Algemene Beschouwingen Begrotingsraad 1-11-2018
Voorzitter,
Sinds mei van dit jaar maakt de VVD weer deel uit van het gemeentebestuur van
Huizen. De kiezer heeft vertrouwen getoond in onze visie en aanpak, waardoor
we opnieuw in het college van B&W aan de slag kunnen, om ons in te zetten
voor een sterk en solide Huizen.
1. Financiën
Het nieuwe college is er in geslaagd om een begroting te presenteren, die
structureel in evenwicht is. De woonlasten gaan daarbij wel iets omhoog, maar
ze blijven de laagste in de regio.
Huizen beschikt over grote reserves. Toch is er maar heel beperkt geld
beschikbaar voor nieuw beleid. Waarom dat is, is voor velen nog steeds niet
duidelijk. Daar komt bij: het is nog maar de vraag of de reserves in Huizen
besteed kunnen worden. Denk maar aan de mogelijke fusie met andere
gemeenten in de regio.
Vraag 1 aan college: bent u bereid om voor de burgers van Huizen duidelijk te
maken waarom er, met zulke grote reserves, toch maar zo weinig geld is voor
nieuw beleid?
Let wel: dit is zeker geen oproep om te gaan potverteren, bijv. grond kopen
omdat we toch dik in de reserves zitten. Dat zal u wel duidelijk worden uit de
rest van mijn betoog.
2. Programmaplan
Graag loop ik nu het Programmaplan met u door.
2.1. Algemeen Bestuur en Dienstverlening
2.1.2. De Gemeentelijke herindeling (ARHI).
Naar verluidt komt minister Ollongren op 6-12 met het nieuwe beleidskader
voor gemeentelijke herindeling. Cruciaal daarbij is, hoeveel het nieuwe kader
rekening houdt met de wensen van de individuele gemeenten. De VVD heeft
haar positie al duidelijk gemaakt: Huizen blijft zelfstandig, tenzij de provincie
op overtuigende wijze kan aantonen dat fusie beter is voor onze gemeente.
Verder volgen wij de ontwikkelingen op de voet.
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2.2. Openbare orde en Veiligheid
Het regionaal expertisecentrum (RIEC) heeft onlangs een plausibel
dreigingsbeeld geschetst van de ondermijning in Huizen. Het lijkt daarom
logisch en noodzakelijk dat de gemeente bijdraagt aan het tegengaan daarvan.
Uit het aanstaande raadsvoorstel zal blijken hoe dat gaat gebeuren en waarom de
aanpak de gevraagde € 200.000,- moet kosten.
Het dreigingsbeeld radicalisering vinden wij nog te onscherp. De dreiging is niet
concreet en de effectiviteit van de aanpak tot dusver is niet helder. Kortom,
duidelijkheid is gewenst, zeker ook over de vraag waarom er €276.000,- voor
uitgetrokken wordt.
2.2.1-2.2.6. IVB: Door de toegenomen nadruk op ondermijning en radicalisering
dreigt de aandacht voor kleine criminaliteit en voor overlast in de wijken in het
gedrang te komen. De achtste wijkagent komt er helaas niet. Gelukkig bewegen
de veiligheidscijfers zich in de goede richting. De jeugdoverlast is in het 1e
halfjaar met 32% gedaald t.o.v. de voorgaande jaren. Wij verwachten daarom
dat het gevoel van onveiligheid in Huizen ook is verbeterd.
Wel een kanttekening. Een zwaluw maakt nog geen zomer. De nieuwe
kadernota integraal veiligheidsbeleid zal tot een bestendiging van het huidige
gunstige veiligheidsniveau moeten leiden. Taken, bevoegdheden en uitrusting
van BOA’s en wijkagenten en een evenwichtige verdeling van preventie en
handhaving zullen daarbij centraal komen te staan.
2.3. Beheer en inrichting openbare ruimte
2.3.1a. Laanstructuur NBW
De VVD hecht zeer aan de laanstructuur van de NBW. Het is een fraaie entree
van Huizen, die behouden moet blijven. Wij hebben daar onlangs nog vragen
over gesteld .Wij zien uit naar de informatieavond die door de wethouder is
toegezegd voor de jaarwisseling.
