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Socialistische Partij (SP) 
 
Landelijke ontwikkelingen 
Vandaag is het 118 dagen geleden dat de Tweede Kamerverkiezingen zijn gehouden. Een record 
aantal partijen had zich hiervoor ingeschreven. Niet elke nieuwe partij drong door tot de kieslijst. We 
kunnen wel de conclusie trekken dat ons land verdeelder is dan ooit. In vroeger tijden was duidelijk 
dat geen enkele partij 100% stond voor wat men, als individu vond. Het grotere, algemeen belang 
prevaleerde. Tegenwoordig viert het individualisme hoogtij. De grote gemene deler wordt niet meer 
opgezocht en zoveel stemmen zoveel partijen lijkt de trend.  
Het doet je bijna weemoedig terugverlangen naar de tijd van de verzuiling, want de verwarring is 
groter dan ooit. Wie komt nog op voor wie? En meteen komt de vraag op: is het wel nodig dat ieder 
individu vertegenwoordigd wordt? Waar eindigt de verdeling in bevolkingsgroepen?  
De visies hoe wij als maatschappij zouden moeten functioneren liggen ver uiteen: Hoe vinden wij dat 
burgers met elkaar moeten omgaan, hoe vinden wij dat de overheid met de burgers moet omgaan en 
hoe vinden wij dat de burgers met de overheid moeten omgaan? De visie op bovenstaande ligt bij 
sommige partijen zo ver uiteen dat er in de verste verte geen grote gemene deler te vinden is om 
gezamenlijk de koers van het landelijk beleid te bepalen. Dan moet je eerlijk zijn en daar bij voorbaat 
helderheid over verschaffen. Dat heeft de SP gedaan en daar staan we achter. Op lokaal niveau kan 
dat anders liggen.  
 
Vorig jaar schreven we: De wereld is in beroering. Vertrouwde wereldpartners zijn ineens niet meer 
vertrouwd. De factoren die de crisis veroorzaakten lijken factoren uit een verleden. Maar onderhuids 
broeit het. Tijden zijn en blijven onzeker. Niet alleen op wereldniveau waren de afgelopen maanden 
roerig ook plaatselijk stormde het. 
 
Hoe staan wij ervoor 
De SP eindigde vorig jaar de beschouwingen als volgt: 
Deze stad heeft in deze lastige tijden een doortastend bestuur nodig. Een bestuur wat het belang van 
de stad en haar inwoners in het oog houdt en het beste met hen voor heeft. Daarom zijn wij verkozen 
tot het pluche. Niet uitsluitend met als doel om dit college naar huis te sturen. Daar is de burger, de 
ondernemer en de toerist niet bij gebaat. 
 
Dit hebben we op deze manier opgeschreven om onze vermoedens onder woorden te brengen dat de 
politieke inhoud wordt ondergesneeuwd door oud zeer en het wegsturen van een college een doel op 
zich wordt, waarbij de kwaliteit van het werk van ondergeschikt belang lijkt. 
 
De constatering uit onze beschouwingen uit 2016 was geen turen in een glazen bol, maar een patroon 
wat al langer zichtbaar was. Onze vermoedens zijn in het voorjaar 2017 bewaarheid geworden.  
Het onderzoek naar de Drom is blijkbaar niet meer nodig. Het doel, door enkelen gesteld, is bereikt. 
Het spel lijkt goed gespeeld, met dit doel voor ogen. 
Ware het niet dat maar zeer weinigen in Enkhuizen en daarbuiten hebben begrepen waarom dit 
college weg moest. 
 
We hebben het er mee te doen. De kar is vastgelopen in het zand. Enkhuizen staat op een 
achterstand en heeft haar reputatie weer waar gemaakt. 
De fractie van de SP zal er alles aan doen om deze kar weer vlot te trekken, constructief meewerkend 
als wij altijd zijn. 
 
Kadernota 2017-2021 
 
Voor ons ligt de kadernota 2018. Dank aan college en ambtenarenapparaat. Het is een goed leesbaar 
en duidelijk geheel. 
Dank ook voor de beantwoording van de vele vragen op Agora. Daarover hebben we een praktische 
opmerking: de antwoorden staan niet altijd onder de vragen vermeld waardoor het soms een 
woordzoeker wordt of antwoord X wel hoort bij vraag X. Het viel ons op dat er ook combinaties 
mogelijk zijn, waardoor men soms gewenste antwoorden vindt . 
Graag hiervoor een oplossing. 
Deze kadernota is de eerste kadernota sinds een aantal jaar waar een college met SP niet aan mee 
heeft gewerkt. Hoewel, dat is niet helemaal waar. 
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De regenboogcoalitie van 6 partijen heeft aangegeven dat het vastgestelde college 
uitvoeringsprogramma van de oude coalitie de leidraad blijft en de ingeslagen weg wordt vervolgd. 
Zoals u van de SP gewend bent zullen we voorstellen op de inhoud beoordelen, blijven meedenken in 
het belang van onze burgers en de stad en raadsinstrumenten inzetten daar wij denken dat het beter 
kan. 
 
Het lijkt erop dat we weer langzaam de trap op gaan. Dit biedt ruimte voor nieuw beleid. 
Voor raden van kleine gemeenten, waar Enkhuizen er één van is, is het er sinds de decentralisaties 
niet makkelijker op geworden. Veel taken worden ondergebracht in gemeenschappelijke regelingen en 
komen verder en verder van ons af te staan. Dit is een slechte ontwikkeling, omdat hiermee een 
enorme hoeveelheid geld en uitvoering buiten de democratische controle blijft. Regionaal neemt 
hierover de onvrede toe en ook landelijk breekt men hier het hoofd over. 
De SP pleit ervoor om per gemeenteraad een aantal specialisten te benoemen die zich verdiept in de 
gemeenschappelijke regelingen en de overige raadsleden van gedegen adviezen kan voorzien. 
Voordeel hiervan is dat deze specialisten elkaar kunnen opzoeken om, daar waar de mening is dat het 
anders moet, de samenwerking met de verschillende raden te versterken om ook daadwerkelijk 
wijzigingen te kunnen doorvoeren. We vragen de fracties om mee te denken of en zo ja hoe we dit 
dan in 2018 gaan aanpakken. Een soort auditcommissie voor de GR-en. 
 
De SP vindt het onwenselijk dat de voorjaarsnota 2017 in de kadernota 2018 verwerkt is. Dit schijnt 
vorig jaar besloten te zijn om het proces binnen de SED-gemeenten meer op één lijn te krijgen. 
We zijn hier niet blij, de voorjaarsnota maakt geen onderdeel meer uit van de commissiebespreking en 
we zien ons genoodzaakt vragen hierover in onze beschouwingen op te nemen. 
De SP is van mening dat de voorjaarsnota in de commissie besproken moet kunnen worden. Vorig 
jaar hebben we dit gemist, waarschijnlijk omdat de aanpassingen in de voorjaarsnota van geringer 
omvang waren dan nu het geval is. 
We verzoeken u mee te denken over een oplossing hiervoor. 
 
De Kadernota 2018 heeft om bovengenoemde reden dan ook als titel Kadernota 2017-2021 
meegekregen. Dat is verwarrend. Schuif de datum een jaar op en we dekken meteen de nieuwe 
raadsperiode 2018-2022  
 
Dit is een opmerking die we ook willen plaatsen bij het GRP 2017-2021. Over dit GRP 2017-2021 
moeten we in de kadernota 2018 een keuze maken om een aantal scenario’s uit te laten werken en 
deze scenario’s moeten deel gaan uitmaken van dit plan. Het lijkt ons duidelijker om beleid niet met 
terugwerkende kracht vast te stellen maar dit GRP, nadat het gekozen scenario of een combinatie 
daarvan is verwerkt, vast te stellen voor de periode 2018-2022. 
 
Kadernota 2017-2021 : 2017 
Over de voorjaarsnota 2017 heeft de fractie van de SP de volgende opmerkingen. 
De fractie van de SP staat op het standpunt dat aanpassing aan de eerder door de raad vastgestelde 
begroting alleen kan geschieden indien dit onvoorzien, onvermijdelijk of onuitstelbaar is. 
De raad wordt gevraagd om in te stemmen met een bijstelling van de begroting 2017 waardoor de 
programmabegroting 2017 nu onder de eindstreep € 472.000 negatief uitkomt. 
 
Wanneer wij een aantal posten aan bovengenoemde 3 O’s toetsen dan zijn er een aantal posten waar 
wij vragen of bedenkingen bij hebben. 
 
We noemen er een aantal. 
Programma 3: Beheer openbare ruimte. 
Nu is bekend dat een post voor extra maaibeurten is vergeten op te nemen. Op onze vraag waarom 
deze niet is meegenomen is het antwoord dat deze wordt meegenomen in de najaarsnota 2017. 
Waarom wordt dit niet meegenomen als deze keuze zo gemaakt nu al bekend is? 
Programma 6: Milieu 
De extra raming voor 2017 van € 15.000 bij dit programma om in het najaar de circulaire economie als 
het overkoepelende milieubeleid te gaan verkennen roept bij ons drie vragen/opmerkingen op: 

1. vindt u ook niet dat dit een post is die meegenomen had moeten worden in de begroting 2017 
2. de aanpassing is niet onvoorzien, onvermijdelijk of onuitstelbaar, maar kan wat de fractie van 

de SP betreft opgenomen worden in deze kadernota en in de begroting 2018, zodat dit in 
januari opgepakt kan worden. Kan dit doorgeschoven worden. 
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3. hoort dit niet bij het reguliere werk van de afdeling milieu. 
 
