)vol Huizen toch zeker!

De begroting voor 2017 is de laatste welke 
door deze raad kan worden uitgevoerd.
De begroting voor 2018 zal na de
verkiezingen door een nieuwe raad en 
college worden uitgevoerd. Voor Leefbaar 
Huizen bevat deze begroting geen
verrassingen. Het is geheel in lijn met 
het ingezette beleid van het collegepro-
gramma. Een programma wat Leefbaar 
Huizen niet heeft ondertekend. In grote 
lijnen zie je de staat van reserves dalen 
door investeringen die zijn aangekondigd 
en uitgevoerd. Zoals de aankoop van de 
Botterwerf. 

Onzekere factoren
In het sociale domein zit voldoende in 
de reserve om eventueel tekorten op te 
vangen. Dit geldt niet voor het project 
Keuchenius. Leefbaar Huizen voorziet hier 
tekorten die niet voorzien zijn. Wij nemen 
aan dat voorziene tekorten bij de wet BUIG 
zullen worden gedekt uit de reserve sociaal 
domein. Ook de rentebaten van onze 
uitstaande gelden zullen sterk teruglopen. 
Er wordt voorgesteld om de rentebaten bij 
te stellen naar 1%. 

Het bevreemdt ons daarom wel dat we bij 
een geldlening aan de voetbalvereniging 
Zuidvogels een rente vragen van 4%.
Het kan naar de mening van Leefbaar 
Huizen niet zo zijn dat we gaan verdienen 
aan onze verenigingen. 

Nieuw beleid
Terwijl we inmiddels enkele ondernemers 
behoorlijk hebben gespekt (Keuchenius-
straat, Botterwerf) is er geen geld voor 
initiatieven uit de samenleving.
Enkele aanvragen nieuw beleid willen wij 
hier wel uitlichten. Wij hebben begrip voor 
het niet honoreren van verhoging budget 
Huizermuseum. Wij zien op cultureel 
gebied veel raakvlakken met de
bibliotheek. Wij kunnen ons voorstellen in 
de toekomst, wanneer de huisvesting van 
deze voorziening aan de orde is, te kijken 
naar een plus-plus situatie. Wij zullen daar 
in de toekomst voorstellen voor doen. 

De aanvraag voor subsidie voor de
4e Gooimeer race 2017. Deze aanvraag die 
past binnen de doelstelling en doelgroep 
moet worden gehonoreerd naar onze 
mening. 

Wat betreft de renovatie van clubgebouw 
de Zuidvogels wordt anders gefinancieerd, 
zoals in eerste instantie was afgewezen. 
Leefbaar Huizen vindt dat de rente welke 
deel uitmaakt van de financiering te hoog 
is en zal voorstellen deze te verlagen naar 
2%. 

Wat betreft de aanvraag van de jeu de 
bouleclub moeten er volgens ons wel
mogelijkheden zijn hen verder te helpen. 
Wij zullen onze voorstellen tijdens de 
aanstaande begrotingsbehandeling aan de 
orde stellen en hopelijk een meerderheid 
krijgen voor enige veranderingen van de 
begroting. 

Koopkracht op peil, ruimte voor 
investeren
Het Huizer college presenteert een 
sluitende begroting. De lasten vallen voor 
sommige mensen lager uit, voor anderen is 
er sprake van een lichte stijging. Dat komt 
door een meevaller bij de afvalstoffen-
heffing, maar ook door besparingen in het 
rioolbeheer. Andere tarieven stijgen met 
maximaal de prijscompensatie van 1,5%. 
De koopkracht van de Huizer inwoners lijdt 
er in ieder geval niet of nauwelijks onder. 

En evengoed blijft er in Huizen ruimte om 
te investeren in belangrijke voorzieningen 
zoals nieuwbouw van het Erfgooierscollege, 
invulling van het Keuhart, nieuwbouw voor 
de kinderboerderij en waarschijnlijk ook 
HSV Zuidvogels. En er wordt geïnvesteerd 
in veilige schoolroutes en milieu, zoals drie 
drinkwatertappunten.

De meerjarenbegroting wordt sluitend 
gemaakt door het inzetten van de reserves 
van het schommelfonds (daar is dat fonds 
ook voor). Extra bezuinigingen boven wat 
al eerder is afgesproken is nu niet nodig. 
Alles overziend is de ChristenUnie tevreden 
met de begroting 2017.

Digitale producten
De gemeente Huizen is goed op weg met 
het aanbieden van digitale producten.
Op sommige onderdelen is Huizen zelfs 
koploper, zoals de Landelijke Voorziening 
WOZ, waarmee de WOZ inzichtelijk wordt 
voor iedereen. Inwoners kunnen steeds 
meer van achter de eigen computer 
regelen. Dat is gemakkelijk en kan de 
gemeente geld besparen. We willen er wel 
voor waken dat mensen die niet zo handig 
met de computer omgaan buiten de boot 
vallen. Mensen moeten altijd aan het loket 
kunnen worden geholpen.

Geld in beweging
De subsidie voor Sportservice Noord
Holland wordt toegekend.
Daar is de ChristenUnie blij mee! Het doel 
van Sportservice is om door te kunnen gaan 
met activiteiten voor aangepast sporten.
Het gaat hier om een klein bedrag ten 
opzichte van de totale begroting. Maar het 
is wel heel belangrijk voor mensen met een 
beperking die ook graag willen sporten!

Waakzaamheid geboden
Het is niet alles koek en ei wat de klok 
slaat. Huizen beschikt over een ruim budget 
Sociaal Domein om de zorg in preventie en 
uitvoering te financieren. Omdat het Rijk 
steeds minder geld beschikbaar stelt
moeten we wel voorzichtig aan doen.
We zijn blij dat de gemeenteraad het met 
ons eens was om de reserve Sociaal Domein 
ook te gebruiken voor preventieve
voorzieningen, zoals activiteiten in 
buurthuizen. Dat helpt mensen om zo lang 
mogelijk zelfstandig te blijven.

Tenslotte speelt nog de discussie over een 
mogelijke herindeling. Als dat doorgaat, 
dan heeft dat zeker gevolgen voor de 
financiële positie van Huizen en haar 
inwoners. Een reden te meer om te zorgen 
dat de voorzieningen in Huizen op een 
optimaal niveau worden gebracht. Huizen 
is het waard!


