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Bijdragen fracties aan Algemene Politieke Beschouwingen / Kadernota 2022 

gemeente Enkhuizen d.d. 29 juni 2021  

 

(embargo tot 29 juni 2021, 16.00 uur, wijzigingen voorbehouden)  

 

 

CDA  

 

Besturen in deze tijd is niet makkelijk. Het financiële perspectief is voor de komende 

jaren niet positief. Dat is zachtjes uitgedrukt. Het is een lange coronawinter geweest, ook op 

persoonlijk vlak, die ons dwingt om meer prioriteiten te stellen. De Corona-crisis heeft diepe 

wonden geslagen. Wat hebben we nodig voor de zorgzame stad die we nastreven? Wij denken dat 

het belangrijk is dat mensen weten en voelen dat de stad van hen is. Dat ze niet passief worden 

vermalen door ongrijpbare machten. Dat er bij nood hulp in fysieke vorm is. Dat ze weten dat ze 

gehoord worden en meebeslissen. Hierbij hoort een dienstbare overheid, die in staat is om het 

sociale te beschermen. Natuurlijk kan dit niet zonder het sociale weefsel van de stad zoals 

verenigingen, kerken, sportclubs, horeca etc. Allemaal hebben ze diepe wonden in hun organisatie 

door de crisis. Wat blijft ervan over? 

 

Probeer vooral de lokale economie te stimuleren en de mogelijke gevolgen voor onze inwoners te 

beperken. Zijn er ambities die daarbij een positieve rol kunnen spelen, haal die uit de koelkast en 

zet ze in. Het beleid is gestoeld op een solide financiële beheersing. Daar past een verhoging met 

inflatie van de Onroerend Zaak Belastingen en het rioolrecht. 1,7 % is netjes. We vinden het nog 

steeds jammer dat de ozb 3 jaar lang met 10% wordt verhoogd. In Opmeer is men op het besluit 

teruggekomen. Wanneer de rijksoverheid voldoende stort wordt er een gedeelte terugbetaald aan 

de huizenbezitters. Een mooi initiatief dat in onze ogen navolging verdient. Is de gemeente daartoe 

beried? Zonder veiligheid, geen prettige leefomgeving of werkomgeving. Hierbij moet je denken 

aan digitale veiligheid, overlast, handhaving, politie, brandweer enz. Boa’s betaald door Enkhuizen, 

horen te handhaven in Enkhuizen. Natuurlijk is de aandacht voor preventie en zelfbewustzijn van 

inwoners van belang. 

 

Overlast vormt zwerfvuil, gedropt naast centrale inzamelpunten. Als CDA Enkhuizen pleiten we 

voor de meest mogelijke armslag om hiertegen op te treden. Anders blijft het dweilen met de kraan 

open en hebben acties als vuilnisprikken, weinig zin. Wat een fantastisch gezicht is het om 

vrijwilligers belangeloos op hun vrije dag vuil te zien prikken. In het bastion naast de Koepoort is de 

vuilnisemmer verdwenen achter een tijdelijk hek. Waarom staat die niet voor het hek zodat vuil er 

evengoed in en niet naast kan worden gegooid. Dit soort logische dingen dienen een 

vanzelfsprekendheid te zijn. 

Vlak na de gemeenteraadsverkiezingen zijn we als fractie ook bij de RSG langs geweest. Onze 

vraag was of we lokaal mee kunnen werken aan de verbetering van de gezondheid van onze 

schooljeugd. Een gezonde jeugd is een sportieve jeugd. Het verdient aanbeveling om de uren 

lichamelijke opvoeding zo optimaal mogelijk te benutten. En er gaat niets boven het sporten in de 

buitenlucht. Het is voor het CDA dan ook belangrijk dat er gelijk met de lessen kan worden 

begonnen zodat deze ten volle kunnen worden benut. En niet dat leerlingen eerst langs tal van 

winkels moeten waar van alles te koop is dat niets met een gezonde school heeft te maken.  

Realisatie van een sportveld vlakbij de RSG op sportpark ’t Rietbos op braakliggende grond van de 

gemeente heeft wat ons betreft prioriteit! 
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Enkhuizen heeft een actieve samenleving. We onderstrepen het belang van sportclubs en culturele 

activiteiten, zoals muziek, bibliotheek, zomerfestivals, Daarnaast is het opvallend dat er in 

Enkhuizen veel aandacht is voor activiteiten in de natuur. Er is een prachtig 

hertenkamp/kinderboerderij, schooltuintjes veel buitenactiviteiten, waar veel Enkhuizers en 

toeristen op af komen. Bijzonder om te zien dat dit oud en jong samenbrengt en mensen van 

allerlei gezindte. Wat het CDA betreft is dit iets om trots op te zijn, dit vast te houden. Heeft het 

college een beeld van hoe het gaat met de verenigingen? Overleven ze de Coronacrisis? 

 

Ook ons cultureel erfgoed vraagt continu aandacht. De kunstroutes zouden we bijvoorbeeld 

kunnen uitbreiden met een route over de verdwenen scheepsbouwindustrie. Ook cultuureducatie 

verdient verbreding. Wie kan hier een rol inspelen?  

We zullen blijven pleiten voor een beter imago van de stad. Het behouden van gezinnen en de 

middenklasse voor Enkhuizen heeft bij ons prioriteit. Een stad zonder gezinnen, zonder 

middenklasse waar een gewone woning niet meer is te betalen, verliest zijn hart. Dat de woningen 

o.h.a. als warme broodjes over de toonbank gaan, is mooi; minder fraai is het dat er veel te weinig 

gebouwd wordt voor hen die minder te besteden hebben. Jongeren moeten hier betaalbaar 

kunnen blijven wonen. Waar blijven de Tiny houses? Het is daarom van het grootste belang dat 

ook GWW daadwerkelijk van de grond komt. In 2022 de eerste paal de grond in. Gaan we dat 

halen? Zodat we alsnog daar de gewenste sociale huur- en koopwoningen kunnen bouwen.  

 

We benadrukken als CDA opnieuw dat “wat groen is, groen moet blijven”. We zijn blij met de 

aandacht voor biodiversiteit, ecologisch bermbeheer en natuurvriendelijke oevers. Het vergroten 

van biodiversiteit wil niet zeggen dat er verwaarlozing moet plaatsvinden. Het nieuwe maaibeleid 

bijvoorbeeld veroorzaakt een reeks van klachten en bewoners pakken zelf de maaier om de 

walkant bij te houden. Het effect van biodiversiteit gaat op deze wijze verloren. Kom met 

voorlichting en zorg dat bemaaiing evengoed een net resultaat heeft. Graag zien we ook een 

groener Enkhuizen door steen eruit, plant erin. Met je eigen tuin de wereld iets groener maken. 

Wordt dit gestimuleerd? 

 

Waar mogelijk zullen we pleiten voor verlichting van de lasten. Verzwaring is iets wat je in een 

crisis niet moet doen. Alles op alles zetten voor herstel van de economie. Bedrijven en MKB 

steunen bij het herstel. We moeten met elkaar door. Winkels houden de stad levendig.  

 

Voorzitter, het is mooi wonen in Enkhuizen. Laten we dat zo houden. 

 

Gerhard van Galen en Jan van der Werf 

 

 

ChristenUnie / SGP  

 

Inleiding 
Ruim een jaar lang hebben te maken met een internationale pandemie COVID19, waarbij onder 
veel omstandigheden aanpassingen gedaan moesten worden in directe of indirecte zin. Om het te 
verwoorden achten we niet noodzakelijk daar het alle mensen betrof. Bedrijfsleider of medewerker, 
oud of jong. iedereen heeft de gevolgen of beperkingen ondervonden. Wat gaat er dan een streep 
door al onze planningen, ideeën, idealen en zekerheden. Leeft bij ons het besef hoe klein we zijn 
als mens?  

 
Dankbaar mogen we opmerken dat er stapsgewijs versoepelt kan worden. Geachte lezer, ten 
diepste mogen we opmerken dat God de Schepper van alle dingen een wending schenkt. Hoewel 



3 / 24 

we onze verantwoordelijkheid hebben te nemen leven we met de overtuiging dat alles verbonden 
is aan Gods zegen. Onze gedachte en medeleven gaan uit naar hen van wie dierbaren ontvallen 
zijn. van harte sterkte en kracht toegewenst.  
 

Raad en college 
Ook in onze politieke werkzaamheden zijn de gevolgen en littekens zichtbaar. digitaal vergaderen, 
dossiers on-hold en weinig fysiek overleg met de fracties. Toch kunnen we weer fysiek vergaderen 
in kasteel Violinde. Dit tot vreugde van onze fractie.Ook mogen we dankbaar zijn voor het herstel 
van onze burgemeester, we wensen hem verder herstel en gezondheid toe dat hij zijn ambt naar 
hartenlust mag uitvoeren. Nu we het laatste jaar voor de verkiezingen ingaan kunnen we prima 
leven met het feit dat het college bestaat uit burgemeester en twee wethouders. Het hoog oplopen 
van kosten en het termijn van inwerken heeft ons doen besluiten hier akkoord mee te gaan. 
 
Kadernota 2022 
 

Financiën 
Vorig jaar stonden we voor een ombuiging van ruim 4 miljoen euro en er zijn moeilijke keuzes 
gemaakt. Dit jaar is het opnieuw een uitdaging. Vanuit het Rijk zijn vele taken overgeheveld naar 
gemeenten en het blijkt moeilijk om er grip op te krijgen. Dit jaar is er een tegemoetkoming vanuit 
het Rijk tav Jeugdzorg. Mooi en tegelijk is er elk jaar opnieuw onzekerheid over bijdragen van het 
Rijk tav overgehevelde taken. Voor een sluitende begroting gaat men uit van te verwachten 
bijdragen vanuit het Rijk, begrijpelijk. Zonder de nodige reserves is dit een zorgelijke ontwikkeling.  
 
Toekomst organisatie SED 
Vorig jaar is er met name ingezet op de kosten per gemeente middels de verdeelsleutel. Hoewel 
dit afgesproken bij de start van de ambtelijke fusie dat er na vijf jaar een herijking gedaan dient te 
worden is daar tot op heden nog geen overeenkomst over. 

 
Ons inziens is dat niet het belangrijkste onderdeel van de organisatie. 
De stabiliteit, dienstverlening, inhuur externen, en oplopende kosten zijn voor ons grote zorgen. De 
houdbaarheid van de organisatie staat onder druk. Uiteraard begrijpen we dat er rondom de 
pandemie maatregelen zijn die de processen absoluut niet bevorderen maar dat is slechts een 
onderdeel van de problemen die er zijn.  
 
