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Algemene beschouwingen VVD, Financiële Raad 2-11-2017 

 

De huidige coalitie heeft haar laatste begroting gepubliceerd, de verkiezingen 

komen eraan. In het persbericht bij de begroting wordt met tevredenheid gemeld 

dat de belangrijkste punten uit het coalitieprogramma zijn gerealiseerd. Wat er 

beter had gekund blijft onvermeld en een inspirerende visie op de komende jaren 

is er ook niet bij.  

 

De VVD had in deze begroting zo graag de visie gelezen waar de coalitie met 

Huizen naar toe wil, als een soort afscheidscadeau, een wenkend perspectief.  

Wat vindt zij van de verdere ontwikkeling van Huizen, het oude centrum, de 

Havenstraat, het Nautisch Kwartier, wat wil ze met de verkeersdruk in delen van 

het dorp, met de ontwikkeling van toerisme, kunst en cultuur?  

 

De begroting is nog steeds een ontoegankelijk document, met niet minder dan 

186 pagina’s vol met tekst en tabellen in vakjargon, waar de burger niet eens aan 

begint om het te lezen. Dat is niet alleen jammer, maar het is ook een 

democratisch tekort. De inwoners van Huizen hebben er recht op, dat in 

begrijpelijke taal wordt uitgelegd hoe de gemeente er financieel voor staat, maar 

bijv. ook waarom de afvalstoffenheffing stijgt en waarom er geen geld is voor 

nieuw beleid.  

 

Begroting  

De begroting is structureel niet helemaal in evenwicht. Maar met onze forse 

reserves achter de hand is het  geen probleem om de tekorten op te vangen. 

Daarbij komt, dat dankzij het landelijk beleid van VVD en PvdA, de 

Nederlandse economie er weer helemaal bovenop is. De inkomsten van de 

Rijksoverheid nemen toe en daar profiteren de gemeentes nu en straks ook van.  

 

Het is dan ook onbegrijpelijk dat er in Huizen geen ruimte is voor nieuw beleid. 

Het niet toekennen van sommige subsidies voor evenementen (Oldtimers/ 

Havenfestival) heeft ons zeer verbaasd.   

 

De reserves van de gemeente Huizen, die vorige coalities hebben opgebouwd, 

door verstandig financieel beleid te voeren, die reserves zullen binnenkort, 

steeds indringender, worden bekeken door onze samenwerkingspartners. 

Intensievere samenwerking met de buurgemeenten zal, ook op financieel terrein, 
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een kwestie van geven en nemen blijken te zijn. Wij, en daarmee bedoel ik alle 

partijen in deze raad, zullen daarom op korte termijn moeten komen tot een 

heldere visie op de vraag hoe we onze reserves kunnen inzetten voor Huizen. 

 

Gemeentelijke herindeling 

De VVD vindt dat Huizen probleemloos zelfstandig kan blijven. De 

bestuurskracht van Huizen is ruim voldoende, sterker nog, deze gemeente 

ondersteunt andere gemeenten bij de uitvoering van hun taken. Volgende week 

zal bekend worden of de provincie het voorstel van Huizen, Blaricum en Laren 

zal accepteren. Het voorstel om de onderlinge samenwerking te intensiveren 

maar wel bestuurlijk zelfstandig te blijven. Hoe die beslissing ook uitvalt: voor 

de VVD geldt, dat de belangen van Huizen veiliggesteld moeten worden: de 

bijzondere identiteit, de gezonde financiële aanpak en de inzet van de reserves 

voor Huizen. We moeten voorkomen dat ons geld verdwijnt in prestigeprojecten 

van andere gemeenten.    

 

Keuchenius 

De aanpak van de Keucheniusstraat heeft het afgelopen jaar, naast waardering, 

toch  ook veel onbegrip en frustratie gebracht, bij de participanten en bij de 

winkeliers in het oude centrum. De verantwoordelijk wethouder mag zich dat  

aanrekenen. Want wie eerst torenhoge verwachtingen schept bij de participanten 

en die verwachtingen later niet kan waarmaken, die oogst terecht kritiek. Daar 

komt bij, dat er alleen nog maar een oplossing ligt voor de westkant van de 

Keucheniusstraat en dat er nog geen begin is gemaakt met het groener en 

gezelliger maken van het HWC. 