Ditzelfde geldt wat de fractie van de SP betreft voor de € 5.000 om product en marktonderzoek naar 
geschikte locaties voor zonnepanelen te doen. 
 
We nemen aan dat we de uitgaven voor de Westertoren gedekt gaan zien worden in de 
Programmabegroting 2018 zoals ook is beantwoord op Agora. 
 
De autonome ontwikkelingen zijn de ontwikkelingen waar geen keuzevrijheid is en kunnen bestaan uit 
structurele of incidentele mutaties kunnen we in de stukken lezen. 
 
Programma 1: bestuur en ondersteuning 
U geeft u aan dat in Westfriesland een programma Harmonisatie Informatielandschap is opgestart en 
dat er voor deze regionale harmonisatie nog geen regionale begroting beschikbaar is. Ook hier ligt de 
vraag voor: had hiervoor niet eerder een budget gevraagd kunnen worden en wat is er op tegen om dit 
mee te nemen in 2018. 
Want òf er is personeel aangenomen zonder budget en dit kwam onverwachts op òf dit had in de 
begroting 2017 meegenomen kunnen worden òf dit moet wachten tot de begroting 2018. Maar een 
autonome ontwikkeling lijkt ons dit niet. Deze mening is onze fractie ook toegedaan over de € 72.000 
incidenteel voor projecten die nog opgestart moeten worden. Waarom is dit niet opgenomen in de 
begroting 2017 en waarom kan dit niet in de begroting 2018 worden opgenomen? Is dit uit de “cloud” 
komen vallen? 
Dit geldt ook voor het E-depot. Het Westfries Archief moet ook tijdig zijn begroting inleveren en voor 
een zienswijze aan de raden voorleggen. Wat is de reden waarom dit niet is opgenomen in de 
begroting 2017 van het Westfries Archief? 
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming komt in de plaats van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. In april 2016 is de definitieve versie door het Europees Parlement goedgekeurd. 
Er wordt voor 2017 verzocht om een bedrag van € 74.000 in te zetten voor de implementatie. Nu is in 
Brussel in mei 2016 besloten dat de AVG met ingang van mei 2018 moet zijn ingevoerd. Waarom was 
het niet mogelijk om deze ontwikkelingen als een autonome mutatie op te nemen in de 
programmabegroting 2017? 
 
En zo kunnen we nog een aantal punten benoemen. Het gaat de fractie van de SP om het feit dat het 
budgetrecht bij de raad ligt en waarvan we het gevoel krijgen dat hieraan soms bij vlagen aan voorbij 
wordt gegaan. Zorgvuldigheid is op zijn plaats. De auditcommissie zou hier in de toekomst aandacht 
aan moeten besteden. 
 
Kadernota 2017-2021 : 2018 
In de kadernota 2018 wordt een aantal voorstellen voor nieuw beleid gedaan. 
Programma 1: Bestuur en ondersteuning 
Het thuisbezorgen van rijbewijzen moet als verbetering dienstverlening worden ingevoerd. Vorig jaar 
hebben we dit ingesteld voor reisdocumenten. Dit vindt de SP van een andere orde omdat paspoort of 
id-bewijs gebruikt wordt als identificatiemiddel en men bij wet verplicht is om zich te kunnen 
identificeren. 
Om het thuisbezorgen van rijbewijzen kostenneutraal te laten verlopen hebben wij gevraagd wat deze 
dienst de burger, die hiervan gebruik wenst te maken, zou gaan kosten. Het antwoord is: de kosten 
voor het thuisbezorgen bedragen minimaal € 12,65 per document en maximaal € 14,05. Wij zullen 
hierop een amendement indienen om deze dienst budgetneutraal te laten verlopen. 
Programma 3: Beheer openbare ruimte 
De fractie van de SP heeft zich verbaasd over de hoogte van het bedrag van € 25.000 voor een 
onderzoek voorziening dagrecreatie/boothelling. Is dit een typefout en een nul teveel? 
 
Kansen bij een aantrekkende economie moet je pakken. Dit vinden wij voor de havens zoals wij ook 
bij de havenvisie hebben aangegeven. Dit vinden wij voor alle kansen die zich aandienen voor 
Enkhuizen, haar ondernemers en burgers. 
De fractie van de SP is groot voorstander van het instellen van het Ondernemersfonds 2.0 en dat 
hebben wij niet onder stoelen of banken gestoken. Vijf jaar geleden heeft de SP samen met Lijst 
Quasten het initiatief genomen voor een ondernemersbijeenkomst om te komen tot een 
stadsmanager. Vijf jaar verder zijn een aantal zaken bereikt. Er is een stadsmanager voor Enkhuizen. 
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En vorig jaar is het initiatief genomen, mede ontstaan uit de stichting Stadsmanagement Enkhuizen 
om te komen tot een nieuw soort ondernemersfonds. 
Omdat dit niet meer in de Kadernota 2017 kon worden opgenomen is besloten om dit uit te stellen tot 
de Kadernota 2018. Bureau CLOK is voor een bedrag van € 50.000 ingehuurd ter ondersteuning van 
dit proces. Op hun website is het volgende te lezen: Een vitale en op duurzaamheid gerichte lokale 
economie is van essentieel belang voor de ontwikkeling en leefbaarheid van een stad, dorp of 
regio. 
Op lokaal niveau zijn er drie partijen die verantwoordelijk zijn voor een optimaal vestigingsklimaat: 

 de gemeente: Accountmanager Bedrijven (AMB), Afdelingen EZ en RO en de wethouder(s); 

 de beheerders van werklocaties: Parkmanagers (PM) en Citymanagers (CM) en 

 de ondernemers: vertegenwoordigd in de Besturen van Lokale Ondernemersverenigingen 
(BLOV). 

Succes of falen van een optimaal vestigingsklimaat hangt af van het vermogen van deze drie 
belangrijke partijen tot samenwerken. Het doel van CLOK is om deze drie partijen door kennis, 
vaardigheden en informatie, te versterken en de samenwerking tussen deze drie partijen op een 
professioneel niveau te brengen. 
 
In december 2016 heeft de raad van Enkhuizen unaniem een motie aangenomen. De fractie van de 
SP is teleurgesteld in het feit dat de wethouder problemen heeft met de manier waarop het draagvlak 
is onderzocht. Het eigen ingehuurde adviesbureau stelt zelf voor om de ondernemers te peilen via de 
besturen van de lokale ondernemersverenigingen. 
Waarom wordt nu vlak voor de kadernota 2018 vanaf de kant van het college van de aanpak 
afgeweken die wordt voorgestaan door het door de gemeente zelf ingehuurde bureau voor, we 
noemen het bedrag nog maar een keer, € 50.000? Bureau CLOK heeft hier samen met de 
initiatiefnemers en college en ambtenaren aan gewerkt. Het lijkt de fractie van de SP absoluut 
noodzakelijk om de opdracht in de kadernota op te nemen dat het instellen van het 
Ondernemersfonds 2.0 verder wordt uitgewerkt. Om te voorkomen, zoals burgemeester Baas vorig 
jaar december benoemde: als dit na de kadernota komt dan kan het college niet meer zelf het initiatief 
nemen maar is het aan de raad. 
Wat in de Kadernota wordt opgenomen kan door het college worden uitgewerkt en kan verwerkt 
worden in het belastingplan en daarmee doen we als raad wat de SP betreft recht aan de correcte 
gang van zaken. 
Juist nu de economie begint aan te trekken is het van belang om alle zeilen bij te zetten en volle 
kracht vooruit te gaan om maar even in scheepstermen te blijven. 
 
De fractie van de SP neemt deel aan de Gebiedsdialogen IJsselmeergebied. Hier worden allerlei 
zaken die van belang zijn voor de toekomst van het IJsselmeergebied besproken. 
De SP is groot voorstander van het instellen van een IJsselmeeracademie bij voorkeur gevestigd in 
Enkhuizen. De bedoeling van deze academie is om alle kennis en kunde van de ‘gebruikers’ van het 
IJsselmeer op welk gebied dan ook de mogelijkheid te bieden om dit te delen. Inbreng van kennis over 
de toekomst van het IJsselmeer kan, wat de SP betreft, niet alleen academisch of theoretisch zijn 
maar moet ook ingebracht kunnen worden door de praktische gebruikers. De vissers, de nautische 
industrie, de toeristische sector zij hebben allen belang bij een goede toekomstvisie waarbij ook hun 
belangen zijn meegenomen. Dit biedt Enkhuizen kansen en uitdagingen en wij roepen college en 
ambtenaren maar ook raadsleden op om deze gebiedsdialogen te bezoeken. 
 
