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Socialistische Partij (SP)
Enkhuizen op de goede weg in moeilijke tijden
Landelijke ontwikkelingen
De wereld is in beroering. En daarmee ook Europa, Nederland en Enkhuizen.
Wanneer het waait in Brussel of Den Haag stormt het flink rondom haar inwoners. De verwachting is
dat de wind afneemt naarmate je verder weg raakt van de storm maar het tegendeel is waar. Het
politieke klimaat is instabiel. De klimaatverandering treft niet alleen ons weer maar ook onze
maatschappij.
En dat heeft zijn weerslag op de mensen om ons heen.
Het afgelopen jaar was een heftig jaar. De vluchtelingenproblematiek, de crisis die langdurig aanhoudt
met de daarmee gepaard gaande bezuinigingen, de verharding van de maatschappij, de toenemende
polarisatie op meerdere terreinen, de decentralisaties, de SED-fusie en ga zo maar door. De
economie is kwetsbaar, de sentimenten lijken belangrijker dan ooit, de vluchtelingenproblematiek en
recentelijk de Brexit laat beurzen en koersen op hol slaan.
Met het ‘samen de trap op en samen de trap af’ principe neemt de onzekerheid, ook voor de
gemeente, weer toe.
Waar staan wij voor
We zijn inmiddels halverwege de raadsperiode en voor ons ligt de kadernota 2017.
e
Inmiddels de 4 op rij van een college waar een wethouder van de SP deel van uitmaakt.
De kernwaarden van de SP zijn menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
Vorig jaar sprak ik over de groeiende kloof tussen arm en rijk, werkend en werkeloos, ziek en gezond,
jong en oud, allochtoon en autochtoon. De kloof is niet verkleind, integendeel de kloof tussen
verschillende bevolkingsgroepen is gegroeid. En dat is voor de SP onverteerbaar. Onze inzet zal zijn
om, daar waar mogelijk en daar waar het in onze macht ligt, de kloof te dichten.
Door de aanhoudende crisis raken steeds meer mensen in de schulden. Door verlies van werk,
teruggang in uitkering, of echtscheiding, waardoor de woning met schuld verkocht moet worden.
Een mens blijft een mens die menswaardig behandeld hoort te worden ongeacht de situatie waarin
deze mens zich bevindt. Door de verharding in de maatschappij dreigen we de mens uit het oog te
verliezen. Dat is voor de SP onverteerbaar.
Waar regels niet deugen en verkeerd uitpakken moeten we repareren. Het is onverteerbaar dat we
jongeren onder de 27 met een eigen huishouding een wachttijd opleggen wanneer hun flexcontract
stopt, in afwachting van het volgende flexcontract voor een onzeker aantal uren. We jagen hen òf de
schulden òf de criminaliteit in. Slechts een van de voorbeelden. Wij zullen uit alle macht proberen om
dit te keren. De weg naar andere fracties, ook binnen de andere 6 West-Friese gemeenteraden, is
eenvoudiger begaanbaar doordat we hen vaker spreken via de bijeenkomsten van de ‘Raden aan zet’.
Hele nuttige bijeenkomsten waaruit ook andere initiatieven ontstaan.
Sociaal Domein
Nederland staat inmiddels niet meer in de top 10 van landen die de rechten van kinderen goed heeft
e
e
geregeld. Op de kinderrechten ranglijst zijn we gedaald van de 2 naar de 13 plaats. Er groeien meer
kinderen op in armoede en de toegang tot de jeugdzorg is in sommige gemeenten niet goed geregeld.
Wij complimenteren het college met het vasthouden aan een zo sociaal mogelijk beleid.
Maar ook de positionering van het stadsteam, dat zich kan richten op de benodigde zorg en zich
minder hoeft te laten leiden door het beschikbare budget is een schot in de roos gebleken.
De SP heeft er vertrouwen in dat het college dit beleid verder zal uitbouwen.
In eerste instantie was door kabinet van VVD-PvdA de keuze gemaakt om drie jaar het budget voor
het Sociaal Domein te oormerken, maar heeft daar uiteindelijk toch vanaf gezien.
In Enkhuizen heeft de raad besloten om budget wat nog niet is uitgegeven wel in een reserve Sociaal
Domein te laten vloeien. Niet om het daar op te potten maar omdat het misschien nog hard nodig is.
Pas na enige jaren zal duidelijk zal zijn hoe de takenoverheveling daadwerkelijk uitpakt. Een
verstandig besluit, want we zijn er nog lang niet.
Zoals ook in het coalitieakkoord ‘Samen Stelling voor stad en zorg’ is benoemd ligt er een taakstelling
op het gebied van preventie. Dat dit college inzet op meer voorliggende voorzieningen op het gebied
van onderwijs en welzijn om de problemen eerder op het spoor te komen heeft volledig de instemming
van de fractie van de SP. Voorkomen is nog steeds beter en goedkoper dan genezen.
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Regelmatig wordt over Enkhuizen gesproken als zijnde een regiegemeente. Daarbij ontstaat altijd het
beeld dat Enkhuizen als regiegemeente meer taken moet afstoten. Nooit komt bij een regiegemeente
ter sprake dat er taken bij komen. Deze discussie wil de fractie van de SP graag aan.
Met de overheveling van taken vanuit de landelijke en provinciale overheden naar de gemeente toe
zal deze discussie gevoerd moeten gaan worden. Van de gemeente wordt verwacht dat zij van dichtbij
beter kunnen beoordelen welke zorg nodig is. Daar staat de SP helemaal achter. Maar van
gemeenten wordt wel verwacht om te realiseren wat de landelijke overheid niet voor elkaar kreeg,
namelijk dezelfde of meer zorg voor minder geld. Dit vraagt een andere aanpak. Wanneer de zorg
uitsluitend aan ‘de markt’ wordt overgelaten en de gemeente alleen maar de knip hoeft te trekken gaat
ook deze aanpak niet brengen wat men beoogt.
Inmiddels kan wat de fractie van de SP betreft de conclusie getrokken worden dat ‘de markt’ ons op
het gebied van zorg en ondersteuning niet heeft gebracht wat velen in dit land hadden verwacht. Ik
noem u maar even het debacle van de thuiszorg. Trouwens in Enkhuizen ook heel netjes opgelost
door dit college. Wij horen op de straat veel lof over deze aanpak.
De economie
We hebben hoge verwachtingen van de ontwikkelingen van het REZ. Het aantal inschrijvingen op de
aanbesteding viel tegen maar zoals het er nu uitziet zal de ontwikkeling toch doorgang vinden. De
ondernemers in de stad zitten met smart te wachten op de economische spin-off die dit met zich mee
zal brengen. Want ook de ondernemers zijn zwaar getroffen door de crisis. Zoals in de nieuwsbrieven
van het OFE te lezen valt zijn ze positief over deze ontwikkelingen en het feit dat er eindelijk
voortgang zit in dit dossier.
Een stichting stadsmanagement is absoluut noodzakelijk om de ondernemers met de neuzen dezelfde
kant op te krijgen. Daarvoor is het volgens onze fractie van belang dat ondernemers ook inzien dat
oud zeer opzij geschoven moet worden en men inziet dat 1+1 3 kan zijn als de wil er maar is. En daar
ziet het er nu wel naar uit. Er zijn volop ontwikkelingen gaande die de komende jaren hun uitwerking
zullen krijgen en die onze steun verdienen als de samenwerking goed op gang is gekomen.
Een van de pijlers van de stadsvisie is het toerisme. Het beleid wat hierop ontwikkeld moet worden
n.a.v. de routekaart naar de toekomst zal niet zonder inzet van middelen kunnen. Wij willen graag een
gastvrije, aantrekkelijke stad zijn. Niet alleen in de zomer- maar ook in de wintermaanden. De stad op
de kaart zetten in de wintermaanden is iets wat de aandacht vraagt. De slogan Holland boven
Amsterdam spreekt ons aan. De overloop van toeristen in onze hoofdstad willen we voor een deel
graag hier ontvangen. Want Holland stopt niet bij Amsterdam, ook niet in de wintermaanden. Graag
horen we welke plannen in samenwerking met de DMO hiervoor uitgewerkt worden. De bundeling van
kennis en middelen in deze organisatie om West Friesland op de kaart te zetten en hiermee meer
bezoekers naar onze regio te trekken is een uitstekend initiatief. We spreken de hoop uit dat dit wel
zal leiden tot concrete stappen. Op één van de bijeenkomsten van de ‘Raden aan Zet’ is een
presentatie gegeven, waarbij de focus lag op bijeen brengen van bestaand beleid en geen geheel
nieuw beleid ontwikkelen. Maar wat ons het meest aansprak was de slagkracht. We vragen de
