Voorjaarsnota 2019
Geachte leden van de Raad, college en belangstellenden op de tribune of luisteraars thuis.
Algemene beschouwingen en dan kijk je ook even terug.
En wat ons opvalt is dat het bestuurlijk best wel stil is in Huizen. Op de agenda’s voor commissies en
raad heeft het afgelopen jaar niet zo veel gestaan. Beleidsplan Sociaal Domein is vastgesteld, maar pas
de afgelopen commissieronde kwamen er echt de grotere stukken op tafel. En dan nog niet eens
allemaal ter besluitvorming, maar ook voor wensen en bedenkingen. En er zijn om verschillende
redenen zaken verder naar achteren geschoven.
We zeggen dat Huizen bruist, maar wat we vooral merken is dat Huizen broeit en dat Huizen broedt
(maar dan moet je eerst een ei leggen). Over een BNI‐terrein, Huizer museum, een Kustvisie, een Kunst‐
en Cultuurnota etc. En zo lang er geen duidelijkheid is ontstaat er allerlei ruis en dat voelt eigenlijk niet
zo lekker.
Voor ons ligt de Voorjaarsnota 2019.
En het moet gezegd: het perspectief dat wordt geschetst is niet positief. De begroting wordt in
evenwicht gehouden door de inzet van reserves die daar weliswaar voor bedoeld zijn, maar het spek op
de ribben neemt behoorlijk af.
Daar komt bij dat de uitdagingen binnen Sociaal Domein toenemen en met onze systematiek van open
einde regeling de kosten oplopen, zodat ook de Reserve Sociaal Domein onder druk komt te staan.
En dan hebben we nog ambities om Huizen verder te ontwikkelen die ik net al noemde, die we niet
allemaal aan ‘de markt’ kunnen overlaten, we zijn daar zelf ook actor in. Geld voor nieuw beleid is er
niet, en dat leidt met het oog op de financiële reserves weer tot frustratie: er is toch geld genoeg, zo is
de gedachte. De wethouder moest er zelfs twee pagina’s in het Nieuwsblad voor Huizen aan wijden om
toe te lichten hoe het werkt.
Overigens haalt dat stuk de discussie niet van tafel. Al langer wordt door verschillende partijen gesteld
dat we de discussie over de reserves moeten voeren. Dus wanneer gaan we dat nu eens raadsbreed
doen? De uitdagingen en ambities vragen er om!
Dan nog even een terugblik.
Vorig jaar hadden we Isaac Dekkers in ons midden. Ter opfrissing: Hij had gelezen over de ideeën van
ChristenUnie en GroenLinks omtrent een kinderburgemeester en hij vond het een goed idee en
kandideerde zich alvast. Een soort Spitzenkandidaat waarvan wij hopen dat het wel goed mee afloopt.
Het voorstel voor de kinderburgemeester hebben we toen even aangehouden in afwachting van de
Nota burgerparticipatie. GroenLinks heeft vragen over de kinderburgemeester gesteld en in de Memorie
van Antwoord gaf het college aan dat de Raad daar maar een uitspraak over moest doen. Opmerkelijk,
omdat de wethouder in eerste instantie best positief was! Bij deze leggen we daarom mede namens
GroenLinks het voorstel bij u neer om het college daadwerkelijk met het werven van een
kinderburgemeester aan de slag te laten gaan.
In de aanloop naar de motie over de kinderburgemeester kwamen we op het punt van
Burgerparticipatie, want daar zou het dan onder het hoofdstuk Jeugdparticipatie moeten komen.

