Algemene beschouwingen PvdA juli 2019
Iets meer dan een jaar geleden werden de huidige wethouders geïnstalleerd en
gingen zij aan de slag met het coalitieakkoord ‘Vitaal en Verbindend’.
Vanzelfsprekend duurt het even voordat nieuwe plannen en ideeën zichtbaar
worden en misschien zijn wij soms wat te ongeduldig.
Maar gelukkig zien wij inmiddels dat een aantal zaken meer en meer vorm
beginnen te krijgen.

• (Kustvisie)
Zeer recent is ons een ambitieuze Kustvisie gepresenteerd.
Overigens een traject waar terecht behoorlijk wat ruimte voor participatie was.
Ik zag daarin een plaatje waar je vanaf het water naar onze kuststrook kijkt en ik
dacht ‘Daar ga ik op vakantie’, maar dat hoeft niet want ik woon er al.
Helaas lijkt het echter in de verste verten nog niet op dat plaatje.
De PvdA beseft best dat het nog slechts een visie is en er nog een lange weg te
gaan is naar realisatie.
Maar het kan toch niet anders dan dat er wat laaghangend fruit zit tussen al die
ideeën die door onze inwoners zijn aangedragen.
Zou het niet fantastisch zijn als er op korte termijn al wat zichtbaar werd? Al is het
maar een ijscokar bij het strand met dit mooie weer.
Kan het college hier iets over zeggen en dan niet alleen over de ijscokar?

• (Kindarrangement)
Sinds 2017 krijgen alle gemeenten in Nederland structureel geld van het rijk. In de
volksmond beter bekend als de Klijnsmagelden, omdat het door toenmalig
staatssecretaris Jetta Klijnsma is ingezet. In totaal wordt 85 miljoen euro verdeeld.
Uit een onderzoek dat NH Nieuws eind 2018 in onze provincie deed kwam naar
voren dat verschillende gemeenten het geld aan andere zaken besteedde.
In onze gemeente is afgesproken dat dit geld voor de bestrijding van armoede
onder kinderen besteed wordt (coalitieakkoord 2.6.3). Daarbij wordt ondersteuning
in natura geleverd die direct ten goede komt aan het kind.
Naar verwachting is binnenkort het digitaal platform ten behoeve van de uitvoering
van dit kindarrangement beschikbaar. De PvdA is zeer benieuwd en ja ook hier
wel weer wat ongeduldig.

• (Havenstraat)
De PvdA ziet graag dat de Havenstraat voor zowel inwoners als toeristen een
interessante verbinding wordt van de haven naar het oude dorp. Wij zien geen
meerwaarde in een supermarkt op die locatie. Wel als mogelijke plek voor
toeristische en culturele activiteiten. Een plek voor het Huizer Museum?
College kunt u de stand van zaken aangeven.
En over cultuur gesproken.
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De werkgroep Kunst en Cultuur uit onze eigen gemeenteraad zal binnen niet al te
lange tijd met de cultuurnota komen. De werkgroep, maar zeker onze inwoners
hebben ambities om ons Huizen te laten bruisen. Het zou goed zijn als, als vervolg
daarop er geld en capaciteit beschikbaar is om in ieder geval een deel van de
ideeën voortvarend op te pakken.
Graag een reactie van het college hierop.

• (Veiligheid)
Ondermijning.
Vorig jaar, bij de algemene beschouwingen heeft de PvdA ondermijnende
criminaliteit en het belang om dat aan te pakken genoemd. Het is minder zichtbaar
dan een inbraak, maar vindt wel degelijk in ons dorp plaats met al zijn schadelijke
gevolgen.
Recent heeft de gemeenteraad ingestemd met uitbreiding van het instrumentarium
van de burgemeester om dit nog beter aan te kunnen pakken. Een belangrijke stap
in de aanpak.
BOA’s
De politie besteed minder tijd aan bepaalde toezicht- en handhavingstaken.
Daarom is het goed dat het college nadrukkelijk kijkt naar het aantal, de taken en
de samenwerking met de politie van onze gemeentelijke handhavers, de BOA’s.
Ons dorp is een relatief veilig dorp en dat willen we graag zo houden.
Dat is overigens iets waar wij als inwoners ook een bijdrage aan kunnen leveren.
Bijvoorbeeld om deel te nemen aan een Whatsapp-groep buurtpreventie.
Waarbij we elkaar als buurtbewoners waarschuwen voor, verdachte personen of
situaties.

• (Wonen)
Betaalbaar wonen is een probleem en de PvdA blijft daarvoor aandacht vragen
evenals voor adequate mogelijkheden voor doorstroming. Het wordt zelfs voor
inwoners met een salaris boven de Balkenende-norm heel vervelend als het salaris
van bijvoorbeeld verplegende personeel, politieagenten en brandweermensen
onvoldoende is om in ons dorp te kunnen wonen.
Daarnaast vindt de PvdA het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij hun
woonomgeving.
Het college heeft op dit gebied inmiddels stappen gezet en wij volgen het met
grote belangstelling.