Geen goed woord over als het gaat over cultuurverschillen. Hoewel elke plaats zijn eigen identiteit 
heeft is het onze plicht zijn om over eigen schaduw heen te stappen en gezamenlijk de 
handschoen op te pakken ten nut van inwoners en organisatie. Het is moeilijk uit te leggen aan 
onze inwoners dat er steeds voor miljoenen geïnvesteerd moet worden terwijl er zichtbaar geen 
verandering lijkt op te treden. Natuurlijk weten we dat er met man en macht aan herstructurering 
gewerkt wordt en dat is ook nodig, maar of het zonder bestuurlijke fusie tot het gewenste resultaat 
zal leiden is de grote vraag. Hoewel bestuurlijk fuseren een optie is zien we ook daar wel degelijk 
haken en ogen. Het vergroten van gemeenten levert niet altijd gemak op voor onze inwoners qua 
dienstverlening. Als blijkt gemeentelijke herindeling noodzakelijk is zullen we ons daarvoor 
inzetten. 
  
GR-en 
De vele Gemeenschappelijke regelingen omvatten een groot deel van de begroting. Als gemeente 
verzochten we als 1 vd eersten om bezuinigingen. Dat blijkt nog altijd moeilijk en tegelijk zit er -
mede door inzet van ons college- hier en daar beweging in, dank daarvoor. Door de grote omvang 
en besluiten van de verschillende gemeenten is het moeilijk grip houden. De spagaat van “niet als 
zelfstandige gemeente uit te voeren en anderzijds te groot om te sturen” blijft onverteerbaar. 
 
Sociaal Domein 
De nodige woorden over Jeugdzorg zijn gezegd en gesproken. Er is landelijk en ook in Enkhuizen 
een toename van zorgvragen rondom kinderen en gezinnen. Daarom willen we graag waar 
mogelijk gezinnen ondersteunen. In dat kader is een interventieprogramma Homestart ontwikkeld, 
positief door het NJI beoordeeld. Graag willen wij dit inzetten!. 
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Recreatieoord Enkhuizerzand 
De aanleg van het recreatieoord is in volle gang en anderzijds zijn er veel vragen rondom 
afspraken en financiën. Bij de programmabegroting 2021 hebben we om de GREX 
(grondexploitatieplan) gevraagd waarbij het antwoord was dat we deze eind december 2020 
zouden ontvangen. Bij mondelinge navraag was deze nog steeds niet beschikbaar. Het alsmaar 
uitblijven van beantwoording op vragen van vele fracties maakt het geheel niet eenvoudig. Ook de 
vermeende onomkeerbaarheid van afspraken maken het geheel complex. We gaan er vanuit dat 
het college zich proactief opstelt ten opzichte van de gehele ontwikkeling en der gebruikers 
 
Parkeren en Verkeer 
Afgelopen jaren is door ons en meerdere fracties keer op keer gevraagd hoe het komt dat de P-
plaatsen aan de Flevolaan nog steeds niet zijn ontwikkeld. Steeds is er een excuus.  Meerdere 
keren is een kostenraming gemaakt, maar al met al gebeurt er niks met deze opdracht. Nu is weer 
een budget gevoteerd voor een parkeer- en verkeersontwikkelplan.  
Vraag: Hoe gaat het college dit raadsbesluit verder uitvoeren in het kader van het parkeer dossier? 
Gaat het college opnieuw het gesprek aan met gebruikers vh P-terrein Flevolaan? 
 
Winkelstraten 
Veiligheid in de winkelstraten is nu opgenomen in lokale punten voor het veiligheidsplan. 
Vraag: Mogen we ervanuitgaan dat Boa.s nu structureel en op handige tijden handhaven? 
 
Scholen 
Afgelopen jaar hebben we gevraagd naar een Integraal Huisvestingsplan en daar wordt hard aan 
gewerkt, dank daarvoor. De nieuwbouw aan de Flosbeugel gaat nu snel, goed om te zien. In de 
binnenstad blijkt nieuwbouw helaas wederom een ingewikkeld verhaal.  
 
Openbare buitenruimte 
Op meerdere plaatsen is er nieuwe beschoeiing gerealiseerd. Hoewel we over de kwaliteit van het 
plaatsen een opmerking gemaakt hebben knapt het toch op en worden de oevers beschermd.. 
Vraag: Met welke regelmaat worden al oudere beschoeiingen gecontroleerd? Wat wordt er aan 
onderhoud gedaan bij beschoeiingen, wordt vb beschadigende beplanting verwijderd? 
 

Vraag: Hoe en wanneer wordt het onderhoud gecontroleerd? vind er bij vervanging vernieuwing 
een officiële oplevering plaats van hetgeen is afgesproken? 
 
Hertenkamp en verhard pad 
Aan de hand van onze motie toegankelijkheid Hertenkamp kunnen mensen met booster, rolstoel 
en rollator er makkelijker komen. Het ligt er, dank! 
Het Hertenkamp is prachtig opgeknapt, alleen zijn er de nodige zorgen om het kostenplaatje. We 
gaan ervan uit dat -na een zwaar jaar door corona nu alles aan gedaan wordt om te komen tot een 
exploitatieplan en de locatie te benutten waar ze voor bedoelt is. 
Vraag: Wanneer verwacht het college het exploitatieplan te presenteren? 
 
Biodiversiteit 
Er is meer variatie in beplanting in plantsoen en op rotondes en bermen, jaarrond zijn er nu meer 
bloeiende planten, heel mooi. Na een melding van onze partij is ook de afwatering van 
monumentale bomen aan de Bokseweide voortvarend opgepakt. Daarbij vertrouwen we op een 
goede afhandeling voor het trapveldje.  
Vraag: Het minder grasmaaien in de woonwijken werd als bezuiniging ingezet. Hoeveel is hier nu 
daadwerkelijk bezuinigd, want het gras moest nu ook afgevoerd worden?  
 
Tot slot 
Maatregelen vanwege corona, overhevelen van taken van het Rijk naar gemeenten, verplichte 
opgaven als omgevingswet en regionale energiestrategie maken het het politieke speelveld 
behoorlijk onevenwichtig. Het maximale moeten innen en het minimale daarvoor leveren is geen 
strategie en komt niet ten goede van u als inwoner. 
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Anderzijds leven we in een bevoorrecht land betreffende welzijn en welvaart. Daar draagt een 
ieder aan bij waarvoor dank! In het bijzonder willen we iedereen bedanken die zich vrijwillig inzet 
ten nutte van anderen in Enkhuizen en in Oosterdijk.Brandweerlieden KNRM-ers  maar ook de 
‘stille rapers’ en mensen die helpen in de buurt, juist in tijden van eenzaamheid zo waardevol. 
 

We danken allen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de Kadernota en 
jaarrekening! En tot slot wensen we iedereen Gods onmisbare zegen toe! 
  
Namens fractie ChristenUnie-SGP, 
  
Arnoud Hotting 
 

 

 

D66 

 

 

D66 wil verder 

Na jaren gekenmerkt door vertraging, rechtszaken en extra onderzoeken is het volgens D66 tijd 

om stappen te maken. Op een aantal dossiers duurt het D66 te lang. 

 

 Woningbouw: Plannen genoeg maar nog steeds geen paal in de grond. Bij Gommerswijk-

West-West moet nu echt doorgepakt worden. Ook Westeinde-Zuid biedt mogelijk om het 

aantal woningen uit te breiden. Willen we hier samen met Stede Broec uitkomen dan is het 

belangrijk dat er goede afspraken zijn om tot een goede samenwerking te komen. Idealiter 

een bestuurlijke fusie.  

 

 Verkeer en parkeren: Over de manier waarop we gaan parkeren in de binnenstad hebben 

we als raad een wat strakker en directere leiding van het college nodig, in de raad eindigen 

met een plan waar geen meerderheid voor is mag op dit dossier niet meer. Veel 

ontwikkelingen in de stad hebben hier een relatie mee en lopen tegen vertraging of zelfs 

afstel aan. Wat D66 betreft is er nu genoeg onderzocht en gaan we stapsgewijs aan de 

slag met invulling, dat niet iedereen zijn zin kan krijgen is volgens ons een feit. 

 

 IKC: D66 is voor gelijke kansen. Uit divers onderzoek blijkt dat de basis hiervoor jong 

gelegd wordt. Een IKC draagt bij aan deze kansengelijkheid. D66 vind het intriest dat de 

bouw van een IKC steeds weer wordt vertraagd. De meest snelle, goede en goedkope 

oplossing is te beginnen met het plan wat er nu lag voor het IKC binnenstad. 

 

 Duurzaamheid: Duurzaamheid is belangrijk voor onze toekomst. Enorme uitdagingen op 

het gebied van duurzaamheid komen af op de inwoners en bedrijven in onze gemeente. 

D66 wil graag dat de gemeente hierin een regierol blijft nemen en  samen met inwoners en 

ondernemers richting geeft aan de snel veranderende ontwikkelingen op dit gebied.  

 

 Openbare ruimte: Als toeristische stad maar ook voor de leefbaarheid van onze eigen 

burgers is de openbare ruimte van essentieel belang. Niet alleen het onderhoud van onze 

vele monumenten maar ook het openbare groen, parken, wegen en fietspaden zijn 

essentiële factoren voor de leefbaarheid van de stad. Goed onderhoud en investeringen 

zijn ook noodzakelijk in het kader van klimaatadaptatie en om  Enkhuizen aantrekkelijk te 

houden voor de toerist. Het is belangrijk om burgers te betrekken bij ontwikkelingen in de 

openbare ruimte. 
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 Voorzieningsniveau: Financieel staan we er niet sterk voor, heel erg afhankelijk van wel 

of geen extra middelen en zoethoudertjes uit Den Haag. Dit maakt ons kwetsbaar en is een 

gevaar voor het voorzieningsniveau van onze gemeente. Extra taken gaan we dan ook niet 

aanpakken uit Den Haag zonder voldoende middelen. D66 wil dat het college voor komend 

jaar, na corona, afspraken invoert met het zwembad over de subsidieregeling. 

 

 Kadernota: D66 vindt de kadernota passen bij de situatie waarin we verkeren. Financieel 

bijna op de bodem en aan het einde van de 4 jaar durende bestuur cyclus. Minder dan een 

jaar nog te gaan voor deze raad en dit college. In maart 2022 zijn er weer 

gemeenteraadsverkiezingen daar kunnen de burgers van Enkhuizen weer aangeven wie 

de stad moeten gaan besturen.  

 

Hebben we als gemeente nog voldoende bestuurskracht beginnen we ons bij D66 af te vragen. 

Hebben we op dit moment een organisatie die het steeds complexere takenpakket van gemeenten 

nog voldoende uit kan voeren? Ons ambtelijk apparaat is gefuseerd met die van Stede Broec en 

Drechterland. Waarom, omdat de drie afzonderlijke gemeenten het niet meer voor elkaar kregen 

om de taken en dienstverlening te bieden die er in de huidige tijd gevraagd worden van burgers, 

bedrijven en partners in de gezamenlijke regelingen. te faciliteren.  