 

Dat winkelcentrum is gebouwd en ingericht volgens de inzichten van 30 jaar 

geleden en het is dringend aan een facelift toe. De gemeente zal, in samenspraak 

met de winkeliers en de vastgoedeigenaren, die facelift moeten regisseren. Dat 

belangengroepen als de Vrienden van het Oude Dorp daarbij een rol zullen 

spelen spreekt vanzelf. De aantrekkingskracht van het hoofdwinkelcentrum 

moet omhoog, ook al omdat het anders nooit wat wordt met het aantrekken van 

toeristen uit het havengebied. 

 

Voorzitter, Het gesteggel rond de Keucheniusstraat heeft zoveel geld en 

bestuurlijke capaciteit gekost dat andere projecten niet echt verder zijn 

gekomen. De VVD is er voor alle Huizers en niet alleen voor de inwoners van 
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het oude dorp. Daarom vinden wij dat in de volgende coalitie de ontwikkeling 

van de Havenstraat en van het Nautisch Kwartier met kracht ter hand genomen 

moet worden en dat ook de Oostermeent de aandacht moet krijgen die het 

verdient.  

 

Het raadspodium Havenstraat heeft geleerd dat er tenminste twee totaal 

verschillende visies bestaan op de ontwikkeling van dit gebied. De gemeente zal 

hier dus diplomatie en daadkracht moeten tonen, anders wordt dit net zo’n 

hoofdpijndossier als de Keucheniusstraat en dat willen we niet. Hetzelfde geldt 

voor het Nautisch Kwartier. Dat staat er nu nog wat verloren bij, als een soort 

bezienswaardigheid. Het gebied heeft echter teveel potentie om te laten liggen. 

Het kan vrij eenvoudig uitgroeien tot een nog aantrekkelijker woon- en 

verblijfsgebied, tot een volwaardig evenemententerrein, tot een plek waar 

toeristen met plezier aan wal gaan, waar ook in de directe omgeving kan worden 

gewinkeld, kennis kan worden gemaakt met de Huizer cultuur en waar je de 

keus hebt uit meerdere restaurants, jawel ook visrestaurants. Kortom, het 

Nautisch Kwartier kan, met de juiste aanpak, uitgroeien tot een bruisende 

hotspot.    

 

Veiligheid 

De gemeente Huizen is een heel gemiddelde gemeente als we kijken naar de 

criminaliteitscijfers. Maar uit die cijfers blijkt ook dat de inwoners van Huizen 

zich minder veilig voelen dan in andere gemeenten. Daarmee wordt een 

belangrijke doelstelling uit het huidige collegeprogramma niet gehaald. Naar de 

oorzaak hoef je niet lang te zoeken. De oorzaak is heel simpel dat het college te 

weinig effectieve maatregelen neemt tegen de overlast, tegen vernielingen en 

tegen andere vormen van kleine criminaliteit, die de mensen echt raken. Er 

wordt in de begroting wel veel geld uitgetrokken voor de bestrijding daarvan, 

maar dat is een te softe aanpak. Preventie is prima, maar er moet ook worden 

ingegrepen als dat nodig is. En dat is nodig. Want waarom zouden de inwoners 

van Huizen het maar moeten accepteren dat zij zich minder veilig voelen dan 

inwoners van andere gemeenten?    

 

WMO, Jeugdzorg, Participatie en Bijstand 

De afgelopen jaren is een omvangrijk pakket aan sociale taken op het bordje van 

de gemeente gekomen. In Huizen zijn deze taken op een voorbeeldige wijze ter 

hand genomen. Nu blijkt echter dat de bijstandsuitkeringen flink oplopen. Er 
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moet t/m 2021 ruim € 3 mln extra bij, vanwege de uitkeringen aan statushouders 

die in Huizen zijn komen wonen en doordat de groep bijstandsgerechtigden 

moeilijker aan werk kan komen dan werd verwacht.  

 

Het college heeft maatregelen aangekondigd om het  probleem aan te pakken. 