wethouder de vaart erin te houden.
De kadernota en het onderhoud
Een financieel gedegen beleid is een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief.
Een lastige opgave in een tijd waarin er nog geen eind aan de bezuinigingen lijkt te komen. Toch is
het ook dit jaar weer mogelijk gebleken. Zoals in het coalitieakkoord is afgesproken blijft ook dit jaar de
verhoging van de OZB beperkt tot het inflatiepercentage.
Hier en daar moet een noodverband worden gelegd, zoals bijvoorbeeld een onttrekking uit de
algemene reserve vanwege het eerder moeten uitbetalen van het vakantiegeld. Dit zijn besluiten van
overheidswege genomen die dan met dit noodverband moeten worden opgelost. Het heeft de
instemming van onze fractie.
De reservepositie van de gemeente Enkhuizen is redelijk. De fractie van de SP is nooit tegen het
inzetten van reserves in mindere tijden geweest. De restrictie die wij daarbij aangaven was, dek
structurele uitgaven niet met een uitname uit de algemene reserve. Er wordt door het college
voorgesteld om een deel van de algemene reserve in te zetten voor meer incidentele uitgaven dan
alleen het eerder te betalen vakantiegeld. De grootste uitname is de afschrijving van de
vervangingsinvesteringen in 2015.
Het onderhoud van de stad kost veel geld. Nu de vervangingsinvesteringen van overheidswege met
ingang van 2016 geactiveerd moeten worden lijkt dit op de korte termijn wat lucht te geven. Zoals het
college zelf ook aangeeft blijft het ook in de toekomst lastig om de benodigde middelen voor
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vervanging van de kapitaalgoederen te vinden. Het voorstel van het college om afspraken te maken
om bijvoorbeeld 50% van positieve exploitatieresultaten uit de toekomst in te zetten voor het
toekomstige onderhoud kan op onze instemming rekenen.
Daarom kunnen wij ook akkoord gaan met het ten laste van de algemene reserve brengen van de
vervangingsinvesteringen die in 2015 zijn gedaan voor een bedrag van € 713.000. Hiermee wordt
voor een bedrag van € 61.000 meer ruimte gecreëerd voor toekomstige investeringen in de stad.
We zullen alles op alles moeten zetten om het onderhoud van de stad ook voor de toekomstige
generatie betaalbaar te krijgen en te houden. En dat is een proces wat strikt bewaakt moet worden en
waar wij als raad nauw bij betrokken willen worden en blijven om zo te voorkomen dat we over een
aantal jaren weer in dezelfde situatie terecht komen en het onderhoud deels niet meer kunnen
betalen. Waar bespaart kan worden moeten we keuzes maken. Maar we vragen het college ook om te
kijken naar andere, goedkopere maar minstens zo praktische oplossingen. Om een voorbeeld te
noemen: de beschoeiing in een waterrijke stad als Enkhuizen. Moet overal de beschoeiing vervangen
worden of kijken we net als bij onze buurgemeente ook naar alternatieven op het gebied van de
oeverbeschermingen?
Maar zoals eerder in deze raad ter sprake kwam wordt het tijd voor een taakstelling voor het budget
wat naar het zwembad gaat. We zien het voorstel van het college hiervoor graag tijdig tegemoet,
zodat dit meegenomen kan worden in de programmabegroting voor 2017.
Tot slot
Vorig jaar eindigden we de Algemene Politieke Beschouwingen met onze teleurstelling uit te spreken
in de houding van een deel van de oppositie.
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.
Vorig jaar nodigden wij u ook uit om constructief mee te denken. De fractie van de SP is verheugd om
te constateren dat een aantal partijen de uitnodiging heeft aangenomen.
Wij nodigen u nogmaals uit om samen te werken op en mee te denken over de inhoud van plannen
die bijdragen aan een mooie toekomst voor Enkhuizen, haar inwoners en bezoekers.
Rest ons nog om het college, het ambtenarenapparaat en collega’s te bedanken voor de
samenwerking.
Fractie SP
Margreet Keesman
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Democraten 66 (D66)
D66 heeft vorig jaar bij de behandeling van de kadernota de beginselen van behoorlijk openbaar
bestuur gebruikt als onderlegger. Dit jaar is ons thema: informatie.
Welbekend zijn de artikelen in de Gemeentewet (artikelen 169 en 180) die betrekking hebben op de
informatieplicht. Het college en de burgemeester hebben de plicht de gemeenteraad alle informatie te
verschaffen waar deze om vraagt, de passieve informatieplicht. Daarnaast geldt bovendien een
actieve informatieplicht: college en burgemeester moeten de raad alle informatie verschaffen die de
raad nodig heeft “voor de uitoefening van zijn taak”, zoals dat in beide wetsartikelen staat. Daarmee
heeft de gemeenteraad in beginsel een sterkere informatiepositie ten opzichte van het college en de
burgemeester dan de Kamer ten opzichte van de regering. Het gaat bij informatievoorziening niet
louter om een technische kwestie. Het raakt aan het hart van de democratische controle op het
bestuur. Een volksvertegenwoordiging kan haar controlerende rol alleen vervullen, als zij over alle
informatie kan beschikken die voor de controle nodig is. De lokale volksvertegenwoordiging is
uiteindelijk het enige orgaan dat het handelen van het college en de burgemeester legitimeert. Goede
informatievoorziening is daarvoor onontbeerlijk.
Concrete instrumenten zijn onder meer mondelinge vragen, schriftelijke vragen, technische vragen,
interpellatie, raadsonderzoeken en rapporten van rekenkamer(-commissie), accountant en
ombudsman. Daarnaast geeft het college in raadsvoorstellen informatie over beleidsproblemen en oplossingen en informeert het college de raad ook via memo’s en raadsbrieven. De resultaten van
doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken
(zogeheten 213a-onderzoeken) door het college dienen ook aan de raad te worden verstrekt.
Tenslotte moet het college bij de uitoefening van zijn eigen wettelijke bevoegdheden vooraf de raad
informeren, als de raad dat vraagt of als die uitoefening “ingrijpende gevolgen kan hebben voor de
gemeente” (artikel 169 lid 4).
Toegang tot informatie
D66 is niet tevreden over de informatiestroom, we hebben grote moeite met de manier waarop
informatie beschikbaar is op het internet ook de problemen met de live verslagen van de commissies
en de raadsvergadering zijn zeer storend. Het is uiterst merkwaardig in de huidige tijd van big data en
overal mobiele toegang te moeten constateren dat de digitale informatie rond de gemeenteraad, van
het op afstand volgen van de vergaderingen tot het terugzoeken van informatie uit het verleden, niet
goed voor elkaar is.
Informatie van het college
Het college laat steken vallen met de actieve informatieplicht. Vaak vragen fracties om informatie die
in onze ogen nodig is voor een goede invulling van onze rol als volksvertegenwoordiging en dus op
voorhand verstrekt had moeten worden door het college.
D66 wil proactief geïnformeerd over toezeggingen of raadsinstrumenten die niet door het college
opgepakt worden.
Het lijkt ons verstandig dat het college komend jaar serieus werk gaat maken van de wettelijke
informatie naar de raad inclusief de 213a-onderzoeken.
Openbaar, besloten en geheim
Veel ergernis is er onder burgers en raadsleden over de onduidelijkheid van de status van diverse
bijeenkomsten en informatie. Dit moet anders en D66 is blij dat nu eindelijk geregeld gaat worden. Wat
D66 betreft is alles openbaar tenzij dit wettelijk niet mogelijk is.
Openheid en transparantie zijn van groot belang voor de democratische controle van het openbaar
bestuur.
D66 wil een bestuursstijl die vertrouwt op de eigen kracht van mensen en het algemeen belang boven
het eigen belang stelt. Het bestuur moet betrokkenheid tonen, openheid betrachten en beschikken
over empathisch vermogen.
Fractie D66
Alle besluiten van de raad zijn terug te vinden in de ‘gestemd wijzer’ hier houdt D66 de besluiten en het
bijbehorende stemgedrag van de raad bij.
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ChristenDemocratisch Appèl (CDA)
I.