 

Teveel eenpitters en te klein om bepaalde kwaliteiten in huis te hebben. Nu enige jaren verder 

kunnen we concluderen dat het doel van de ambtelijke fusie, goede en efficiënte dienstverlening, 

niet behaald is. Wat D66 is het de hoogste tijd om verdere stappen te zetten om dit doel te 

bereiken. Een stap terug is een stap naar een situatie waarvan we al wisten dat die onvoldoende 

was. Een stap vooruit en bestuurlijk fuseren lijkt ons een logische. 

 

 

 

Enkhuizen Vooruit  

 

 

 “De kadernota die je wist dat zou komen” 

Voor ons ligt de kadernota 2022-2025, een kadernota waar we helaas niet blij van kunnen worden. 

Maar het zat er natuurlijk aan te komen en komt daarom niet als een verrassing. In de kadernota 

zijn een aantal aannames ten aanzien van inkomsten gedaan die het beeld nog verder kunnen 

verslechteren. Het rijk komt over de brug met extra geld voor onder andere jeugdzorg maar 

hoeveel dat precies zal zijn en hoe dat uitpakt is nog niet helemaal duidelijk.  

 

En ook een aantal te verwachten meerkosten (waaronder overheveling onderhoud binnenwegen) 

zijn nog niet meegenomen in de kadernota en zullen invloed hebben. Waarschijnlijk rekenen we 

ons al te rijk. De tijd zal het leren. Onze technische en verduidelijkende vragen zullen wij stellen in 

Agora en verwachten dat onze collega’s in de raad ook al het nodige zullen vragen. Overlap ligt op 

de loer dus willen wij ons in deze beschouwing liever even richten op het hier en nu in de 

Gemeente Enkhuizen. Want naast de zorgen op de lange termijn hebben wij ook zorgen over hoe 

een aantal zaken op dit moment verlopen.  

 

Uitvoering raadsbrede agenda 

Samen met de SP en de VVD heeft Enkhuizen Vooruit! zich enige tijd geleden uitgesproken tegen 

het huidige beleid, de politieke keuzes en bestuurscultuur in Enkhuizen. Enkhuizen Vooruit! wenst 

meer transparantie en openbaarheid van bestuur. Nu en in de toekomst! De raad, en daar behoort 

Enkhuizen Vooruit! ook toe, heeft in de afgelopen jaren teveel vertrouwd op de uitvoering van de 

raadsbrede agenda door het college. Resultaten zijn echter uitgebleven en pogingen om 
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duidelijkheid te krijgen over de voortgang zijn gestrand en daarna onvoldoende verder 

opgepakt. En ook nu nog is heel veel onduidelijk voor wat betreft de status van onderwerpen. 

Enkhuizen Vooruit! zal desondanks blijven samenwerken binnen de raad, alle voorstellen 

inhoudelijk op waarde beoordelen echter wel met een kritische houding richting het college. 

 

Verdeelsleutel kosten, capaciteit en kwaliteit SED organisatie 

Enkhuizen Vooruit! is en gaat niet akkoord met het voorstel dat voorligt ten aanzien van de 

“nieuwe” verdeelsleutel over de kosten binnen de SED-organisatie. De “lopende” verdeelsleutel 

(waarbij Enkhuizen de hoogste bijdrage levert) blijft van toepassing op het bedrag dat op tafel lag 

ten tijde van de aanvangssituatie van de SED samenwerking, ongeveer 25 miljoen euro. Op de 

toename, ten opzichte van de aanvangssituatie, wordt een nieuwe verdeelsleutel toegepast 

waardoor Enkhuizen fractioneel minder betaalt dan voorheen maar nog steeds meer bijdraagt dan 

de andere gemeenten. Zolang niet onderbouwd kan worden dat, en waarom Enkhuizen ook meer 

capaciteit afneemt van de SED organisatie blijven wij gekant tegen de nieuwe verdeelsleutel. 

En ook over de extra kredieten die gevraagd worden in raadsvoorstellen willen wij meer inzicht 

verkrijgen. Al deze extra kredieten bij elkaar opgeteld vertegenwoordigen een aardige som geld 

maar de systematiek hierachter is onduidelijk. Er zullen beslissingen genomen moeten worden ten 

aanzien van de SED organisatie. De organisatie kampt met capaciteitsproblemen welke nu ten 

dele opgelost zouden moeten worden met een (wederom) extra investering van ongeveer 1,5 

miljoen euro. Terwijl er eigenlijk 4 miljoen euro nodig is om de organisatie op volledige sterkte te 

krijgen. Deze beperkte investering gaat dus geen soelaas bieden voor de lange termijn. 

Linksom of rechtsom moet er dus iets gebeuren. Een bestuurlijke fusie tussen de drie gemeenten, 

de SED organisatie weer ontvlechten, de SED organisatie anders invullen als een soort 

serviceorganisatie waarbij de drie gemeenten naar behoefte capaciteit inkopen? Wie het weet mag 

het zeggen maar zo doorgaan is in ieder geval niet de juiste weg om vooruit te komen. 

Ook de houding van de andere twee gemeenten ten aanzien van de herverdeling van de kosten 

helpt niet mee. Enkhuizen mag straks wel 12 jaar meelappen aan de meerkosten van het 

wegenonderhoud voor de andere gemeenten maar over de SED kosten moeten we niet zo zeuren. 

Dat voelt bij ons in ieder geval niet goed. 

 

Afhandeling REZ 

Enkhuizen Vooruit! heeft zich middels het indienen van een motie (welke bijna unaniem is 

aangenomen) hard gemaakt voor de openbaarmaking van de vertrouwelijk/geheim verklaarde 

stukken betreffende het REZ. Binnenkort kennen we (bijna) alle ins- en outs en kunnen we ons 

een oordeel vormen. Dat er heel veel niet is gegaan volgens de afspraken is wel duidelijk. Dat 

Enkhuizen mede daardoor tot dusver heel veel inkomsten is misgelopen ook. Na ontvangst van de 

info zullen we ons beraden op een vervolgstap. Een onafhankelijk onderzoek naar de gemaakte 

afspraken en gevoerde procedure lijkt ons de beste optie. Heel veel vertrouwen in het onderzoek 

dat nu wordt uitgevoerd in opdracht van het college (slager die zijn eigen vlees keurt) hebben we 

niet maar we wachten de uitkomst met interesse af. Naast de weggegeven inkomsten uit 

toeristenbelasting en bijdrage voor het gebruik van het zwembad komt daar nu ook al ruim een half 

miljoen euro bij voor maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid van en naar het REZ. 

Wij hebben steeds gepleit, en doen dat nog steeds, voor een ontsluiting van het REZ-gebied via de 

Haling zodat er al veel verkeer niet persé door Enkhuizen hoeft maar buitenom gaat. Wij vinden 

ook dat OREZ/Droomparken ons meer verschuldigd is dan de bijdrage die tot op heden met hen is 

afgesproken. Vanuit die naheffing kunnen in ieder geval de kosten betaald worden die genomen 

moeten worden voor de aanpassingen van de aan- en afvoerwegen ten behoeve van een betere 

verkeersveiligheid en houden we hopelijk ook nog wat over. 
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Verloop en afhandeling diverse lopende projecten 

Na het vertrek van wethouder Struijlaart wensten de overgebleven twee wethouders samen door te 

gaan met ondersteuning van een aan te stellen projectmanager/juridisch adviseur. Deze keuze 

werd gesteund door een meerderheid van de raad met uitzondering van onder andere Enkhuizen 

Vooruit! In de afgelopen jaren is gebleken dat de gemankeerde SED organisatie moeite heeft te 

leveren wat er van hen verwacht wordt. Een gehavend college zal naar ons idee niet bijdragen aan 

verbetering hiervan. Het lijstje met voorbeelden spreekt voor zich en is zeker nog niet volledig. 

 

Er lopen al langere tijd vragen en verzoeken vanuit Enkhuizen Vooruit! naar het reilen en zeilen op 

de Hertenkamp. Een onderzoek vanuit het college naar de bedrijfsvoering en exploitatie is nog 

steeds niet afgerond en ook dit jaar stevent de Hertenkamp weer af op een fors verlies. Wij 

erkennen dat dit mede door corona komt maar er zijn zeker ook andere factoren die daarin 

meespelen. De aloude Boksewei werd van de ene op de andere dag rigorreus op de schop 

genomen zonder rekening te houden met de gebruikers, een omgevingsvergunning te regelen of 

de raad te consulteren of dit wel zo’n goed idee zou zijn. Het project gaat uiteindelijk gewoon door 

verwachten wij en we stonden erbij en keken ernaar. 

 

 In de afwegingen over het afsluiten van de Melkmarkt is een grote groep bewoners die werkelijk 

overlast ervaren door de afsluiting niet geraadpleegd. Net zoals de sportclubs niet in een vroeg 

stadium zijn betrokken in het verkeersplan op het REZ. Nieuwe school binnenstad wat financieel 

onderhand meer dan het dubbele moet kosten ten opzichte van het eerste aangenomen voorstel 

(wie voert hier de regie?... het college of het schoolbestuur?), geitenhouderij… en alles wat we 

verder nog vergeten zijn. En keer op keer is het excuus “corona”, “beperkte ambtelijke capaciteit”, 

“ja achteraf gezien had het beter gekund of anders gemoeten”, “dat is inderdaad niet goed gegaan” 

etc. etc.  

 

Zeuren wij dan zoveel? Doen we moeilijk of zijn we extreem lastig? Ten dele vast wel. 

Moeten we alles vanuit het college dan maar voor zoete koek slikken en met gejuich ontvangen? 

Dat laten we graag over aan een ander deel van de gemeenteraad. Wij proberen op te komen voor 

de belangen van Enkhuizen en haar inwoners, ondernemers en instellingen en proberen daarin 

een juiste balans te vinden. Dat is niet altijd makkelijk maar we doen ons best en zullen ons best 

blijven doen! We besluiten met, ondanks alles, toch het ambtenarenapparaat, college en de vele 

vrijwilligers (brandweer, KNRM etc.) in Enkhuizen te bedanken voor hun inzet over het afgelopen 

jaar!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Enkhuizen Vooruit! - aanpakken en doorpakken! 

 

Michèl de Jong (raadslid/fractievoorzitter) 

Mark Veen (raadscommissielid) 

Frank van Gangelen (raadscommissielid) 
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Het Enkhuizer Alternatief  

 

 

 

INLEIDING 

Vooruitkijken is zoals elk jaar weer, ook over de schouder achterom kijken. De vorig jaar 

aangehaalde Coronacrisis is het afgelopen jaar, met een kleine verbetering in de zomerperiode, 

doorgegaan. Deze crisis heeft veel leed veroorzaakt zowel economisch als fysiek. En dat is nog 

steeds aan de orde, hoewel het de goede kant op lijkt te gaan. Er wordt een zware wissel 

getrokken op een ieder om de moed er in te houden en met elkaar de schouders er onder te 

zetten. Naast de Corona perikelen waren en zijn er ook andere factoren in onze maatschappij die 

het mee-functioneren niet altijd eenvoudig maken. We moet er zijn voor elkaar! Zelfredzaamheid 

zo mogelijk vervangen door samen-redzaamheid! 