Wij wachten ze met belangstelling af, maar het zal op voorhand duidelijk zijn 

dat de gemeente een restrictief beleid zal moeten voeren op de instroom van 

asielzoekers (NB: staande de vergadering bleek, dat dit geen begaanbare weg is, 

dus dit schrappen we uit de tekst. WM)) maar ook dat we, zeker in de huidige 

aantrekkende economie, niet kunnen berusten in een grote groep niet plaatsbare 

personen.  

 

Door deze tegenvaller in de bijstand en door de risico’s in de kosten van de 

Jeugdzorg dreigt een flinke aanslag op de reserve Sociaal Domein. Een en ander 

bewijst de stelling van de VVD dat we de reserve Sociaal Domein hard nodig 

hebben voor tegenvallers en die niet moeten leeghalen voor afgeleide doelen, 

waarvan we in de afgelopen jaren veel voorbeelden hebben gezien. 

(speeltuintjes, inventaris botterwerf) 

 

Milieu 

Dankzij onze Groen Links wethouder heeft het milieu de afgelopen jaren veel 

aandacht gehad. Er is energie bespaard door het aanbrengen van LED-

verlichting en er is ingespeeld op de verandering van het klimaat door het 

aanleggen van opvangbassins voor regenwater. De  VVD vindt dat hier op een 

prima wijze wordt ingespeeld op de noodzaak van verduurzaming en het 

opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering. 

 

Waar we nu echter tegen aan lopen is een onverwachte en forse verhoging van 

de afvalstoffenheffing. Die gaat voor een meerpersoons huishouding met maar 

liefst 23,7% omhoog, dat is € 57,-. Inmiddels is gebleken, dat 16 van de 57 euro 

stijging te wijten is aan het nieuwe systeem van afvalscheiding. Dat kost veel 

geld en de burger krijgt daar nu de rekening voor gepresenteerd. Dat lijkt 

onnodig, want onderzoek  heeft uitgewezen dat het niet beter werkt dan het 

ongescheiden ophalen van afval. De GAD verwacht dat de kosten over enkele 

jaren zullen dalen, maar we moeten maar zien of dat werkelijk gebeurd.      

 

 



5 

 

Verkeer 

De afwikkeling van het verkeer in het oude dorp en aan de westzijde daarvan is 

niet meer van deze tijd. Tijdens de debatten over de Keucheniusstraat is daar 

terecht aandacht voor gevraagd. Autoluw maken van het oude dorp was de 

voorgestelde oplossing. Aan de westkant van het dorp hebben omwonenden van 

de Ceintuurbaan, de Nieuwe Bussummerweg, de Naarderstraat, de Karel 

Doormanlaan en de Crailoseweg zich gemeld met klachten over de 

verkeersdruk. Die klachten worden erkend door de gemeente, maar er zitten 

geen oplossingen in de pijplijn. Waarom niet? Er ligt een erkend probleem, de 

verkeersdruk is te groot, maar er wordt niets aan gedaan. De VVD vindt dat er 

prioriteit moet worden gegeven aan het oplossen van deze kwestie, bij voorkeur 

nog tijdens deze collegeperiode, maar anders tijdens de volgende. 

 

Zondagsrust   

De VVD heeft al in maart van dit jaar bij de verantwoordelijk wethouder gepleit 

voor de  openstelling van winkels op de zondagen 24 en 31 december a.s. Het 

antwoord was uiteraard: nee. De starheid waarmee deze coalitie vasthoudt aan 

de winkelsluiting op zondag, en daar geen enkele uitzondering op wenst te 

maken, stuit steeds meer inwoners en ondernemers tegen de borst. 

 

De VVD vindt dat ondernemers niet door de gemeente betutteld moeten worden 

en zelf moeten kunnen kiezen of de winkel op zondag open gaat of gesloten 

blijft. Wij zetten ons al jaren in voor de openstelling van winkels op zondag. In 

2014 hebben wij daarvoor al actie gevoerd met Bakker Bart en onlangs nog voor 

de verkoop van oliebollen op zondag 31 december. Waar we drie jaar geleden 

nog werden weggelachen, wordt het draagvlak voor openstelling op zondag nu 

steeds groter, en krijgen onze opvattingen  en acties nu ook navolging bij andere 

partijen. De VVD zal zich blijven inzetten voor de zondag openstelling, in deze 

collegeperiode en waar nodig ook in de volgende! 

 

 

Aantal woorden: 1.700 


