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VVD 

Algemene beschouwingen, 6 juli 2017 

Voorzitter,  

Als laatste inspreker, namens de VVD, op onze vergadering van 6 juli, dacht ik tijdens de 

voorbereiding toch even aan deze spreuk: 

De laatste zullen de eerste zijn……voor de ingewijden onder ons; deze spreuk is 

inderdaad ontleend uit de Bijbel, volgens Matth. 19, vers 30; Marc. 10, vers 31 of Luc. 

13, vers 30. Een serieus bedoelde passage, in ons dagelijks leven vaak wat cynisch in 

gebruik! Jullie interpretatie van mijn openingszin laat zich raden.  

Huizen op z’n smalst 

Zo ziet de VVD de behandeling van het College van de aanvraag van de firma 

Bunschoten en de heer Kroon voor het creëren van een mooi Vispaviljoen in het eigen 

gebouw van Bunschoten. Een vindingrijk voorstel, ook na de beschamende lange periode 

waarin de heer Kroon heeft moeten knokken voor zijn ondernemerschap in het 

Havenkantoor. Initiatieven een kans geven…Ondernemers helpen met ondernemen….Dat 

hebben wij in Huizen nodig. Dit willen wij in Huizen.  

Bij alles wat nieuw of vreemd is hoor je het college denken; we willen geen precedenten 

scheppen, maar waar zijn we bang voor. Voor meer levendigheid….. voor vertier. Dat 

willen we juist. Regeltjes, regeltjes en nog eens regeltjes. Ik zou zeggen: laat die 

precedenten maar komen. Het gebrek aan een toekomstgerichte visie, in het belang van 

het aantrekken van toerisme en werkgelegenheid zijn hier absoluut de ontbrekende 

factoren. Maakt u eens een rondje door de andere “Zuiderzee” steden. Waarom lukt het 

daar wel? Waarom voel je in Volendam, Urk, Marken etc. direct een vakantiegevoel. 

Levendigheid! Horeca! Ruimte voor ondernemers! Sfeer! Het lijkt wel of alles de laatste 

maanden maar door kabbelt. Het college zit z’n tijd uit en probeert nog een paar punten 

uit het collegeprogramma te scoren. We verdelen het geld nog eventjes op de valreep en 

gaan rustig op de finish af….. 

en dit terwijl we juist zoveel actie op het ogenblik nodig hebben om dingen op gang te 

houden. We hebben een opiniërende cie gehad over de evenementen en hier spat de 

ambitie ook echt niet af. We willen meer en we willen nieuwe dingen. Een braderie is leuk 

voor de wat oudere inwoners, maar de jeugdigen onder ons willen iets anders. Die willen 

festivals, food, muziek, dansen en allerlei mengvormen daartussen. Oude ambachten is 

prachtig, maar daarvoor alleen, komen mijn kleinkinderen straks niet naar Huizen toe.  
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De VVD ziet uit naar het overdoen van het huiswerk op het dossier van de aanvraag van 

de firma Bunschoten en de heer Kroon en verwacht een uitkomst, die aansluiting vindt 

bij dit absolute sympathieke en kansrijke initiatief voor Huizen. Laat velen hun voorbeeld 

volgen. Wij roepen de wethouder op meer ambitie te tonen en hierin ook door te 

pakken…. 

Wanneer je van deze opening overstapt naar de  

Omgevingswet 

dan merk je dat er nog hard gewerkt zal moeten worden aan de cultuuromslag, die deze 

nieuwe wet met zich mee zal brengen. :” the magic word”  is; samen.  

Samen betekent initiatieven omarmen, meedenken en openstaan voor dingen die anders 

zijn. Initiatieven een kans geven…WE zeggen ja, mits  

De Gemeenten en Omgevingsdiensten hebben nog twee jaar de tijd om zich terdege voor 

te bereiden op de implementatie van de Omgevingswet. Iets wat onafwendbaar is moet 

je (krachtig) tegemoet treden. Waarom een Omgevingswet? De Omgevingswet 

vereenvoudigt en versnelt ruimtelijke procedures, zonder afbreuk te doen aan de 

kwaliteit van de leefomgeving (citaat troonrede 2013). De aanpak van onnodige 

regels die ondernemers en particulieren in de weg zitten, blijf een belangrijke doelstelling 

van het regeringsbeleid. In het nieuwe parlementaire jaar wordt besloten over de 

Omgevingswet, die procedures rond de bouw van woningen, kantoren en infrastructuur 

sterk vereenvoudigt en versnelt (citaat Troonrede 2014).  