  

POLITEK SAMENSPEL 

Raadsbreed akkoord 

Ook het afgelopen jaar zijn we doorgegaan met genoemd akkoord. De afgelopen periode waren 

wel wat “scheurtjes” te zien. Misschien te eufemistisch uitgedrukt maar Het Enkhuizer Alternatief 

blijft er positief tegenaan kijken. Oorzaken van de scheurtjes/ barsten kunnen o.a. ook zijn: 

- Door Corona moest er heel veel digitaal vergaderd worden hetgeen het onderlinge (soms 

informele) contact niet makkelijker maakte. 

- Het niet structureel toetsen met elkaar of we nog op de goede lijn zaten. Hierbij kunnen alle 

betrokken partijen (politieke partijen, college, griffie) de hand in eigen boezem steken! 

Gelukkig hebben alle betrokken partijen nu afgesproken met elkaar om tafel te gaan om de situatie 

te bespreken. Het Enkhuizer Alternatief is een voorstander om het Raadsbreed akkoord in stand te 

houden tot de verkiezingen in maart 2022. Het loslaten vergroot de polarisatie. 

 

Overige zaken 

Door ziekte en daarna het vertrek van de griffier Hr. Lankman (overigens perfect waargenomen 

door de Hr. Den Hollander) hebben wij nu een nieuwe vaste griffier in de persoon van de heer 

Pels, die vol enthousiasme de taak op zich genomen heeft. 

Ook werden wij de afgelopen periode geconfronteerd met het als wethouder aftreden van de heer 

Struijlaart.  Zijn portefeuille is daadkrachtig overgenomen door de resterende collegeleden hoewel 

dit niet de voorkeur had van de hele raad. Onvermeld mag niet blijven de fysieke ongesteldheid 

van de voorzitter van onze raad. Ondanks de beperkingen is hij zoveel mogelijk actief gebleven 

voor Enkhuizen. We zijn blij dat het steeds meer de goede kant opgaat. 

 

VOORUITKIJKEND N.A.V. KADERNOTA 2021-2035 (incl. voorjaarsnota 2021) 

Algemeen 

Diverse dossiers zijn nu effectief onderhanden. Hier wijden wij niet verder over uit, dat kan alsnog 

bij de behandeling. 

 Gommerwijk WW 

 Parkeer- en verkeersontwikkelplan 

 SMC/Vijzeltuin/Mariahof 

 IKC 

 Bloemenbuurt. 

 REZ 
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 RES/Warmtetransitie 

 Omgevingswet 

 Erfgoedbeheer 

 Problematiek eventuele geitenboerderij 

 Zwembad 

Mochten wij speciale vragen hebben dan worden zij specifiek bij onderstaande reacties 

opgenomen. 

 

Bestuur en ondersteuning 

 

Mandaten 

Het Enkhuizer Alternatief heeft schriftelijke vragen gesteld over de aan het college verleende 

mandaten. Soms zijn deze door de raad verstrekt en soms verkregen op wettelijke grondslag. 

Ondanks mondeling overleg hierover is hierover nog geen uitsluitsel over gegeven c.q. richting Het 

Enkhuizer Alternatief actie ondernomen.  

Wanneer kunnen wij schriftelijke reactie tegemoet zien? 

SED 

Dat deze samenwerkingsvorm geld kost is duidelijk en dat dit  steeds meer wordt, is ook is te 

verklaren. Maar dat het aanpassen van de oorspronkelijke verdeelsleutel tot zoveel gekissebis 

heeft geleid heeft ons geërgerd. Terugkijken was niet ons doel maar vooruitkijken en werken naar 

een aanvaardbare verdeling. Onderling was er binnen de SED niet uit te komen hetgeen heeft 

geleid tot aanstelling van een “commissie van wijzen” die met een ingewikkeld, en o.i. oneerlijk 

voorstel kwam. 

Vraag: In hoeverre heeft ons college hier bezwaar tegen gemaakt en welke 

“bezwaarmogelijkheden” waren mogelijk? 

Concluderend is Het Enkhuizer Alternatief van mening dat een fusie DE weg is, maar ja daar heb 

je alle 3 partijen voor nodig. 

Projectleiders 

Voor diverse projecten worden (al dan niet externe) projectleiders ingezet. De kosten hiervan zien 

wij o.a. terugkomen in de gevraagde Voorbereidingskredieten. 

Voor Het Enkhuizer Alternatief is dit een ondoorzichtige materie waarover wij graag meer 

duidelijkheid willen hebben. 

Motivatie van de vraag: We hebben toch ambtenaren die al in dienst zijn, mocht er een vacature 

zijn, dan kan uit het uitgespaarde salaris een extern (meestal iets duurdere) projectleider 

aangetrokken worden. Niet voor niet worden de salarispost aanzienlijk  (min. 1,5 miljoen) 

verhoogd!. 

 

Veiligheid 

Coffeshop op het Verlaat. 

De coffeeshop veroorzaakt de nodige (over)last in de buurt. Wij vragen het college dan ook het 

volgende te onderzoeken in de periode vóór de eventuele verlening van de vergunning: 

Is het bij de (eventuele) volgende verlenging van de vergunning niet zinvol om te bezien of 

verplaatsing naar  één van onze industrieterreinen mogelijk is zoals bijv  in Hoorn, waardoor de 

overlast op het Verlaat e.o. verdwijnt?  

BOA’s 

Het korps wordt binnen de SED steeds groter. Onduidelijk is welke bevoegdheden zij hebben. 

Nadere informatie is door de portefeuillehouder hierover toegezegd.  

Wanneer kunnen wij de info verwachten? 

 

Beheer openbare ruimte 

Boschplein 
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Al tijden wordt over de aanpak hiervan gesproken. 

Wanneer kunnen we concreet voorstellen verwachten? 

Overheveling onderhoud wegen van HHNK 

Het Enkhuizer Alternatief is bevreesd voor de financiële consequenties van de overdracht. Temeer 

daar er gesproken wordt over meebetalen bij andere gemeentes! 

Wanneer komt hier meer duidelijkheid over? 

Spoorwegovergang. 

Reeds geruime tijd wordt er gesproken om deze op te heffen en in overleg met Prorail een 

oplossing te zoeken om toch aan de andere kant te komen. Hier is volgens ons 

voorbereidingskrediet voor beschikbaar gesteld. 

Hier hebben we al tijden niets over vernomen. Hoe is de stand van zaken? Is dit nog wel relevant? 

Samenleving 

Kinderopvangtoeslagaffaire. 

De overdracht aan de gemeente van deze affaire baart ons zorgen. 

Hoeveel probleemgevallen kent Enkhuizen en hoe is de stand van zaken van de afhandeling? 

Hertenkamp 

Ondanks toezeggingen is er nog geen duidelijkheid over de hele situatie en dat geldt niet alleen 

voor de financiën! 

Wanneer kunnen wij op korte termijn hier duidelijkheid over verwachten? 

 

Milieu 

Algemeen. 

De hele milieuproblematiek heeft grote aandacht van Het Enkhuizer Alternatief. Wij volgen alle 

presentaties en proberen onze steen bij te dragen aan de aanpak ervan. 

HVC Afvalbeleidsplan 

De hele discussie met name inzake al dan niet  voor- of nascheiding heeft onze speciale aandacht. 

Wanneer kunnen we door voorstellen hierover verwachten? 

GRP 

Aangegeven wordt dat er naar passende dekking wordt gezocht. Duidelijk is dat dit fors geld gaat 

kosten en we toch wel achterlopen. 

Wanneer komt hier duidelijkheid over? 

 

Volkshuisvesting 

Algemeen 

Het aantal woningzoekenden in alle categorieën wordt steeds groter, mede door de stijgende 

prijzen. Adequate aanpak is dringend noodzakelijk en gewenst. 

Westeinde-Z Florapark 

Onze eerste uitbreidingslocatie is natuurlijk Gommerwijk WW, maar daarna komt Westeinde Z. in 

beeld. Uiteraard is het samenwerken met Stedebroec een optie. Het Enkhuizer Alternatief vraagt 

zich af of dit niet ten koste gaat van Enkhuizen, qua kosten en bouwvolume. 

Wat is de mening van de portefeuillehouder? 

Herstructurering Bloemenbuurt 

Gevraagd wordt om een financiële bijdrage van € 500.000,- voor o.a. infrastructuur. 

Waar denkt de wethouder dat te vinden? 

Woonvisie 

Is het geen tijd om deze gezien de veranderend markt en samenleving te herzien. 

Hoe denkt de portefeuille houder hierover? 

 

Algemene dekkingsmiddelen 

Algemeen 
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Duidelijk is dat de financiële positie van Enkhuizen geen mogelijkheden biedt om veel nieuwe en 

dus soms leuke dingen te doen. Passen op de portemonnee is dus zaak en wij zullen als HEA hier 

ook kritisch op zijn. 

 

Subsidies 

Bronnen van zorg zijn de grote subsidiestromen die naar de bibliotheken in SED verband gaan. 

Wij willen hier geen oordeel geven over de doelmatigheid, maar voor het hele SED gebied gaat 

hier meer dan € 1 miljoen naar toe. 

Kan de portefeuillehouder samen met zijn SED genoten hier niet eens naar kijken of dit 

gezamenlijk niet goedkoper kan? 

 

Afsluitend 

Er zijn de afgelopen periode ook goede zaken gedaan en vorderingen gemaakt,  zoals bijv. fusie 

Dindua <> W.Frisia en binnenkort de opening van de  Flosbeugel en het vlot trekken van projecten 

die (te) lang stil gestaan hebben. 

 

TENSLOTTE 

Wij willen als Het Enkhuizer Alternatief allen danken, mede-raads en commissieleden, college en 

ambtenaren voor datgene wat bewerkstelligd is voor onze stad. Soms onder lastige 

omstandigheden (vanuit huis, al of niet digitaal en o.a. op anderhalve meter afstand met soms een 

“bekkie” voor). 

 

Wij hopen op een verdere constructieve samenwerking 

 

Fractie Het Enkhuizer Alternatief                                        Enkhuizen, juni 2021 

Freek Jans (fractievoorzitter) 

 

 

ENKHUIZEN LOKAAL 

 
2020 was voor Enkhuizen lokaal een turbulent jaar. Waarbij een dieptepunt in oktober toen we als 
fractie hebben moeten besluiten om te breken met de kiesvereniging NE. Dit omdat we in de 
voorgaande twee voorgaande jaren geen contact meer konden krijgen met het bestuur. 
We vreesden dat in de toekomst onze zetels verloren zouden gaan en zagen geen andere 
mogelijkheid dan om de zetels veilig te stellen door uit de vereniging te stappen. We vonden dat 
we een verantwoordelijkheid hadden tegenover de kiezer, om in ieder geval het beloofde beleid 
veilig te stellen. 
 
