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In dit document vindt u de specifieke (of zo u wilt: financiële) beschouwingen van de fracties op de 
Programmabegroting 2016 en de reactie van het college van B&W daarop in eerste termijn. 
 
De bijdragen zijn op alfabetische volgorde van de raadsfracties opgenomen in dit document:  
 

 CDA 
 

 ChristenUnie / SGP 
 

 D66  
 

 HEA  
 

 Lijst Quasten 
 

 Nieuw Enkhuizen 
 

 PvdA 
 

 SP 
 

 VVD 
 

 Reactie college van B&W 
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Programmabegroting 2016 
 
Het CDA Enkhuizen neemt het volgende waar en stelt vast dat: 
• wij waardering hebben voor de wijze waarop de programmabegroting tot stand gekomen is en 

de manier waarop deze inzichtelijk gemaakt is. De digitalisering is wat het CDA betreft blijvend 
van grote meerwaarde; 

 
Financiën 

• de CDA fractie blij is met het feit dat er sprake is van een sluitende meerjarenbegroting en dat 
hiermee ons uitgangspunt van rentmeesterschap tot uitvoering is gebracht;  

• dit echter niet wegneemt dat de financiële positie van de gemeente, één is van een gemeente 
waar scherp aan de wind gezeild moet worden. Net als ten tijde van de vaststelling van de 
programmabegroting 2015, zal de gemeente zich vooral moeten richten op haar kerntaken, 
financiële ruimte voor andere projecten is klein; 

• een nota verbonden partijen een welkome aanvulling zou zijn voor onze gemeente om meer 
inzicht te krijgen in de financiële rechten en plichten die onze gemeente heeft in relatie tot 
gemeenschappelijke taken;  

 
Sociaal domein 

• de transities binnen het sociaal domein door dit college op een adequate manier worden 
aangepakt, een prestatie van formaat; 

• het voor het CDA een kernwaarde is dat iedereen die hier recht op heeft zorg en 
ondersteuning ontvangt. Eigen regie en meedoen in de maatschappij door de zorg- of 
ondersteuningsbehoevende is het uitgangspunt; 

 
Onderhoud 

• de aanpak van het (uitgesteld) onderhoud in de binnenstad, maar zeker ook in de buitenwijken 
haar vruchten begint af te werpen. De verbetering van de onderhoudstoestand is zichtbaar, 
een welkome verandering.  

• het CDA er blij mee is dat de raad gezamenlijk  een richting lijkt kiezen op welke wijze 
onderhoud dient plaats te vinden; 

• Indien de raad een breed gedragen standpunt inneemt over de te kiezen weg, dit de lange 
termijn ten goede zal komen; 

• het CDA zich in dit licht, met de rekenkamercommissie, zorgen maakt over de stand van de 
onderhoudsreserve.  Een gewijzigde vaststelling van de onderhoudsreserve behoort, indien 
noodzakelijk, tot de mogelijkheden; 

  
Economie 

• de economie voorzichtig herstel toont, maar het CDA haar zorgen houdt over de lokale 
economie en het winkelgebied van Enkhuizen.  

• wij gelukkig regelmatig nieuwe winkels zien verschijnen, maar helaas ook veel winkels zien 
verdwijnen; 

• een levendige binnenstad noodzakelijk is voor een goede lokale economie, en een prettig 
aanzicht van de stad. Lokale initiatieven zullen door ons dan ook van harte aangemoedigd en 
ondersteund worden; 

 
Projecten met impact 

• wij zorgen hebben over de stagnerende ontwikkeling van het REZ gebied. Een goede 
vervolgstap leek door raad en college gemaakt. Desondanks is de aanbesteding vooralsnog 
niet geslaagd. Dit is teleurstellend;  

• het een gezamenlijke taak van college én raad is om dit dossier, en andere grootschalige 
projecten, niet blijvend te laten mislukken;  

• de raad na moet gaan of zij de portefeuillehouder niet opzadelt met een niet uitvoerbare 
opdracht; 

• de portefeuillehouder moet toetsen of de gestelde kaders haalbaar zijn en, zo niet, tijdig 
bijsturen;  

• het CDA hoopt dat snel duidelijkheid komt in de SMC kwestie. Zolang gevolgen onzeker 
blijven, is het lastig om beleid te voeren. Een minnelijke schikking, waarvoor het CDA 
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meermaals haar voorkeur heeft uitgesproken, zorgt op korte termijn voor duidelijkheid en 
sluiting van een slepend dossier; 

Vertrouwen 

• het CDA vertrouwen uitspreekt in de voorliggende begroting, rekent op aandacht voor het 
bovenstaande, en het college veel succes wenst met het volbrengen van haar taak!  