Algemeen

II.








III.






IV.




De Raad en het College van Enkhuizen zijn goed op weg. De drie pijlers van het coalitieakkoord
worden uitgevoerd en het gaat onder, niet altijd makkelijke omstandigheden relatief, goed met
Enkhuizen. Het CDA stelt het volgende vast:
Financieel en gemeentelijke samenwerking
Er is sprake van een sluitende meerjarenbegroting zoals uit het coalitieakkoord volgt. Een prima
prestatie in deze tijd. Hoewel sluitend, hebben we hierbij wel te maken met toekomstige onzekere
inkomsten uit bijvoorbeeld het gemeentefonds en het sociaal domein. Rekenen met onzekere
bedragen hoort deels bij vooruitzien en politiek, maar doordat de financiële positie van Enkhuizen
terugloopt blijft dit een punt van zorg en aandacht voor het CDA.
Dat de lasten voor de burgers, conform de CDA gedachte, slechts worden verhoogd met het
inflatiepercentage word ondersteund en wij kunnen ons vinden in de kaders als gesteld door het
college
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.
2016 is het jaar waarin de SED organisatie zich heeft moeten bewijzen. We hopen dat de lessen
die hier geleerd zijn, de basis vormen voor 2017 en verder.
De Raad van Enkhuizen staat door toenemende gemeenschappelijkheid verder op afstand. Soms
word geworsteld met de vraag hoe te kunnen sturen op een schip dat niet alleen van ons is. Het is
aan de Raad en het College gezamenlijk om lokale besluitvorming, maar regionale samenwerking
het uitgangspunt te laten zijn. Borging van de unieke identiteit van Enkhuizen vraagt extra
aandacht
Sociaal Domein
De gevolgen van decentralisaties binnen het sociaal domein worden in onze gemeente goed
opgevangen. Door de tussentijds veranderende regelgeving is het sociaal domein, een beetje als
zeilen met een regelmatig veranderende windrichting en een mogelijk tussentijds wijzigende
bestemming. Hoewel monitoring van gegevens gewenst is, maar vaak nog lastig te verkrijgen, is
het feit dat het CDA of het gemeentebestuur relatief weinig klachten ontvangt een indicator dat het
over het algemeen genomen met de verstrekking van zorg goed gaat. Een resultaat dat er mag
zijn. Het CDA ondersteunt de gedachte om laagdrempelige voorzieningen in te zetten aan de
voorkant van de zorg, waarbij direct cliënt contact het uitgangspunt is
Het baart het CDA zorgen dat het gemeenten landelijk bezien niet lukt om 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.
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.
Economie
Zoals ook in de voorgaande 2 kadernota’s van deze regeerperiode, en de vele jaren ervoor, is het
CDA blij dat er met een partner gesproken wordt over de ontwikkeling van het REZ gebied, wel
hoopt het CDA dat zij in deze algemene beschouwing voor het laatst schrijft dat het CDA uitkijkt
naar de ontwikkelingen en spreekt haar hoop uit dat in de kadernota 2018, de ontwikkeling van
het gebied een feit is.
Ten aanzien van stadsmanagent verwachten wij meer concrete voorstellen alvorens het CDA
instemt met verruiming van de budgetten
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V.


Wij zijn blij dat er een start gemaakt is met ondergrondse afvalinzameling in de binnenstad, een
verbetering van het straatbeeld. Echter in de buitenwijken blijken de (toekomstige) drie
rolcontainers een steen des aanstoots te zijn. We roepen het college op om alternatieven te
onderzoeken.
Kapitaalgoederen
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.



Wij zijn blij dat de portefeuillehouder ons keuzemogelijkheden voorlegt wat betreft onderhoud
kapitaalgoederen, zodat het CDA een goed afgewogen keuze kan maken. Met belangstelling zien
we
de voorstellen tegemoet. Wij ondersteunen de gedachte om niet strategische
kapitaalgoederen en infrastructuur welke niet essentieel is af te stoten



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.



Enkhuizen heeft een grote kunstcollectie zowel historisch als modern, welke het waard zijn om
jaarrond gezien te kunnen worden. Een permanente tentoonstelling hiervan word door het CDA
toegejuicht

We wensen Raad en College veel succes toe bij haar gemeenschappelijke taak!
Namens de CDA fractie,
Laurens Venneman.
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Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
De VVD-fractie in Enkhuizen is een sociaal-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.
Vanuit bovenstaande uitgangspunten hebben wij de Kadernota 2017 met aandacht gelezen. Dit leidt
bij ons tot de volgende opmerkingen, kanttekeningen en standpunten.
Sociaal domein
De decentralisaties laten zien welke verbetering mogelijk is indien de overheidsdominantie in de
zorgverlening wordt losgelaten en op lokaal niveau naar de optimale mix tussen regulering,
maatschappelijk ondernemerschap en maatwerk wordt gestreefd. Onze complimenten gaan uit naar
de verantwoordelijke portefeuillehouder, die ondanks zijn socialistische achtergrond dit sociaal-liberale
beleid in Enkhuizen tot een succes heeft gemaakt. De ambitie van het college om in te zetten op het
beschikbaar maken en houden van voorzieningen met een preventieve werking zullen wij
ondersteunen.
Recreatieoord Enkhuizer Zand
De VVD-fractie is verheugd dat in deze kadernota de informatievoorziening aan de raad meer
diepgang heeft dan het doorsturen van een nieuwsbrief voor campingbewoners. Samen met de
informatie die wij uit de media mogen ontvangen kunnen wij zo als raadsleden bijna volgen wat de
stand van zaken is in dit gevoelige dossier. Wij, en velen buiten deze raad met ons, zijn zeer
benieuwd hoe het hanteren van de gunningscriteria als leidraad, en dus niet als kader voor de
onderhandelingen, gaat leiden tot een juridisch houdbare uitwerking.
Beheer openbare buitenruimte
De buitenruimte in onze gemeente heeft een tweeledig doel: het is de omgeving waarin onze inwoners
wonen en werken, maar ook ons visitekaartje voor grote hoeveelheden toeristen. Voor de VVD-fractie
is het beheer hiervan niet iets wat kan afhangen van de toevalligheid van de hoeveelheid geld die
“over was” toen we hadden gedaan wat we verder nog wilden. Het storten van rekeningresultaten, hoe
sympathiek ook, lijkt ons niet de weg om de budgettaire krapte te bestrijden.
De aan de kadernota toegevoegde bijlage geeft een duidelijk inzicht aan de raad voor wat betreft de
keuzes die er gemaakt kunnen worden. Het verloop van de financiële ruimte laat zien dat richting
2020 in ieder geval enkele van de gepresenteerde voorstellen gehonoreerd zal moeten worden. Op
voorhand is de VVD-fractie geen voorstander van het bezuinigen op sport- en speelvoorzieningen.
Een definitieve keuze zullen wij na de eerste termijn maken.
Economisch beleid
Het economisch beleid van de gemeente is moeilijk uit deze Kadernota te destilleren. Verder praten
over de weekmarkt, hopen op impulsen van het REZ, Stadsmanagement waar meer geld lijkt te gaan
zitten in mensen en woorden dan daden geven een diffuus beeld. Als we dat koppelen aan het
wezenlijke verschil in locatiebeleid tussen de verkoop van bankproducten (mag wel), de verkoop van
paspoorten en rijbewijzen (mag ook) en de verkoop van fietsen (dat mag dan natuurlijk niet) of het
vestigen van een supermarkt in een autobedrijf (dat mag niet maar dan regelen we dat het toch weer
wel mag) blijven wij in verwarring achter. Terwijl de gemeentelijke organisatie als een moderne Don
Quichotte strijdt tegen windschermen gaat onze waardering uit naar de ondernemers die desondanks
toch in Enkhuizen blijven ondernemen; u heeft flink wat uithoudingsvermogen!
Financieel beleid
De doelstelling om tot een structureel sluitend en duurzaam evenwichtig meerjarenperspectief te
komen wordt door de VVD-fractie gedeeld. Toch hebben wij het gevoel dat de rozengeur en
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maneschijn die de Kadernota op dit gebied uit poogt te stralen wat misplaatst is. Dit gevoel wordt
gevoed door de volgende elementen:
o
o
o
o

er wordt wel bezuinigd want de budgetten worden niet geïndexeerd, er wordt dus bezuinigd met
de bekende kaasschaaf;
we maken de begroting dekkend met een onttrekking van € 1,1 mln. aan de algemene reserve en
ongeveer een ton uit andere reserves;
in het financiële resumé op pagina 12 wordt de onttrekking van € 713.000 voor de openbare
ruimte achterwege gelaten (dat ziet er een stuk beter uit…);
Voor de prijsontwikkeling wordt, afgezien van de gemeenschappelijke regelingen, rekening
gehouden met 0,6% terwijl de algemene uitkering, toch onze belangrijkste inkomstenbron, uitgaat
van 1,5%.