2020 is ook het jaar van de vele tegenvallers. Daar we de laatste jaren nog optimistisch nieuw 
beleid in de plannen hadden, zoals het hertenkamp en sportaccommodaties, bracht corona veel 
onzekerheid. 
Ook jeugdzorg bracht extra veel zorg mee, dat onze planning voor de begroting in het honderd 
liep. Het zorgde ervoor dat wij, maar ook zeer veel andere gemeenten zwaar moesten bezuinigen. 
Als de staat niet te hulp schiet zal 2021 nog zwaarder worden, of misschien onmogelijk haalbaar. 
 
Waar we veel zorg over hebben is het Recreatieoord. Na hele mooie plannen moet e.e.a. ten 
uitvoer worden gebracht. De camping staat er en de parkeerplaatsen liggen er. Nu de uitvoering 
van het plan. De vereniging voor het IJsselmeer en ook een clubje Enkhuizers kunnen zicht niet 
met het plan instemmen. Ook met Droomparken moet de vinger aan de pols worden gehouden. 
Afspraak is afspraak. 
 
Voor 2021/22 ziet de start er redelijk uit. We hopen dat de Staat inderdaad zijn 
verantwoordelijkheid pakt en de financiën van de gemeenten op orde brengt. Dit wordt een taak 
van het nieuwe kabinet. 
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Anders krijgen we wat ons betreft nog een heet najaar. 
 
We moet gaan werken aan de samenwerking, zowel binnen de raad als met het college. Het 
vertrek van een wethouder heeft toch veel consequenties gehad waar we aan moeten werken en 
oplossingen moeten vinden met elkaar. 
 
De bouw van een nieuw schoolmoet zijn beslag krijgen. Ook Sport beweegt zit terecht achter ons 
aan om een uitbreiding van de sportaccommodaties. De Drecht is te klein en de Sprong is af. 
Ook de moet sportpark opnieuw ingedeeld en opgewaardeerd worden.  
 
Zoals door ons in eerdere jaren is gememoreerd, het is net als met je huishoudportemonnee, 
je kan niet meer uitgeven dan datgene wat je hebt.  
 
Ook het parkeren staat weer in de steigers, we hopen toch eind dit jaar overeenkomst te hebben 
over hoe we dit gaan aanpakken. De eerste stap is al gezet. 
 

Ondank deze turbulente tijd blijven we optimistisch, met steun van onze bevolking en door elkaar 

vast te houden komen we eruit. Onze leus is tenslotte: Candide et Constanter 

 

Namens Enkhuizer Lokaal 

Jan Raven 

 

 

 

PvdA  

 

Voor ons ligt de kadernota. Zoals ieder jaar vinden wij als raad daar van alles van. Ook dit jaar is 

dat natuurlijk weer het geval. Maar toch is dit jaar weer anders dan andere jaren. Enkhuizen 

verkeert, net als heel veel andere gemeenten, in zwaar financieel weer. Hierdoor heeft de raad 

samen met het college een ombuiging van 4.000.000 euro in gang gezet en is er geen ruimte voor 

nieuw beleid. Hoewel we gerust kunnen stellen dat er geen sprake is van financieel wanbeleid, dit 

zeker niet, betekent het wel dat we ook dit jaar pijnlijke keuzes moeten maken. Wij hopen dat we 

dat het komende jaar toch nog weer zo veel mogelijk raad breed kunnen doen en onze verschillen, 

en die zijn er zeker, dat niet in de weg gaan laten staan. 

 

Vanuit het rijk komt er helaas al jaren te weinig geld om de naar de gemeente toe gedelegeerde 

taken te vervullen. Daarbij hebben ook nog eens te maken met de gevolgen van corona. 

Toenemende koste gecombineerd met minder inkomsten maakt de toekomst onzeker. Bij het 

lezen van de kadernota kwamen we heel veel minnetjes tegen, daar waar geldtekort was. Gelukkig 

waren er nog wel wat plusjes te ontdekken, dat geeft dan weer wat moed.  

 

Waar wij nog wel vraagtekens bij zetten is dat incidenteel geld structureel wordt bij geraamd, 

bijvoorbeeld bij de jeugdzorg € 528.000. Natuurlijk willen wij dit structureel terug zien komen, maar 

gaat dit ook daadwerkelijk gebeuren? Wij hopen het! Het heeft namelijk grote invloed op dat waar 

Enkhuizen altijd sterk in is geweest, de zorg voor hen die het nodig hebben. Voor ons, de PvdA, 

blijft dat een kernwaarde waar wij voor blijven staan. Jeugdzorg, ouderenzorg, preventief en 

proactief ondersteunen, vroeg-signalering en schuldhulpverlening, is allemaal van groot belang 

voor onze samenleving en voor ons het laatste waar we aan mogen komen.  

 

Iets waar wij de komende tijd als gemeente proactief volgens ons nog meer mee moeten doen, is 

de TONK-regeling. Deze tijdelijke ondersteuning is zoals het er staat tijdelijk. De huishoudens die 

het nodig hebben maar hier nog geen gebruik van maken, zouden actiever dan nu het geval is 

benaderd moeten worden. Het zal niet al het corona leed oplossen maar kan daarbij wel helpen.  
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In datzelfde licht, corona gerelateerde zaken, snappen wij de keuze om de geraamde kosten met € 

274.000 af te ramen. Toch vragen wij ons af of we dit in dit stadium al moeten doen. Gelukkig gaat 

het goed met het bestrijden van corona, maar de toekomst is nog steeds onzeker. Geld achter de 

hand houden is misschien dan wel een betere keuze. 

 

Voor de rest zijn wij tevreden over hoe de kadernota is opgesteld en de leesbaarheid ervan. Wij 

hadden natuurlijk graag gezien dat er veel meer ruimte was geweest voor nieuw beleid maar 

moeten voor nu roeien met de financiële riemen die we nu hebben. Wij gaan uit van de beperkte 

kaders die nu voorliggen, maar hopen dat die snel weer kunnen worden aangepast. Laat de 

kadernota geen star document zijn waar niet buiten gekeken mag worden, maar denk progressief.  

 

Als het straks beter gaat, pas het dan aan! 

 

PvdA Enkhuizen 

 

Jacco Sandstra 

Arshak Mazloumian 

 

 

SP 

 

 

Inleiding 

 

“Het is ‘too much’! Het is niet meer te doen. Een zwembad sluiten is allang geen oplossing meer. 

De Kadernota is nog veel negatiever dan hij nu voorligt.” 

 

Dit waren de woorden van de wethouder financiën in de vergadering van de gemeenteraad van 

Enkhuizen van 1 juni jl. als reactie op de ingediende motie van de SP , mede ondertekend door 

CDA en Enkhuizen Lokaal, getiteld “Zonder geld geen gemeenten”. 

 

Ze omarmde de motie met bovengenoemde woorden. “Het is too much”… het is teveel”. 

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken vindt het te vroeg voor extra geld voor de gemeenten. 

Het is onzeker hoe het sociaal domein en de coronacrisis zich ontwikkelen. Gemeenten hebben 

zelf ook een rol in de kostenbeheersing, geeft ze aan. Zij is tevreden. 

 

Dit schreven we vorig jaar. Het jaar waarin de gemeente Enkhuizen bij de programmabegroting 

vier miljoen euro heeft moeten ombuigen. Ombuigen, het sjieke woord voor snoeihard bezuinigen 

en keihard lasten verhogen. We dachten ermee uit te komen. Maar helaas. De coronacrisis 

hebben we nog niet achter ons gelaten. “De overheid heeft diepe zakken”, hoorden we de collega 

van Ollongren, minister Hoekstra van Financiën keer op keer roepen. 

 

Het begrotingstekort is hoger dan bij de crisis van 2008. Een coronaherstelplan zal volgen en de 

overheidsfinanciën moeten weer op orde komen. De fractie van de SP houdt het hart vast. Het is 

met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de gemeenten er de komende jaren niet 

of nauwelijks op vooruit zullen gaan. De Kadernota 2021-2025 laat de financiële ruimte zien voor 

de komende jaren, maar vooral het gebrek aan financiële ruimte. Er is geen enkele structurele 

ruimte om iets nieuws te doen, te meer daar de diepe zakken van de overheid leeg zijn en de 

landelijke overheid deze weer gevuld wil zien.  

 

Niet binnen één jaar misschien, niet binnen vijf jaar, maar zeker wel binnen tien jaar. 
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Een tekort van € 235.000 in 2021, een tekort van € 554.000 in 2022, een tekort van € 106.000 in 

2023, een tekort van € 80.000 in 2024 en, jawel, een plus in 2025 van € 181.000. 

Gelukkig, het jaar 2025 laat zwarte cijfers zien, het provinciaal toezicht zal dit accepteren. 

Maar is dat werkelijk zo? 

 

‘De Kadernota is nog veel negatiever dan hij nu voorligt”, de woorden van 1 juni jl. 

De fractie van de SP concludeert dat dit een volkomen terechte opmerking is. De tekorten in de 

Kadernota worden kunstmatig lager gehouden en de zwarte cijfers van 2025 zijn niet echt zwart, 

maar gewoon rood. De kostenstijgingen ter hoogte van € 360.000 inzake de WMO, die in 2021 

zichtbaar zijn worden niet meegenomen in de jaren 2022-2025. Wanneer de overheid niet bijpast 

geven we dit niet meer uit.  

 

Vraag: 

Wat gebeurt er met de aanvragen WMO en de reeds toegekende aanvragen in 2022 en verder? 

Wat zijn de gevolgen van dit besluit voor burgers? 

Blijven burgers verstoken van hulp bij de huishouding of andere verstrekkingen vanuit de WMO? 

Graag een reactie van het college. 

Het abonnementstarief, waarbij de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp rond de € 20 per maand 

ligt, is een van de factoren die de tekorten bij de WMO veroorzaken. Of je nu € 1.000 of € 5.000 

per maand ontvangt, of je nu € 50 of € 250.000 aan spaargeld hebt, de eigen bijdrage is voor een 

ieder gelijk. 

 

Voor huishoudelijke hulp uit de WMO betaalden mensen met een dikke knip voorheen een eigen 

bijdrage die passend was bij hun hoge inkomen. Of ze betaalden hun huishoudelijke hulp zelf en 

klopten helemaal niet aan bij de WMO. Bij de Programmabegroting 2021 behandeld in november 

2020, gaf de SP de wethouder Sociaal Domein de suggestie mee om aan de burgers uit te leggen 

wat de gevolgen zijn als iedereen met een dikke knip de huishoudelijke hulp niet zelf betaalt of 

daar een hogere bijdrage voor betaalt maar dit laat betalen door de gemeente. De suggestie nam 

hij over.  

 

Vraag: 

Welke acties heeft de wethouder hiertoe ondernomen, wat zijn de resultaten hiervan en hoe zijn de 

reacties? 

Ook de benodigde budgetten voor het Duurzaamheids- en Klimaatbeleid, die nodig zijn in 2023 en 

verder, zijn niet opgenomen in de Kadernota. 