 
CDA Enkhuizen 
namens deze, 
 
Laurens Venneman, 
Fractievoorzitter 
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Financiële beschouwingen bij de programmabegroting 2016 
 
Eind juni heeft onze fractie ingestemd met de kadernota. De nu voorliggende programmabegroting is 
hierop gebaseerd. 
 
We zijn dankbaar en blij te kunnen vaststellen dat we te maken hebben met een (t/m 2019) sluitende 
begroting. Hierbij past een woord van dank aan de ambtelijke organisatie en de wethouders.  
Bij de kadernota van 2014 hebben we reeds aangegeven dat we door de Gemeenschappelijke 
Regelingen minder speelruimte hebben in de beleidsruimte. We zouden graag zien dat er in een 
volgende programmabegroting iets uitgebreider wordt ingegaan op de paragraaf ‘verbonden partijen’. 
Dit is het grootste deel van de begroting maar krijgt minimale aandacht. 
Graag zouden we van de portefeuillehouder horen of er al meer bekend is over de september 
circulaire, er van uitgaande dat deze nog niet is verwerkt in deze programmabegroting?  
 
Op dit moment is er in ons land veel te doen als het gaat om opvang van de vele vluchtelingen die ons 
land binnen komen. We worden geplaatst voor grote uitdagingen. Vanuit de Bijbel wordt ons geleerd 
om zorg te dragen voor mensen in nood. Het is goed dat de dialoog wordt aangegaan tussen de 
overheid, hulpverleningsorganisaties, kerken en burgers. Samen zoeken naar een evenwichtig beleid 
en uitvoering  voor  burgers en vluchtelingen. We zijn positief over het wijzigingsvoorstel in de 
begroting om € 50.000,= op te nemen voor dit doel.  
 
Eind september hebben we van het college een uitgebreide raadsbrief ontvangen over de voortgang 
van het sociaal domein, hartelijk dank hiervoor. Het geeft ons als partij vertrouwen voor de toekomst. 
Vorig jaar hebben we het college opgeroepen de samenwerking met kerken aan te gaan op het 
gebied van de WMO. We vinden het goed om te horen dat aan deze oproep gehoor is gegeven en dat 
er inmiddels een overleg is geweest.  
 
In de raadsvergadering van oktober is de Kadernota sport en bewegen 2030 vastgesteld. Mooi om te 
zien dat er heel breed naar alles omtrent sport wordt gekeken. Zo vinden we het mooi om te zien dat 
er ook verbinding wordt gezocht met andere sectoren zoals bijvoorbeeld de Wmo. Er moet nog veel 
gedaan worden op dit gebied maar de kaders staan, en we hebben er vertrouwen in dat het met de 
uitwerking ook goed gaat komen. Een eerste concrete stap is reeds gezet, de kunstgrasvelden bij 
sportpark Immerhorn zijn een feit en functioneren goed in deze natte herfst. 
 
We zijn nu aangekomen bij het P-woord, wat in Enkhuizen staat voor parkeren. In de maand 
september hebben we in de raad de uitwerking van het parkeeronderzoek (uitgevoerd door CrisisLab) 
ontvangen.  
Het college heeft van de raad de opdracht gekregen om met de uitwerkingen van het onderzoek aan 
de slag te gaan. We zien uit naar een concreet voorstel om tot een goede oplossing voor zowel 
inwoners als toeristen te komen. We juichen het toe dat in de verwerking ook gelijk de ontwikkeling 
wat betreft parkeren voor het Zuiderzeemuseum wordt meegenomen. 
   
