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Geachte commissieleden, 
 
Hierbij informeer ik u over het volgende.  
 

1. Feest en activiteiten voor jeugdigen 
In samenwerking met jongerenwerk van Versa Welzijn, Jongeren van Huizen, Jongerenpanel, 
Ocura en buurtsportcoaches waren verschillende activiteiten en een feest voor jeugdigen voor 
de kerstvakantie 2021 georganiseerd. Door de corona maatregelen konden deze activiteiten 
niet doorgaan. In januari 2022 heeft u de gemeenteraad geadviseerd om in te stemmen met het 
doorschuiven van budget voor activiteiten voor jeugdigen van 2021 naar 2022. Met het 
doorschuiven van het budget is het programma met activiteiten in de meivakantie alsnog 
uitgevoerd. 

 
Er waren diverse activiteiten zoals een voetbaltoernooi, bowlen en een graffiti workshop. 
Jeugdigen hebben deze activiteiten met veel plezier bezocht.   

 
Het feest voor jongeren is naar een ander moment verplaatst. Dit zou plaats vinden op 6 mei, 
maar de kaartverkoop kwam onvoldoende op gang. Hier zijn verschillende oorzaken voor te 
bedenken zoals onvoldoende bekendheid en het moment waarop het feest gepland was. De 
geboekte artiesten zijn bereid hun optreden te verplaatsen, zodat op 24 juni 2022 het feest 
alsnog plaats kan vinden onder de naam ‘Jong Huizen los!’.  
 

2. Prenataal consult en 22-wekenprik 
Vanaf september 2022 wordt het prenataal consult op het consultatiebureau bij Jeugd en Gezin 
Gooi en Vechtstreek in Huizen uitgevoerd in combinatie met de maternale kinkhoestvaccinatie 
(22-wekenprik), dus rond de 22e week van de zwangerschap. Nu moeten zwangeren voor de 
22-wekenprik nog naar Bussum. Het consult wordt aangeboden aan de zwangere en haar 
partner. Ouders zijn ook welkom als zij geen 22-wekenprik willen (of hier nog over twijfelen). We 
verwachten dat het bereik en de vaccinatiegraad voor de 22-wekenprik in de gemeente Huizen 
hiermee wordt vergroot. 
 

3. Toekenning provinciale subsidie 
In september 2021 hebben wij bij de provincie subsidie aangevraagd in het kader van de 
´Uitvoeringsregeling subsidie versterken maatschappelijke sector Noord-Holland 2021’. Deze 
regeling is ingesteld door de provincie om de economische en maatschappelijke effecten in 
Noord-Holland als gevolg van de uitbraak van het coronavirus te verzachten en de expertise 
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van de gemeenten op het eigen maatschappelijk veld te gebruiken en hen de ruimte bieden om 
activiteiten te bepalen die goed passen bij de lokale context. Aan de hand van de door de 
provincie gestelde kaders hebben we de volgende subsidie aangevraagd.  
 
Omschrijving Aangevraagde 

subsidie 
Begrote 
kosten 

1a Werven en behouden oudere vrijwilligers 7.500 8.000 
1b Meer en betere matches intensieve maatjestrajecten 11.500 12.500 
2.  Inzet opbouwwerker ouderen Versa welzijn  38.800 59.840 
3. Activiteit Brassershoeve 1.300 2.000 
4. Vervanging skatebaan 51.899,43 250.000 
TOTAAL 107.499,43 335.840 

 
Hiermee hebben we het maximale bedrag aangevraagd, dat voor de gemeente Huizen 
beschikbaar werd gesteld door de provincie. In april 2022 kregen we bericht van de provincie 
dat de aangevraagde subsidie volledig is toegekend. Hieronder informeer ik u over de 
projecten, die we mede met deze subsidie uitvoeren. De projecten 1a, 1b en 2 zijn begin 2022 
al gestart, doordat de kosten hiervoor gedekt konden worden uit de landelijke incidentele 
Corona-middelen voor bestrijding van eenzaamheid onder ouderen.  
 