Programma 5: Samenleving 
De fractie van de SP is van mening dat Enkhuizen de decentralisaties zo goed als mogelijk heeft 
opgevangen. Door innovatie en creativiteit is zorg en ondersteuning behouden gebleven. Het budget 
wat overblijft is ondergebracht in de reserve Sociaal Domein, zoals door de raad is besloten. Deze 
reserve is straks voor een deel noodzakelijk voor de gaten die gaan vallen door de bezuiniging op 
beschut werk. 
Maar ook de vraag naar ondersteuning, dagopvang en huishoudelijke zorg zal vanwege de vergrijzing 
en meer demente ouderen toenemen. 
Toename van schuldenproblematiek en verbeterpunten in de jeugdzorg zullen zeker nog een beroep 
doen op deze reserve is onze verwachting. 
Zo langzamerhand wordt ook duidelijk waar nog een slag te maken is. De SP fractie van mening dat 
we volop moeten inzetten op de preventie. Vanuit het tiener- en jongerenwerk is aangeven dat zij veel 
minder kunnen oppakken dan wenselijk is. 
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De jeugdzorg is naar de gemeente overgebracht zodat eerder de juiste en passende zorg kan worden 
gegeven en de doorstroming naar duurdere jeugdzorg niet onnodig zal plaatsvinden. Hiervoor is het 
nodig om als gemeente volop in te zetten op vroegsignalering en preventie. Hiermee kan (voor een 
deel van) de jeugd worden voorkomen dat ze de verkeerde afslag nemen met alle gevolgen van dien 
voor nu als ze jong en voor later als ze (jong)volwassen zijn. De twee waardevolste geschenken die 
we onze kinderen kunnen geven zijn wortels èn vleugels. Een citaat van Hodding Carter. Hierbij zijn 
sleutelwoorden oplettendheid, aanwezigheid en bescherming. De volwassene die het baken is in het 
leven van het kind en zo duidelijkheid, veiligheid en ruimte biedt. Helaas voor een grote groep 
kinderen in deze samenleving niet vanzelfsprekend. 
Wanneer ze onvoldoende geworteld zijn zullen ze wel gaan vliegen maar de kans dat ze ergens 
tegenaan vliegen en vleugellam eindigen of zich te pletter vliegen is levensgroot. Wanneer duidelijke 
kaders en structuur wel aanwezig zijn kan het kind zijn persoonlijke identiteit ontdekken en ontplooien. 
Het is aan ons om kinderen bij wie dit niet vanzelfsprekend is op te pakken. 
Een deel van de eerdere jeugd van een aantal jaren geleden is onvoldoende geworteld, onvoldoende 
tijdig opgepakt en onvoldoende de juiste weg gewezen. De gevolgen hiervan zien we in een aantal 
straten/wijken in Enkhuizen terug. Wanneer we deze niet willen blijven vullen met alle financiële maar 
vooral maatschappelijke schade als gevolg is voorkomen beter dan genezen. Nu investeren levert 
later een besparing op. Dàt heeft dit kabinet wel goed bedacht. 
Binnen het budget Sociaal Domein is hiervoor ruimte is ons door het ambtenarenapparaat 
bevestigend geantwoord. Vandaar dat wij met een amendement komen om de formatie voor het 
jongerenwerk uit te breiden met 1 fte. 
 
Het subsidieplafond wordt ten gevolge van de laatste bezuinigingstaakstelling met € 25.000 verlaagd. 
De afgelopen drie jaar beloopt het exploitatieresultaat meer dan vier miljoen positief. Nu we samen de 
trap opgaan wil onze fractie deze taakstelling laten vervallen en zullen het raadsvoorstel hierop dan 
ook amenderen. 
Deze € 25.000 wordt verwerkt in Thema 1: Opgroeien in Enkhuizen lid 4: Cultuureducatie en 
cultuurparticipatie onder jeugd. Cultuur heeft al zware klappen te verduren gehad . Cultuursubsidies 
vanuit de provincie zijn door de crisis komen te vervallen. 
Cultuureducatie en cultuurparticipatie is van belang voor onze jeugd. 
In IJsland is jaren geleden met een experiment begonnen om IJslandse tieners van middelen af te 
houden. Een van de aspecten in dit experiment is het aanbieden van alternatieve activiteiten (cultuur 
en sport) aan de groep jeugd die nog niets gebruikt en plekken te creëren waar ‘georganiseerd 
gehangen’ kan worden. De resultaten zijn verbluffend. Het artikel, wat iemand bij me onder de 
aandacht bracht, is een aanrader om te lezen. Maar cultuureducatie en participatie weghalen bij de 
jeugd is wat de fractie van de SP betreft de verkeerde afslag nemen. 
 
Tot slot 
Het jaar waarvoor we nu deze kadernota vaststellen is ook het jaar van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
De SP had graag met de coalitiepartners doorgegaan tot deze verkiezingen. 2018 biedt weer nieuwe 
kansen, uitdagingen en mogelijkheden. Laten we het belang van een sociaal en ondernemend 
Enkhuizen hierbij niet uit het oog verliezen. 
 
Fractie SP  
Margreet Keesman 
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Democraten 66 (D66) 
 

Nieuw college, nieuw bestuurlijk model 
D66 is tevreden over de inzet van het nieuwe college en het bestuurlijke model wat in Enkhuizen 
geïntroduceerd is. 
 
Protocol Openbaar, besloten en geheim 
Openheid en transparantie zijn van groot belang voor de democratische controle van het openbaar 
bestuur. D66 is blij dat we dit nu goed geregeld hebben. 
 
Rioolheffing 
D66 is ongelukkig met de rioolheffing in het verleden. Waar te verwachten toekomstige uitgaven niet 
waren meegenomen in de tarieven, hebben we nu een ernstig probleem en zullen wij er niet aan 
kunnen ontkomen om deze tekorten alsnog bij de burger neer te leggen. Simpelweg de huidige 
tarieven verhogen zal ertoe leiden dat we qua woonlasten in de top 5 duurste gemeenten van 
Nederland terecht komen. D66 ziet daarom graag een wijziging van de grondslag voor de rioolheffing. 
In de basis komt dit neer op een heffingsverschil tussen woningen en niet-woningen. En aanvullend 
hierop het meewegen van het aantal personen dat ingeschreven is op een adres. In de kern is dit een 
variant op de ‘de vervuiler betaalt’. 
 
Financiën 
2017 sluiten we af met een tekort van bijna een half miljoen, de verwachting is dat we in 2018 met een 
heel klein plusje afsluiten. Daarboven hangt nog de majeure investeringen in de riolen en 
investeringen in de duurzaamheidsparagraaf. Raadsinstrumenten bij de kadernota waar de indieners 
geen financiële dekking hebben, zal D66 derhalve niet steunen.  
 
Jongeren in armoede 
D66 is benieuwd hoe de Klijnsma-gelden in Enkhuizen besteed gaan worden. D66 ziet kansen om het 
in natura ondersteunen van kinderen ook voor bestaande regelingen in Enkhuizen te introduceren.  
 
 
Fractie D66 
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ChristenDemocratisch Appèl (CDA)  
 
Het CDA is aangenaam verrast over de lay-out, en de leesbaarheid van deze kadernota 2018. Hoewel 
de begroting gemaakt door het vorige college is vastgesteld op een overschot. Hoe kan het dat we in 
2017 in de min schieten? 
Terugkijkend kunnen we niets anders dan constateren dat er in Enkhuizen veel is gebeurd. Veel 
zaken zijn goed opgepakt. Als men een rondje met de boot of fiets door Enkhuizen maakt, zie je hoe 
mooi onze stad is. Maar tegelijkertijd zie je de uitdagingen. Het CDA, heeft het rentmeesterschap hoog 
in het vaandel staan. Opruimen van je vuil hoort daar bij. Dat laat je niet liggen voor je kinderen.  
We zijn er trots op dat we in Enkhuizen mogen wonen. Een mooie gemeente, waar het goed toeven is. 
Er gaan veel zaken goed in de gemeente. Uiteraard vragen we als CDA aandacht voor knelpunten in 
de samenleving en proberen we andere partijen te overtuigen van waar de aandachtspunten moeten 
komen te liggen. 
Het gaat in Nederland economisch weer beter, zo ook met de financiële huishouding van Enkhuizen. 
Er is sprake van een sluitende meerjarenbegroting. We streven naar een financieel gezonde, 
toekomstbestendige gemeente. Dat de lasten voor de burgers, conform de CDA-gedachte, slechts 
worden verhoogd met het inflatiepercentage is en blijft ons uitgangspunt. 
 
De daling van werkgelegenheid in Enkhuizen baart ons zorgen. Daarom is het van belang om hier 
nadrukkelijk aandacht aan te geven. Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, zoals circulaire 
economie en energietransitie, bieden hier lokaal en regionaal nieuwe kansen. Hierdoor wordt ook de 
betrokkenheid van de inwoners versterkt.  
De SED-organisatie begint steeds meer vorm en inhoud te krijgen en haar draai te vinden. 
Tegelijkertijd merken wij dat nog niet alles binnen deze organisatie loopt zoals het zou moeten.  
We zullen erop toezien dat 2018 het jaar wordt van verbeteringen. 
 
De Raad van Enkhuizen staat door toenemende gemeenschappelijkheid verder op afstand. Soms 
wordt geworsteld met de vraag hoe te kunnen sturen op een schip dat niet alleen van ons is. Laten wij 
als CDA hierover op voorhand duidelijk zijn; Enkhuizen moet in de toekomst een duidelijke regionale 
positie blijven behouden. Borging van de unieke identiteit van Enkhuizen vraagt extra aandacht. 
  
