Huizen, een gemeente met sociale ambitie.
Voorzitter, de fractie van GroenLinks maakt zich graag sterk voor een sociale en
toegankelijke gemeente. Huizen beschouwen wij als een gemeente met sociale
ambitie, want het heeft veel te bieden, maar in de praktijk zijn er groepen die de weg
niet weten te vinden in het doolhof van regels. Tussen de beleving van anderstalige
inwoners en de digitale wereld zit bijvoorbeeld vaak een enorm gat. Het
uitgangspunt van de gemeente om in eerste instantie uit te gaan van eigen kracht is
mooi, maar zelfredzaamheid is lang niet voor iedereen weggelegd. Voor veel
inwoners is het taalgebruik van de gemeente te moeilijk. Het zorgt ervoor dat een
groeiende groep niet meer weet welke voorzieningen van belang zijn of hoe ze daar
gebruik van kunnen maken. De essentie werd al heel mooi verwoord door schrijver
en wetenschapper Johann Wolfgang von Goethe: Iedereen hoort alleen wat hij
begrijpt'.

Voorzitter, ik heb daarover een tweetal vragen:
1. Is het college op de hoogte van De campagne Direct Duidelijk die iets wil
doen aan verduidelijking van communicatie bij de overheid en is het college
bereid om zich aan te melden?
(Hierin worden afspraken gemaakt om direct duidelijk te communiceren, beleid uit
te voeren en de resultaten te beoordelen en er daarnaast voor te zorgen dat
medewerkers daarbij hulp krijgen.

2. Kan het college toezeggen dat alle teksten voor onze inwoners die al
aangepast zijn op de site van maatschappelijke zaken, om die te beoordelen
op toegankelijkheid?
In aanvulling hierop willen wij een uitstekend initiatief om het functioneel
analfabetisme aan te pakken en het zelfstandig kunnen functioneren te versterken
naar voren brengen van de Gooise Praktijkschool. Zij organiseert een avondschool
waar leerlingen en oud-leerlingen uit de hele regio extra ondersteuning in schrijven
krijgen, hulp bij het invullen van officiële formulieren, schrijven van sollicitatiebrieven
en zelfs budgetteren. Nu de gelden hiervoor van het Europees Sociaal Fonds zijn
stopgezet, wil de school daar graag in regionaal verband subsidie voor. GroenLinks
weet dat het college over grenzen kijkt en hoopt dat deze kostenbesparende
preventieve service op de politieke agenda gezet wordt.

Vraag aan het college
3. Is het college bereid om in regionaal verband te kijken of deze ambitieuze
service gecontinueerd kan worden?

Voorlichting en bewustwording
Inzetten op preventie en bewustwording door middel van gedegen voorlichting is ook
een van de speerpunten waar GroenLinks veel waarde aan hecht.
Door jonge mensen vroeg bij politiek te betrekken, ervaren zij dat meningsvorming,
debat en respect horen bij een democratie. Daarom dienen wij graag de motie van
de CU mee in over de kinderburgemeester.
De jeugd heeft de toekomst en vandaar dat Groenlinks bij jongeren onder de
aandacht wil brengen dat het heel normaal is om afval te scheiden en dat het
derhalve ook op scholen in Huizen opgehaald kan gaan worden. De GAD kan op dit
moment het afval niet gescheiden ophalen het is voor scholen een kostbare
aangelegenheid om het zelf te regelen.
Vraag aan het college
4. Kan het college toezeggen met de GAD te communiceren om gescheiden
pmd inzameling op scholen mogelijk te maken?

Daarop aansluitend: In de praktijk horen we dat veel mensen niet precies weten hoe
ze afval moeten scheiden. Het is nog niet zo simpel om de bakken op de juiste wijze
te vullen. Een leuke en informatieve bijeenkomst over het sparen van plastics,
metalen en drinkpakken lijkt ons een mooie en nuttige aanvulling voor alle Huizer
inwoners.
Vraag aan het college
5. Kan het college toezeggen het GAD te vragen naar de resultaten van de PMD
scheiding?
6. Kan het college toezeggen het GAD te vragen naar concrete acties om het
scheidingsgedrag te vergroten? (zoals voorlichtingsavonden of een handiger
app)

Voorzitter, tot slot, beoefening van kunst, van cultuur bevordert de sociale cohesie,
de creativiteit en is voor iedereen. GroenLinks is in dit verband voor de honorering
van wensen Huizer Museum is. In de ambitieuze visie over toerisme behoort volgens
GroenLinks ook een directe link te liggen naar een versterkt Huizer Museum dat
bezoekers informeert over het verleden van Huizen.
Vraag aan college

7. Deelt u de opvatting dat er in de visie over het toerisme een directe link
behoort te liggen naar een versterkt Huizer Museum ?
GroenLinks vindt dat elke inwoners de weg moet kunnen vinden in onze mooi
gemeente. Laten we samen zorgen voor een transparante en uitdagende omgeving
waarin ieder Huizer zich prettig voelt en in staat is om kansen te benutten.