Wat levert de Omgevingswet de Nederlander op en daarom ook de inwoners van Huizen? 

De verbetering zal gaan zitten in minder wetten en regelingen, meer lokale oplossingen , 

meer inzichtelijkheid, samenhangende benaderingen van het beleid en besluitvorming, 

maar vooral het versnellen en verbeteren van die besluitvorming. Meer gericht op 

samen!  

Het is een grote operatie! De gemeente Huizen krijgt steeds meer een partnerrol met de 

samenleving. Samen met inwoners zaken binnen hun leefgebied, op maat, realiseren. Je 

kunt het met recht een cultuuromslag noemen. Denken van buiten naar binnen. Van 

inspraak naar participatie. Een bewustwording proces voor zowel het College als de Raad. 

De VVD heeft gevraagd, ter voorbereiding op deze Raadsvergadering, op welke wijze de 

Raad van Huizen betrokken kan gaan worden bij de voorbereidingen op de 

Omgevingswet. De VVD heeft begrepen dat er een projectgroep is opgericht met diverse 

partijen, zoals de Veiligheidsregio, de GGD en het Waterschap en dat er samen met een 

extern bureau gekeken gaat worden naar de wijze van implementatie en de 

mogelijkheden voor het opstellen van een gezamenlijke omgevingsvisie. Ook wordt er 
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gekeken wanneer en op welke wijze de Raad betrokken gaat worden bij de 

implementatie. Voorzitter, de VVD verzoekt met klem om de Raad bij deze grote operatie 

en omslag voorin het proces bijtijds een rol te geven. Ook voor de Raad zal de andere 

manier van met elkaar samenwerken, de cultuuromslag en het bewustwording proces 

van groot belang worden. De focus komt te liggen op burgerparticpatie, 

maatschappelijke behoefte, samenhangende benadering en snellere 

procedures. Allemaal zaken waar de Raad mee te maken krijgt. Het advies van de VVD 

is dan ook om parallel met elkaar op te trekken en bijvoorbeeld ook in de projectgroep 

een afvaardiging van de Raad en dus samenleving te laten plaatsnemen. Samen op weg 

om de wens van de Koning “uit de troonrede “ te realiseren! Graag een reactie 

van het College.  

 Financiën. 

De VVD wil haar waardering uitspreken over het in 2016 gevoerde financieel beleid en 

over de recente prognoses voor de komende jaren. Het jaarresultaat was beter dan 

verwacht en de accountant heeft de goedkeurende verklaring dit jaar tijdig en 

probleemloos kunnen afgeven, ondanks de nog voortdurende nasleep van de drie 

decentralisaties.  

De VVD baart zich wel zorgen over de aangegeven verhogingen inhuur personeel, zoals 

aangegeven binnen de Voorjaarsnota voor de jaren 2017 en 2018. Dat zijn forse 

bedragen. Het betreft hier vervanging langdurig zieken en de wens om o.a. het 

zaakgericht werken te kunnen introduceren en het project uitfaseren papier. Ook voor 

het ziekteverzuim is een nieuwe risicopost opgenomen. Het ziekteverzuim is hoog (ca 

6%). Ik neem aan dat de ca staat voor net nog iets hoger. Er wordt gesproken over een 

vergrijzende organisatie, in relatie met het ziekteverzuim. Is dat een logische verklaring 

en de enige, vraagt de VVD zich af. Gewerkt zal gaan worden aan een actualisatie van 

het ziekteverzuim, meer grip? Kan het College aangeven wat hier precies onder wordt 

verstaan? Kan de portefeuillehouder aangeven welke maatregelen er getroffen worden of 

gaan worden in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid en strategische 

personeelsplanning, zodat er inzicht komt in de knelpunten, de doorstroming, het 

aannamebeleid van en de noodzakelijke verbetering van kwaliteit. De gemiddelde leeftijd 

zal omlaag moeten, en naar ik begrijp de organisatie vitaler. Maar dan zijn ingrijpende 

maatregelen nodig, zoals het binnen halen van “jonge aanwas”, het aanbieden van 

stageplekken, opleidingen en mogelijk door het aanbieden van een traineeprogramma. 