De overgang van zorgtaken naar de gemeente verloopt in Enkhuizen goed. Maar we realiseren ons 
dat er nog veel te winnen is en dat een echt vraag-gestuurd model constante monitoring en 
aanpassing vereist. Zo leidt het feit dat ouderen langer thuis blijven wonen, steeds tot nieuwe 
uitdagingen. Met name denken we aan de mantelzorgers. De mantelzorger is dan vaak ook uitermate 
belangrijk. Waardering (mantelzorgcompliment) en ondersteuning voor de mantelzorger is hier dan 
ook op zijn plaats. Respijtzorg is er voor bedoeld om het de mantelzorger iets makkelijker te maken, 
zodanig dat deze het langer vol kan houden.  
Het CDA vraagt onder andere aandacht voor eenzaamheid. Met elkaar moeten we er voor zorgen dat 
onze inwoners, niet alleen de ouderen, actief deel uit blijven maken van de samenleving. De WMO 
biedt daarvoor instrumenten, en juist ook de mantelzorg en de mogelijkheid om ook bij een 
toenemende zorgvraag in de eigen woning te kunnen blijven wonen zijn daarbij belangrijke elementen. 
Veel mantelzorgers blijken echter niet op de hoogte zijn van respijtzorg. Zij weten vaak niet welke 
mogelijkheden er voor hen zijn en wat dit dan zou moeten kosten. Het CDA pleit ervoor om 
mantelzorgers beter en meer op de mogelijkheden van respijtzorg te wijzen. 
Welllicht dat de wethouder hier antwoord op kan geven. 
 
Ook in de jeugdzorg is het belangrijk constant alert te zijn. Drank- en drugsgebruik onder jongeren 
blijft een probleem waarvoor aandacht vereist is. Het CDA ondersteunt de gedachte om de aandacht 
te blijven houden voor preventie. En roept hierbij het college op om bijvoorbeeld met jongerenwerk 
een integraal beleid op te zetten. De initiatieven op dit vlak zien we graag tegemoet. Het verhogen van 
de sociale cohesie in onze samenleving is een belangrijk hulpmiddel zowel in het verlenen van zorg 
(door middel van mantelzorg) als op het gebied van vroegtijdige signalering. De inzet van wijkcoaches 
en buurtsportcoaches lijkt ons een goede zaak. We verwachten daar dan ook van dat die 
verbindingen kunnen leggen en oog en oor zijn in de samenleving. Aan de kwaliteit van hulp en zorg 
mag niet ingeteerd worden. Een uitbreiding van het ambulante jongerenwerk, gezien de positieve 
ervaringen van de afgelopen jaren en de focus op preventie kan het CDA steunen. 
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Het CDA is dankbaar voor het feit dat de financiële ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben 
hetzelfde is gebleven. Ook hierdoor wordt de samenleving minder kwetsbaar.  
 
Het baart het CDA zorgen dat het gemeenten landelijk bezien niet lukt om voldoende werkplekken aan 
te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoewel de wet gemeenten hiertoe nu 
gaat dwingen en in Enkhuizen reeds goede stappen zijn gezet, roepen wij de gemeente op om hier (in 
de regio) zwaar op in te (blijven) zetten.  
 
Het behoud van huidige voorzieningen vinden we belangrijk. Ook gaat het CDA voor duurzame 
oplossingen, oplossingen die toekomstbestendig zijn, zodat het nut van investeringen voor langere tijd 
stand houdt, zoals duurzame fietspaden en accommodaties. 
Op die manier kunnen we ook een gemeente zijn die wij aan toekomstige generaties kunnen 
doorgeven. Duurzaamheid moet hierin voldoende aandacht krijgen. Niet als doel op zich, maar wel 
voldoende ingebed in het beleid.  
Bestuivende insecten verdienen onze bescherming. In de groenvoorziening kan hier rekening mee 
worden gehouden. Een eenvoudige en goedkope manier om de omgeving op te leuken is het 
toepassen van zogenaamde wildmengsels in daar voor aangewezen groenstroken. Bijkomend 
voordeel is een positief effect op het leefmilieu van bijen en vlinders. Slootkanten en bermen dienen er 
netjes uit te zien. Hoewel netjes subjectief is pleiten we ervoor om slootkanten en bermen regelmatig 
te maaien. De bestrijding van het groen op de verharde wegen dient adequaat aangepakt te worden. 
Het groen krijgt nu te veel kans met alle nadelige gevolgen van dien. 
Het CDA ziet het belang in van het ontvangen van toeristen in Enkhuizen. We hebben veel om te laten 
zien. Vraag is wel of de financiële middelen die we hierop inzetten wel in verhouding staan tot het 
behaalde effect. Graag zien we dat er onderzoek wordt gedaan naar de privatisering van 
gemeentelijke havens.  
Hoe zit het bijvoorbeeld met de verblijfsduur van een bezoeker aan Enkhuizen. Wat, waar en hoe 
besteedt deze bezoeker zijn geld. Wie profiteert daar dus van? Vragen die in onze ogen gesteld 
mogen worden bij het maken van keuzes als het gaat om dit onderwerp. Nog steeds is het onze wens 
om een stadsmuseum te realiseren. Mogelijk dat de opbrengst van het SMC, v/h Snouck van 
Loosenziekenhuis, hier een rol bij kan spelen. Het SMC is nagenoeg om niet gekocht, heeft een 
boekwinst van 2.4 miljoen, plus verkoopopbrengst diverse woonhuizen/opstallen. 
Enkhuizen heeft een grote kunstcollectie zowel historisch als modern, welke het waard zijn om 
jaarrond gezien te kunnen worden.  
 
Er wordt met geen woord gerept over wat de gemeente aan haar eigen asbest gaat doen. Of hebben 
we als gemeente geen bezittingen waarin asbest is verwerkt?  
 
Wij blijven als CDA onze zorgen houden over de verkeersstromen in Enkhuizen. Regelmatig staat de 
Dreef vol. De bereikbaarheid van het ZZM en SWL moet niet uitsluitend met de auto kunnen. Het 
bootmodel is een aantrekkelijk vervoersmiddel naar het museum en moet wat het CDA betreft in stand 
blijven. 
 
Het CDA vindt dat werk een belangrijke manier is om in de maatschappij mee te doen en sociale 
uitsluiting te voorkomen. Wij zullen aandacht blijven vragen voor kinderen die opgroeien in armoede. 
Kinderen die slachtoffer dreigen te worden van de omstandigheden waarin zij opgroeien. Vroeg 
signaleren en actie ondernemen kan later veel leed besparen. Ook moet er meer duidelijkheid gaan 
komen over de verschillende mogelijkheden die er zijn om deze groep te ondersteunen. Als het gaat 
om de aanvullende kaders ten aanzien van de extra gelden zouden wij u willen adviseren om gebruik 
te maken van ideeën die kinderen zelf hebben. Vraag het de kinderen wat hen zou helpen.  
Voor het CDA staat cultuur hoog in het vaandel. Deelname aan cultuur vinden wij dan ook, zeker voor 
kinderen, zeer belangrijk. 
De CDA-fractie hecht veel waarde aan een deugdelijk onderhoud aan het openbaar groen. Belangrijk 
hierbij is de actieve steun van de bewoners die aangeven waar onderhoud nodig is. De achterstand in 
onderhoud kapitaalgoederen is (grotendeels) weggewerkt. De stad ligt er goed bij. Dagelijks zien we 
dat er gewerkt wordt aan herstel en verbeteringen. Een welkome verandering, voor een gastvrije, 
toegankelijke stad. Onkruidbestrijding op wegverhardingen is ver onder de maat. Verbranden heeft 
niet het verwachte resultaat en is bovendien gevaarlijk en geeft stankoverlast. 
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Over de woningbouw slechts enkele opmerkingen. Ons programma ligt goed op koers, de woningen 
worden makkelijk verkocht. Enkhuizen is aantrekkelijk om in te wonen. Vraag blijft of dit geldt voor 
iedereen. Jong en oud, rijk en arm, hoog- en laaggeschoold. 
 
Zoals ook in de voorgaande 3 kadernota’s van deze regeerperiode, en de vele jaren ervoor, is het 
CDA blij dat er gesproken wordt over de ontwikkeling van het REZ-gebied.  
 
Afgelopen periode hebben wij wederom een ambtelijke dienst getroffen die met grote inzet en passie 
heeft gewerkt. Het CDA vindt hiervoor een compliment aan de ambtenaren van het SED op zijn plaats. 
Tot de verkiezingen willen wij onder meer de speerpunten Economie/toerisme, Duurzaamheid, 
Preventie, Regio een stap verder brengen. Wij geloven dat deze speerpunten aansluiten bij de 
behoeften van de samenleving. De samenwerking tussen inwoners, ondernemers en gemeente gaat 
mooie resultaten opleveren.  
Ondergrondse afvalinzameling zou in de hele gemeenten moeten. Absoluut een verbetering van het 
straatbeeld. De drie rolcontainers blijken een steen des aanstoots te zijn. We roepen het college op 
om alternatieven te onderzoeken. Een oplossing is nascheiding dit is efficiënter en goedkoper. 
Uiteindelijk blijken er dan 2 bakken nodig. 
De rijbewijzen dienen volgens ons tegen kostprijs aan huis worden bezorgd. 
 
Onze historische kapitaalgoederen, dragen bij aan het unieke karakter van Enkhuizen. Behoud 
hiervan is voor het CDA van grootbelang. Het historische goud moet blijven blinken.  
 
We wensen Raad en College veel succes toe bij haar gemeenschappelijke taak!  
 
