
Donderdag 24 oktober 2019

- Huizen bezuinigt én investeert in 2020 -

Het college van burgemeester en wethouders van Huizen heeft de begroting 
2020, inclusief bezuinigingen, vastgesteld. In de begroting staat aan welke 
zaken de gemeente in 2020 geld gaat uitgeven en hoeveel. Op 31 oktober 
2019 behandelt de gemeenteraad de begroting en de belastingvoorstellen.   

Coalitieakkoord 2018-2022 ’Vitaal en verbindend’
Eén van de uitgangspunten in het coalitieakkoord is dat er een meerjarig structureel begrotingsevenwicht is.
Door de gewijzigde verhoudingen tussen inkomsten en uitgaven vanuit het Rijk ten opzichte van eerdere
ramingen is dit uitgangspunt zonder bezuinigingen niet realiseerbaar. De bezuinigingen zijn opgenomen vanaf 
2019 voor totaal 273.000 euro en lopen op naar totaal 683.000 euro in 2023. Een ander uitgangspunt in het
coalitieakkoord is het laag houden van belastingen voor inwoners. Ook in 2020 is Huizen in de regio de
gemeente met de laagste woonlasten voor inwoners. Voor de uitwerking van het coalitieakkoord zijn in de
begroting reserveringen opgenomen en daarnaast is het rekeningresultaat 2017 en 2018 hiervoor bestemd. 

Verwachtingen tot en met 2023
Uitgangspunt is dat de begroting voor de komende jaren structureel in evenwicht moet zijn. Dat betekent dat de 
vaste jaarlijkse uitgaven kunnen worden betaald uit de vaste jaarlijkse inkomsten. Na het doorvoeren van de 
bezuinigingen heeft de gemeente Huizen vanaf 2022 geen structurele tekorten meer.

Nieuw beleid 
Het college doet, gezien de financiële situatie van de gemeente en de noodzaak tot bezuinigingen,
de gemeenteraad geen voorstellen voor nieuw beleid bij de begroting 2020. Meevallers in de begroting worden 
allereerst ingezet voor de realisatie van het coalitieakkoord. 

Gemeentelijke woonlasten
De verhoging van de gemeentelijke woonlasten afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende-zaakbelastingen 
blijft beperkt in 2020. Voor de huurders is er zelfs sprake van een lichte daling van 0,4%. De huurder behoeft 
alleen afvalstoffenheffing te voldoen in Huizen. De stijging van de woonlasten voor de huiseigenaren ligt rond de 
1,3% ten opzichte van 2019. Bovendien kent Huizen een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid. Ook in 2020 is Huizen 
de gemeente met de laagste woonlasten in de regio.

Afvalstoffenheffing
De GAD (Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst) verzorgt regionaal de inzameling en de verwerking van
huishoudelijk afval. Dankzij een aantal meevallers kunnen de tarieven voor 2020 beperkt naar beneden worden 
bijgesteld. Wel wordt een bedrag aangehouden van 96.000,- euro om schommelingen in de hoogte van de 
tarieven in de toekomst te kunnen opvangen. 

Rioolheffing
De rioolheffing dekt de kosten van waterafvoer, regenwaterinzameling en de aanpak van grondwaterproblemen. 
In het tarief is rekening gehouden met de verhoging van 2,4% voor inflatie. De jaarlijkse extra verhoging van de 
rioolheffing die nodig is vanwege toekomstige investeringen is bepaald op 0,6%. 

Onroerende zaakbelastingen (OZB)
De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Bij de tariefbepaling 
wordt, naast de verhoging van 2,4% voor inflatie, rekening gehouden met toevoeging vanwege nieuwbouw en de 
waarde ontwikkeling van de woningen en niet woningen. De definitieve vaststelling van de tarieven vindt plaats 
in december. Op dat moment zijn alle taxaties afgerond.  
 
Overige heffingen en retributies
De gemeentelijke leges worden aangepast met de verhoging van 2,4% voor inflatie. De gemeentelijke leges zijn 
leges voor het voltrekken van een huwelijk, rechten voor de begraafplaats, tarieven voor terrassen, uitstallingen 
op gemeentegrond en de marktgelden. Tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen zijn gemaximaliseerd.
De wettelijke voorgeschreven tarieven worden overgenomen. Op dit moment zijn de geïndexeerde tarieven voor 
2020 nog niet bekend.

Het college heeft de begroting voor 2020
gepresenteerd. Een begroting waarin we niet 
alleen bezuinigen, maar óók investeren. 
Bij het presenteren van de jaarcijfers 2018 en 
de voorjaarsnota 2019 gaf ik al aan dat het 
komen tot een structureel evenwicht tussen onze 
baten en lasten dé (financiële) uitdaging zou 
worden voor de komende jaren.
Met het voorstellen van een pakket aan 
bezuinigingsmaatregelen zijn we hiermee goed 
op weg: vanaf 2022 is het structurele evenwicht 
hersteld en zijn we niet meer te veel afhankelijk 
van incidentele opbrengsten.