Graag een reactie van de wethouder.  
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Verder 

Het perspectief voor de komende jaren is verbeterd. Het college plant geen geforceerde 

uitgaven vooruitlopend op een eventuele gemeentelijke herindeling. Tot zover prima. Wel 

herhalen wij hier een oude wens: het voor een bredere kring inzichtelijk maken van de 

begroting en van de jaarrekening. Daar zijn elders in den lande interessante 

mogelijkheden voor ontwikkeld. Daar zouden we ook in Huizen over na moeten denken.  

Dienstverlening 

De afgelopen periode is er hard gewerkt om de (digitale) dienstverlening bij burgerzaken 

te optimaliseren. Het gaat goed, maar het kan altijd beter. De VVD heeft hier onlangs, 

naar aanleiding van opmerkingen van inwoners vragen over gesteld. Dat is accuraat door 

het College opgepakt. Maar het doel zou moeten zijn, je nog meer in de burger te 

verplaatsen en enige flexibiliteit te betrachten. Zo is het tot op heden niet mogelijk om in 

de avonduren je paspoort op te halen. Dat zou wel moeten kunnen. De VVD verzoekt het 

College hier tevens aandacht aan te schenken. We zijn er tenslotte voor de burger en 

voor niemand anders!  

 

Economisch klimaat  

De VVD reageert binnen deze beschouwing op het antwoord wat gegeven is, binnen het 

memorie van antwoorden, inzake de visie op het noodzakelijk versterken van het 

Economische klimaat. Het is absoluut niet de eerste keer dat we dit onderwerp ter sprake 

brengen en de antwoorden stralen geen krachtig beleid uit en zijn in die zin niet 

veelbelovend. De economie in de Gooi en Vechtstreek staat onder druk. Het aantal banen 

en bedrijfsvestigingen neemt af vanwege digitalisering, Het Nieuwe Werken, globalisering 

en concurrentie van andere steden. Zoals uit het economisch analyserapport MIRT-

onderzoek Oostkant Amsterdam blijkt, kent de Gooi en Vechtstreek al meer dan 15 jaar 

een werkgelegenheidskrimp. Deze krimp betekent dat gemiddeld 1.200 arbeidsplaatsen 

per jaar verloren gaan. Als deze ontwikkeling zich op deze manier voortzet, betekent dit 

een verlies van bijna 11.000 banen tot en met 2025.  

Maar toen kwam het Reddingsplan Gooise banencrisis (Gooi en Eemlander 30 

juni 2017). 

Meer dan 400 extra banen in drie jaar. Dat is het streven van de gemeenten in de Gooi 

en Vechtstreek. Een ambitieus plan vol nieuwe initiatieven en een aanvullend geldbedrag 

van € 200.000 per jaar moeten dat mogelijk maken. Met het plan Digitale media en 

creatieve innovatie; agenda 2017-2019 wil de Regio de onderbenutting op de 

arbeidsmarkt in tien tot vijftien jaar wegwerken. Een heuse regionale aanpak, waar 
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Hilversum € 70.000 aan bijdraagt en de overige gemeenten € 130.000 structureel per 

jaar. Voor hoe lang???  

Nu, dat is wel even andere koek dan het jaarlijkse bezoek aan de zakenclub. Een 

regionale visie en beleid op de integrale aanpak. Kan het College aangeven hoe deze 

agenda 2017-2019 er nu concreet voor Huizen zelf uit komt te zien? Welke projecten en 

speerpunten zijn specifiek voor Huizen bedoeld. Hoe ziet de verdeelsleutel eruit van de 

resterende €130.000, structureel voor Huizen. En welke activiteiten ziet het College om 

bedrijven en instellingen aan te zetten tot investering in deze plannen, zodat er jaarlijks 

een € 1.000.000 beschikbaar komt. Welke consequenties heeft de uitvoer van de agenda 

wanneer het gewenste miljoen niet wordt gehaald? Is er dan een plan B? Over nut en 

noodzaak zijn wij het al gauw eens, maar de VVD is benieuwd naar de strategie en 

daadkracht van en voor Huizen, juist gericht op de economische groei en 

werkgelegenheid. Graag een reactie van het College 

Kustvisie: 

De kustvisie is geen “appeltje/eitje”  voor de wethouder. Zou deze eerst in 2016 komen, 

toen werd het begin 2017 en nu is het alweer het derde kwartaal 2017. Het is blijkbaar 

een moeilijk ei om te leggen. 