 

Vraag: 

Wat gebeurt er nu, vanwege dit besluit, met de ingezette werkzaamheden voor bijvoorbeeld de 

Transitievisie Warmte, de pilot “Van-het-gas-af” en verdere activiteiten? 

 

De Mei-circulaire 

De overheid heeft voor 2022 een bedrag van € 1,82 miljard extra toegezegd voor de Jeugdzorg. 

Hiervoor is in de decembercirculaire al 300 miljoen toegekend. En de gemeenten moeten meteen 

voor € 214 miljoen een kostenbesparing invoeren. Zo blijft er € 1,306 miljard over. 

Er komt geen reparatie van de voorgaande jaren en voor 2023 zal het uitgangspunt waarschijnlijk 

€ 1,5 miljard extra bijdrage voor de jeugdzorg zijn. 

 

Tijdens een webinar, waarin de gevolgen van de meicirculaire werden toegelicht, bleek dat er 

€ 493 miljoen naar de gemeenten komt. Hiervan gaat eerst € 55 miljoen naar de VNG en blijft voor 

de gemeenten € 438 miljoen over. Daar werd ook verteld dat er nog overleg moet komen hoe de 

rest van de € 1,3 miljard zal worden ingezet. Daarover is nog onduidelijkheid. Er wordt gedacht 

over een nieuwe functie in 
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huisartsenpraktijken: de praktijkondersteuner jeugd bijvoorbeeld. 

 

Vraag: 

Is het correct dat gemeenten vanaf 2022 een begroting jeugdzorg moeten maken en zo ja, hoe 

wordt de raad hierbij betrokken? Bent u met ons van mening dat de discussie met de raad zou 

moeten gaan over de kaders, waarbinnen jeugdzorg geboden moet worden; dan hebben we het 

niet alleen over de financiële kaders. Hierbij speelt de discussie over de preventie ook een 

belangrijke rol?  

 

Uitgangspunten Begroting 2022 en de meerjarenraming 

U schrijft dat de financiële gevolgen voor de SED-organisatie in de Kadernota zijn opgenomen 

onder de autonome ontwikkelingen. U stelt dat begrotingswijzigingen van gemeenschappelijke 

regelingen voor gemeenten verplichte uitgaven zijn. 

 

Vraag: 

Gaat u hierbij niet voorbij aan artikel 32 Voorbereiding begroting van de Gemeenschappelijke 

regeling SED, waarin staat  

 

Dit artikel beschrijft de gang van zaken rondom de voorbereiding van de begroting. De 

ontwerpbegroting wordt door het dagelijks bestuur vastgesteld en minimaal zes weken voordat 

deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden aan de raden toegezonden. Deze bepaling 

geeft uiting aan de controlerende en kaderstellende rol van de raden. De raden kunnen hun 

zienswijze bij het dagelijks bestuur naar voren brengen. Deze zienswijzen worden vervat in een 

commentaar dat door het dagelijks bestuur bij de aanbieding van begroting aan het algemeen 

bestuur wordt gevoegd.  

 

Er wordt een bedrag van 1,5 miljoen gevraagd voor de SED organisatie. 

 

Vraag: 

Wanneer dit bedrag wordt toegekend welke aantoonbare veranderingen zijn dan merkbaar voor de 

raden. Bij de programmabegroting 2021 is gevraagd of het mogelijk is om voor de subsidies 2022 

de loonen prijsindexaties niet als gewogen gemiddelde mee te nemen voor subsidieontvangers die 

geen loonkosten hebben. 

Vraag: 

Wat is de hoogte van de loonindexatie en wat van de prijsindexatie? En is met bovenstaande 

rekening gehouden? 

 

Beleidsontwikkelingen 

Programma 1 

 

Vraag: 

Is inmiddels de hoogte van het wachtgeld van voormalig wethouder Struijlaart bekend? 

Programma 3 

Bij ‘openbare ruimte’ wordt gesproken over meer laadvoorzieningen voor elektrische auto’s. In 

januari 2020 gaf u, in de beantwoording van vragen van de fractie van de SP aan, dat het opstellen 

en vaststellen van een beleid over laadinfrastructuur nog een van de actiepunten van het 

geactualiseerde Verkeersplan 2017-2025 is. Aan dit actiepunt zal nog een vervolg worden 

gegeven. 

 

Vraag: 

Hoe staat het hiermee? Wordt dit inderdaad meegenomen? 

We hebben bij de programmabegroting 2021 besloten dat het maaibeleid aangepast wordt. Wij 
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ontvingen signalen dat bewoners van seniorencomplexen. Deze bewoners zijn vaker thuis en 

genieten van het uitzicht. 

 

Vraag: 

Is het mogelijk om in het maaibeleid maatwerk toe te passen, zodat rekening gehouden kan 

worden met bewoners van seniorencomplexen? 

 

Met betrekking tot het Parkeer- en Verkeersontwikkelplan wordt naast de € 80.000 die in maart 

beschikbaar is gesteld nogmaals extra budget gevraagd voor het dit plan. Inmiddels zijn we vele 

jaren bezig met opstellen van een totaalplan met als gevolg dat we vele honderdduizenden euro’s 

hebben ingezet zonder het beoogde resultaat. De fractie van de SP is van mening dat het 

inmiddels beter en uiteindelijk veel goedkoper zal zijn om de weg in te slaan van een “stap-voor-

stap” traject. We nemen één maatregel, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een parkeerterrein op de 

Flevolaan, bekijken dan eerst de effecten hiervan en gaan over tot het nemen van een volgende 

maatregel. Stap-voor-stap komen we in Enkhuizen eerder tot een oplossing. Dat is een waarheid 

als een koe,anders waren deze plannen jaren geleden al tot uitvoer gekomen. 

 

Programma 4 

Het verbaast de SP dat bij het programma economie niets staat vermeld over de gevolgen van de 

corona. Kunt u dat nader toelichten? Is het bijvoorbeeld mogelijk dat de gemeente meer lokaal 

inkoopt om de lokale middenstand te ondersteunen? 

Of om de inzet van de Klijnsma-gelden lokaal te laten besteden? 

 

Vraag: 

Zijn daar ideeën over? 

Hoe staat het met de ‘leegstandsaanpak’? 

Komt er nog een terugkoppeling naar de raad over de plannen die de Stichting Stadsmanagement 

heeft gemaakt voor de binnenstad? Daar is de fractie van de SP zeer in geïnteresseerd. 

Is in de leegstandsaanpak ook het wonen-boven-winkels meegenomen? Daarmee kunnen we 

twee vliegen in één klap slaan: verlichting van de woningnood door wonen boven winkels toe te 

staan zonder parkeervergunning, waarmee het ook mogelijk is om eventueel de huren te verlagen 

van de winkeliers die het zwaar hebben. 

 

Programma 5 

Er is toegezegd dat het grote programma Samenleving gesplitst zal gaan worden in Jeugd, WMO 

en Onderwijs.  

 

Vraag: 

Is al bekend hoe dit programma opgesplitst gaat worden – en per wanneer zal dat worden 

doorgevoerd? In dit programma komen ook veel nieuwe taken vanuit het Rijk. Kaders worden 

gesteld door de raad om de controle achteraf goed te kunnen verrichten. Veel van deze nieuwe 

taken worden in regionaal verband opgepakt. De raad staat hiermee voor een voldongen feit. Het 

voorbeeld hiervan is het resultaat gericht inkopen. Daarbij is volledig aan de kaderstellende taak 

van de raad voorbij gegaan en in het kader. De nu zo actuele discussie over macht en tegenmacht 

wordt volop landelijk gevoerd maar ook lokaal speelt dit een grote rol. Dit wordt mede veroorzaakt 

door een landelijke overheid die de gemeenten blijft gebruiken als verlengd bestuur. En kritische 

en waakzame houding hierop is wat onze fractie betreft noodzakelijk. 

 

De fractie van de SP is er voorstander van om de huishoudelijke hulp deels te vereenvoudigen. 

Veel van deze hulp wordt verstrekt aan onze oudere inwoners. Veel oudere inwoners wonen in 

dezelfde soort woningen, in Herfstzon, in de aanleunwoningen bij Westerhof of Overvest, in 55+ 

complexen. 
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De maatvoering van deze woningen is vaak hetzelfde. 

 

Vraag: 

Is het mogelijk om bij aanvragen uit deze complexen standaard een aantal uren toe te kennen? En 

welke mogelijkheden ziet het college voor burgerlijke ongehoorzaamheid met betrekking tot het 

abonnementstarief? 

 

Het probleem van de vergrijzing in Westfriesland is langer bekend. In de komende jaren zal de 

vergrijzing in Enkhuizen toenemen met 140%. Dat zal een grote impact hebben op de middelen 

van de gemeente. 

 

Vraag: 

Worden er plannen in Enkhuizen ontwikkeld om hierop in te spelen? En welke ideeën bestaan 

hierover? De evaluatie over het resultaat gericht werken komt eraan. 

Enige weken geleden was er een bovenregionaal georganiseerde bijeenkomst over de jeugdzorg. 

Het was een boeiende middag met goede verhalen, mooie en zorgelijke ontwikkelingen. Zo 

konden we horen dat grote partijen te duur zijn en daarom de expertise hebben afgebouwd. 

Kleinere partijen hebben te weinig expertise waarmee voor complexe hulpaanvragen inmiddels de 

expertise ontbreekt. En de jarenlange opgebouwde expertise verdwijnt.  

Ook hoorden we dat de jeugdzorg teveel financieel gedreven is. Dat er nog steeds te weinig 

samenwerking is tussen bijvoorbeeld jeugdinstellingen en de GGZ jeugd, maar ook dat jeugdzorg 

en WMO, zeker om en rond de 18, lastig is om te combineren. 

 

Vraag: 

Wat is er nodig om de combinatie WMO en Jeugdzorg beter te laten verlopen? 

Een van de sprekers was Peer van der Helm. 

 

Kinderen hebben drie basisbehoeften: 

• Verbondenheid – dus geen uithuisplaatsingen 

• Competentie – dus gewoon naar school op het niveau van de jeugdige 

• Autonomie – wat je zelf kan bepalen zo min mogelijk frustreren. 

 

Kinderen zijn zowel dader als slachtoffer maar worden vaak alleen als dader gezien en behandeld. 

Dat moet anders, is de conclusie van Van der Helm. De gesloten jeugdzorg is een vergissing en 

kinderen ver weg plaatsen, bijvoorbeeld in Harreveld, verbreekt de verbondenheid. 

Wat de fractie van de SP betreft blijft de raad zich hard maken voor goede jeugdzorg en meer 

overleg tussen fractiespecialisten in West-Fries verband. 