Daarnaast is er voldoende ruimte de komende 
jaren om te investeren in minimabeleid,
veiligheid, minderhedenbeleid, jeugdzorg en 
het ondernemersklimaat in Huizen. Projecten 
die worden opgestart en/of voortgezet zijn 
onder andere de invulling van de Kustvisie, 
burgerparticipatie, aanpassingen in het Bad 
Vilbelpark en de nieuwbouw en renovatie van 
scholen. Het college stelt ook voor de entree van 
zwembad Sijsjesberg te moderniseren.
Verder komen er landelijke thema’s op ons af 
waaraan invulling gegeven moet worden, zoals 
de klimaatplannen en de energietransitie.

In het coalitieakkoord 2018-2022 stelde het 
college al dat de lasten voor de inwoners van 
Huizen laag moeten blijven. Die belofte maken 
wij waar, want ook in 2020 is Huizen de
gemeente met de laagste woonlasten in de 
regio. Met een beperkte lastenstijging van 
gemiddeld 1,3% voor woningeigenaren en zelfs 
een daling van 0,4% voor huurders. 

Met deze begroting is Huizen ook in 2020
een schuldenvrije gemeente met goede
voorzieningen en lage lasten voor haar
inwoners. Een mooi dorp, waar het prettig 
wonen en werken is.

Bert Rebel
Wethouder Financiën

Colofon
Dit is een uitgave van de gemeente Huizen.

Foto’s: gemeente Huizen.
Vormgeving: GPM Design Almere.
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U bent
welkom
bij de
begrotings-
behandeling
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 2020, en hoeveel?

Donderdag
31 oktober
in de raadzaal
De begrotingsbehandeling vindt plaats 
in de raadzaal van het gemeentehuis, op 
donderdag 31 oktober 2019.
De vergadering start om 16.00 uur.

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
raadsvergaderingen live te volgen via 
internet.

De stream vindt u op
gemeenteraadhuizen.nl



BEGROTING 2020 IN ÉÉN OOGOPSLAG

Deze Begroting in één Oogopslag
geeft u een beeld van de voor
2020 geraamde inkomsten en
uitgaven van de gemeente Huizen.

INKOMSTEN

UITGAVEN

-98,3
M I L J O E N

ALGEMEEN BESTUUR EN DIENSTVERLENING € 3,0 MILJOEN...............................................................................................................................................................................................................

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID € 4,2  MILJOEN

BEHEER EN INRICHTING OPENBARE RUIMTE
...............................................................................................................................................................................................................

€ 16,0 MILJOEN

SOCIALE INFRASTRUCTUUR
...............................................................................................................................................................................................................

€ 10,9 MILJOEN

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
...............................................................................................................................................................................................................

€ 42,3 MILJOEN

RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
...............................................................................................................................................................................................................

€  4,6 MILJOEN

OVERHEAD
...............................................................................................................................................................................................................

€  15,6 MILJOEN

OVERIGE UITGAVEN
...............................................................................................................................................................................................................

€  1 ,7 MILJOEN...............................................................................................................................................................................................................

+98,2
M I L J O E N

ALGEMENE UITKERING RIJK € 53,7 MILJOEN...............................................................................................................................................................................................................

SPECIFIEKE UITKERINGEN RIJK € 14,8 MILJOEN

ONROERENDEZAAKBELASTING (OZB)
...............................................................................................................................................................................................................

€ 4,8 MILJOEN

HUREN EN PACHTEN
...............................................................................................................................................................................................................

€  2,3  MILJOEN

BELASTINGEN EN LEGES
...............................................................................................................................................................................................................

€ 11,1  MILJOEN

OVERIGE INKOMSTEN (O.A. RENTE)
...............................................................................................................................................................................................................

€  6,6 MILJOEN

ONTTREKKING RESERVES
...............................................................................................................................................................................................................

€  4,9 MILJOEN...............................................................................................................................................................................................................

NETTO RESULTAAT * : - € 83.000
*  = e xc l u s i e f  b e z u i n i g i n g s m a a t r e g e l e n  e n  s e p t e m b e r c i r c u l a i r e  2 0 1 9

Hoeveel betaalt u in 2020 aan:

Afvalstoffenheffing:  

Eenpersoonshuishoudens

Meerpersoonshuishoudens

Rioolheffing:         

OZB*:

*bij woningwaarde van € 300.000

€ 227,04
€ 302,64

€ 218,95

€ 176,64

.........................
.........................

.........................
...............

.........................
.........................

.........................
...............

Visies van de raadsfracties op de begroting 
In de gemeenteraad van Huizen zijn tien politieke partijen vertegenwoordigd: VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen, 
ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen, SGP en Transparant Huizen. Elke fractie heeft een eigen visie op de begroting. Deze visies zijn in 
de begrotingskrant opgenomen, in de vorm van korte columns. 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
31 oktober aanstaande. De teksten zijn gemaakt onder verantwoordelijkheid van de fracties.

huizen.nl



Lage lasten en een veilig Huizen zijn 
de basis voor 2020
Het college heeft de begroting voor 2020 
vastgesteld. Lage lasten voor inwoners en 
een structurele balans in de uitgaven en 
inkomsten van de gemeente met ruimte 
voor investeringen zijn de meest in het oog 
springende details.