2.3.2a. Mobiliteitsplan 2019
Het college zet in op vergroting van de verkeersveiligheid en dat is goed. Maar
wat te denken van de verkeersproblematiek in het oude dorp en aan de westzijde
daarvan? Die wordt er niet beter op door de komst van de nieuwe supermarkt en
van nieuwe appartementen.
Vraag 2: wat gaat het college doen om de verkeers-en parkeerdruk in het oude
dorp te verminderen en zo dat niet haalbaar mocht zijn: te voorkomen dat de
verkeersdruk in dit gebied verder oploopt?
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2.3.2ba Lightrail langs A27
De VVD hecht zeer aan de komst van een light rail verbinding tussen Almere en
Utrecht, met een station ter hoogte van Huizen. Wij zijn verheugd over de lobby
die de regio hiervoor is gestart bij de MRA. Zekerheid dat het station er gaat
komen is er echter allerminst. Wij vertrouwen erop dat ons college en de
regiovertegenwoordigers in de MRA op dit punt volhardend zullen zijn.
2.3.5. Opknappen Bad Vilbelpark: wij kijken met belangstelling uit naar een
raadsvoorstel met de bijbehorende begroting van kosten. De invasieve exoten:
we zullen de aanpak, die de wethouder voorstelt (maaien), intensief volgen om
te zien of die goed uitpakt.
Niet in de begroting genoemd.
- Herontwikkeling Trappenberg Wij zijn benieuwd naar de plannen en hopen dat
deze passen binnen de kaders die de raad heeft geschetst in het bestemmingsplan. Het is zaak dat het college zo snel mogelijk met de koper en met de raad
gaat praten.
2.4. Sociale Infrastructuur
2.4.4. Nieuwe sportnota.
Op het gebied van sport is er veel te doen, maar er moet ook nog veel gebeuren.
Goede en zeker ook duurzame sportvoorzieningen zijn belangrijk en daar willen
wij in blijven investeren, samen met de verenigingen.
Niet in de begroting genoemd
- Regionaal zorgcentrum van Tergooi naar Huizen halen.
De VVD en andere partijen hier in de raad hebben aangegeven dat het college
alles op alles moet zetten om het regionale zorgcentrum van Tergooi naar
Huizen te halen. Het is van groot belang voor onze bevolking.om dicht bij huis
de zorg te kunnen krijgen die nodig is. Inzake Tergooi zelf is onze zorg, c.q.
onze vraag:
Vraag 3: hoe ziet de financiële positie van Tergooi eruit? Is er enig risico dat
Tergooi ook failliet gaat?.
- Raadspodium Kunst & Cultuur.
De VVD ziet het belang van een actief en stimulerende beleid ten aanzien van
kunst en cultuur. Tijdens het raadspodium op 22 november, worden ideeën en
mogelijkheden geïnventariseerd om input te krijgen voor het opstellen van een
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nieuwe kunst- en cultuurnota. Dit Raadspodium ondersteunen wij van harte en
we hopen op verrassende en leuke opbrengsten van deze bijeenkomst.
2.6. Ruimtelijke en economische ontwikkeling
2.6.1.1. Kustvisie (recreatie/toerisme).
Een veelomvattend project, waarover ook door inwoners van Huizen enthousiast
wordt meegedacht. De Kustvisie verschijnt begin volgend jaar en onze
verwachtingen zijn hoog gespannen. Wij zouden daarbij graag zien, dat er
mogelijkheden komen voor bepaalde vormen van watersportrecreatie,
waaronder het kitesurfen en een verdiepte zwemplek voor de jeugd.
2.6.1.2. Intergemeentelijk beheer waterrecreatie, o.a. maaien waterplanten
Een belangrijk onderdeel van de aanpak van de kust is het oplossen van het
probleem van de waterplanten. Immers, wat heb je aan een prachtige kust als de
waterrecreant vastloopt in het fonteinkruid? We moeten hier iets aan doen,
samenwerken met Rijkswaterstaat, universiteiten, het maakt ons niet uit, als er
maar wat gebeurt. Het is toch te gek voor woorden, dat er op een mooie zomerse
dag, bijna geen mensen op het strand aan de Zomerkade zitten vanwege het
fonteinkruid.
2.6.1.3/2.6.1.4. Bouwprojecten Oude Haven
De afronding van fase 2 is in uitvoering. Wij zijn bijzonder content met het
gasloos bouwen ter plekke. De start van de bouw in fase 3 is aanstaande. Wij
kijken met grote belangstelling uit naar de plannen, die binnenkort door de
projectontwikkelaar gepresenteerd zullen worden.