Werven en behouden oudere vrijwilligers 
De Vrijwilligerscentrale Huizen heeft geconstateerd dat een groot percentage, met name oudere 
vrijwilligers tijdens de pandemie gedwongen ‘non-actief’ is geworden en daardoor minder 
zingeving en meer eenzaamheid ervaart. Organisaties, die met vrijwillige besturen en/of 
vrijwillige coördinatoren werken, geven aan dat ze ‘vrijwilligers zijn kwijtgeraakt’ en ‘bang zijn 
dat de vrijwilligers niet meer terug willen komen’. Ze blijken onvoldoende in staat om vanuit een 
andere mindset te gaan denken en handelen. Daarom besteedt VC Huizen extra aandacht aan 
het (opnieuw) verbinden van deze groep vrijwilligers aan lokale organisaties en creëert  
tegelijkertijd de mogelijkheid om oudere vrijwilligers weer laagdrempelig, passend 
vrijwilligerswerk te laten doen. Ook worden de lokale organisaties aangezet om anders te gaan 
denken en handelen als het gaat om het behouden van vrijwilligers: minder handelen vanuit hun 
eigen organisatie, maar meer vanuit de kansen en mogelijkheden vanuit de vrijwilliger en 
passend bij de zingeving waar deze vrijwilligers naar op zoek zijn.  
 
Meer en betere matches intensieve maatjestrajecten 
De vraag naar maatjes is de afgelopen jaren toegenomen, zowel vanuit inwoners als vanuit 
zorgorganisaties in Huizen. Deze maatjestrajecten zijn in te delen in intensief en zeer intensief. 
Voor intensieve maatjesvraagstukken (de niet-cognitieve en praktische vragen) zijn voldoende 
maatjes beschikbaar. Zeer intensieve maatjesvraagstukken vragen meer kennis en 
deskundigheid. Denk hierbij aan geheugenproblematiek, psychosociale vraagstukken, 
eenzaamheid of een zwaar lichamelijke handicap van de zorgvrager. Hiervoor is een tekort aan 
maatjes, ook doordat een maatje van deze inwoners vaker uitvalt. Het doel is om meer 
kwalitatief goede matches te kunnen maken (die lang stand houden) bij zeer intensieve maatjes 
vraagstukken, waarbij deskundigheid extra aandacht vraagt.  
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Dit gebeurt door middel van een wervingscampagne en extra ondersteuning van de vrijwillige 
maatjes vanuit de vrijwilligerscentrale, zodat uitval wordt voorkomen. Daarnaast zet de 
vrijwilligerscentrale in op de ontwikkeling van deskundigheidsbevordering en intervisie voor 
deze vrijwillige maatjes door de vrijwilligerscentrale in samenwerking met de formele 
zorgorganisaties (i.v.m. specifieke expertise bij bv. geheugenproblematiek). 
 
Opbouwwerker ouderen 
Versa welzijn heeft gedurende de corona-periode verschillende signalen gekregen over 
eenzaamheid van ouderen, die zelfstandig in seniorencomplexen wonen. Dit speelt nog extra bij 
bewoners van zelfstandige aanleunwoningen bij zorgcomplexen: zij hebben veelal een 
kwetsbare gezondheid en hebben daarom bewust gekozen voor een zelfstandige woning in de 
nabijheid van een woon/zorgcomplex met zorgfaciliteiten dichtbij. Tijdens Corona vielen er uit 
angst voor besmetting veel sociale contacten weg. Daarnaast gingen de bestaande activiteiten 
in groepsverband vanwege Corona niet door. Vanwege de vaak hoge leeftijd gaat het 
hernieuwen van sociale contacten en activiteiten voor sommige ouderen niet vanzelf. Daarom 
zetten we gedurende één jaar gedurende twee dagen per week een opbouwwerker in om 
bestaande contacten te hernieuwen, nieuwe contacten (met buurtgenoten) te leggen en binnen 
de wooncomplexen voor ouderen en de directe omgeving ervan vrijwilligers te werven, die (na 
het opstarten van door bewoners gewenste activiteiten samen met de opbouwwerker) een rol 
willen spelen in het voortzetten van de activiteiten en/of een aanspreekpunt willen zijn voor de 
overige bewoners en hen zo nodig door kunnen verwijzen. Deze vrijwilligers kunnen met hun 
vragen terecht bij de professionals van Versa welzijn.  
 