De lastenstijging voor inwoners in 2020 
blijft beperkt. De OZB stijgt met de inflatie 
mee (2,4 procent) de rioolheffing met een 
fractie daarboven. De tarieven voor de 
afvalstoffen dalen zelf licht. Van de 327 
gemeenten in Nederland behoort Huizen 
daarmee tot de gemeenten met de laagste 
lasten voor inwoners.

Lage lasten zijn geen vanzelfsprekendheid. 
Scherp aan de wind varen als het gaat om 
de uitgaven is daarvoor noodzakelijk.
Beperkte bezuinigingen zijn
noodzakelijk om de uitgaven en de 
inkomsten structureel op orde te houden. 
Eenmalige investeringen om het coalitie-
programma uit te voeren en te investeren 
in de kust, Sijsjesberg en het Bad Vilbelpark 
blijven daarbij mogelijk. Een prachtig 
resultaat van onze eigen CDA-wethouder 
Bert Rebel die de financiën beheert.

Veiligheid
In 2020 blijft de veiligheid van onze 
inwoners prioriteit vragen van het gemeen-
tebestuur. Overlast, kleine criminaliteit 
en ondermijning zijn speerpunten van de 
CDA-fractie waartegen opgetreden moet 
worden door burgemeester, politie en 
boa’s. Extra wijkagenten blijven daarvoor 
noodzakelijk. Met de burgmeester en onze 
vertegenwoordigers in Den Haag blijft de 
CDA-fractie hierover in gesprek. 

Investeren in Sijsjesberg, kust en Bad 
Vilbelpark
Het Bad Vilbelpark en de kuststrook zijn 
gebieden in ons dorp die grondig aan 
renovatie toe zijn. In 2020 moet hier met 
prioriteit werk van gemaakt worden zodat 
het aantrekkelijke gebieden worden om 
te verblijven. De entree van de Sijsjesberg 
kan ook aan dat lijstje worden toegevoegd.  
Lange rijen voor de ingang op zomerse 
dagen moeten met spoed tot het verleden 
gaan behoren.

Duurzaamheid
In 2020 blijft het thema duurzaamheid ook 
aandacht van de gemeentepolitiek vragen. 
De energietransitie, klimaatadaptatie 
en circulaire economie zullen de agenda 
grotendeels gaan bepalen. Hergebruik van 
huishoudelijk afval wordt verder gestimu-
leerd en in 2020 gaan we bepalen waar én 
op welke wijze in de regio hernieuwbare 
energie gewonnen kan worden. 

Huizen voor elkaar
Inwoners, verenigingen en talloze vrijwil-
ligers maken Huizen tot een dorp waar we 
omzien naar elkaar. Heel veel vrijwilligers 
zetten zich wekelijk en dagelijks in om 
eenzaamheid onder ouderen en jongeren 
terug te dringen. Ook in 2020 blijft dit 
onderwerp voor de CDA-fractie een belang-
rijke prioriteit en blijft het op de politieke 
agenda staan.

Verstandig omgaan met
belastinggeld ...
Sinds de VVD vanaf 2018 weer deel uit-
maakt van het college van burgemeesters 
en wethouders kan voor het tweede jaar 
op rij een structureel sluitende begroting 
worden aangeboden. Huizen blijft van 
alle gemeentes in het Gooi de laagste 
woonlasten houden en sommige inwoners 
gaan zelfs minder betalen.

... terwijl de financiële positie sterk 
blijft
De gemeente Huizen heeft een forse 
reserve ofwel spaarpot. Daarvan wordt wel 
eens gezegd: is dat wel nodig?
Het antwoord is ja, want door die reserve 
kunnen we eventueel extra investeren in 
onze gemeentelijke voorzieningen en
tegenvallers opvangen, zoals dit jaar 
de extra kosten voor onderhoud van de 
openbare verlichting.

2020 staat voor grote veranderingen
In 2020 zullen naar verwachting grote 
projecten van start gaan, zoals het begin 
van de uitvoering van de kustvisie, besluit-
vorming over de Blokkerpanden en appar-
tementen op de plek van de Silverdome. 
De VVD vindt bouwen aan ons dorp een 
goede zaak, maar dan wel met oog voor de 
klassieke dorpselementen en het evenwicht 
tussen wonen, werken en recreëren. 

Burgers moeten mee kunnen doen
De VVD vindt de mening van burgers van 
groot belang, niet alleen bij genoemde 
grote projecten, maar ook bij kleinere, die 
direct de eigen woonomgeving aangaan. 
Voor de begeleiding van participatietrajec-
ten moet voldoende geld beschikbaar zijn 
voor externe ondersteuning, maar ook voor 
de ontwikkeling van de skills binnen het 
ambtelijk apparaat.

Veiligheid: van feit naar gevoel
Steeds blijkt dat burgers in Huizen zich 
onveiliger voelen dan door de misdaad-
cijfers gerechtvaardigd  wordt. De VVD blijft 
pleiten voor ‘meer  blauw op straat’ door 
wijkagenten en handhavers. Niet alleen 
ter bestrijding van de kleine criminaliteit 
maar ook om meer vat te krijgen op de 
bestrijding van ondermijnende criminaliteit. 
Betere uitrusting helpt, maar meer ogen en 
oren zijn beter.