Zoals het er naar uitziet is de wethouder nu bezig met zogenaamde deelprojecten. Maar 

waar is de Visie? 

De VVD ziet een Huizen aan Zee voor ogen met een aantrekkelijk en levendig 

verblijfsgebied. Met bijzondere en gevarieerde woningen. Aantrekkelijke horeca, 

detailhandel en culturele en recreatieve voorzieningen en een kwalitatieve goede 

openbare ruimte! Is dit een utopie? Nee. 

Waarom gaan we niet aan tafel zitten met alle stakeholders, waarom laten we inwoners 

en ook de jeugd zelf ook niet meedenken en meepraten over wat ze willen. Organiseer 

avonden met bewoners en avonden met ondernemers, verenigingen, horeca, 

reddingsbrigades etc. En dan niet alleen zenden, maar de dialoog aangaan en 

vooral luisteren. Samen kunnen we tot een breed gedragen visie komen. Het lijkt nu 

weer andersom te gaan. Wij, het College, komen met een plan. En dan mogen de 

inwoners daar wat van vinden. Tot op zekere hoogte. Denk alvast aan wat de 

Omgevingswet bedoeld. Weet u het nog: “the magic word” is samen. Alvast 

voorsorteren op een andere manier van met elkaar leven en werken.  

Ook hier zullen er inwoners en ondernemers zijn die iets kunnen toevoegen aan deze 

visie. Verzamel alle ideeën. Wij willen een samenhangend geheel, een plan voor de 

kustlijn van Huizen en niet even snel een paar kleine projectjes. De zogenaamde quick 
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wins!!! Dat wil de VVD niet. Dit gedeelte van Huizen heeft alle aandacht nodig. Daar 

hoort een gedragen en duurzame visie bij.  

Hier kunnen veel projecten aangehaakt worden. Leg ook met elkaar de verbinding naar 

Havenstraat, naar het pareltje wat straks de Krachtcentrale zal worden en geef 

mogelijkheden voor horeca en cultuur. College, zie alle mogelijkheden en betrek de 

Huizer samenleving in een vroeg stadium. Graag een reactie van het College 

IHP 

Investeringen die voor de komende jaren nog op ons af gaan komen, zitten momenteel 

vooral in het Integraal Huisvestingsplan onderwijs. 

Dit plan dat in de gecombineerde cie vergadering is behandeld, heeft alle wensen en 

ideeën voor onderwijshuisvesting in Huizen geïnventariseerd en zal de komende jaren 

veel investeringen vergen. 

Maar hoeveel; dat is nu niet duidelijk. Er is een aantal projecten dat mogelijk grote 

investeringen met zich meebrengen, zoals: 

- sloop Rehobothschool en Zenderkerk en samen nieuwbouwen 

- Sloop Springplank en samenvoegen Wijngaard en Springplank 

- Uitbreiding van der Brugghenschool 

- Revitalisering en verduurzaming Montessorischool 

Wij willen dat onze scholen in goede gebouwen gehuisvest zijn, die voldoen aan alle 

wettelijke normen. Dit is een belangrijke voorwaarde  voor goed onderwijs. 

Wij willen daarom graag op korte termijn een overzicht van de mogelijke investeringen 

en opties die hiermee gepaard gaan. Om zo snel mogelijk tot een besluit hierover te 

komen..Hiervoor zullen wij samen met het CDA een motie indienen (?) 

Openbare orde en veiligheid.  

Huizen is een rustig dorp, ofschoon het positieve vertier en de levendigheid wel een 

boost mag krijgen, waarin de criminaliteit niet meer of minder is dan in vergelijkbare 

middelgrote gemeenten. Dat willen we graag zo houden, al kan het altijd beter. Zo zijn 

er ook absolute zorgen. Volgende week bespreken we in de Raad de door de VVD 

gestelde vragen over de handhaving van de jeugdoverlast. Dat is allemaal geen sinecure 

en zal zijn volle aandacht dienen te krijgen. De veiligheid van onze inwoners komt 

hiermee danig in het geding. Wel is verheugend te constateren dat het aantal 

woninginbraken daalt en dat de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, de 

aanpak van overlast en vernielingen en de aanpak van polarisatie en radicalisering in 

2018 topprioriteit zullen hebben. Jammer is het dat de veelvoorkomende criminaliteit, 
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zoals auto inbraken, geen topprioriteit krijgt. Wij gaan ervan uit dat juist de veel 

voorkomende criminaliteit in hoge mate het onveiligheidsgevoel van de inwoners van 

Huizen bepaalt. Zoals u bekend ligt dat onveiligheidsgevoel nog duidelijk hoger dan het 

streefgetal van de huidige coalitie.   