We hebben de stand van zaken er eens bij gepakt en daaruit bleek dat het college in het eerste kwartaal
2019 een bijeenkomst met raadsleden zou organiseren. Voor zo ver ons bekend is die afspraak nog
steeds niet gemaakt en zo komt er dus nooit een uitgewerkt beleid of plan om met Burgerparticipatie
aan de slag te gaan. Daarom onze vraag aan het college of u kunt toezeggen om zo snel mogelijk na het
reces een bijeenkomst te organiseren, 3e kwartaal 2019 dus. En we zouden het resultaat van dat overleg
dan graag verwerkt zien in het voorstel over participatie dat u begin 2020 aan ons gaat voorleggen, we
hopen in het eerste kwartaal.
Wensen tav Voorjaarsnota
Afgelopen maandag hadden we inde commissie het Mobiliteitsplan voor wensen en bedenkingen aan de
orde. We zien daar graag diverse punten in terugkomen en deze keer even bijzondere aandacht voor de
fiets. Zonder dat nu gedetailleerd te gaan bespreken natuurlijk. Maar we hebben goede
fietsverbindingen nodig, zowel voor woon‐werk als voor onze toeristische positie. En steeds meer komt
de elektrische fiets in beeld, ook als alternatief voor de auto of OV. We hebben daarom goede
overstappunten auto/fiets en OV/fiets nodig, met de juiste voorzieningen. En waar we wel
voorzieningen voor elektrische auto’s maken, namelijk laadpunten, ontbreken die veelal voor fietsers.
Er is 1 nationaal bekend oplaadpunt voor fietsers bij Hotel Newport, of die nog functioneert is maar de
vraag. En ik weet dat er een paar laders van Hotel Fletcher op het Nautisch Kwartier staan, maar dan
houdt het ook wel op.
We dienen daarom mede namens GroenLinks en Dorpsbelangen Huizen een motie in om het college
ruimte te geven hier mee aan de slag te gaan. De motie behelst dat er in Huizen op strategische plekken
oplaadpunten voor elektrische fietsen komen: winkelcentra, toeristisch overstappunt, OV‐
overstappunten of carpoolplaatsen. We denken dat dit kan worden gedekt uit de Reserve Milieubeleid,
waar afgelopen jaar veel minder aan is onttrokken dan begroot. Met het voorgestelde budget van
€20.000 zouden er ca 10 oplaadpunten kunnen worden gerealiseerd.

Nu we het toch over mobiliteit hebben:
Op 12 juni 2019 is er voor Noord‐Holland tussen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA een coalitieakkoord
gesloten.
En daar staat iets opmerkelijks in. Want om het akkoord te dekken laat men in 2020 uit reserve
Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur/OV risicoreservering HOV Gooi €9,5 miljoen vrijvallen. En als je
dat leest ga je je wat afvragen. Bijvoorbeeld of de betrokken medebesturen, zoals de gemeente Huizen,
hiervan op de hoogte zijn gebracht door de Provincie? En wat betekent dit? Komt er nu een groter risico
bij de gemeente te liggen? Doorgaans lopen kosten op (zie bv Maria Montessorischool) maar hier
verwacht men dat er minder geld nodig is. Of moeten we extra gaan betalen, ter compensatie. Of, veel
leuker: geldt hier ook trapje‐op‐trapje‐af en gaan we minder meebetalen. Dan kunnen we weer wat
leuke dingen doen. Het gaat om 8% van het begrote budget dus voor Huizen zou het om €60.000
incidenteel gaan. Bijvoorbeeld vloerverwarming in de te renoveren douches van Sijsjesberg. Een
eenmalige stimulans voor een evenement. Of eh … meneer de Bruijn.. Ja, bloembakken. Heel eerlijk: het
mooiste zou zijn als dit de eerste reservering voor onze zo vurig gewenste railverbinding is. Je moet

immers blijven en durven dromen. We zijn benieuwd naar het antwoord van het college hoe dit nu zit.
En als het onbekend is wat u gaat doen.
Sociaal Domein