Resumé
Het beeld dat bij ons achterblijft is een begroting waar spanning op zit, met gelukkig een ruim bemeten
spaarvarken zodat we de pijn niet hoeven voelen. Dat voldoet niet aan ons beeld van een duurzaam
evenwicht in de begroting. De VVD-fractie heeft vooralsnog geen behoefte aan het aankondigen van
moties of amendementen; hiervoor wachten wij de eerste termijn af.
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Partij van de Arbeid (PvdA)
Lokaal, voor elkaar
In deze raadstermijn zijn wij druk bezig met de transities: de verandering van de verzorgingsstaat naar
de participatiemaatschappij. Een bestuur dat van „zorgt en bepaalt voor” gaat naar een bestuur dat
“samen optrekt met onze bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties”.
Naast deze ontwikkeling zijn er een aantal zaken die, volgens de PvdA, om aandacht vragen:
Openbaarheid
Er wordt geworsteld met de openbaarheid van bestuur. Openbaarheid van bestuur houdt volgens de
PvdA in dat inwoners vroeg betrokken worden als er nieuw beleid gemaakt wordt.
Dat is op dit moment niet het geval. Dat zien we bij het verkeersplan, het regionaal cultuur netwerk, de
discussie over de weekmarkt.
Versplintering
De steeds verdergaande politieke versplintering in de Enkhuizer gemeenteraad, nu inmiddels 8
fracties, is in dit opzicht ook een complicerende factor.
Inhoudelijke verarming
Het aantal inhoudelijke beleidsvoorstellen waarover aan de gemeenteraad een beslissing wordt
gevraagd vertoont een dalende lijn. Agenda’s worden korter, vergaderingen gaan vaker niet door.
Het college heeft bovendien de neiging om procesafspraken gelijk te stellen aan beleidsresultaten. De
PvdA heeft al eerder als zorg uitgesproken dat Enkhuizen op deze manier langzaam tot stilstand komt.
Versnipperd beleid
De behoefte om regionaal op te trekken heeft een versnipperde verantwoordelijkheid tot gevolg. Het
grote aantal regionale samenwerkingen leidt tot een gebrek aan overzicht.
Hoewel we vaak spreken van “grip krijgen op samenwerkingen”, lukt ons dat maar zelden.
Uitdagingen
In de zorg worden winsten weggesluisd. Het is geld dat moet gaan naar de handen aan het bed. De
PvdA roept het college op om hier nog meer aandacht aan te besteden in de contracten die we
afsluiten met zorginstellingen.
Miljoenen mensen zijn op de vlucht. Omzien naar elkaar is belangrijker dan ooit. Huisvesting heeft
prioriteit. Dat vraagt om daadkrachtig bestuur om te zorgen voor huisvesting voor iedereen. De PvdA
heeft behoefte aan informatie over wat andere raden in de regio hierover bespreken als dat
consequenties heeft voor onze gemeente.
Al weer een aantal jaren geleden zijn we in Westfriesland begonnen met het bestrijden van de
uitbuiting van werknemers uit Midden en Oost Europa. Er zijn op dit moment allerlei berichten over
uitbuitende uitzendbureaus. De PvdA vraagt zich af hoe dat hier in regio gesteld is. Hebben de
inspanningen om met correcte uitzendbureau’s te werken tot goede resultaten geleid en hoe zit het nu
met de huisvesting? Is dat nu goed geregeld?
De kadernota
In deze kadernota lopen verschillen onderwerpen door elkaar heen: aanpassing begroting 2016,
beleidsvoornemens voor 2017 en besluiten over subsidieplafonds. Dit maakt het niet overzichtelijker
als het gaat om de hoofdlijnen van het beleid voor volgend jaar.
Wij zien hierin een trend. Bijzaken zijn (te) vaak politiek-bestuurlijke hoofdzaken. De discussie over
drugsonderzoek in het riool, het gedoe over de parkeergelegenheid voor het buitenmuseum en de
zich maar voortslepende kwestie over extra verbouwingskosten van de Drommedaris zijn daar
voorbeelden van.
Het afgelopen jaar is er herhaaldelijk gevraagd om met voorstellen te komen vanuit visie en (integraal)
beleid. Ook in dit stuk zou dat beter kunnen.
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1. De omgevingswet zal de rol en werkwijze van de gemeente ingrijpend veranderen op het
gebied van ruimtelijke ordening. Aan deze wet kleven belangrijke keuzemogelijkheden, die
thuishoren bij de raad. Hoe zit het met het betrekken van de raad in dit proces?
2. Het subsidiebeleid moet nog een paar kinderziektes overwinnen. Voorstellen rondom
temporiseren van de bezuinigingen en de verhogen van het subsidieplafond worden niet
onderbouwd. Een tip van de sluier zou kunnen worden opgelicht.
3. Het onderhoudsplan kapitaalgoederen vraagt de raad keuzen te maken. Middels 1 alinea
moet de raad besluiten nemen over het weglaten van bruggen. Op het oog kunnen deze
bruggen wel weg, maar PvdA kan dit besluit pas nemen als we de juiste informatie hebben
over levensduur, investerings- en onderhoudskosten.
Meer in het algemeen moet het laten vervallen van bruggen in relatie staan met veilige routes
vanuit een nieuw verkeersplan voor de hele gemeente. Zaken als veilige routes van een naar
school, veilige en aantrekkelijke wandelroutes, aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers
krijgen daarin prioriteit.
De pijlers
In de kadernota wordt aangegeven dat in deze collegeperiode zwaar is ingezet op de eerste twee
pijlers van het coalitieakkoord;
1) behoud van de voorzieningen in het sociaal domein en de 2) versterking van de economie.
Daardoor is er volgens het college nu ruimte om het bestuurlijke accent voor het begrotingsjaar 2017
(en verder) te leggen op de derde pijler: het versterken van het onderhoud van de stad.
Deze insteek is te optimistisch. Het is maar de vraag of de in de kadernota voorgestelde
accentverlegging in het gemeentelijke beleid wel verstandig is. Volgens de PvdA is het logischer om
het werk bij de eerste twee pijlers wat steviger op te pakken.
Het werk aan de eerste pijlers is namelijk nog niet afgerond en vaak nog niet eens begonnen. Zo kan
op het moment van schrijven de jaarrekening van 2015 niet worden afgehandeld omdat er
onzekerheden zijn rondom de afrekening van de zorg in natura en de PGB gelden.
In 2017 zal langzaam aan zichtbaar worden hoe veranderingen voor onze stad uitpakken.
Bovendien kan de inrichting van het sociale domein transparanter worden weergegeven zodat de raad
haar controlerende taak op doelmatigheid en kwaliteit kan uitoefenen. De ontwikkeling van goede
prestatie-indicatoren is nodig om te kunnen zien of ingezet beleid ook effectief en van goede kwaliteit
is. Is het beleid tegen eenzaamheid onder ouderen effectief ? Doen we het juiste om mensen aan het
werk te helpen? Is de zorg voor de meest kwetsbare groepen in Enkhuizen goed geregeld?
Er is ook nog genoeg te doen: bijvoorbeeld we zien dat jongeren nog steeds niet meer bewegen dan
in 2011, terwijl het aantal mensen met overgewicht toeneemt. Dat is zorgelijk.
De inzet op het terugdringen van het gebruik van alcohol en drugs in onze stad blijft een
aandachtspunt.
Met oplopende overschotten in de reserve van het sociale domein is een meerjarenzorgraming
noodzakelijk om die overschotten te verantwoorden.
De tweede pijler wordt in de kadernota de arbeidsmarkt en de herontwikkeling van het Enkhuizerzand
genoemd. De economische versterking laat op zich wachten en de wethouder slaagt er niet in
resultaten te leveren of te laten zien. Het dossier REZ verdient niet de schoonheidsprijs en is niet
genoeg om te kunnen spreken van economische versterking. Het project staat nog steeds in de
kinderschoenen. Dat er sprake is van een goed gesprek met een ontwikkelaar betekent nog niet dat
daardoor de Enkhuizer economie verbetert. Ook is het zo dat deze herontwikkeling vooral het creëren
van een mooi recreatieterrein voor alle Enkhuizer tot doel heeft en in zoverre dus primair geen
economisch beleidsinstrument is.
De aanpak van de winkelleegstand en het beloofde stevige fundament onder het parkeerbeleid van
deze coalitie gaat veel te traag. Wel doet dit college onderhand een pilot met meer auto’s in de
binnenstad, maar een achterliggende visie ontbreekt nog steeds. Tot slot vragen wij ons af hoe ver het
college is met het ontwikkelen van een ondernemershuis om ondernemerschap in Enkhuizen te
stimuleren?
Welke concrete instrumenten gaat het college voorstellen aan de raad om de winkelleegstand te
verbeteren en op wat voor termijn?
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Interessante panden
De herontwikkeling van het SMC, misschien economisch wel de belangrijkste potentiële
ontwikkellocatie in de Enkhuizer binnenstad is verzand in juridische procedures, terwijl de gebouwen
verloederen. Geen enkel idee of voorstel van het college heeft de gemeenteraad hierover de
afgelopen tijd bereikt. Zelfs als panden op strategische locaties bijna aan de gemeente cadeau
worden gedaan, de katholieke kerk, kan het college niet aangegeven wat er mogelijk is.
Uw verwachting dat in 2017 het Oude Weeshuis, het Administratiekantoor, het Witte Hert 4 en de
panden aan de Bierkade allemaal verkocht worden lijkt ons vrij optimistisch.
Met de algemene uitgangspunten voor de begroting (paragraaf 3) kan de PvdA instemmen,
behalve als het gaat om de volgende punten:
Over de lijn om voor de gemeenschappelijke regelingen meer salarisstijging en prijsstijgingen toe te
staan dan voor het eigen apparaat heeft de PvdA de volgende vraag:
Nu het zo op een rijtje staat vragen wij ons af of het logischer is dat bij gemeenschappelijke regelingen
de gemeente de norm zou moeten hanteren dat salarisstijging en prijsstijgingen gelijk is aan die van
ambtelijk apparaat?
Wat is de mening hierover van het college?
De verhoging van de afvalstoffenheffing.
Gaan we nu meer betalen voor minder dienstverlening? De verbetering van de dienstverlening voor
de inzameling van gescheiden huisvuil door de aanleg van goede, (indien) mogelijk ondergrondse
opslagvoorzieningen waar inwoners hun gescheiden huisvuil kunnen aanbieden, gaat te traag.
Mensen brengen hun (plastic) huisvuil vaker naar een stortplaats. De lage frequentie van de huidige
manier van inzamelen van plastic is schadelijk voor de volksgezondheid.
Terwijl omliggende gemeente begonnen zijn met een hygiënisch en praktische manier van inzamelen
van plastic huisvuil, blijft Enkhuizen achter.
Klopt het dat ook in 2017 Enkhuizen nog steeds achterloopt met (de manier van) inzamelen van
plastic ten opzichte van onze omringende gemeentes, ook in vergelijking met een gemeente die een
historische binnenstad heeft?
Kan het college aangeven hoe dat komt en wanneer deze achterstand zal zijn weggewerkt?
Huidig financieel beeld
Bij dit onderdeel worden besluiten genomen t.a.v. de weekmarkt en verdere fasering van de laatste
trans. Deze voorstellen zijn inhoudelijk niet onderbouwd. Om de kosten van de weekmarkt al op
voorhand te reduceren is niet logisch als er ook een discussie moet plaatsvinden. Volgordelijk klopt dit
niet.
Wat is nu hier de beleidskeuze precies?
Is hier wel sprake van samen optrekken met de burgers?
Financiële gevolgen van projecten van ingezet en nieuw beleid die nog niet in de (meerjaren-)
begroting zijn opgenomen
Opmerkingen zijn elders gemaakt in de tekst, behalve bij:
K Het stadsmanagement.
Er wordt 30.000 euro per jaar gevraagd in de periode van 2017 t/m 2020. Het verzoek is om deze
kredietaanvraag te onderbouwen. Waarvoor is het krediet nodig en welke doelen gaat u er mee
bereiken?