Evenwicht tussen wonen, werken en 
recreëren ...
Voor een vitale gemeente is het ook 
belangrijk dat er voldoende lokale 
werkgelegenheid is en dat bewoners, jong 
en oud, voldoende ontspanningsmogelijk-
heden hebben. Mede dankzij de VVD zijn 
faciliteiten bij sportverenigingen verbeterd 
en is er een ‘stadsmanager’ aangesteld om 
de lokale economie te stimuleren.

... voor jong en oud
Onze Huizer bevolking vergrijst langzaam. 
Daarom vraagt de VVD aandacht voor 
ouderen, bijvoorbeeld om de toegang tot 
gemeentelijke informatie en bereikbaar-
heid te waarborgen. 
Voor jongeren is de digitale snelweg 
vanzelfsprekend, maar voor hen is weer 
de toegang tot een betaalbare woning 
veel minder. Daarom moet er meer voor 
jongeren gebouwd worden, waardoor ze in 
Huizen kunnen werken en wonen. De VVD 
vindt dat een gezonde mix van jong en oud 
essentieel is voor een vitale gemeente.

Hoge Kosten
Huizen blijft binnen de regio, maar ook 
landelijk een gemeente met lage gemeen-
telijke belastingen. Huurders betalen 
geen rioolbelasting. Ook al is Huizen een 
financieel gezonde gemeente, ook Huizen 
wordt geconfronteerd met steeds hogere 
kosten voor maatschappelijke ondersteu-
ning. Daarom blijft inzetten op preventie 
erg belangrijk.

(Arbeids) participatie voor alle 
inwoners
Jong of oud, iedereen heeft recht op pas-
sende scholing of een passende werkplek. 
Dat geldt ook voor inwoners met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom wor-
den arbeidsparticipatieprojecten gestart of 
gecontinueerd en wordt er verder geïnves-
teerd in het plan “kansen voor jongeren” 
om jongeren met een achterstand op de 
arbeidsmarkt aan school of werk te helpen. 
Kinderen die opgroeien in armoede moeten 
in Huizen kunnen meedoen aan sport en 
culturele activiteiten. Het kindarrangement 
geeft hen die mogelijkheid.

Duurzaamheid en klimaat
Duurzaamheid en het streven naar een 
energie neutrale gemeente in de toekomst, 
zal veel inzet vergen. We zien ook in 
Huizen steeds meer extreem natte en 
extreem droge periodes. Om de openbare 
ruimte klimaatbestendig te maken, gaat 
de gemeente Huizen verder met operatie 
steenbreek en het (in samenspraak met 
de inwoners) vergroenen van versteende 
wijken.  In 2020 wordt een risicodialoog 
doorlopen waarmee prioritering wordt 
vastgesteld voor de knelpunten uit de 
klimaatstresstest. Waterschap, inwoners en 
andere belanghebbenden worden hierbij 
betrokken. Met de Regionale Energiestra-
tegie zullen er keuzes worden gemaakt 
voor de opwekking van duurzame energie. 
Het is belangrijk dat dit gebeurt in nauwe 
afstemming met professionals, inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Bereikbaarheid, Verkeerscirculatie en 
veiligheid
De doorstroming van het verkeer in Huizen 
moet beter. Het mobiliteitsplan geeft 
inzicht in verbetermogelijkheden die in de 
komende jaren zullen moeten uitgewerkt. 
Hierbij zullen ook voorstellen om de 
verkeersveiligheid te vergroten worden uit-
gewerkt. In 2020 zullen ook aanpassingen 
voor het HOV traject worden gedaan, zodat 
de regionale bereikbaarheid van Huizen 
wordt verbeterd.

Openbare veiligheid
Het is goed dat er in 2020 1 meldpunt 
komt waar alle informatie met betrek-
king tot ondermijnings-tendensen worden 
samengebracht.
Ook de borging van sociale stabiliteit is 
belangrijk. Veiligheidsambassadeurs die in-
zetten op het  vergroten van weerbaarheid 
tegen onveilige situaties en maatschappe-
lijke spanningen, kunnen hierbij helpen.

Burgerparticipatie
Burgerparticipatie is wenselijk, zodat de 
inwoners zich meer betrokken voelen bij 
de gemeente. Het is belangrijk om de 
experimenten van het afgelopen jaar goed 
te evalueren en hierbij ook het rapport van 
de rekenkamer mee te nemen, zodat er in 
2020 nog beter met burgerparticipatie aan 
de slag wordt gegaan.

huizen.d66.nlwww.cdahuizen.nlwww.huizen.vvd.nl

Zeker zijn van een sociaal Huizen

Aan de vooravond van de installatie van 
onze nieuwe burgemeester, Niek Meijer, 
presenteert het college de begroting voor 
2020. 

Een begroting waarin de lasten voor onze 
inwoners laag blijven en voor huurders 
zelfs omlaag gaan, maar ook één waarin 
bezuinigingen zijn opgenomen. De PvdA 
zal de effecten van die bezuinigingen 
nauwlettend volgen en dan bedoelen wij 
niet de cijfers, maar de verhalen achter de 
cijfers.