Namens de CDA-fractie,  
Jan van der Werf. 
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Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 
 

Uitgangspunten 
De VVD-fractie in Enkhuizen is een liberale fractie. 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 daar voor inzetten. Daar waar gepoogd wordt inwoners en bedrijven 
kansen te ontnemen, zullen wij deze kritisch volgen en indien mogelijk blokkeren. 
 
Hier hoort ook rentmeesterschap bij: wij zijn de rentmeester van de maatschappij die wij aan onze 
opvolgers gaan nalaten. Daarom zijn wij tegenstander van het doorschuiven van problemen naar de 
toekomst; de waan van de dag mag nooit ten koste gaan van de mogelijkheden van morgen. 
 
Politieke actualiteit 
Vanuit bovenstaande uitgangspunten, die sinds jaar en dag leidraad zijn voor ons handelen, hebben 
wij de Kadernota 2018 - 2021 met aandacht gelezen. Tevens hebben wij bij de beoordeling van de 
Kadernota de besprekingen uit maart jongstleden betrokken, die uiteindelijk hebben geleid tot de 
aanstelling van een nieuw college. Bij deze besprekingen is er van uitgegaan dat het raadsprogramma 
voor deze raadsperiode zijn voltooiing nadert, en dat er naast de bekende grote operaties als 
bijvoorbeeld het REZ, geen grootschalige nieuwe beleidsontwikkelingen te verwachten zijn. In dat 
kader is deze nota dan ook een toets of die aanname juist is geweest. 
 
Algemeen beeld 
De Kadernota kenmerkt zich door een in hoge mate beleidsarme inhoud. Daarmee voldoet deze 
kadernota aan onze verwachtingen. De voorstellen voor nieuw beleid zijn overzichtelijk en beperkt in 
omvang, de autonome mutaties volgen logisch uit de ontwikkelingen binnen en buiten onze 
organisatie en vallen vaak samen met samenwerkingsverbanden. 
 
Dit alles leidt tot een welhaast klassiek beeld in de gemeentelijke meerjarenbegroting: een tekort in het 
lopende jaar, een vrijwel sluitend eerstvolgend begrotingsjaar en licht oplopende batige saldi in de 
jaren daarna. Kortom, een positief beeld waar Enkhuizen trots op kan zijn. 
 
Toekomstverwachting 
Één zwaluw maakt nog geen zomer. Twee ook niet. De organisatieontwikkeling is in volle gang, de 
implementatie van verbeteringen naar aanleiding van het 213a-onderzoek Sociaal Domein neemt een 
aanvang, de landelijke discussie over de herverdeling van de rijksmiddelen is nog lang niet afgerond 
en de meerjarige beelden uit circulaires hebben een korte houdbaarheid. 
 
Daar waar we nu, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen kijken naar een beleidsarme 
kadernota met een stabiel financieel perspectief, kunnen we er van uitgaan dat zowel intern 
(organisatieontwikkeling) als extern (rijksmiddelen) nog de nodige financiële uitdagingen op ons liggen 
te wachten. Wat ons betreft is enige terughoudendheid op zijn plaats. 
 
Verkiezingen 
De toekomstverwachting zoals wij die hierboven hebben gegeven maakt dat de VVD niet op voorhand 
komt met moties en amendementen voor nieuw beleid. Wat ons betreft is hiervoor de 
begrotingsdiscussie een beter moment, omdat dan hopelijk een aantal onzekerheden zijn 
weggenomen en het uitgewerkte financiële meerjarenperspectief onze bestedingsruimte in beeld 
brengt. 
 
Naar verwachting zal de combinatie van naderende verkiezingen en een illusie van financiële 
stabiliteit in de toekomst leiden tot een groots toneel van moties en amendementen. De VVD zal hier 
terughoudend op reageren; dit is wat ons betreft niet het moment voor “leuke dingen voor de mensen”. 
Ons past terughoudendheid en een vooruitziende blik. 
 
Eerste Termijn 
Voorzitter, zoals afgesproken zullen wij in eerste termijn kort en bondig de hoofdlijnen van dit betoog 
memoreren. Welke moties en amendementen wij zullen steunen dan wel zelf indienen bepalen wij na 
de eerste termijn. 
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Naar verwachting echter zal bij een aantal fracties het uitspreken van de algemene beschouwingen in 
de eerste termijn niet aan de definitie van “kort en bondig” voldoen en zelfs uitmonden in een integrale 
voordracht. Wij hopen dat u als voorzitter het nakomen van de in het presidium gemaakte afspraken 
kunt borgen. 
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Partij van de Arbeid (PvdA)  

 
Lokaal voor elkaar 
 
Deze kadernota gaat over 2018; het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. 
Het bestuur van Enkhuizen heeft een roerige periode achter de rug: de decentralisaties, een 
ambtelijke fusie en een collegewisseling. 
 
Enkhuizen is een ondernemende stad met nieuwe ideeën en bedrijvigheid. 
Vele vrijwilligers zetten zich in voor een groot scala aan activiteiten. 
Bij deze complimenteren en danken wij hen. Zij vormen (velen gedurende een groot aantal jaren) het 
bindmiddel in onze samenleving. Dit is iets om trots op te zijn. 
 
Over het voorgesteld besluit het volgende: 
 
Ad1 De PvdA fractie heeft kennis genomen van de kadernota 2017-2021. 
Het lopende raadsprogramma is als leidraad aangehouden. Dat vinden wij terug in deze kadernota. 
De voorstellen voor 2018 en volgende jaren blijven binnen de beschikbare begrotingsruimte. De 
Kadernota is helder, transparant en laat zich makkelijk lezen. 
 
Financieel staan we er goed voor. Het SMC en Westerstaat 109 en 111 zijn verkocht. 
Met de acties om de bedrijfsvoering in Sociaal Domein te verbeteren worden belangrijke stappen 
gezet. Zo wordt er o.a. gekeken hoeveel geld in de reserve sociaal domein echt nodig is voor nu en in 
de toekomst. Hierdoor kan de reserve beter worden benut. 
 
Ad 2 Met de voorstellen voor nieuw beleid kan de PvdA instemmen. We zien dat de lopende 
zaken voortvarend ter hand genomen worden. 
Het heeft onze voorkeur dat voorstellen een onderdeel zijn van (lange termijn) beleid. Op sommige 
onderdelen is het beleid toe aan vernieuwing. 
 
De PvdA heeft de volgende wensen: 
 

 Volkshuisvestingsbeleid verder te ontwikkelen en het Volkshuisvestingsfonds weer te vullen. 
 

 Aandacht voor de jeugd. De inzet voor de Voor-en vroegschoolse educatie, de 
Klijnsmagelden, geld voor IJsselzand, dat vinden wij prima. 

 
Het lukt niet om een jongeren adviesraad in het leven te roepen, maar wellicht kan een thema 
avond voor en over jongeren een goede input geven. 
Het jongerenwerk Enkhuizen wil uitbreiden om meer te kunnen doen aan ontwikkeling van de 
jeugd, meer op individueel niveau. Dit kost op jaarbasis ongeveer 53.300 euro aan 
personeelslasten. PvdA staat open voor dit initiatief. Voorlopig voor 4 jaar, want we willen ook 
dat het blijft passen binnen beleid. 

 
 Ontwikkeling van anti-discriminatiebeleid. De PvdA vindt dat een symbool tegen discriminatie sterker is 

als dit ook een onderdeel van beleid is. 
 

 Zouden we de Fransciscus Xaveruis kerk nog kunnen kopen? 
 
Een aantal keren wordt de RK toren van deze kerk genoemd vanwege onderhoud. De gemeente heeft 
wel de toren, maar niet de kerk met grond aangekocht. Hebben we op die manier een top A locatie aan 
onze neus voorbij laten gaan, zeker nu de panden Westerstraat 109 en 111 gezamenlijk zijn verkocht 
voor een bedrag van € 1.435.000,- ?  
Hoe denken andere partijen hierover? 
 

 Thuis bezorgen van rijbewijzen en paspoorten ziet de PvdA als een ontwikkelingen naar dienstverlening 
op maat. Digitaal waar het kan, individueel als dat wenselijk of noodzakelijk is. Huisbezoeken voor 
bouwvergunningen, (bijzonder) bijstand, wmo aanvragen als daardoor zaken eenvoudiger worden is dat 
een goede zaak. Een individuele benadering hoeft niet persé duurder te zijn, als daar een 
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beleids/ontwikkelplan/business case achter ligt. Een fysiek loket blijft altijd nodig; contact tussen de 
burger en de gemeente. 
 

 Om problemen te voorkomen zou de gemeente ook open moeten staan voor burgers die het idee 
hebben dat zij net buiten de voorzieningen vallen. Kortom de gemeente kan ook creatief meedenken met 
de individuele burger. 
 

 Aandacht voor ontwikkelingen die gevolgen hebben op de samenleving en werkgelegenheid. 
 
Zo zal door robotisering de vraag naar personeel veranderen. Werk wordt overgenomen door robots, 
maar robots zelf leveren ook nieuw werk op: onderhoud, beveiliging, repareren, vervoer, nieuwe 
producten etc. Het is belangrijk dat we hier in de regio tijdig op inspelen. 
Ook biedt de uitbreiding van vliegveld Lelystad economische kansen. 