Algemeen Politieke Beschouwingen bij de Kadernota 2017

Pagina 15 van 25

embargo tot het moment van uitspreken óf uiterlijk tot dinsdag 5 juli 2016 – 22.00 uurr

Nieuw Enkhuizen (NE)
Voor Nieuw Enkhuizen is het een bewogen jaar geweest, het is binnen de partij niet allemaal gegaan
zoals het had het gemoeten.
Wat resulteerde in het verlaten van ons raadslid van der Pijll, waarna wij verder gingen als een
eenmansfractie.
Ook het partijbestuur legde zijn werk neer.
Maar ook een jaar waar wij op het politieke vlak in samenwerking met onze coalitiegenoten en
oppositiepartijen vele zaken hebben kunnen realiseren.
De kunstgrasvelden op het Immerhornpark zijn aangelegd, al moeten er nog wel enkele kinderziektes
worden overwonnen willen we er met volle tevredenheid gebruik van kunnen maken
Het zo belangrijke rioolonderzoek, waar niet iedereen voorstander van was, was gezien de uitslag
heel goed, met dit gegeven kunnen we verder in acties in het kader tegen alcohol en drugs. Geen kop
meer in het zand, maar helder en duidelijk beleid om de problemen aan te pakken.
Wij denken aan voorlichting, steun aan gezinnen en lik op stuk beleid richting dealers. Huisuitzetting
indien noodzakelijk, pamperen helpt niet.
De herontwikkeling van het Enkhuizerzand is dan toch eindelijk van start gegaan en wij vertrouwen er
dan ook op, dat als de handtekeningen in het najaar gezet zijn er voor een ieder in Enkhuizen een
mooi recreatieoord wordt neergezet wat de economie van Enkhuizen een oppepper zal geven.
Toch willen wij graag zien dat het college geld vrijmaakt om het zandstrand te verhogen, dit kan niet
nog twee jaar wachten
Ook het overloop pad van plantsoen naar het strand is toe aan een behoorlijke opknapbeurt.
Dat pad moet volgens afspraak teruggebracht worden.
Op dit moment verloedert het behoorlijk.
Het onderzoek om meer parkeerplaatsen te creëren achter de Pipe Life zal er ook voor zorgen dat
meer toeristen de stad per auto kunnen bezoeken. Wij willen wel dat er nu wordt doorgepakt!
Op verschillende plekken in de stad zijn en worden nog werkzaamheden aan de straten verricht, het
Verlaat en omgeving, Douwe Brouwerweg, Piet Smitsstraat etc, wat de uitstraling van Enkhuizen er
alleen maar mooier op maakt.
Er is ook een slag gemaakt met het stadsteam, wat langzaam zijn vruchten begint af te werken.
Wat ons wel verbaasd is dat het laaghangend fruit zoals een opgeruimde westerstraat (geen
uitstallingen) nog steeds niet geregeld is Wij zijn bang dat dit weer een herhaling van zetten gaat
worden en dus veel praten. Maar weinig actie!
Ook wonen boven winkels vinden wij een goede zaak, maar wel onder de conditie dat er bijgedragen
wordt per appartement aan het parkeerfonds.
Ook zijn er toch nog een aantal zaken die we voor de komende periode met spanning tegemoet zien.
-

het parkeerplan - durven we als raad door te pakken of wordt het weer een verkiezingsitem
zoals we dat al 20 jaar doen
terrassenbeleid in Enkhuizen - en dan niet alleen het beleid, maar ook aan de uitstralingen van
de terrassen (uniformiteit past bij deze mooie stad)
oplossing van het conflict inzake het SMC
de Havenvisie - wordt er nog gekeken naar het privitariseren van de havens.
de Brede school