Als het over sociaal domein gaat dan kunnen we dat in cijfertjes en statistieken vatten, maar het
gaat toch echt om de mensen. Waar ondersteuning nodig is wil je mensen helpen en als het even
kan zo veel mogelijk voorkomen. Preventie kan in kosten schelen maar scheelt vooral veel
kopzorg en leed bij de mensen zelf. En dan komt het aan op preventie en vroegsignalering. Dan
is het goed dat we nu ook gaan inzetten op die groep tussen peuters en tieners in, waarvoor nog
niet echt iets is: kinderwerk. Zo is er een doorlopende lijn. We zien dat we meer gaan inzetten op
de gezins- en opvoedcoach en de mensen daar ook actiever op gaan wijzen. Is dit de preventie en
laagdrempelige voorziening die we als ChristenUnie afgelopen jaar hebben gevraagd of gaat het
om wat anders?
Bij het beleidsplan komt nog een communicatieplan. Die missen we in de bestuurlijke prestaties
2020, maar wanneer dan wel. Communicatie is belangrijk. Veel mensen weten niet waar ze de
hulp kunnen vinden, hoe ze op weg worden geholpen. Ook zonder communicatieplan kan er best
wat gedaan.
We stellen daarom voor om per direct te beginnen met de voorlichting. We stellen voor om daar
de Omrooper voor te gebruiken. We dienen daar voor een motie in.
Ik wil hier nog wat anders over zeggen. Vanochtend werd ik stilgezet bij het punt hoe we als
samenleving in elkaar steken. We zijn individualistisch, in het nieuws gaat het over de
koopkrachtplaatjes. Spontaan een arm om iemand heen slaan is al bijna #notdone en voor je het
weet sta je met een #metoo op twitter.
Hoeveel ruimte geven we ons zelf nog om mens-met-mens te zijn, Nemen we tijd om naar elkaar
om te zien en écht te luisteren. Voor ons als ChristenUnie wel een punt: hoe we de liefde die
Jezus ons heeft gegeven kunnen blijven delen.

Milieuprogramma
In de programma’s is opgenomen dat in 2020 een nieuw Milieubeleidsprogramma wordt vastgesteld
met focus op Energietransitie en Circulaire economie. En met het Klimaatvoorstel dat het kabinet heeft
neergelegd is er weer voldoende werk aan de winkel.
Natuurlijk blijven er sceptische geluiden klinken. Maar al twijfel je aan de invloed van de mens op de
klimaatverandering, dan nog ontkom je er niet aan dat je moet gaan kijken naar andere bronnen van
energie omdat olie nu eenmaal op raakt. Naar een andere levensstijl omdat we niet door kunnen gaan
met uitputten van grondstoffen en verder aantasten van de leefomgeving. Doe je het niet voor de
komende generaties, doe het dan tenminste nog voor je zelf. Want zo dicht bij ligt het wel. Als
ChristenUnie leven we vanuit de overtuiging dat we moeten zorgen voor wat ons is toevertrouwd, we
leven niet alleen voor ons zelf, we dragen zorg voor elkaar en voor de toekomst.

Voorzitter volgende week zullen we bij de behandeling van de amendementen voor de RSA het voorstel
voor Circulaire economie indienen. Het lijkt ons goed als datgene wat we lokaal willen besluiten,
circulaire economie in ons eigen Milieubeleidsprogramma, voldoende aansluiting heeft bij wat we
regionaal aan het doen zijn. Hopelijk denken mijn collega raadsleden daar volgende week nog even aan
als het op stemmen aankomt.
De energietransitie gaat ook gewoon door, of gewoon: volle kracht vooruit. We zullen op lokale schaal
echt stappen blijven maken. We zijn nog in afwachting van het warmteplan dat in 2021 in ieder geval
klaar moet zijn, maar we kunnen ons voorstellen dat het college warmteplan en Milieuprogramma aan
elkaar verbindt.
Wat we zelf al vaker hebben benoemd is warmte uit water, de aquathermie. We zijn Dé Haven van het
Gooi, we stellen een kustvisie op dus er moet wel water in overvoed aanwezig zijn. En dat biedt kansen
voor warmte uit water als alternatieve energiebron. We spreken dan ook de verwachting uit dat
aquathermie een serieuze plek gaat krijgen. En we helpen het college en de ambtenaren daar graag een
handje bij. Tot zo ver onze bijdrage in eerste termijn en dan nodig ik wethouder Rebel uit even naar
voren te stappen.