2.6.1.6. Gemeentelijke rol herontwikkeling BNI-terrein.
Op dit moment liggen de wensen van BNI enerzijds en de mogelijke
geïnteresseerden in het gebied anderzijds nog ver uit elkaar. Er lijkt een kamp
“supermarkt” te zijn en een kamp “cultuur” te bestaan, maar een integrale visie
op de invulling van het terrein en de weg daar naar toe ontbreekt. De gemeente
zou een faciliterende rol moeten oppakken, partijen bij elkaar moeten brengen.
Voor de VVD is een integraal plan, met een contractueel vastgelegde
bestemming van het terrein essentieel. Het is zeker niet de bedoeling dat de
gemeente het terrein koopt, voor veel geld, en dan maar gaat afwachten wat er
mee gebeurt.
2.6.1.7. Het Blokkerpand aan de Kerkstraat.
De herontwikkeling van het Blokkerpand en omgeving tot een aansprekende
entree van Huizen juichen we van harte toe. Dat hierdoor de verkeersdruk kan
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toenemen is een punt van aandacht en zorg, maar dat is hiervoor al ter sprake
gekomen.
2.6.1.9. Aanstelling acquisitieambtenaar c.q. centrummanager. Is belangrijk voor
Huizen en hij of zij moet zo snel mogelijk beginnen. Wij zien uit naar het
voorstel van het college hierover.
2.6.4. Milieuprogramma en de Energiestrategie (1.7).
Het doel is helder en dat staat buiten kijf. Wie wil er geen duurzaam schoner
milieu, en meer diversiteit in de beschikbare energiebronnen? Maar,
energietransitie is een complex en kostbaar fenomeen en enige voorzichtigheid
is geboden. Het is zeker niet de wens van de VVD om de gemeente en de burger
hiervoor op kosten te jagen. De bijdrage van het Rijk, in de vorm van de zgn.
enveloppegelden, is daarvoor onmisbaar.
Niet in de begroting:
- Ontwikkeling oostzijde Keucheniusstraat. Morgen wordt de eerste paal aan de
westzijde geslagen (de Keuhof), maar er is aan de oostzijde nog meer te doen en
wij zien graag dat het college ook aan die kant gaat doorpakken.
Vraag 4: hoe staat het met de plannen voor de Keuchenius-Oost?
3. Paragrafen
3.1. Lokale heffingen (belastingnota)
Afvalstoffenheffing: tarieven stijgen met 7,5%, veel meer dan de inflatie; goede
verklaringen daarvoor, maar:
Vraag 5 aan het college: kan de stijging van de afvalstoffenheffing niet beperkt
worden? Het VANG project was immers ook bedoeld, om meer rendement uit
de inzameling van “grondstoffen” te halen. Dat moet toch een keer leiden tot
lagere tarieven, van de GAD?
3.6. Bedrijfsvoering (p. 110)
Fraude en integriteit: Helaas zitten we nog steeds midden in het integriteitsonderzoek en dat zal nog wel tot begin 2019 duren. Het onderzoek moet de
onderste steen boven brengen, want de burger in Huizen moet er volledig op
kunnen vertrouwen dat onze ambtenaren en bestuurders van onbesproken gedrag
zijn
Prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities
Goed dat een en ander in kaart is gebracht. 1 kanttekening:
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3.6.1. Sijsjesberg: Er is wel € 50.000,- incidenteel beschikbaar voor de
modernisering, maar geen € 54.000,- structureel.
Vraag 6 aan het college: kunt u ons uitleggen waarom dat zo is?
Voorzitter, ik rond af.
Het huidige college is voortvarend van start gegaan, op basis van een akkoord
dat Huizen op veel terreinen verder kan brengen. Het mogelijk maken van de
openstelling van winkels op zondag is daar een mooi voorbeeld van.
Wij gaan ervan uit dat deze daadkrachtige aanpak ook in de praktijk wordt
gebracht, bij de, soms veel complexere dossiers, die nog ter behandeling in de
raad zullen worden gebracht.
De VVD-fractie wenst het college veel succes en wijsheid toe in het komende
begrotingsjaar.
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