Nieuw Enkhuizen gaat er op toezien dat er meer mogelijkheden voor de ondernemers zullen zijn.
Ondernemers met goede initiatieven moeten niet worden tegengewerkt.
Als gemeente moeten wij lef tonen en via aanpassingen van bestemmingsplannen ondernemen in de
stad mogelijk maken.
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Nieuw Enkhuizen is geschrokken van de grote overschrijding op het ICT binnen de SED en willen hier
graag een onderzoek naar.
Wij wensen dat er werk gemaakt wordt van een mooi evenemententerrein langs het schootsveld.
Het zou voor Enkhuizen een verademing zijn als er eindelijk eens wat gedaan gaat worden aan de
winkelstraat
Nieuw Enkhuizen vindt het een heikel punt het onderhoud van de stad, het onkruid in de straten, het
groen in de putten (wat verstopping veroorzaakt)
We willen dat het onderhoud van de stad de komende periode de hoogste prioriteit krijgt.
Nieuw Enkhuizen zal ons de komende periode bezig houden met alles wat Enkhuizen zo mooi maakt
en zullen alles met grote belangstelling volgen, en onze ogen en oren goed open houden en hopen
dat we met alle politieke partijen tot goede maar verantwoorde besluiten komen.
Michel de Jong
Fractievoorzitter Nieuw Enkhuizen
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ChristenUnie/SGP (CU/SGP)
Beschouwingen bij de Kadernota; vooruitblik naar 2017
De wereld om ons heen is erg onrustig. Ook in Europa worden we vaker geconfronteerd met
aanslagen en wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging. Daarnaast is
er veel onrust op de financiële markten en wat zullen de gevolgen zijn van de zogenaamde Brexit?
Voordeel van lage rente is meestal wel dat er meer wordt besteed in het MKB. We hopen dat het in elk
geval positief zal uitwerken voor de middenstand in Enkhuizen.
Helaas zijn er nog steeds mensen die, door allerlei oorzaak zonder werk zitten. We hopen dat hier ook
oplossingen voor gevonden mogen worden. In alle onrust die er is in de wereld door oorlog en onrecht
zijn we dankbaar te mogen weten dat er een God is in de hemel, die alles regeert, Hij heeft alles in
Zijn hand. Wel heeft Hij ons als mensen de taak gegeven om verantwoord om te gaan met wat ons
gegeven is.
Er is dit jaar opnieuw veel wat er op ons af komt, maar wij willen ons graag inzetten - samen met
betrokken burgers op welk vlak dan ook - voor onze mensen en onze mooie stad Enkhuizen.
Enkele onderwerpen willen we voor het voetlicht brengen:
 Zoals geschetst in de kadernota is het beeld op het gebied van financiën, na jaren van
bezuinigen en terugloop van de algemene reserve, richting komende jaren positief. De lasten
voor burgers hoeven ook dit jaar niet verder omhoog dan de inflatie. Er wordt ondertussen wel
geïnvesteerd in sociaal beleid, onderhoud van de stad en meer. Wat ons betreft zetten we de lijn
zo door: voor de mensen en de stad!


De gemeente Enkhuizen is ambtelijk samen gegaan met Stedenbroek en Drechterland; de SEDorganisatie. Dit is een moeizaam proces gebleken. Voordelen zijn er op de lange duur, maar de
weg daar naartoe is niet makkelijk.
Vraag: Mogen we ervan uitgaan dat het komend jaar het zo verbeterd wordt, dat bijvoorbeeld
onze burgers echt weer teruggebeld worden als dat beloofd is?



Lange tijd zijn we reeds betrokken in een rechtszaak rondom het SMC, graag zouden we meer
inzicht hebben in de positie van gemeente Enkhuizen ook op dit terrein.
Vraag: Is het mogelijk dat we voor de komende programmabegroting inzicht krijgen in het aantal
rechtszaken waarin de gemeente is betrokken?



De decentralisaties op het sociale domein lijken ook dit jaar goed te zijn gegaan in Enkhuizen.
Alleen hebben we nu wel een hele ruime WMO-reserve. Wij vinden het belangrijk dat mensen de
zorg ontvangen die zij nodig hebben. Wel vragen wij ons af hoe het kan dat we nu nog steeds
reserve opbouwen.
Vraag: Blijft er nu niet teveel geld op de plank liggen welke eigenlijk ingezet moet worden voor de
mensen die het nodig hebben?



Vorig jaar stelden we voor om de blijk van waardering vanuit de gemeente voor
mantelzorgers beter aan te laten sluiten bij de diverse groep mantelzorgers. Afgelopen jaar werd
elke geregistreerde mantelzorger uitgenodigd voor een speciale middag waar men ook een VVVbon van 25,- uitgereikt kreeg, dat vinden we heel mooi! Het staat duidelijk vermeld op de site van
de gemeente, compliment hiervoor!



We zijn positief over het onderhoud van onze stad. Ook dit jaar is er weer stevig aangepakt. De
omgeving Wortelmarkt en Verlaat in de binnenstad wordt verbeterd. Daarnaast vinden we het
nieuwe zebrapad bij de Molenweg en de vernieuwde ingang van het Albert Heijn plein goede
verbeteringen voor fietsers en voetgangers. De fietspaden langs de Gerard Brandtweg heeft
de situatie voor fietsers aanzienlijk verbeterd. Bij de Piet Smitsstraat zijn ook een aantal zaken
veranderd, we vragen ons alleen af of hierdoor de snelheid van auto’s van en naar de dijk wel
voldoende wordt afgeremd.
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Vraag: Wordt deze situatie onderkend vragen wij ons af? En zo ja wordt er al nagedacht over
een oplossing?


Bij de begroting voor 2015 hebben we als fractie een amendement ingediend om inzicht te krijgen
in de benodigde investeringen voor kapitaalgoederen voor de begroting van het volgende jaar. In
april is het beheerplan kapitaalgoederen openbare ruimte en gebouwen 2016 - 2025 vastgesteld.
Nu bij de kadernota zullen we als raad vastleggen hoeveel er extra kan worden vrijgemaakt voor
vervangingsinvesteringen, heel mooi. Daarnaast vinden we de controle op de uitvoering heel
belangrijk. Hoe is de kwaliteit van geverfde bruggen na de jaarlijkse schoonmaakbeurt met
hogedrukspuit bijvoorbeeld? En wat als na jaren de kwaliteit van beschoeiingen onder de maat
blijkt of nieuwe aanplant doodgaat zoals werd geconstateerd in Kadijken?
Vraag: Worden er na uitvoering van werkzaamheden op structurele basis controles uitgevoerd
door de afdeling?



Afgelopen jaar is Rabobank West-Friesland van start gegaan met een project 'Stimulering Stad
Enkhuizen' en heeft allerlei partijen hierin betrokken zoals: horeca, vastgoedeigenaren,
winkeliers, gemeente, toerisme en nautische bedrijven. Het hele project werd ondersteund door
Platform DNWS, dat is een onafhankelijk kennis- en netwerkcentrum gericht op de toekomst van
winkelgebieden en stadscentra in Nederland. We zijn dankbaar voor dit initiatief.



Het Zuiderzeemuseum is afgelopen jaar met een aantal alternatieven gekomen voor het
bootmodel omdat men vreest voor bezuiniging vanuit het Rijk. Het dempen van de Veerhaven
voor parkeerplaatsen was daarbij wel een onmogelijk idee en dat zorgde helaas voor veel onrust
onder bewoners van Enkhuizen. Wij vinden het bootmodel een prachtig middel om toeristen over
het water te vervoeren naar het Zuiderzeemuseum. We zouden graag zien dat alle mogelijke
moeite gedaan wordt om dit model te behouden zolang dat kan.



Gelijktijdig met de onderzoeken voor parkeerplaatsen voor het Zuiderzeemuseum is er ook
gekeken naar uitbreiding van de huidige parkeercapaciteit rondom het station. Het terrein
achter Pipe-life komt eerdaags vrij. Wat ons betreft is het een goed plan om daar parkeerplaatsen
te realiseren voor langparkeerders en bussen.



Alweer meer dan een jaar maken we nu gebruik van een volledig gerenoveerde Drommedaris.
Dit door inzet van velen en met dank aan ondersteuning van veel verschillende sponsors en
lokale stichtingen en bedrijven. Al dit jaar hebben vele verenigingen en organisaties dankbaar
gebruik gemaakt van dit gebouw en zijn er al veel voorstellingen geweest toegankelijk voor jong
en oud! Hele schoolklassen zijn er al geweest met voorstellingen speciaal voor kinderen.
Daarnaast zijn er vrije inloop ochtenden zoals bijvoorbeeld vanuit de stichting Pisa voor iedereen
die met kanker is geconfronteerd. Met het Jazz festival konden kinderen een paraplu knutselen,
voorbeelden van vrije inloop activiteiten met dank aan alle vrijwilligers!



De hele renovatie is uitvoerig besproken er hing namelijk wel een prijskaartje aan. Het grootste
deel hiervan is door de gemeente betaald. Uiteindelijk is het sociaal gezien een gebouw
geworden met lage drempel, met sociale en culturele activiteiten voor iedereen.. en dat was de
bedoeling.



Er wordt veel georganiseerd voor en ook door jongeren in Enkhuizen, activiteiten in Cayen maar
ook huttenbouw, sporten vrijdagavond in de Wiekslag en het tienerwerk in IJsselzand zijn hier
mooie voorbeelden van. Actief jongerenwerk in een vertrouwde omgeving vinden wij heel
belangrijk om een positief perspectief te bieden. Juist omdat het alcohol- en drugsgebruik onder
jongeren schrikbarend hoog is gebleken. Daarbij willen we onze waardering uitspreken voor de
jongerenwerker, die er alles aan doet om het middelen gebruik bespreekbaar te maken en zijn
best doet om raad en jongeren met elkaar in gesprek te brengen.