 

De manier waarop de schuldhulpverlening wordt geregeld in SED verband is goed. De 

kostendelersnorm regelt dat een bijstandsuitkering lager wordt wanneer de ontvanger met meer 

mensen op één adres woont. Een rondgang bij gemeenten door Binnenlands Bestuur laat zien dat 

gemeenten af willen van de kostendelersnorm. Met als reden dat gemeenten signaleren dat deze 

regeling kan leiden tot financiële problemen en dakloosheid (vooral onder jongeren). 

 

Vraag: 

Wat is de mening van het college hierover en welke stappen kunt u zetten om te komen tot het 

afschaffen van de kostendelersnorm? De situatie rondom de kinderopvangtoeslagaffaire is zeer, 

zeer schrijnend. We krijgen nog steeds signalen van beslaglegging ondanks dat hier afspraken 

over zijn gemaakt en gezinnen die onvoldoende geld hebben om van te leven. 

 

Vraag: 

Hoeveel inwoners uit Enkhuizen zijn in deze affaire gedupeerd? Denkt het college dat iedereen in 
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beeld is. Krijgt het college informatie van de landelijke overheid hierover? 

Over het Hertenkamp wil de fractie van de SP het volgende kwijt. In maart 2019 heeft de raad een 

besluit ter ondersteuning genomen op basis van het exploitatieplan. De fractie van de SP is erg 

gecharmeerd van de dagbestedingsplek het Hertenkamp. Niet lang daarna bleek dat er problemen 

rezen rondom de constructie dagbesteding. Hiervoor is een andere constructie bedacht. Hiermee 

is het exploitatieplan op basis waarvan in maart 2019 het raadsbesluit is genomen niet meer te 

gebruiken. De SP vraagt al langer om een nieuw exploitatieplan zodat wij als gemeenteraad  

nieuwe kaders kunnen stellen. Wanneer dit niet duidelijk is blijft, wat de fractie van de SP betreft, 

het raadsbesluit van 2019 in stand. We betreuren het dat het zo moeizaam is om hierover 

informatie naar de raad toe te krijgen, zodat we op basis van nieuwe gegevens een goed besluit 

kunnen nemen over het Hertenkamp. 

 

Vraag: 

Wanneer komt het aanvullende rapport naar de raad? 

 

Programma 6 

De afgelopen jaren worden we steeds vaker geconfronteerd met verontreinigde grond. 

De SP maakt zich daar zorgen over, omdat het vaak gaat om plaatsen waar mensen wonen en 

leven. De volksgezondheid staat voor ons altijd op nummer 1. Het is zorgelijk als we met elkaar 

niet in kaart kunnen brengen wat deze verontreinigingen heeft veroorzaakt. Van veel plekken is 

niet precies bekend wat er in het verleden gestort is. Gelukkig weten veel inwoners dit nog wel. Via 

de landelijke media wordt steeds duidelijker dat grondkwaliteit ondergeschikt lijkt te raken aan 

economisch belang en hiermee staat de volksgezondheid niet meer bovenaan. 

 

Vraag: 

Is de portefeuillehouder bereidt om inspanningen te leveren deze hiaten in kaart te brengen? Door 

bijvoorbeeld burgers te laten melden wat zij nog weten over vervuilingen in de gemeente. 

Hoe denkt het college het belang van de volksgezondheid in dit dossier te waarborgen? 

De gemeente Enkhuizen heeft in het verleden budget beschikbaar gesteld voor de circulaire 

economie. Blijkbaar heeft dat geresulteerd in een actieplan. 

 

Vraag: 

Welke acties staan er in het Actieplan circulaire economie? Kunnen we dit plan ook inzien? 

 

Vraag: 

Is bekend wanneer de behandeling van het afvalbeleidsplan op de raadsagenda komt. En kunt u 

aangeven hoe en wanneer de burgers hierbij worden betrokken? 

 

Programma 7 

De Omgevingswet is wederom uitgesteld. U geeft aan dat deze budgetneutraal wordt ingevoerd. 

Dit geldt niet voor de Omgevingsvisie. Om de vergunningen binnen 8 weken te kunnen verlenen 

zijn diverse aanpassingen nodig. U geeft aan dat het later duidelijk zal worden welke inhoudelijke 

en financiële gevolgen dit heeft. U gaat hiermee voorbij aan het budgetrecht van de raad. Nu de 

invoering van de Omgevingswet weer is uitgesteld gaan we ervan uit dat de financiële gevolgen 

tijdig aan de raad zullen worden voorgelegd ter goedkeuring. 

 

Vraag: 

Wanneer worden deze kosten verwacht en op welke termijn worden deze aan de raad voorgelegd 

ter goedkeuring? 

 

Het verbaast de fractie van de SP dat bij de beleidsontwikkelingen over het woningbouwproject 

Gommerwijk-West-West met geen woord wordt gerept over de mogelijke vestiging van een 



20 / 24 

geitenhouderij nabij deze locatie en het advies van maart 2021 van de GGD dat dit niet gewenst is 

in relatie tot de gezondheidsrisico’s die dit met zich meebrengt. 

 

Vraag: 

Kunt u aangeven wat hiervan de risico’s zijn? Niet alleen in het kader van de volksgezondheid 

maar ook in het kader van de mogelijke ontwikkelingen van dit nieuwbouwplan. 

 

De herstructurering van de Bloemenbuurt heel wat voeten in de aarde. Van het verlenen van foute 

vergunningen voor de tijdelijke bewoning van sloopwoningen, tot een lastig te peilen positie van 

Welwonen, waarbij de functie welzijn en wonen nauw met elkaar verbonden blijken te zijn en niet 

altijd ten positieve. 

 

Met de invoering van de Woningwet is het een verplichting dat corporaties een sociaal plan 

opstellen voor de betrokkenheid en rechten van huurders bij sloop en renovatie. De wet vereist dat 

de corporatie hier op zijn minst overleg over voert met de huurdersorganisatie en de betrokken 

gemeente. Het is gebruikelijk dat dit plan gezamenlijk wordt opgesteld. 

 

Vraag: 

Is de gemeente hierbij betrokken en is dit verplichte sociaal plan eigenlijk wel opgesteld? 

Door de verhuurdersheffing zien we dat er met regelmaat sociale huurwoningen te koop worden 

gezet. 

 

Vraag: 

Hoe groot is de sociale woningbouwvoorraad momenteel in Enkhuizen. Wat is de ijzeren 

voorraad? 

Welke afspraken zijn hierover gemaakt in de prestatieafspraken met WelWonen? 

 

In de raadsbrief van mei geeft u aan dat de uitspraak van de Raad van State over het REZ half juni 

wordt verwacht. 

 

Vraag: 

Is de uitspraak al bekend? 

 

Mutaties autonome ontwikkelingen/Voorjaarsnota 2021 

De uitwerking van het amendement begroting 2021 leidt tot een nadeel van € 141.000 in 2021 en 

van € 59.000 in 2022. Wij verzoeken u dit nader toe te lichten in uw reactie op de APB inclusief 

eerste termijn. Er zal meer een beroep op het gemeentelijk schuldenbeleid worden gedaan, mede 

ten gevolge van de coronacrisis.Dit geldt ook voor de dak- en thuisloosheid. Veel financiële zorgen 

binnen relaties zal leiden tot meer echtscheidingen. Mogelijke gevolgen: meer vechtscheidingen en 

meer economisch daklozen.De fractie van de SP heeft de wethouder verzocht om in contact te 

treden met zijn collega-wethouders in de regio om het probleem van de economisch daklozen 

onder de aandacht te brengen. 

 

Vraag: 

Welke acties heeft de wethouder hiertoe ondernomen, wat zijn de resultaten hiervan en hoe zijn de 

reacties? 

Er staat bij de toelichting dat de tijdelijke huisvesting bewoners Begoniastraat € 15.000 heeft 

gekost. 

In de lijst staat hiervoor € 25.000 opgenomen. Welk bedrag is juist? 

Voor de gemeentesecretaris is een bedrag voor het eerste halfjaar opgenomen. Op vragen in het 

presidium wanneer de vacature er uit is gegaan voor een nieuwe gemeentesecretaris is gebleken 

dat 
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deze er nog uit was en heeft de burgemeester aangegeven dat de gemeentesecretaris tot eind van 

dit jaar blijft. Dit is niet zoals het vorig jaar bij de verlenging is benoemd. 

 

Vraag: 

Waarom is de vacature niet eerder opengesteld en waarom is dientengevolge maar voor een 

halfjaar bijgeraamd? 

 

Er wordt € 1,5 miljoen extra gevraagd voor de SED organisatie. Bij de informatieavond voor de drie 

raden werd aangegeven dat dit noodzakelijk is of dat er taken geschrapt moeten worden. 

Er is in de KBG+ aangedrongen op een tijdige evaluatie van het SED- perspectief voor de 

begroting 2022. Maar er is ook aangedrongen op een nieuw toekomstplan. Beiden zijn er niet. Dat 

stemt tot ontevredenheid bij onze fractie. 

 

‘Wij staan met onze handen op de rug gebonden aan de rand van het ravijn”, waren de woorden 

van een van de directeuren. Ook de gemeenten staan met de handen op de rug gebonden aan de 

rand van het ravijn. Daarvoor hoeven we alleen maar naar het financieel overzicht van de 

Kadernota te kijken. We staan dus beiden aan de rand van het ravijn maar het schijnbare gemak 

waarmee weer om extra budget wordt gevraagd zonder voorstellen over hoe nu verder stoort ons 

in hoge mate.  

 

Nieuw beleid 

“Het is too much! Het is niet meer te doen. Een zwembad sluiten is allang geen oplossing meer. 

De kadernota is nog veel negatiever dan hij nu voorligt.” 

 

De woorden van de wethouder financiën. Elke investering voor nieuw beleid zal uit de algemene 

reserve moeten komen, omdat er onvoldoende ruimte is binnen de begroting. 

Dit is de reden waarom de fractie van de SP verbaasd is over sommige voorstellen die hier liggen. 

Bijvoorbeeld over de Herontwikkeling Sportpark Immerhorn. Vorig jaar heeft de raad besloten dit 

een aantal jaren voor ons uit te schuiven. Niet omdat we dit de verenigingen niet gunnen maar 

vanuit het oogpunt van de financiële tekorten. Nu staat dit weer opgenomen met als reden dat de 

verenigingen per 1 mei gaan fuseren. 

 

Vraag: 

Zijn er door het college of de wethouder beloften gedaan aan de verenigingen in relatie tot de fusie 

over investeringen in de Immerhorn? 

 

De binnensportaccommodatie De Drecht wacht al vele jaren op renovatie. Tijdens het 

sportverkiezingsdebat in de RSG in maart 2018 mengde de wethouder zich in het debat door de 

Visie op de Binnensportaccommodaties in te brengen. Sinds die tijd is deze visie een keer bij de 

raad langs gekomen als peilnota. 

 

Vraag: 

We zijn nu bijna 3,5 jaar verder. Wat veroorzaakt de vertraging op deze visie en de uitwerking 

hiervan? Is de renovatie van de Drecht niet eerst aan de beurt en wat zijn hiervan de kosten? Zijn 

deze al opgenomen in de begroting? 