• (Integratie)
De PvdA vindt het belangrijk dat statushouders en gezinsmigranten in het kader
van integratie zo snel en goed mogelijk de Nederlandse taal beheersen.
Wanneer het college aan de slag mocht gaan met nieuw of aanvullend beleid in het
kader van integratie, dan hebben wij twee suggesties. Misschien kunt u dat tegen
die tijd meenemen.
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De eerste betreft ‘Taalmaatjes’.
Een taalmaatje verbindt zich voor langere periode, b.v. een jaar, aan een
statushouder of gezinsmigrant en praat, leest, kijkt televisie of wandelt daarmee.
Maar waar het om gaat is dat ondertussen het Nederlands geoefend wordt. En dat
in een één op één contact. Het wordt al in verschillende gemeenten aangeboden.
De tweede betreft het onderzoeken van de mogelijkheid om aan gezinsmigranten
met kinderen die gebruik maken van voorschoolse of vroegschoolse educatie
(VVE) taalonderwijs aan te bieden gelijktijdig met de voorschooluren van de
kinderen. Dit bevordert hun eigen taalvaardigheid en die van de kinderen.
College, misschien kunt u hierop reageren.

• (Participatie)
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus vindt op het eiland Veur-Lent, in de Waal bij
Nijmegen, het eerste landelijke Democratiefestival plaats. Alle burgemeesters,
dijkgraven en commissarissen van de Koning van Nederland zijn uitgenodigd om
daaraan deel te nemen.
Duizenden inwoners uit heel het land gaan met elkaar, politici, maatschappelijke
organisaties en bedrijfsleven in gesprek over het Nederland van nu en straks.
Wij als PvdA zouden graag zien dat het college het initiatief neemt om met ons, en
daarmee bedoel ik de politieke partijen in Huizen te gaan nadenken over de
mogelijkheid om zoiets lokaal voor onze inwoners in Huizen te doen.
Graag een reactie van het college

• (Financiën)
Vorig jaar gaven wij tijdens deze vergadering aan dat de PvdA het belangrijk vindt
dat onze inwoners duidelijk gemaakt wordt hoe het er financieel nu echt voor staat
in ons dorp.
En dan niet in taal of schema’s die alleen te begrijpen zijn voor mensen met een
mastertitel op financieel gebied.
De PvdA ziet bijvoorbeeld in het Nieuwsblad voor Huizen dat de wethouder hier
serieus mee aan de slag is, maar naar onze mening kun je het ook iets te simpel
voorstellen. Bijvoorbeeld de reserves. Het is misschien niet eenvoudig, maar wel
de moeite waarde om onze inwoners uit te leggen waarom die er zijn en waar
keuze mogelijkheden zijn.
Graag een reactie van het college
Huizen kent een hoog voorzieningen niveau. Zo hebben we open-einde regelingen
in het sociaal domein, dat betekent dat iedereen die ondersteuning nodig heeft,
dat kan krijgen en niet te horen krijgt ‘het geld is op’.
We investeren in versterking van de sociale basis en in preventie, om zwaardere
zorg te voorkomen, maar als die nodig is, kan dat.
We geven veel geld uit aan veiligheid, aan extra toezichthouders,
preventieprogrammaʼs en proberen de criminaliteit zo beperkt mogelijk te houden.
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We hebben prachtige sportvoorzieningen, we investeren in velden, clubgebouwen ,
sporthallen, de zwembaden, de atletiekbaan.
Onze scholen hebben goede gebouwen of krijgen goede gebouwen. Denk aan de
bouwplannen voor het Erfgooierscollege, de dr. Maria Montessori school, de
Rehobothschool en de Springplank.
In een recente notitie van de wethouder financiën stond:
’We hebben het in Huizen goed voor elkaar dankzij ons financieel degelijk beleid.
Laten we dat voortzetten, zodat ook de generatie inwoners na ons van ons mooie
dorp kan blijven genieten!’
Maar:
Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.
De PvdA weet zeker dat onze inwoners veel ambitie en creativiteit van dit college
verwachten.
Zodat de generatie inwoners na ons in een vitaal en verbonden, maar ook
bruisend Huizen woont.
Een leuk dorp met een prachtig ontwikkelde kust, goede en veilig wijken, een
stukje cultuur en werkgelegenheid op korte afstand.
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Noten:
VVE wordt onderverdeeld in voorschoolse – en vroegschoolse educatie.
Voorschoolse educatie is voor peuters van 2 tot 4 jaar die nog niet leerplichtig zijn.
Kinderen kunnen op een speelse manier hun achterstand inhalen, voordat ze naar
school gaan. Kinderopvangorganisaties bieden voorschoolse educatie aan.
Vroegschoolse educatie is voor kleuters uit groep 1 en 2. Kinderen kunnen op een
speelse manier in de kleuterklassen van de basisschool een achterstand inhalen,
voordat ze aan groep 3 beginnen. De basisschool is verantwoordelijk voor de
vroegschoolse educatie.
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