Afgelopen jaar is er een flinke stap gezet in duurzaamheid met de aanleg van zonnepanelen op
het dak van de kazerne. Mogelijk komen er ook zonnepanelen op het dak van de Zuiderkerk, een
positieve ontwikkeling. We hopen op goede vorderingen in het onderzoek naar ondergrondse
afvalcontainers in de binnenstad want afval in vuilniszakken geeft een hoop zwerfafval in de
straten en is dus eigenlijk niet meer van deze tijd. Op dit moment is het project 100-100-100 voor
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het scheiden van afval in de afrondende fase, we zijn benieuwd naar de resultaten. Er komt een
container voor plastic, het ophalen van restafval wordt dan gehalveerd. We zijn blij met een jaar
uitstel in Enkhuizen, dan zijn we goed voorbereid.


Speciaal willen we het openbaar vervoer met de buurtbus noemen. We spreken onze dank uit
aan zoveel mensen die een geweldige inspanning hebben geleverd, hierdoor is busvervoer toch
mogelijk gebleven ondanks dat de buslijn werd wegbezuinigd door Connexxion. De vele
vrijwilligers samen hebben samen een prestatie geleverd waar we trots op mogen zijn. Mooi dat
ook de gemeente kon bijdragen door de brandweerkazerne beschikbaar te stellen voor stalling
van een Buurtbus.



Door goede samenwerking tussen sportverenigingen en gemeente konden afgelopen jaar
kunstgrasvelden worden aangelegd bij sportpark Immerhorn. Helaas functioneert de afwatering
nog niet optimaal. Hopelijk komt hier spoedig een oplossing voor. Afgelopen najaar is de
Kadernota sport en bewegen 2030 vastgesteld, een kapstok om initiatieven van diverse
sportorganisaties en -verenigingen aan op te hangen. We kijken uit naar de concrete uitwerking
hiervan.



Voor de bouw van een nieuwe brede school in de binnenstad is begin dit jaar budget vrij
gegeven. Afgelopen jaar zijn er belangrijke stappen gezet. In het hele proces zijn de
omwonenden goed betrokken geweest, we gaan ervan uit dat ze ook in de komende tijd
betrokken zullen worden.



Omdat er bij de brede school in de binnenstad wel een gymzaal terug komt maar geen
vergelijkbare sporthal, zal er mogelijk een nieuwe sporthal moeten komen. Wat betreft planning
van een eventuele nieuwe sporthal vinden wij het belangrijk dat ook Sportservice WestFriesland en de sportverenigingen hierin betrokken worden. Daarnaast verwachten we dat de
planning van de nota sportlocaties aansluit bij de planning rondom de scholen in de binnenstad
en ook daarbuiten.