 
Ad 4 De PvdA kan niet zo maar instemmen met de uitgangspunten voor de begroting 2018 en de 

meerjarenbegroting 2018-2021, 

want wij zijn tegen de verhoging van de afvalstoffenheffingen, zolang de service en de kwaliteit 
(gescheiden afval overal) niet is verbeterd. 

 
Ad 6 Solidariteit is het uitgangspunt van de PvdA voor de dekking van de lasten van riolering. 

De PvdA vindt dat lasten eerlijk verdeeld moeten worden en dat de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen. 

 
Ad 7 Subsidieplafonds vaststellen. De laatste bezuiniging van € 25.000 lijkt niet nodig , als er geen 

financieel motief is. 

Naast de bezuinigingen op het subsidiebeleid in het algemeen, is er ook noodgedwongen bezuinigd op 
een aantal voorzieningen zoals het welzijnswerk en de bibliotheek. 
Er is voor West-Fries Cultureel Netwerk onvoldoende draagvlak te vinden en dat vraagt om herbezinning 
op het beleid van o.a. het bibliotheekwerk. Ook hier zou een deel van de bezuinigingen teruggedraaid 
kunnen worden. 
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Nieuw Enkhuizen (NE) 
 
Nieuw Enkhuizen kan terugkijken op een bewogen politiek jaar. 
 
Natuurlijk het ook jaar waarin we een nieuw college hebben gekregen, wat toch een grote verandering 
binnen politiek Enkhuizen was. 
Nieuw Enkhuizen is wel heel blij zoals het nu binnen de politiek in Enkhuizen gaat en vooral nu we 
een zakenkabinet hebben zien wij dat  binnen de raad vaak raadsbrede voorstellen worden 
aangenomen. Wij zijn zeer tevreden met de voortvarendheid binnen het college. Er wordt kort maar 
krachtig gewerkt wat resulteert in het feit dat de burgers van Enkhuizen zien dat er weer wat gebeurt 
in de stad. 
 
Burgers die het zat waren en met hun rug toe naar het stadhuis stonden, merken nu ook dat het weer 
de goede kant op gaat wat resulteert in het feit dat men toch weer contact zoekt met de raad over 
problemen in de stad. 
 

 Het stadsteam begint zijn vruchten af te werken. 
 Ondernemersfonds staat in de steigers. 
 Bij het SMC is eindelijk een oplossing gevonden. 
 Eindelijk is de havenvisie er. 

 
Natuurlijk zijn er punten die nog steeds hun prioriteit hebben. 
 
HET REZ - Zo snel mogelijk moet daar een begin meegemaakt worden.  
We hebben al aangegeven, laat eens wat zien, lang wachten gaat ten koste van het terrein en ten 
koste van het strand, nu is het aan het verloederen. 
 
VERKEERSPLAN - Hier wachten we met grote belangstelling op.  
En gelijk dan ook het parkeerprobleem in de stad. 
 
DE BINNENSTAD - Het terrassenbeleid in Enkhuizen en vooral de uitstraling van de terrassen. 
De aankleding van de winkelstraten zelf ( het is af en toe een janboel) 
 
Nieuw Enkhuizen zal zich blijven inzetten voor de ondernemers in de stad. Ondernemers met goede 
initiatieven moeten niet worden tegengewerkt. 
 
Er is binnen de voetbalverenigingen al een samenwerkingsverband gekomen tussen de damesteams, 
dit moeten we doorpakken en kijken naar een mooie gezonde sportvereniging. 
 
Grote zorgen maken wij ons om de SED gemeente. Grote overschrijdingen zijn ons een doorn in het 
oog. Is het wel een goed idee geweest om de ambtelijke fusie te bewerkstelligen. 
Misschien moeten we verder kijken en eens gaan nadenken over een algehele fusie. 
 
Nieuw Enkhuizen blijft zich zorgen maken over het onderhoud in de stad, het onkruid in de straten, het 
groen in de putten (wat verstoppingen veroorzaakt) 
 
En graag spoedige behandeling of afhandeling slepende dossiers 
 
Al met al…… er wordt een hoop gedaan, maar er kan nog zoveel meer met deze mooie stad. 
Het zou mooi zijn om met de gemeenteraadsverkiezingen niet weer op oude onderwerpen te hoeven 
terugkomen maar gewoon met zijn allen vooruit, er is nog meer te doen in de stad. 
 
Nieuw Enkhuizen zal zich met de volle 100% blijven inzetten voor de burgers van deze o zo mooie 
stad en zien de toekomst rooskleurig tegemoet. 
 
Michel de Jong 
Fractievoorzitter Nieuw Enkhuizen 
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ChristenUnie/SGP (CU/SGP) 

 
Inleiding 
In diverse landen in Europa is het onrustig door aanslagen gepleegd door IS aanhangers. Bij deze 
aanslagen komen veel onschuldige mensen om en anderen raken hierbij voor het leven getekend. 
Daarnaast een verschrikkelijke oorlog in het Midden Oosten waarbij vele onschuldige burgers en 
kinderen het slachtoffer zijn van oorlogsgeweld. Duizenden mensen op de vlucht door armoede, 
hongersnood  of oorlogsgeweld. In wat voor wereld leven wij? De wereld lijkt in brand te staan. Zó 
bezien leven we in Nederland in een paradijs van betrekkelijke rust en vrede, we mogen onze 
zegeningen tellen! De economische crisis ligt achter ons, en wat belangrijker is de werkloosheid daalt 
en dat is een hele goede zaak.  
Toch blijft de voedselbank, Schuldhulpmaatje en dergelijke noodzakelijk voor de honderden mensen 
die op het minimum zitten, met alle gevolgen van dien, ook voor hun kinderen. We willen als 
ChristenUnie -SGP vanuit onze Bijbelse opdracht een schild zijn voor alle inwoners en in het bijzonder 
voor de zwakken, de weduwen en wezen in onze samenleving om het goede te zoeken binnen de 
mogelijkheden die we als raad hebben, opdat het al onze inwoners tot zegen zal zijn.  
 
Dank aan oude College die een positieve jaarrekening en een sluitende begroting achterliet. 
Frustrerend te zien dat er nu een gat van bijna een half miljoen vernomen wordt wat niet aan hen is 
toe te schrijven. Het wegsturen van wethouder(s) op niet correcte wijze met alle gevolgen van dien is 
voor ons democratisch onwaardig. 
 
Samenwerking SED 
Er valt nog wat werk te verzetten als het gaat om de SED samenwerking, zo bleek afgelopen 
maanden. Na gezamenlijk overleg met de drie raden van de SED, op initiatief van Pieter Heijkamp 
namens ChristenUnie-SGP Enkhuizen kwam er een gezamenlijk amendement op de  
Kadernota 2018 van de SED-organisatie om pas geld vrij te maken als er een concreet plan ligt. 
Dit werd in de raad van maart 2017 met brede steun aangenomen. Wij verwachten dat men adequaat 
handelt om SED organisatie op de rit te krijgen en goede samenwerking met de KlankBordGroep. 
 
Financiën 
Afgelopen jaar liet het Meerjarenperspectief een positief beeld zien voor de komende vier jaar. Echter 
na de wisseling van de wacht is er voor dit jaar meteen een negatief saldo van bijna €500.000. Echt 
zonde en mogelijk niet nodig! Wederom blijkt dat de Voorjaarsnota in de Kadernota verwerkt is. 
Daardoor gaat deze Kadernota ook over 2017 in plaats van over 2018 en de jaren daarna. Vorig jaar 
veroorzaakt  door transities sociaal domein, maar wij benadrukken een ordelijke werkwijze voor de 
aanlevering van stukken. 
Posten van €75.000 voor implementatie privacywetgeving en €46.000 voor actualisering verkeersplan 
worden genoemd als autonome mutatie. Zeggende  “niet voorzien en niet te voorkomen”. Ook een 
aantal grote posten op het gebied van de SED van in totaal €600.000. Wij vragen ons af of dit echt 
niet voorkomen had kunnen worden. Graag een reactie van de wethouder. 
 
Ondernemersfonds 
Afgelopen najaar lag geheel op eigen initiatief van ondernemers -met steun van verschillende 
ondernemersverenigingen als OFE, Winkelstad Enkhuizen, TPE en ook de Compagnieshaven- een 
goed voorstel om een fonds op te richten naar Leids Model. Dit voorstel werd unaniem ondersteund bij 
de begroting door de raad november 2016 en december 2016 (Motie ondernemersfonds dec 2016). 
Wij vinden dat het ondernemersfonds 2.0 aan de lijst van nieuw beleid in de Kadernota moet 
worden toegevoegd vooruitlopend op de aanpassing van belastingnota 2018, omdat het zo is 
afgesproken en om de vaart erin te houden. 
 

WMO 
Middels informatieavonden worden we regelmatig op de hoogte gehouden over de gang van zaken en 
daar bedanken we de afdeling voor. Bij de inrichting van het nieuwe gebouw bij het Hertenkamp dient 
er rekening gehouden worden met bezoek van mindervaliden. Aanpassing grindpaden ernaartoe zijn 
niet in de begroting opgenomen. Om de bereikbaarheid van het Hertenkamp te vergroten pleiten we 
voor  investering verharde paden. 
 

https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/5071605/2/Zienswijze_Kadernota_2018_SED_organisatie_-_VOORGENOMEN_AMENDEMENT_v_2
https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/vergadering/203487/gemeenteraad%2001-11-2016
https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/vergadering/203489/gemeenteraad%2006-12-2016
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Tienerwerk 
Een paar weken geleden werden we voorgesteld aan onze nieuwe tienerwerker Andy Oppong 
Een goed verhaal en gedegen aanpak. Dat blijkt wel uit de enthousiaste reacties over het 
symposium welke werd georganiseerd op initiatief van Andy door het tienerwerk van Welwonen en het 
Stadsteam van Enkhuizen. 
 