Natuurlijk zijn veel onderwerpen 
belangrijk, maar omdat in deze krant onze 
tekstruimte beperkt is beperken wij ons tot 
twee onderwerpen.

Minimaregelingen
Tot de voorgestelde bezuinigingen behoort 
de tegemoetkoming voor chronisch zieken. 
Deze regeling houdt in dat chronisch 
zieken in bepaalde gevallen het bedrag 
van hun eigen risico in de ziektekosten 
terugkrijgen. De regels voor deze regeling 
worden aangescherpt, omdat deze nu als 
te ruim worden ervaren en de regeling te 
duur wordt. 
In de krant stond dat het college het niet 
nodig vond dat de echtgenote van een 
miljonair van zo’n regeling kon profiteren. 
Weinig inwoners zullen het daarmee 
oneens zijn, maar wat betekent het 
aanscherpen van de regeling nu voor de 
echte doelgroep?

De voorstellen bevatten ook zeer positief 
nieuws voor minima-huishoudens. De mini-
maregelingen komen voor meer inwoners 
die het echt nodig hebben beschikbaar, 
omdat de inkomensgrens naar 120% van 
de bijstandsnorm gaat. 
Zit uw inkomen onder die grens? Vraag dan 
ondersteuning aan! 

Huizen kent veel regelingen voor mensen 
die het nodig hebben, maar een doorn 
in het oog van de PvdA is dat ze vaak zo 
moeilijk te vinden zijn.
 
Wonen
Betaalbare woningen zijn in Huizen 
schaars. De PvdA-Huizen wil verbetering 
zien en daarom hebben we in het
collegeakkoord afgesproken op zoek te 
gaan naar locaties, die geschikt kunnen zijn 
voor woningbouw.

Het college heeft een overzichtslijst met 
locaties die in aanmerking kunnen komen 
voor (sociale) woningbouw gepresenteerd. 
Eén van de locaties is de discotheek 
Silverdome, die al jaren niet meer als 
discotheek gebruikt wordt. Daar zal 
sociale woningbouw en een deel vrije sector 
gerealiseerd worden. 
Voor de overige locaties wordt onderzocht 
of ze inderdaad geschikt zijn voor woning-
bouw. Bij het vervolg van dit traject willen 
wij belanghebbenden graag uitnodigen om 
deel te nemen aan het participatieproces, 
zodat er draagvlak is bij de realisatie.
De PvdA-Huizen is verheugd over deze 
ontwikkelingen, maar de huidige raming 
geeft aan dat er in 2020 slechts twintig 
woningen bijkomen. 
Wij dagen het college uit om in de jaren 
daarna grotere aantallen te realiseren.
Want in een plan kun je niet wonen!

www.pvda-huizen.nl

Huizen is een prachtige plek om te wonen, 
te werken en te recreëren. GroenLinks 
wil graag dat ons groene en sociale dorp 
toegankelijk is voor iedereen en daarom 
blijven we ons daarvoor inzetten. Zo vinden 
we het van belang dat er betaalbare 
woningen beschikbaar zijn voor starters die 
zich willen vestigen.

Sociaal
GroenLinks maakt zich sterk voor een 
sportieve en inclusieve gemeente. Iedereen 
heeft recht op een gezonde leefstijl waarin 
rekening houden met elkaar van belang 
is. We gunnen  alle kinderen  een vitaal 
leven waarin onderwijs en ontplooiing 
centraal staan. Oud en jong verdienen zorg 
en bescherming in onze sociale gemeente. 
Daarbij hebben we ook aandacht voor de 
groeiende groep ouderen boven 65 jaar. 
Er wordt veel gedaan om eenzaamheid 
onder ouderen tegen te gaan. Daar zijn 
we blij mee, maar we zetten er ook op in  
dat eenzaamheid onder jongeren concreet 
wordt aangepakt.

Groen 
Een groene toekomst is duurzaam. Het is 
een toekomst  waarbij we ons richten op  
klimaatverandering en gebruik maken van 
duurzame energiebronnen. Dat is moeilijk, 
maar niet onmogelijk.  In Huizen zijn we al 
begonnen. Kijk op
www.huizenklimaatbewust.nl voor de 
behaalde resultaten, geplande activiteiten, 
subsidies en advies. GroenLinks vervolgt de 
groene koers door zich in te zetten om de 
benodigde informatie en middelen voor
inwoners zo laagdrempelig mogelijk aan 
te bieden. Zodat iedereen, zelfstandig 
of samen, een start kan maken met 
verduurzamen. 

Cultuur
Cultuur verrijkt het leven van mensen. 
Huizen heeft een unieke cultuur en historie, 
dat is waardevol. Denk aan het museum, 
de botters, de Krachtcentrale, het oude 
dorp. Dat mag gezien en gedeeld worden. 
We juichen het toe dat er meer initiatieven 
komen om jongeren bij cultuur te betrek-
ken.  Groenlinks wil die cultuur en historie 
tot leven laten komen, zichtbaar maken en 
de basis laten zijn voor de ontwikkeling van 
de culturele en toeristische activiteiten.