Dank
Wij mogen ons werk doen met plezier maar weten ons ook afhankelijk van onze Schepper. Wij willen
onze dank uitspreken aan college, ambtenaren en ook betrokken burgers op allerlei terrein, dank voor
jullie inzet en bijdrage voor Enkhuizen. Ook voor deze nieuwe periode wensen wij iedereen vanuit
onze levensovertuiging Gods onmisbare zegen toe bij zijn of haar werk.
Fractie ChristenUnie-SGP
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Lijst Quasten (LQ)
Lijst Quasten zal deze beschouwing beperken tot een aantal vragen en opmerkingen voor het
college. Deze zullen niet alleen op 2017 betrekking hebben, maar ook op de achter ons liggende
periode.
Sociaal domein
De wijze waarop er omgegaan wordt met het sociaal domein steunen wij, maar willen wel 2
aandachtspunten naar voren brengen.
1. Lijst Quasten is van mening dat voor/in 2017 serieus werk gemaakt moet worden om de
meerjarenzorgraming gereed te hebben.
2. Gezien het feit dat de gemeente Drechterland voornemens is een AZC locatie te openen onder
voorwaarde dat de overige West Friese gemeenten dan meer statushouders/vluchtelingen op zal
nemen, vragen wij het college om een uitspraak te doen of die bereidheid aanwezig is en
daaraan gekoppeld of men ook bereid is om aan de Raad een voorstel te doen om het bestemde
budget voor begeleiding/inburgering te verruimen.
3. Kapitaalgoederen en keuzes: de keuzes van Lijst Quasten staan apart vermeld.
Lokale heffingen
Voor 2017 bedraagt de verhoging ten opzichte van 2016 op grond van het inflatiepercentage van 2015
0,6% . De rioolheffing is nu nog kostendekkend, maar in het najaar komt er een nieuw GRP met
daarbij een voorstel voor verhoging. Waarom neemt het college dat NU al niet mee?
Stadsmanagement
Het voorstel om €80.000 voor het stadsmanagement uit te trekken, waarvan de helft beoogd is voor
'projecten' vindt Lijst Quasten totaal onduidelijk.
Heeft het College, welke in de Stichting alleen een adviserende rol heeft, maar wel bereid is een
dergelijk bedrag daarvoor te bestemmen, enig idee over wat voor projecten we het dan hebben, wat
de haalbaarheid en belangrijker, wat het doel is wat men wil bereiken en hoe dan?
Kortom: wat gaat men doen met dat budget?
MFA-Brede school
Sinds november 2015 is het akelig stil rond het ontwikkeling MFA-Brede School.
Dat terwijl er is toegezegd dat de Raad in januari 2016 een raadsvoorstel gepresenteerd zou krijgen.
Niet gebeurd... Hoe staat het er nou mee, waarom is dat voorstel tot op heden niet gekomen ? Gaat
dit jaar nog of pas in 2017 een schop in de grond?
De Oksel
20 oktober 2015 is de Raad voor het laatst geïnformeerd op dit ondoorzichtige dossier . Nadien
oorverdovend stil terwijl de deadlines al meerdere malen opgeschoven en verstreken zijn. Lijst
Quasten wil nu echt weten hoe de vlag er bij hangt en dan wel in een beantwoording waarin duidelijk
wordt of de reeds geboekte verkoop van grond als een verlies geboekt moet en/of zal worden.
Algemeen
Het is Lijst Quasten nog steeds een doorn in het oog dat er nog te weinig stappen worden gezet om
meer transparantie, gedegen informatie te verstrekken en het nog steeds meer regel dan uitzondering
is dat informatiebijeenkomsten nietopenbaar zijn of überhaupt vermeld worden met achterliggende
informatie op het RaadsInformatieSysteem.
Ook de leesbaarheid en het indammen van documenten qua tekstlengte en taalgebruik, laat nog veel
te wensen over. Alle informatie , documenten, voorstellen en dergelijke moeten minder ambtelijk en
meer toegankelijk worden voor de burgers.
Lijst Quasten wil in 2017 toch echt wel een verbetering zien.
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Keuzes kapitaalgoederen
Speelvoorzieningen: in stand houden
Kunstwerken: niet vervangen;
Brug 69: Toereppel – De Tip;
Brug 76: Douwe Brouwerweg;
Brug 109: Jan Gooskaai.
Met betrekking tot Brug 75 De Laars, zouden wij meer informatie willen hebben aangezien deze brug
op het oog er nog goed genoeg uitziet en onlangs, zover wij weten, een onderhoudsbeurt heeft
gekregen.
Oeverbescherming
Particulier eigendom: hier maakt Lijst Quasten wegens het onbekend zijn van doel, resultaat, kosten
en verantwoordelijkheid, vooralsnog geen keuze.
Ook hebben wij de vraag hoe het zit met oeverbescherming/beschoeiing daar waar het huurwoningen
betreft en de boel wegrot. Wie is daar verantwoordelijk voor?
Natuurlijke beschoeiing openbaar:
Locatieafhankelijk, maar onze voorkeur gaat uit naar natuurlijke oevers waar dat kan.
Walvoorzieningen havens
Kostenoverzicht in keuzes ontbreekt en onze vraag bij deze is wanneer de diverse voorzieningen zijn
geplaatst en vervangen. In ons geheugen is dat nog niet zo lang geleden.
Sportvelden
Akkoord. Bij upgrade gebied sportcomplex hoort dit er gewoon bij.
Gemeentelijke gebouwen
Het spreekt voor zich dat Lijst Quasten blij zou zijn als de gemeente van deze molenstenen af kan
komen.
Namens Lijst Quasten,
Stella Quasten
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Het Enkhuizer Alternatief (HEA)
De aanzet van deze Kadernota 2017 noemt als één van de drie zwaar ingezette onderdelen in de
afgelopen twee jaar de lokale economie en de herontwikkeling van het REZ. HEA zou er op willen
wijzen dat de herontwikkeling van het REZ de afgelopen twee jaar sowieso één grote mislukking telde
welke de gemeente, dus de burger, enkele tonnen gekost heeft. Dit geld heeft niets opgeleverd, het is
letterlijk in het niets verdwenen.
De herontwikkeling van het REZ is nu slechts nog in een stadium van verkennende gesprekken. Dit
als resultaat van twee jaar zware inzet promoten is een gotspé.
Voor de lokale economie geldt eveneens dat de zware inzet van de afgelopen ruim twee jaren op niet
één wijze zichtbaar is. Integendeel zelfs, eerder ontstaat de indruk dat de gemeente Enkhuizen niet in
staat is lokale ondernemers adequaat te ondersteunen en faciliteren. Men handelt bij handhavingen
naar de letter van de wet, de geest van de wet kent in Enkhuizen geen vruchtbare voedingsbodem.
In Enkhuizen wordt elke vorm van ondernemerscreativiteit door de strikte toepassing van de letter van
de wet de nek omgedraaid. De voorbeelden zijn legio, zeer recent zelfs zijn zaken in het lokale nieuws
te lezen geweest. Dit handelen naar de letter van de wet geldt niet richting grote vermogende
bedrijven, het zijn juist steeds weer de kleintjes die belemmerd worden.
HEA bezoekt de West-Friese raadsledenavonden. Bij de laatste bijeenkomst is de raden een nieuwe
vorm van ruimtelijke economische vormen geadviseerd. Men raadde de raadsleden aan te kijken naar
mogelijkheden van mengen van wonen en economie. Vorig jaar heeft HEA in haar APB reeds de
mogelijkheden hiervan gepromoot en dit laten volgen door een raadsinstrument. Dit jaar zal ze deze
lijn wederom volgen. Doch nu met ruggensteun van de adviezen van de West-Friese
raadsbijeenkomsten. Wij adviseren de raad dan ook te trachten anders en vernieuwend over deze
materie te gaan denken, vooral in relatie tot economie en binnenstad. Ook de buitenstad zal hierin
betrokken kunnen worden om een levendige gemeenschap naar de toekomst toe te kunnen
waarborgen.
In het verlengde hiervan zullen wij ook wederom terug komen op het item van alternatieve
woonvormen. Deze geven een stadje als Enkhuizen, dat graag de allure van een stad wil uitstralen,
de diversiteit die bij een levende en veranderende gemeenschap behoort.
Vorig jaar april heeft het college n.a.v. een motie van HEA toegezegd zich bezig te gaan houden met
de wegkwijnende weekmarkt. Tot dusverre is van deze toezegging niets gebleken in de realiteit. In
deze Kadernota staat de weekmarkt als punt vermeld. Wij zullen met gezonde belangstelling de
verrichtingen van de wethouder wat betreft de weekmarkt blijven volgen. Mocht de wethouder advies
willen, dan zal HEA graag haar eerdere in de motie vermelde vernieuwende visie op het
weekmarktgebeuren nogmaals ten berde brengen en toelichten. Deze visie maakt ook deel uit van
een andere manier van denken dan de oude denkwijze die aantoonbaar een gaande verarming van
onze stadse economie, diversiteit en leefbaarheid laat zien.
Er wordt in de kadernota voorgesteld de lasten met de inflatie te verhogen en andere lasten naar
kostendekkendheid te brengen. HEA heeft daar blijvend moeite mee. De nieuwe realiteit laat zien dat
de helft van de mensen die nu door de armoedegrens zakken, werkende mensen zijn. Zoals we al
eerder gezegd hebben, het is niet redelijk om als overheid je burgers zwaarder te gaan belasten als
die zelfde burgers steeds meer gedwongen worden de tering naar de nering te zetten. Waarbij dat
tering naar de nering moeten zetten dan ook nog grotendeels wegens door de overheid opgelegde
lastenverhogingen dient te geschieden.
De overheid behoort zich aan te passen, niet de burger die door overheidsmaatregelen door de
bodem van het bestaan dreigt te zakken. Dit oplossen door het verzinnen van weer nieuwe sociale
voorzieningen i.p.v. trachten te voorkomen dat deze nodig zijn lijkt HEA humaner, logischer, efficiënter
en goedkoper.
Wat betreft volksgezondheid worden de pijlen in deze Kadernota alleen gericht op gebruik van
alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Veel van de gebruikende jongeren van enkele jaren terug
zijn nu trouwens jong-volwassenen geworden, het is de moeite daar meer gegevens over te
verzamelen.
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HEA ziet dat de gezondheid in het algemeen in onnoemelijk grotere mate bedreigd wordt door de
producten die supermarkten verkopen dan door gebruik van alcohol en drugs. De negatieve
gezondheidseffecten van veel supermarktproducten vallen slechts minder direct op, ondanks de veel
grotere impact op volksgezondheid in het algemeen en de zeer grote maatschappelijke kostenpost die
dit met zich meebrengt. Het gaat dan bijvoorbeeld om obésitas, diabetes, kanker en hart- en
vaatziektes.
HEA denkt dan ook dat overheden met deze gegevens aan de slag zouden moeten gaan. Dit kan in
lokale vorm bijvoorbeeld door te trachten met supermarkten in conclaaf te gaan over mogelijk te
sluiten convenanten tussen de lokale overheid en supermarkten over eventuele financiële bijdragen
die supermarkten aan lokale gezondheids- en zorgvoorzieningen zouden kunnen gaan leveren. In de
Enkhuizer situatie zou dat een bijdrage aan het gezondheidscentrum aan de Molenweg kunnen zijn, of
het middels een financiële bijdrage van supermarkten mogelijk maken van een
weekendhuisartsenpost op deze locatie.
De pijlen wat betreft directe volksgezond slechts richten op horeca en drugs is met de kennis van nu
niet meer reëel. Ook hier geldt van HEA betreft, cynisch gezegd: “De vervuiler betaalt”.
HEA zou ook graag zien dat Enkhuizen het initiatief neemt om te trachten met de gezamenlijke WestFriese gemeenten een grootscheeps onderzoek te laten verrichten door wetenschappers van
verschillende disciplines waarom in de regio het alcohol- en drugsgebruik zo hoog is ten opzichte van
andere regio’s. Het zeer hoge alcoholgebruik vanaf jonge leeftijd is zelfs al eeuwenlang een
zorgenkind van de West-Friese overheden.
Aanliggend aan bovenstaande adviseert HEA om in de dergelijk onderzoek ook het relatief hoge
aantal zelfmoorden mee te laten nemen.
Tot slot zou HEA een aantal zorgen willen uitspreken:
Wij bezien met een zekere ongerustheid het steeds weer mislukken of zeer stroef verlopen van door
Enkhuizen ondernomen grote projecten. Hierbij worden standaard forse overschrijdingen op
budgetten gemaakt die later bij de raad verhaald moeten worden.
Te noemen zijn bijvoorbeeld de Brede School, REZ, SMC, Kat en Hondbrug, De Drom usw.
Ook verontrustend zijn de hoge kapitaallasten die de kapitaalgoederen ons gaan opleveren. Het
maakt de keuzes moeilijk. Zomaar alles wegstrepen, zoals bijvoorbeeld de in de Kadernota genoemde
4 bruggen, heeft heel directe invloed op de leefbaarheid van buurten. Het sociale contact binnen
buurten wordt aangetast, juist in een tijd dat aan mensen gevraagd wordt zich meer te gaan richten op
zorg en aandacht voor mensen in de directe omgeving.
Als laatste zien we wederom dat het zwembad meer geld behoeft. Dit dreigt onze kleine stad boven
het hoofd te groeien. Hiervoor zullen we een oplossing dienen te gaan vinden die niet het zwembad in
z’n functioneren zal aantasten.
Tot zover de Algemene Politieke Beschouwingen van Het Enkhuizer alternatief. Voor de 2e termijn
wachten we antwoorden van het college af en antwoorden op vragen die nog op Agora open staan.
HEA zal raadsinstrumenten als moties en/of amendementen gebruiken in relatie tot een aantal zaken
welke genoemd zijn in deze APB.
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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 met het weg laten van eigen en/of partijbelangen en politieke spelletjes.
Bram van der Pijll,
fractievoorzitter
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