In de raadsvergadering van 1 november heeft de CDA-fractie de prioriteiten voor het jaar 2019
bepaald. Fractievoorzitter Rutger Rebel heeft in de speciale raadsvergadering aandacht gevraagd
voor: Een zelfstandig Huizen; eenzaamheid onder jongeren; jongeren aan het werk of een diploma; en
het openbaar vervoer in Huizen. Hieronder worden deze onderwerpen toegelicht.
Zelfstandig Huizen
Voor 2019 springen, politiek gezien, de verkiezingen voor de provinciale staten en waterschappen het
meest in het oog. De vraag die daarmee verband houdt, is namelijk: Blijven we een zelfstandige
gemeente, of worden gedwongen te fuseren met onze buurgemeenten?
Voordat de Provincie daarover een knoop doorhakt, wacht men in Haarlem op wat Den Haag doet.
Daar wordt een nieuw beleidskader opgesteld voor gemeentelijke herindelingen, waarmee de meetlat
ontstaat waarnaast de voorgenomen fusies van de gemeenten in het Gooi worden gelegd. Dit kader
zou er na de zomer zijn, maar tot op heden heeft de minister nog niets gepubliceerd.
Over de inhoud van het kader hebben wij als CDA Huizen overleg gehad met onze partijgenoten in
Den Haag. Wij hebben ons beeld van de situatie in het Gooi meegegeven en aangegeven dat het
nieuwe beleidskader wat ons betreft minder dwingend mag zijn dan het vorige.
Als CDA kijken wij uit naar het beleidskader en zien de coalitieonderhandeling in het kader van de
statenverkiezingen als een mooi momentum om de herindeling te staken, zodat eenieder met
opgeheven hoofd het dossier kan afsluiten.
Eenzaamheid onder Jongeren.
Een samenleving vraagt om inzet en betrokkenheid. Dat lukt niet iedereen. Om wat voor reden dan
ook kunnen mensen door schulden, armoede of eenzaamheid in de problemen raken. Dit raakt
mensen in de vezels van hun bestaan. In het coalitieprogramma is hier dan ook aandacht voor. Het
doel is om de goede sociale infrastructuur voor o.a. preventie en signalering te behouden en uit te
breiden. Het college gaat daarom in 2019 netwerkbijeenkomsten organiseren voor gezondheid, goede
start op de basisschool en eenzaamheid. Bij dit laatste onderwerp wordt vaak vooral gedacht aan
ouderen. Niets is minder waar; 3 tot 10 procent van de jongeren voelt zich chronisch eenzaam. Het
CDA heeft het college verzocht om eenzaamheid onder jongeren specifiek onderdeel uit te laten
maken van de netwerkbijeenkomsten die in 2019 gehouden gaan worden.
Jongeren aan het werk of een diploma
Tijdens het werkbezoek van de Gemeenteraad aan de vrijwilligerscentrale is het idee naar voren
gebracht om vrijwilligers in te zetten om jongeren zonder diploma of een baan te steunen om wel een
baan of diploma te krijgen. Naar de mening van de CDA-fractie een geweldige kans om de ervaring
van mensen die al een plek hebben op de arbeidsmarkt, in te zetten voor diegenen die moeite hebben
om die plek te vinden en te krijgen.
De inzet van vrijwilligers vraagt wel om loslaten en vertrouwen. Je hebt er tenslotte als gemeente
minder grip op, vrijwilligerswerk is veel werk naar “eigen”’ inzicht, gebaseerd op ervaring en minder
volgens protocollen. Deze stap moeten we durven zetten en uiteraard bekijken hoe dit verloopt.
Openbaar Vervoer in Huizen
In 2019 starten de onderhandelingen/gesprekken met de Provincie over de nieuwe concessie voor het
openbaar vervoer in de regio. Innovatieve ideeën moeten we niet schuwen, alles bij het oude laten is
geen doel op zich. Een terugkeer van lijn 150 naar de Uithof is voor de CDA-fractie wel een doel. In
het verleden heeft deze lijn zich bewezen in de spits. Vol heen en ’s middags weer vol terug. Het CDA
heeft het college verzocht dit mee te nemen in de gesprekken met de Provincie.

Extra wijkagent in Huizen

CDA Kamerlid Chris van Dam heeft op aangeven van CDA Huizen vragen aan de minister gesteld over
de verdeling van de extra capaciteit voor de politie. De uitbreiding was voor een deel specifiek
toegewezen aan extra agenten in de wijk. In de politieregio Midden Nederland is echter gekozen om
álle middelen in te zetten voor ondermijnende en zware criminaliteit en cybercrime. Deze beslissing
was zeer teleurstellend voor ons. CDA Huizen dringt er al jaren op aan bij de burgemeester om zich
maximaal in te zetten voor de extra wijkagent waar Huizen, volgens de norm van 1 wijkagent op 5000
inwoners, recht op heeft. Nu ook de extra middelen uit het Regeerakkoord niet tot een extra wijkagent
in Huizen leiden, hebben wij contact gezocht met de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Tot onze
tevredenheid hebben onze vragen daar gehoor gevonden en zijn er uiteindelijk zelfs Kamervragen
over gesteld. Wij wachten de antwoorden van de minister en de verdere ontwikkelingen even af.