Sportpas 
Dit seizoen was het voor het eerst mogelijk om met de sportpas ook te zeilen, surfen of waterskiën. De 
sportpas in het algemeen blijkt een effectief middel om kinderen al op jonge leeftijd met verschillende 
sporten in aanraking te brengen en nu dus ook watersport.  
 

Anti Discriminatie 
Beleid om discriminatie tegen te gaan vinden we echt belangrijk. Goed dat er wordt geïnvesteerd in 
educatieve projecten maar dat er ook een goede samenwerking zal ontstaan tussen de verschillende 
organisaties. We hebben een heel actieve stichting 4 en 5 mei anti discriminatie comité met 
activiteiten als een theatherstuk "As I left my fathers house" Integratie. Op initiatief van Movement of 
Colour werd een film gedraaid in De Drom "Wit is ook een kleur" over discriminatie. Verschillende 
organisaties, maar één doel 
 

Duurzaamheid en Milieu 
Er is afgelopen jaren flink geïnvesteerd in communicatie op het gebied van milieu. Verschillende 
pilotprojecten, markt gesprekken en persoonlijke betrokkenheid van o.a. wethouder Wijnne 
maakte betrokkenheid en inzicht mogelijk. De noodzaak van ondergrondse containers blijft 
gehandhaafd en daar zal onverminderd vaart achter moeten blijven. 
Het idee om oplaten plastic ballonnen verder tegen te gaan kwam van Enkhuizer inwoners tijdens 
onze marktactie over duurzaamheid. Ook biologisch afbreekbare ballonnen blijken een probleem in de 
natuur. Meerderheid van de raad ondersteunde de motie. Goede communicatie hierover vinden we 
belangrijk! 

 
Dierenwelzijn 
Wij hebben als gemeente vorig jaar extra geld beschikbaar gesteld voor de dierenkliniek in Hoorn en 
de wethouder is er ook op werkbezoek geweest. Op onze vragen is er ook gewerkt aan een memo 
Dierenwelzijn om alle regels en voorstellen omtrent dierenwelzijn -nu verspreid over de APV en losse 
voorstellen- in een overzicht te verzamelen. Is het mogelijk om deze memo Dierenwelzijn verder uit te 
werken? Graag een reactie van het College. 
 
Bruggen en walkant beschoeiing  
Een groot deel van de bruggen zijn vervangen, opgeknapt of als overbodig beschouwd en verwijderd. 
Hier is in de afgelopen periode een stevige inhaalslag gemaakt en geeft een positief beeld in de 
wijken. Ongeacht de positieve ontwikkeling is er nog heel wat onderhoud te doen. Met name grote 
delen beschoeiingen zijn drastisch aan vervanging toe. Wij zijn een groot voorstander van een 
jaarlijks beheerplan met bijbehorende budgetten, destijds hebben wij hiertoe brede ondersteuning 
een motie ingediend. Voor de Kadernota 2017 lag er het beheerplan kapitaalgoederen openbare 
ruimte en gebouwen 2016 - 2025 en konden we als raad vastleggen hoeveel er kan worden 
vrijgemaakt voor vervangingsinvesteringen. Dit jaar hebben we er helaas nog weinig overzicht in en 
graag willen we er voor de Programmabegroting 2018 wel inzicht in hebben. 
Verder is er €25.000 opgenomen om onderzoek te doen naar nieuw aan te leggen boothellingen voor 
recreatievaart binnenwateren. Ons voorstel is om dit door student(en) uit te laten voeren als een 
afstudeeropdracht. 
 

Havens 
Door de unieke ligging van de stad scheiding IJsselmeer/Markermeer zijn onze havens druk bezocht 
door vele honderden mensen met zeil/schepen, jachten, sloepen, etc. Bestedingen en aanpassingen 
dienen weloverwogen te zijn en berekeningen gebaseerd op een terugverdienmodel. Het in balans 
houden van de nodige faciliteiten en gemakken met de daarbij behorende tarieven zijn de basis voor 
goed onderhouden en schone havens. Ook de nautische bedrijvigheid rond de havens vinden wij een 
meerwaarde (mooi overzicht op www.nautischenkhuizen.nl).  

https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/1696433/1/document
http://www.nautischenkhuizen.nl/
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Onze wens gaat uit naar innovatieve duurzame maatregelen wat het milieu ten goede komt 
gecombineerd met het comfort voor de gebruiker. Walstroomvoorziening in plaats van generatoren 
vinden wij een goede ontwikkeling. 
 

REZ 
Veel besproken onderwerp Recreatieoord Enkhuizer Zand. Goed te zien dat er modellen 
gepresenteerd zijn zowel naar bestuur als inwoner. We kunnen constateren dat ze met enthousiasme 
ontvangen zijn. Toch zijn er altijd nog haken en ogen rondom start grote projecten. De haalbaarheid 
van het geheel onder de noemer “budgetneutraal” blijft een punt van aandacht. We verwachten dat 
het college erop toeziet dat uitwerking van aanrijroutes en verplaatsing van belanghebbende partijen 
goed verloopt. 
 

Verkeersplan 
Afgelopen tijd zijn er fietspaden aangelegd bij de Piet Smitstraat en Gerard Brandtweg en er is letterlijk 
getimmerd aan de weg. Graag zouden we ook een goed fietspad langs de Haling zien voor veiligheid 
grote aantallen auto’s/fietsers.  
Na start opknappen wegdek/wateroverlast Oosterdijk gaan we ervan uit dat laatste stuk ook verbeterd 
wordt  
Een goed parkeerplan  wordt zorgvuldig opgebouwd. Evaluatie verkeersplan augustus 2016 geeft 
middels breed onderzoek duidelijk richting aan. Als resultaat op vele onderzoeken zien we uit naar 
verwezenlijking van veler wensen. 
 
GRP 
Het voorgestelde Gemeentelijke RioleringsPlan staat beschreven als de periode 2016-2021. Naar 
onze mening dient er een GRP 2018- 2022 te zijn, want 2016/17 zijn jaarlijks vastgesteld.  
De noodzaak van goede infra, aangaande riolering en afwatering, en ook de scheiding van 
hemelwater en vuilwater is een goede zaak. Schoon water en gezuiverd water werkt mee aan een 
gezonde leefomgeving voor mens en dier. 
Alleen baart het zorgen gezien de lastenverhoging van meer dan 100%.  Met name de 
onzekerheden aangaande het financieel voorgestelde programma, maar ook een fors bedrag aan 
overheadkosten. Voorgestelde stijging van 5 to 12% per jaar voor inwoners vormen een problematiek 
aangaande gemeentelijke heffingen.  
Hoge onkosten die ontstaan door inefficiënt beleid dienen opgelost te worden voor kostendekkend 
GRP alvorens de heffing te verhogen. We pleiten voor plan van aanpak gekoppeld aan 
gespecificeerde financiële onderbouwing wat verantwoord transparant inzicht geeft aangaande 
riolering/afwatering etc.   
 
Slotwoord 
We danken allen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de Kadernota en jaarrekening. 
Ondanks de wisseling van de wacht hebben we een dienende taak als overheid. Als College en 
Raad hebben we de verantwoordelijke taak het goede te zoeken voor welzijn en welvaart van onze 
inwoners en stad. 
Speciaal willen we de vrijwilligers van de brandweer en Buurtbus noemen. We spreken onze dank uit 
aan de vele mensen die een geweldige inspanning leveren voor de samenleving in Enkhuizen. 
Ook voor het laatste jaar van deze periode wensen we iedereen Gods onmisbare zegen toe op zijn of 
haar werk.  
 
 
Namens de fractie ChristenUnie-SGP. 
Theo de Geus.  
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Lijst Quasten (LQ) 
 

Aangezien deze kadernota overzichtelijk en duidelijk is, qua leesbaarheid, maar ook op inhoud, heeft 
Lijst Quasten maar een beperkt aantal zaken om voor te leggen. 
Met betrekking tot nieuw beleid: 
 
Samenleving 
 
Antidiscriminatie 
Budget voor de LHBT-groep, vindt Lijst Quasten een positief en gewenst gegeven. 
De vraag die er wel ligt, is hoe het College denkt dit budget in te gaan zetten. Bepaald de gemeente 
wat, waar, wanneer en hoe iets ondernomen wordt? 
Als het laatste van toepassing is, gaat Lijst Quasten er van uit dat dit in nauw overleg zal gaan met 
diegene die op dit vlak actief zijn binnen onze gemeente. 
 
Milieu 
 
Zonnepanelen 
Lijst Quasten is verbaasd dat de uitwerking van de locaties nog steeds niet heeft plaatsgevonden. Bij 
deze nogmaals aandacht voor deze motie uit 2015 met dringend verzoek óók de initiële locatie daarin 
mee te nemen. (link) 
 
Rioolheffing 
Een combinatie van het aanpassen in van de tarieven en/of aanpassing van de maatstaf van heffing; 
en een tijdelijke overbrugging door het inzetten van de “reserve egalisatie tarieven” en/of “voorziening 
riolering heeft onze voorkeur. 
 