Open 
Leven in een democratisch land is een
voorrecht. Dat is niet vanzelfsprekend.
Daar moeten we aan werken met elkaar.
En dat vraagt meer dan één keer per vier 
jaar te stemmen. In Huizen staat
participatie nog in de kinderschoenen.
Dat betekent: werk aan de winkel. 
Participatie moet een logisch en passend 
onderdeel zijn van alle plannen. Huizen is 
onderdeel van de Regio Gooi en Vecht.
Ook daar dienen de belangen van
inwoners, rechtstreeks of via de
gemeenteraad, transparant
vertegenwoordigd worden.   

We zijn voor een Huizen waarin iedereen 
meetelt, meedoet en meedenkt! 

hlb.groenlinks.nl



Huizen waarde(n)vol

Bereikbaarheid
De SGP wil sluipverkeer in het Oude Dorp 
zoveel mogelijk tegengaan. Knelpunten
voor de verkeersveiligheid en de 
doorstroming van het autoverkeer worden 
aangepakt. 

Brandweer 
De SGP bekijkt een fusie met de Veilig-
heidsregio Flevoland vanuit het oogpunt 
van schaalgrootte als positief. Belangrijk 
dat de brandweerzorg erdoor verbetert, 
maar het mag niet leiden tot uitholling van 
de betrokkenheid van de vrijwillige brand-
weer. Huizen mag zich gelukkig prijzen met 
de inzet en gedrevenheid waarmee door 
hen gewerkt wordt. 

Energietransitie
De SGP staat positief tegenover het onder-
zoek naar warmtenetten of aquathermie, 
maar is kritisch over het willen afkoppelen 
van (bestaande) woningen van het gasnet. 
Uit onderzoek blijkt dat het aardgasnet-
werk met enige aanpassing ook geschikt 
is voor waterstof of groen gas. Bij het 
verwarmen van oudere woningen heeft 
de voor inwoners voordeligste en minst 
ingrijpende oplossing de voorkeur. De SGP 
wil het ‘eerlijke verhaal’, met oog voor de 
werkelijke kosten voor onze inwoners. 

Kerkenvisie
In Huizen staan 15 kerken. Mensen 
voelen zich sterk verbonden met hun eigen 
kerkgebouw. Kerken hebben vaak ook een 
rol in de wijk. Belangrijk na te denken over 
de toekomst en multifunctioneel gebruik 
mogelijk te maken, om zo de exploitatie- 
en onderhoudskosten betaalbaar te houden 
en zoveel mogelijk kerken te kunnen 
behouden.

Openbaar vervoer
Reizigers hebben behoefte aan rechtstreek-
se verbindingen. De SGP vindt daarom dat 
de kwaliteit en toegankelijkheid van het 
busnet gehandhaafd moet blijven met goed 
bereikbare- en sociaal-veilige haltes, met 
voldoende fietsenstallingen. Als één van de 
huidige busverbindingen in de toekomst 
komt te vervallen wil de SGP een pilot met 
een kleinschaliger vervoersvoorziening.

Sociaal domein
De SGP wil blijven opkomen voor de 
zwakkeren in de samenleving. Een ambas-
sadeur zingeving binnen zorgorganisaties 
en wijkteams vinden wij van groot belang. 
Kinderen in armoede moeten kunnen 
meedoen. Een eenvoudig en toegankelijk 
kind arrangement helpt daarbij. De SGP 
is voorstander van een huisartsenpost of 
buurtziekenhuis binnen onze gemeente. 

Veiligheid
Kernbegrippen voor de SGP zijn ‘respect 
voor elkaar, respect voor ieders eigendom-
men en respect voor onze omgeving’. Door-
dat de politie bepaalde taken afstoot wordt 
de inzet van de gemeentelijke buitenge-
woon opsporingsambtenaren (boa) steeds 
belangrijker. Indien de leefbaarheid en de 
veiligheid daartoe aanleiding geven, wordt 
extra budget beschikbaar gesteld. Weten 
wat er speelt in de buurt is essentieel: de 
vele buurtpreventieverenigingen dragen 
daaraan actief bij.

Zondag
De SGP blijft de zondag als rustpunt van 
de week koesteren. In deze jachtige tijd 
hebben wij daar meer dan ooit behoefte 
aan. Laten wij verdere aantasting van onze 
collectieve rustdag voorkomen!

De begroting is altijd de opvolging van de 
vorige met aanpassingen die mogelijk zijn 
of aanpassingen die moeten gebeuren. 
Maar alles wordt getoetst op het
collegeprogramma 2018-2022.
De begroting van 2020 ziet er evenwichtig  
en duidelijk geschreven uit. Veel ruimte 
voor nieuw beleid is er niet maar dat was 
te verwachten. Het huidige college heeft 
zo zijn eigen wensen. Zo zien we dat er 
meer werk wordt gemaakt van de kustvisie, 
we wachten op de voorstellen die in het 
huidige budget passen. Deze voorstellen 
komen uit een uitgebreid participatieproces 
en worden uitgestrekt over een groot stuk 
van de kust. Maar er blijven nog genoeg 
zaken openstaan die aangepakt moeten 
worden.