Uitgangspunt is dat de bewoners de activiteiten na een jaar zo veel mogelijk zelfstandig kunnen  
voortzetten, zonder de hiervoor tijdelijk aangestelde opbouwwerker. Uiteraard zal Versa welzijn 
vanuit de taken op het gebied van wijkgericht werken een aanspreekpunt blijven en met de 
bewoners (met name de vrijwilligers) contacten onderhouden. Dit kan binnen de reguliere 
opdracht voor het welzijnswerk. 
 
Activiteit Brassershoeve 
Vanwege Corona zijn een aantal vrijwilligers en de oudere ouderen (85-plus) afgehaakt. 
Daarom is het eveneens uit vrijwilligers bestaande bestuur van de Brassershoeve op zoek naar 
zowel nieuwe vrijwilligers als ouderen uit Huizen, die het leuk vinden om andere 55-plussers te 
ontmoeten en aan activiteiten deel te nemen. Daarnaast is de financiële positie van de 
Brassershoeve verslechterd doordat de Brassershoeve vanwege Corona lange tijd gesloten 
moest blijven en er daardoor geen inkomsten werden gegenereerd. Door met de subsidie in 
2022 een aansprekende activiteit te organiseren, kunnen ouderen (opnieuw) kennis maken met 
de (activiteiten) in de Brassershoeve, waarbij ze geënthousiasmeerd worden om 
vrijwilligerswerk bij de Brassershoeve te doen. Met de verwachte nieuwe toestroom van 
ouderen naar de Brassershoeve, wordt ook de financiële situatie van deze stichting verbeterd.  
 
Vervanging skatebaan:  
Voorwaarde bij toekenning van deze subsidie is dat de aanvraag tot vaststelling vóór 1 
augustus 2024 plaatsvindt en dat de werkzaamheden dus uiterlijk in het eerste halfjaar van 
2024 moeten worden afgerond. 
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Het skatepark is een populaire plek voor onze Huizer jongeren om elkaar te ontmoeten door 
middel van sport en spel. Hoewel het skatepark aan de technische eisen voldoet, voldoet het 
niet meer aan de wensen van de jongeren waardoor deze plek minder gebruikt wordt dan 
voorheen. Vanuit de Huizer jeugd is er een brede behoefte om de aanwezige attributen te 
vervangen en uit te breiden. Daarbij wordt ook de toegankelijkheid naar en op het skatepark 
voor mensen met een beperking meegenomen, zodat nog meer inwoners gebruik kunnen 
maken van het skatepark.  
 
In de begrotingsraad van 28 oktober 2021 heeft de raad het college opgedragen om onderzoek 
te doen naar de mogelijkheid voor een vervanging en uitbreiding van de skatebaan vóór medio 
2024 conform de huidige eisen en wensen van de jeugd, waarmee het Gooierhoofd in 
combinatie met de andere sport en recreatieve voorzieningen wordt ingericht tot een 
volwaardige sportzone.  
 
Begin dit jaar heeft het college besloten tot het opstellen van een plan van aanpak voor een 
integraal gebiedsplan voor het gebied Huizer- en Gooierhoofd. Participatie met alle betrokkenen 
is een belangrijk onderdeel van dit plan. In de komende maanden wordt daarom al verkennend 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het skatepark, waarbij we in gesprek gaan met 
alle jongeren die willen worden betrokken bij de realisatie van het uiteindelijke park.  
 
Naast de beschikbare middelen in het meerjarenonderhouds- en investeringsplan speelplaatsen 
(€ 60.000) en de incidentele corona-middelen voor jeugd (€ 157.000) is met de toegekende 
Provinciale subsidie afgerond € 270.000 beschikbaar om de skatebaan te vervangen en wellicht 
uit te breiden. Voor eventuele aanvullende wensen dient door de raad zo nodig aanvullend 
budget beschikbaar te worden gesteld.  
 
Met vriendelijke groet, 
Maarten Hoelscher 