Er zitten nog genoeg onderdelen in deze Kadernota waarover nog raadsbrieven en voorstellen richting 
de Raad komen, dus dan is dat moment om daarover in discussie te gaan en dar geen voorschot op 
te nemen. 
 
Als laatste zou Lijst Quasten extra aandacht én zeer zeker ook willen oproepen om een toereikend 
budget voor het Jeugd en Jongerenwerk, die zich specifiek richt op het voorkomen van criminalisering 
en radicalisering, vrij te maken.  
Daartoe zal hopelijk in samenwerking met andere fracties een raadsinstrument voor worden ingezet. 
 
 
Namens Lijst Quasten, 
 
Stella Quasten 

https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/2534330/1/document
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Het Enkhuizer Alternatief (HEA) 

 
Wat HEA betreft zouden we welhaast de APB van vorig jaar één op één kunnen neerleggen en 
inleveren als APB voor dit jaar. Met andere woorden, er is weinig veranderd in het beleidsarm en 
daardoor visieloos besturen van de stad. De nieuwe wethouders hebben tenauwernood nog tijd om 
nieuw beleid neer te kunnen zetten en de vrij conservatieve raad als hoogste orgaan van deze 
gemeente geeft de wethouders nauwelijks handvatten om vernieuwingen in deze stad door te kunnen 
voeren. 
 
Om zaken te benoemen waar HEA op doelt, zoals ze ook vorig jaar al deed en wat sommige zaken 
betreft zelfs ook al nóg vaker en eerder: 
 

- De raad weet nauwelijks de actuele stand van zaken inzake het REZ 
- Enkhuizen is nog steeds niet in staat lokale ondernemers en startende ondernemers adequaat 

en flexibel te ondersteunen en faciliteren 
- Er is feitelijk niets veranderd in de status quo van de weekmarkt en er is nog steeds geen visie 

hierop 
- We verhogen onze lasten terwijl steeds meer werkende mensen, die geen subsidies of 

toeslagen krijgen, financieel door hun hoeven zakken door lastenverhogingen vanuit de 
overheid. Het gaat dan om de middengroepen. Het HEA-verhaal van voorgaande jaren wordt 
nu hard bevestigd door de actualiteit. 

- Eveneens bevestigd door de huidige actualiteit is het HEA-verhaal van voorgaande jaren over 
de enorme invloed op volksgezondheid van veel door supermarkten verkochte producten voor 
consumptie. Specifiek gaat het dan om suikerhoudende producten: deskundigen stellen 
steeds vaker dat zonder deze suikers in de voeding het aantal mensen dat lijdt aan ziektes op 
termijn zo’n 70% zou kunnen dalen. Over de kostendaling voor zorg en bedrijfsleven dan nog 
maar niet te spreken 

- Het verhaal over alcohol, drugs en oorzaken van het hoge gebruik ervan in deze regio is nog 
steeds actueel. Het oorzakelijke van dit regionale megaprobleem is nog steeds niet 
onderzocht door de conservatieve houding hiervoor van de raden in de regio. Men doet 
slechts aan symptoombestrijding, zoals dat ook gebeurt inzake de zeer hoge mate van 
laaggeletterdheid die in onze subregio West-Friesland Oost heerst. 
Met alcohol- en drugsgebruik onder jongeren staan Enkhuizen en West-Friesland Oost in de 
top van Nederland. Wat betreft laaggeletterdheid staat Enkhuizen daadwerkelijk aan de top in 
Nederland! 

- En last but not least: wederom heeft het zwembad een enorm extra bedrag nodig om te 
kunnen blijven bestaan, 166.000 euro deze keer. 

 
Het is wel leuk te noemen dat waar de raad met regelmaat zaken afwijst waar HEA mee komt, de 
colleges die zaken uiteindelijk wél verwerken in hun voorstellen. Het laatste voorbeeld daarvan is het 
plan tot creëren van meer ligplaatsen voor mensen die willen gaan wonen op water. Een loffelijk 
streven waar HEA het mee eens is! 
 
De zaken zijn in Enkhuizen niet onder controle. Wel enigszins vanuit financieel oogpunt bezien, maar 
absoluut niet vanuit maatschappelijk oogpunt en wat betreft het behalen van gestelde doelen binnen 
termijnen. 
Financieel gezien zijn de zaken ook eigenlijk niet onder controle, als men in het achterhoofd houdt dat 
alcohol, drugs, laaggeletterdheid en foute voedingswijzen de samenleving op termijn financieel 
gigantisch belasten. Het is geen direct aantoonbare belasting, maar wel degelijk iets dat uiteindelijk 
ongelooflijk veel geld kost. Ook de grote brain drain waaraan Enkhuizen en West-Friesland al 
jarenlang onderhavig zijn, belemmert de ontwikkeling van stad en regio. 
 
Ook het riool is niet onder controle. Jarenlang is de raad voorgehouden dat het riool goed 
onderhouden werd, goed geïnspecteerd werd, dat men de zaken in de hand had en wist waar men het 
over had. Dit blijkt keihard onwaar geweest te zijn. De opeenvolgende colleges vóór het huidige 
college hebben de raad maximaal onjuist geïnformeerd over de toestand van het riool. In de ogen van 
HEA is dit een aan nalatigheid grenzend falen in communicatie en waarheidsbevinding en totaal 
onacceptabel, zoals wij ook in februari al min of meer gesteld hebben. 
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Door dit alles gaat de burger niet te vermijden grote lastenverhogingen krijgen wat betreft rioolheffing. 
De overheid faalt, de burger betaalt: zoals gewoonlijk dus. HEA zal de optie steunen die de burger z’n 
jaarlasten het minst laat stijgen en kiest daardoor voor het uitsmeren van die lastenverhogingen over 
een meerder aantal jaren. 
 
Verder heeft HEA reeds in een eerder stadium aangegeven dat wat haar betreft het gebied waarop nu 
de katholieke kerk en de gedateerde bejaardenwoningen van Wilgaerden staan, gebruikt kan worden 
om een mooi nieuw plan voor de binnenstad te ontwikkelen. Waarmee HEA dus ook aangeeft dat ze 
vindt dat de katholieke kerk en de gedateerde woningen van Wilgaerden gesloopt mogen worden ten 
bate van nieuw te ontwikkelen plannen voor dat gebied. 
 
Naast dit alles willen wij ook aandacht vragen voor de kleine dingen des levens zoals toegankelijkheid 
van de stad en haar voorzieningen voor iedereen. Mensen met rollators, kinderwagens, moeders die 
kinderen naar school brengen: ze dienen niet belemmerd te worden door onnodige obstakels, 
onbegaanbare wegdekken en trottoirs of door sneeuw en ijs spiegelglad geworden 
basisschoolomgevingen. Hier moeten we blijvend aandacht aan schenken. 
Zoals dat ook voor de nagel aan de Enkhuizer doodskist geldt: het Parkeren. Nu momenteel een 
probleem wordend in de omgeving van Kaasmarkt en Noorderhavendijk, straks weer ergens anders. 
De binnenstad wordt overbevolkt als er steeds meer woongelegenheid ingebreid wordt zonder ruimte 
te creëren voor basale voorzieningen als parkeren, groen, speelgelegenheid voor kinderen etc. 
 
Voor een aantal door ons genoemde zaken zullen wij raadsinstrumenten inzetten, hetzij onder naam 
van HEA hetzij in gezamenlijkheid met en/of op uitnodiging van andere fracties. 
 
Uiteindelijk willen wij deze korte Algemene Politieke Beschouwingen afsluiten met dat voor HEA 
democratie staat en valt met vrijheid van meningsuiting en de daaraan onverbrekelijk vastgeklonken 
zittende vrijheid van informatievoorziening. Zonder goede informatievoorziening is er geen complete 
mogelijkheid van vrijheid van meningsuiting. 
Een college welk een gemeenteraad niet volledig of onjuist informeert begaat een democratische 
doodzonde en plaveidt daarmee de weg naar opheffing van de democratie. 
HEA heeft gemerkt dat het huidige college daadwerkelijk z’n uiterste best doet de raad goed en 
volledig te informeren en te betrekken bij alles wat het doet. Hierdoor kan het dualisme zoals Elzinga 
dat bedoeld had ook op die manier werken en de democratie bevorderen. Nu moet alleen nog het 
conservatieve deel van de gemeenteraad dat vaak nog puur monistisch denkt en te werk gaat, zich 
aanleren wat democratie behelst. 
 
Met een goede hoop naar de toekomst toe, 
 
 
Namens de fractie van Het Enkhuizer alternatief, 
Hans Langbroek 
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Lijst Van der Pijll (LvdP) 
 
Ik wil de wens uit spreken dat we de komende periode in open en eerlijk overleg met het bespreken 
van alle argumenten gezamenlijk tot weloverwogen beslissingen komen die ten nut zijn van Enkhuizen 
en haar burgers.  
Verder hoop ik dat alle partijen zich ook de laatste maanden van deze raadsperiode zullen inzetten 
voor het belang van de stad en haar burgers en naar de verkiezingen toe een scheiding kunnen aan 
brengen tussen partijbelangen en gemeente belangen. 
 
 
Bram van der Pijll, 
fractievoorzitter 