Huisvesting
Er zijn 26 plekken aangewezen die gebruikt 
kunnen worden voor nieuwbouw. Dat wil 
niet zeggen dat deze over 2 á 3 jaar vol 
gebouwd zullen zijn met sociale huur en 
koopwoningen voor jongeren. Wij missen 
in die plannen de mogelijkheid om in het 
water te bouwen en willen we aan die 
behoefte kunnen voldoen, dan is dit zeker 
een optie die onderzocht met worden. Hier 
hebben we wel een punt van kritiek of zorg 
voor de toekomst. Het gaat om de Vista. 
Na een lang, goed en uitvoerig  verlopen 
participatietraject zijn de bewoners, de 
woningbouwverenigingen en  de gemeente 
tot overeenstemming gekomen dat er op de 
Vista gebouwd zou worden, echter met dien 
verstande dat er stukken structureel groen 
zouden blijven en dat de bestemming 
bouwlocatie er af  gehaald zou worden. 
Dan is het niet te begrijpen dat dit college 
dit handhaaft tot 2022 en dan de kans open 
laat  het weer als mogelijke bouwlocatie toe 
te voegen.
  
Cultuur
We zijn raadsbreed bezig een nieuwe 
kunst- en cultuurnota te schrijven. Ook 
hier lopen we tegen te veel wensen en te 
weinig budget aan. Veel geld is bij voorbaat 
al besteed aan bestaand beleid. En als er 
geld overblijft (90.000 euro minder huur 
per jaar voor de bibliotheek) dan gaat dit 
direct naar de algemene middelen en wordt 
het uit de pot cultuur gehaald. Volgens dit 
college moeten wij hier in Huizen het geld 
meer weg gaan halen bij het bedrijfsleven. 
Op zichzelf een logische benadering als 
je er geen geld voor wil uitgeven. Maar 
je laat als bestuurder veel plaatsgenoten 
met creatieve ideeën en  die er veel tijd 
insteken wel in de kou staan. Zij vragen om 
ondersteuning en faciliteiten om de ideeën 
voor de gemeenschap uit te werken en waar 
te maken.

Financieel Perspectief en
bezuinigingen
In Huizen is het een goede gewoonte een 
voorzichtige begroting op te stellen. Daar 
hebben we lang baat bij gehad. Voor 2020 
wordt een sluitend perspectief verwacht, 
met inzet van reserves én het doorvoeren 
van bezuinigingen. De ChristenUnie steunt 
de inzet van reserves  maar heeft moeite 
met de bezuinigingen. Enerzijds wordt 
bezuinigd, anderzijds worden positieve 
jaarresultaten ingezet voor uitvoering 
van het collegeprogramma. Dat lijkt niet 
met elkaar in balans. Daarbij vragen we 
ons af of deze werkelijk het verwachte 
resultaat opleveren, zowel financieel als de 
optimistische inschatting van de effecten op 
de uitvoering.

De lasten stijgen voor 2020 ongeveer mee 
met het inflatiepercentage. Dat is gunstig 
voor de meeste Huizers. Toch willen we 
kijken of de lage lasten niet ten koste gaan 
van de groeperingen die worden getroffen 
door de voorgestelde bezuinigingen.

Wonen en ruimtelijke ordening
Bij de zoektocht naar locaties voor de 
zo noodzakelijke woningbouw is een 
lijst vastgesteld. Het college gaat deze 
lijst met onze instemming uitwerken. De 
ChristenUnie heeft hierbij zorgen over de 
doorgaande verdichting in vooral het Oude 
Dorp. Door het bebouwen van kleine open 
plekken, vaak met maximaal oppervlak 
en volume, wordt het karakter van het 
Oude Dorp steeds verder aangetast. Ook de 
ontwikkeling van de Blokkerpanden en op 
de kop van de haven  heeft daarom onze 
volle aandacht.

Cultuur en erfgoed
De werkgroep cultuur, ingesteld na het 
raadspodium 2018, verwacht begin 2020 
de nieuwe cultuurnota te presenteren. 
Als ChristenUnie vinden we dat cultuur 
bereikbaar en betaalbaar moet zijn voor 
iedereen, met extra aandacht voor de 
minima en jeugd. Om (grotere) initiatieven 
op cultureel gebied mogelijk te maken, 
zoals wellicht de verhuizing van het Huizer 
Museum richting de haven, zullen we 
het gesprek met elkaar voeren over de 
financiering. Overigens hoeft cultuurbeleid 
niet altijd geld te kosten, denk bijvoorbeeld 
aan het uitbreiden van het beschermd 
dorpsgezicht of het tot cultureel erfgoed 
benoemen van het calvinistisch begraven op 
de oude begraafplaats, het visserskerkhof, 
waar wij voorstander van zijn.

Jeugd en gezondheid
We juichen de implementatie van het 
transformatieplan Jeugd toe. We vinden 
het daarbij belangrijk dat er veel aandacht 
wordt geschonken aan het voorkomen van 
problemen waar zowel kinderen als ouders 
langdurig onder lijden.
We zijn tevreden met de buurtsportcoaches 
en geven graag een langdurig vervolg aan 
hun inzet.