 

Subsidieplafonds 

Met betrekking tot het zwembad Enkhuizerzand heeft de wethouder meerdere jaren de toezegging 

gedaan dat inzake de openeinde subsidie hier actie op wordt ondernomen. Er zou een 

budgetsubsidie komen, vorig was men in afwachting van de stand van zaken van het onderhoud 

voordat hier verder over gesproken kon worden en ook nu weer worden er diverse redenen 

aangevoerd waarom er niets kan met de financiën van het zwembad. En zo lopen we al jaren 
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achter de feiten aan. Zoals u zult begrijpen voelen we ons als fractie/raad hierin niet meer heel 

serieus genomen. Graag willen we hierover een verdere toelichting ontvangen. 

 

Vraag: 

Zijn er überhaupt mogelijkheden om de open-einde-financiering van het zwembad te beperken? 

 

Tot slot 

De voorjaarsnota 2021 is verwerkt in deze Kadernota. We hebben al onze vragen over 

voorjaarsnota en kadernota verwerkt in de algemene politieke beschouwingen in de verwachting 

dat deze tijdig beantwoord zullen worden. 

 

We kunnen deze beschouwingen natuurlijk niet eindigen zonder een verwijzing naar de verklaring 

van april jl., waarin de fractie van de SP, samen met de fracties van VVD en EV!, een einde 

maakte aan het raadsbreed werken, omdat de in 2018 gemaakte afspraken voor een aantal 

deelnemende fracties niet in steen gebeiteld bleken te zijn. 

 

Maar niet alleen dat: waar de SP bij de formatie van 2018 voor gepleit heeft – eerst een 

zorgvuldige gezamenlijke voorbereiding op deze manier van politiek bedrijven en besturen in 

Enkhuizen – bleek en blijkt harder nodig te zijn geweest dan anderen dachten. Niet alleen voor de 

raadsleden, maar ook voor het college, de griffie en het ambtenarenapparaat. 

 

Na zorgvuldige overweging binnen de SP besloten we destijds toch mee te doen, ons volop in te 

zetten om deze raadsperiode tot een succes te maken en omdat onze kiezers dat van ons mogen 

verwachtten. De SP maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid raadsbrieven en de grote 

hoeveelheid informatieavonden. De grote hoeveelheid raadsbrieven zou gerelateerd zijn aan het 

raadsbreed werk, maar bij navraag in de naburige gemeenten blijkt dat dit daar ook speelt. 

 

Vraag: 

Wat is hier volgens het college de oorzaak van? En welke ideeën heeft het college om zowel 

de informatieavonden als ook het aantal raadsbrieven te verminderen. 

Veel opdrachten uit het uitvoeringsprogramma zijn nog in voorbereiding. De precieze stand 

daarvan is nog niet bekend. Dat maakt het lastig om kaders te kunnen stellen voor 2022 en verder, 

niet wetende wat de stand van zaken is van dit programma. Deze opdrachten leiden tot 

uitvoeringsplannen. Bij de programmabegroting 2021 is een taakstelling uitgevoerd van 4 miljoen. 

Hierbij is de motie van van Reijswoud gesneuveld om een half miljoen vrij te maken voor de 

uitvoering. 

 

Vraag: 

Welke gevolgen heeft dit specifiek voor de uitvoering van de punten uit dit uitvoeringsprogramma. 

De komende tijd mag men van onze fractie een kritische houding verwachten. We zullen alle 

voorstellen die gaan komen langs de meetlat leggen uit ons beginselprogramma: menselijke 

waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Men mag van ons ook een flinke dosis realisme 

verwachten: in deze tijd van soberheid en weinig-te-besteden-hebben, zullen er sociale keuzes 

gemaakt moeten worden. Daarbij valt altijd wat uit te leggen. Niet aan onszelf, als raadsleden bij 

elkaar, maar vooral aan onze inwoners. We zullen daar de komende maanden allemaal in moeten 

investeren, het college voorop. 

 

Kritisch en realistisch ons raadswerk doen, in de volle overtuiging dat dit leidt tot een betere wereld 

waarin het goed leven is voor iedereen. Verder rest ons nog om het college, het 

ambtenarenapparaat en collega’s te bedanken voor de samenwerking in het afgelopen politieke 

jaar.  
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De fractie van de SP Enkhuizen, 

Margreet Keesman 

Gelske Nauta 

Inge Stemmler 

Baris Ermis 

Cindy O’Bryan 

Wim Hoogervorst 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

VVD  

 

 

 

Voorzitter, 

 

Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, Sociale Rechtvaardigheid en 

Gelijkwaardigheid. Deze 5 liberale waarden zijn heden ten dage nog net zo actueel als in 1848, 

toen de liberaal Thorbecke met de grondwet de basis legde voor onze democratie, als in 1948, 

toen onze partij werd opgericht. Voor ons staan het borgen van de individuele ontplooiing, zowel 

op het vlak van de persoonlijke levenssfeer als op het vlak van de ondernemer voorop. Daar waar 

het mogelijk is om de kansen van inwoners en bedrijven te verbeteren en verduurzamen, zullen wij 

ons daarvoor inzetten. Daar waar gepoogd wordt inwoners en bedrijven kansen te ontnemen, 

zullen wij deze kritisch volgen en indien mogelijk blokkeren. 

 

Vanuit bovenstaande uitgangspunten, die sinds jaar en dag leidraad zijn voor ons handelen, 

hebben wij de Kadernota 2020 – 2025 met aandacht gelezen. Deze Kadernota is een bijzondere, 

bijzonder omdat wij nog steeds niet weten wat de exacte status van het uitvoeringsprogramma 

2018 -2020 is. Daarom is het volgens onze mening niet mogelijk een juiste beoordeling van deze 

kadernota te kunnen geven. Desondanks zullen wij een poging wagen. 

 

Uit deze kadernota wordt duidelijk dat Enkhuizen de komende 4 jaren te maken krijgt met 

aanzienlijke tekorten. In het derde en vierde jaar lopen de tekorten af, maar in het eerste en 

tweede jaar krijgt Enkhuizen te maken met serieuze tekorten. Benieuwd zijn wij hoe de provincie 

zal reageren op 4 opeenvolgende jaren met een tekort. 

 

De tekorten in de kadernota worden voor een groot deel veroorzaakt door de extra kosten die 

gemaakt moeten worden voor de SED. Extra kosten wat de VVD betreft zeer kritisch beoordeeld 

moeten. Dat deze extra kosten gemaakt gaan worden in wat de VVD betreft nog geen uitgemaakte 

zaak. Zo zijn er voor de VVD nog de volgende vragen: 

 

 Naar welke verbeteringen zonder de noodzaak voor extra kosten is gezocht en welke van 

deze verbeteringen worden ook daadwerkelijk doorgevoerd? 

 Naar welke verbeteringen die op de (middel)lange termijn geld opleveren is gezocht en 

welke van deze verbeteringen worden ook daadwerkelijk doorgevoerd? 

 Welke aantoonbare resultaten in de verbetering van de kwaliteit van de ondersteuning van 

de raad worden bereikt met de extra 1,5 miljoen en op welke termijn? 
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Beleidsontwikkelingen: 

Parkeren is voor de VVD geen doel op zich, maar is onderdeel van het verkeer. Een parkeer- en 

verkeersontwikkelplan (wij spreken liever van een verkeersplan, waar parkeren onderdeel van is) 

met een sterke focus op parkeren zonder daarbij naar het overige verkeer te kijken is wat ons 

betreft zonde van de tijd en het geld. Er zal hierbij een juiste focus op zowel verkeer als parkeren 

moeten worden gehanteerd. Wij gaan hierbij ervan uit dat het plaatsen van laadvoorzieningen en 

het gebruik van (elektrische) deelauto’s onderdeel gemaakt wordt van het parkeer- en 

verkeersontwikkelplan. Klopt onze aanname? Daarnaast vraagt de VVD zich of het elektriciteitsnet 

in het Enkhuizen voldoende geëquipeerd is voor een toename van het laadplekken. Vooral tijdens 

piekmomenten. Is hier al een beeld van? 

 

Voor ons ontbreekt in de kadernota de gevolgen van de Corona crisis op de jaren 2022 – 2025. Als 

straks het Corona infuus uit de economie getrokken wordt, wat verwacht het college dat hiervan de 

gevolgen zullen zijn voor Enkhuizen? 

 

Voor het MEC de Witte Schuur /Hertenkamp wordt aangegeven dat in we in 2021 te maken 

hebben met een tekort. Voor de jaren erna worden wij als raad in onzekerheid gehouden in kunnen 

hier daarom weinig mee. Erg benieuwd zijn wij naar het advies dat hiervoor wordt opgesteld en 

gaan wij ervan uit dat wij dat ruim voor de behandeling van de begroting zullen ontvangen. 

Wij zien graag dat er haast gemaakt wordt met de ontwikkeling van de bouwplannen zoals 

beschreven in de kadernota. Echter bevinden alle plannen zich helaas nog allen in een ‘pril’ 

stadium. Het wordt tijd dat er doorgepakt wordt en dat daarbij alle mogelijke obstakels voor het 

ontwikkelen van nieuwe woonwijken Z.S.M. worden weggenomen. 

 

Nieuw beleid: 

Blij zijn wij met voornemen om te starten met de herontwikkeling van Sportpark Immerhorn. 

Desondanks zijn wij ook hier kritisch op de financiën. Elke euro kan maar een keer uitgegeven 

worden en dat leidt soms tot drastische keuzes om zo ruimte voor nieuwe ontwikkelingen te 

houden. Door bijvoorbeeld een nieuwe school te bouwen binnen het aanwezige budget. Het geld 

wat wij daarmee niet uitgeven kan bijvoorbeeld ingezet worden voor Sportpark Immerhorn. Ook dit 

is echter nog geen gelopen race. 

 

Tot slot: 

Waar wij mee begonnen zullen wij ook mee eindigen. De VVD is er nog steeds zeer ontstemd over 

dat er nog steeds geen duidelijk is over de status van het uitvoeringsprogramma. Zoals gezegd 

maakt dat onmogelijk om deze kadernota op volledige waarde te kunnen beoordelen. 

 

Als laatste willen wij aangeven dat wij ons toch wel grote zorgen maken over de continuïteit van 

ons college. Wij zien, net als andere, de werkdruk voor de wethouders en de burgemeester 

toenemen steeds vaker is er ook ondersteuning nodig van de ambtenaren in de vergaderingen.  

 

Tegenwoordig zelfs tijdens het politieke debat. Dat is wat ons betreft geen wenselijke situatie. Wij 

weten dat ons college met enorm veel inzet en gedrevenheid hun taken proberen uit te voeren. Wij 

zijn er alleen zo bang voor dat het straks teveel blijkt te zijn. 

 

De fractie van VVD Enkhuizen 

Derrick Stomp 

Pascal Overwijn. 

 

 

 

 