Tot slot over dit onderwerp: u kent inmiddels wel onze opvatting van het voorgenomen 

overlastbeleid. Een betere balans tussen preventie en handhaving is het doel waar het 

college naar zou moeten streven. 

Participatiewet 

Voorzitter, de Participatiewet vormt in zijn nog relatieve jonge bestaan van 2 jaar nu al 

een enorme uitdaging voor de vele betrokken partijen. Alle zeilen moet vol worden 

bijgezet om de gestelde doelen te behalen. Er zit een enorme spanning tussen het 

realiseren van voldoende uitstroom uit de uitkeringssfeer naar betaald werk en de 

acceptatie en werking van de zogenaamde inclusieve arbeidsmarkt. Doelstellingen 

worden tot nog toe onvoldoende behaald. Dit is een zorgelijke situatie die veel van het 

oplossingsvermogen van de gemeente maar zeker ook van de andere betrokken partijen 

vraagt. Daarbij blijft het uitkijken dat de grote hoeveelheid aan programma’s, projecten 

en initiatieven elkaar niet in de weg gaan zitten en het risico in zich dragen van 

inefficiëntie en geldverspilling. Je zult als gemeenteraad wel de bomen door het bos 

moeten kunnen blijven zien. Gelukkig geeft het College tot nog toe wel blijk van het feit 

dat men erboven op zit.  

Tergooi ziekenhuis 

Dat laatste voorzitter, kan wat minder gezegd worden van de kwestie van het sluiten van 

het Tergooi ziekenhuis locatie Blaricum en de nieuwbouwplannen op een nieuwe locatie 

in Hilversum. Dat heeft de gemoederen aardig beziggehouden. Huizen heeft, samen met 

buurgemeentes Blaricum en Laren, feitelijk de lobby-boot gemist en Hilversum vaart er 

nu met de buit van door. Wat rest is een eventueel mogelijkheid om een van de twee 

zogenaamde Regionaal Zorgcentra te behouden. Als VVD hebben we diverse malen bij de 

wethouder erop aangedrongen om hierover met de Raad van Bestuur van Tergooi te 

gaan praten en hen te overtuigen van het feit dat een dergelijk zorgcentrum in Huizen 

moet komen. In de Raadsvergadering van 1 juni jl. is een Raad brede motie aangenomen 

die hierop nogmaals aandringt. Bij deze nogmaals de oproep aan de wethouder: mis deze 

lobby-boot niet en vaar h’m de Haven van ’t Gooi binnen zou ik willen zeggen. 

Arhi procedure 

Hoe vertel ik het mijn kinderen? Dat is wel een beetje de tendens van de laatste tijd. 

Hoe leg je aan de samenleving uit, dat ondanks dat je bestuurs krachtig genoeg bent 

toch moet nadenken over fusie. De VVD is tijdens vorige verkiezingen ook met een 
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duidelijk standpunt, namelijk blijvende zelfstandigheid voor Huizen, naar buiten getreden 

en ziet dat nu niet anders. De gezamenlijke zienswijze met Blaricum, Laren en Huizen, in 

verband met de verdere besluitvorming ARHI procedure bespreken we in onze Raad van 

13 juli a.s. De VVD staat voor een zelfstandig Huizen, met een zorgvuldig 

collegiaal bestuur en intensivering binnen de (regionale) samenwerking en het 

delen van elkaars kwaliteit binnen het ambtelijk apparaat. 

Tot slot: De VVD spreekt haar dank uit aan de ambtenaren op het gemeentehuis voor het 

verzorgen en aanleveren van alle relevante stukken. Ofschoon, zoals eerder vermeld, het 

aanbevelenswaardig is de stukken meer leesbaar te maken voor ook niet financieel 

deskundigen, krijgen wij gelukkig als Raadsleden voldoende ondersteuning.  

Dank ook voor de bereidheid, die er steeds is, om technische vragen snel en accuraat te 

beantwoorden. Wij wensen het college veel wijsheid bij het volbrengen van haar taak in 

de komende maanden, tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart.  