Oud en nieuw
We nemen in 2019 afscheid van een
gewaardeerd waarnemend burgemeester 
en gaan 2020 in met een nieuwe
burgemeester! Dat betekent dat we 
met nieuw elan met Huizen aan de slag 
kunnen!

www.sgphuizen.nlwww.leefbaarhuizen.nl www.huizen.christenunie.nl

Alles financieel dichtgetimmerd
Als Transparant Huizen naar de cijfers kijkt 
voor het komende jaar en de
daaropvolgende jaren, ziet het er eigenlijk 
niet slecht uit. Toch wil onze fractie hier een 
kanttekening bij plaatsen. 

Dichtgetimmerd
Regelmatig wordt door de raad gevraagd of 
er financiële ruimte is om bepaalde
projecten te kunnen financieren. Projecten 
waar onze samenleving om vraagt en waar 
men blij van wordt wanneer iets dergelijks 
makkelijker gerealiseerd kan worden.
Op dit moment is financieel alles
dichtgetimmerd en als de raad ergens om 
vraagt dan krijg je te horen dat er geen 
financiële ruimte is. Dit probleem zou 
opgelost kunnen worden als de woonlasten 
structureel met 40 euro verhoogd worden. 

Laagste woonlasten
Op dit moment hebben wij in Huizen de 
laagste woonlasten van het Gooi: 694 euro. 
Boven Huizen staat Weesp met 758 euro. 
De verhoging die Transparant Huizen voor 
ogen heeft, laat zien dat wij dan met
734 euro nog steeds de laagste tarieven 
hanteren en dan nog 439 euro goedkoper 
uit zijn dan onze buurgemeente Blaricum. 
Daarom is de vraag van Transparant 
Huizen of het college bereid is om deze 
structurele verhoging door te voeren?

Samenwerken is Oké
Het is alweer bijna een jaar geleden, dat de 
Arhi-procedure (gemeentelijke herinde-
ling) voor de gemeenten Huizen, Blaricum 
en Laren door Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland is stopgezet. Huizen kan 
als zelfstandige gemeente de toekomst 
tegemoet zien. Dorpsbelangen Huizen is 
altijd voorstander geweest van een goede 
samenwerking met onze buurgemeenten. 
Samenwerken is Oké, Samenvoegen NEE.

Nieuwe burgemeester
Doordat Huizen zelfstandig verder mocht, 
kreeg Huizen de mogelijkheid om een 
nieuwe burgemeester te benoemen. De 
gemeenteraad heeft de procedure hiervoor 
direct gestart. De inwoners van Huizen zijn 
daarbij ook geraadpleegd. Op 3 oktober 
jl. is de heer Niek Meijer voorgedragen als 
nieuwe burgemeester van Huizen.
Dorpsbelangen Huizen heeft al kennis
gemaakt en ook met de vrouw van de 
nieuwe burgemeester, die zich voor de 
Huizer gemeenschap wil gaan inzetten.
De heer Meijer is de laatste 12 jaar
burgemeester van Zandvoort geweest, een 
dorp met stadse problematiek.
Dorpsbelangen Huizen is blij met de keuze 
voor onze nieuwe burgemeester en hoopt 
dat hij de rust in ons dorp kan herstellen.

Afscheid van waarnemend
burgemeester
Ieder voordeel heeft zijn nadeel.
Op 13 november zal de nieuwe
burgemeester worden geïnstalleerd, 
waarmee er een einde komt aan het 
waarnemend burgemeesterschap van de 
heer Sicko Heldoorn. Eerder dan verwacht 
neemt hij op 8 november afscheid van de 
gemeente Huizen. Zijn grote betrokken-
heid, laagdrempeligheid en het feit, dat 
hij na zijn benoeming direct in Huizen is 
komen wonen, heeft Dorpsbelangen Huizen 
bijzonder gewaardeerd.

Burgerparticipatie
In de raadsvergadering van 26 september 
jl. kwam het onderzoek van de
rekenkamer naar burgerparticipatie 
aan de orde. De betrokkenheid van de 
inwoners van Huizen bij de diverse sessies 
voor eventuele herindeling was groot. 
Inwoners, bedrijven en instellingen hebben 
in groepen aan de hand van stellingen 
gediscussieerd.
Zij konden hun standpunt kenbaar maken, 
over de mogelijkheid voor een zelfstandig 
of geen zelfstandig Huizen. Een enkeling 
was voor een fusie met Blaricum en Laren. 
De groots mogelijke meerderheid van onze 
inwoners was voor een zelfstandig Huizen 
en met succes. Dorpsbelangen Huizen is 
blij, dat de inwoners zo massaal achter ons 
standpunt hebben gestaan. Samenwerken 
is Oké, Samenvoegen NEE. 

Verkenning mogelijke bouwlocaties  
In het Vista gebied hebben de omwonenden 
zich ingezet voor behoud van deze unieke 
locatie. Het gebied staat in het
bestemmingsplan en structuurvisie als 
structureel groen. De Groene Longen van 
Huizen. Toch heeft het college gemeend, dit 
gebied op de lijst van mogelijke
bouwlocaties te moeten plaatsen.                                          
Dorpsbelangen Huizen zal Nooit structureel 
groen opofferen voor bebouwing. Wat 
groen is moet groen blijven!

www.dorpsbelangenhuizen.nl