Nog een woord dat veel gehoord wordt is het M-woord, oftewel: meerjarenonderhoudsplan.  
Er wordt hard gewerkt aan een meerjarenonderhoudsplan. Hierbij wordt de uitkomst van het 
Rekenkameronderzoek als leidraad genomen. In september zijn er 2 raadinformatiebijeenkomsten 
geweest over dit onderwerp. Op deze avonden zijn de opvattingen van de ambtenaren gedeeld met 
de raad. Heel goed om te zien dat er op deze manier wordt samengewerkt tussen de raad en het 
ambtelijk apparaat. Zodoende kunnen we met elkaar komen tot het gewenste resultaat voor onze 
mooie stad. De toezegging is dat er begin 2016 een raadsvoorstel ligt. De raad kan dan vaststellen 
welke kant ze op wil met het meerjarenonderhoud en hoe dit te financieren.  
Op dit moment wordt er hard gewerkt om zoveel mogelijk (achterstallig) onderhoud weg te werken. 
We zouden willen zeggen: ga zo door!! 
 
Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van ondergrondse afvalcontainers 
in de binnenstad.  
Graag zouden we van de betreffende portefeuillehouder horen of er al iets over de uitkomst van dit 
onderzoek is te melden? 
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Vorig jaar oktober hebben we als raad een definitieve Go gegeven voor de ontwikkeling van het 
Recreatieoord Enkhuizerzand. We hadden nu graag willen melden dat alles keurig volgens plan 
verloopt. Helaas is dit niet zo. De portefeuillehouder is in gesprek met de partijen om zodoende uit te 
zoeken waar dit aan ligt. Begin november hoopt hij de raad te informeren over zijn bevindingen en om 
met elkaar te spreken over hoe nu verder. Februari 2016 zal er een nieuw voorstel naar de raad 
komen. Wij hebben er vertrouwen in dat we daarna op een positieve wijze door kunnen met de 
ontwikkeling van het REZ. 
 
Er komt veel op ons af. Er moeten belangrijke beslissingen worden genomen. Wij kunnen dit als 
mensen niet alleen. We wensen iedereen die dit leest dan ook Gods onmisbare Zegen toe bij alle 
werkzaamheden.    
 
 
Stellingen bij programmabegroting 2016 
 

• We zijn dankbaar en blij te kunnen vaststellen dat we te maken hebben met een (t/m 2019) 
sluitende begroting. Wethouders en ambtenaren hartelijk dank hiervoor. 

• We staan positief tegenover het wijzigingsvoorstel om € 50.000,= in de begroting op te nemen 
voor de hulp aan vluchtelingen. 

• Goed om te horen dat er gesprekken zijn met kerken over de uitvoering van het Wmo beleid. 
• Mooi dat de Kadernota sport en bewegen 2016 is vastgesteld. Er moet nog veel worden 

gedaan maar de kaders staan. 

• Het college heeft van de raad de opdracht gekregen om met de uitwerking van het 
parkeeronderzoek aan de slag te gaan. We zien uit naar een concreet voorstel om tot een 
goede oplossing te komen voor zowel burgers als toeristen. 

• Er wordt hard gewerkt aan een meerjarenonderhoudsplan. We zien er naar uit om begin 2016 
in de raad vast te stellen welke kant we op willen met het meerjarenonderhoud en de 
financiering hiervan. 

• We vertrouwen erop dat in februari 2016 een goed plan op tafel komt wat betreft de voortgang 
van het Recreatieoord Enkhuizerzand.  

 
 
Er komt veel op ons af. Er moeten belangrijke beslissingen worden genomen. Wij kunnen dit als 
mensen niet alleen. We wensen iedereen die dit leest dan ook Gods onmisbare Zegen toe bij alle 
werkzaamheden.   
 
Fractie ChristenUnie/SGP 
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‘HET ROER MOET OM’  
Algemene financiële beschouwingen bij de begroting 2016 
 
 
Potverteren 
In 2016 ziet D66 een verdere aantasting van onze reserves. Het roer moet om en stoppen met 
potverteren. Dit is niet de hobby van D66, degelijke financiële huishouding wel! 
 
Ambitie 
Wat gaan we doen zodat het beeld geschetst in bijvoorbeeld de ‘stadsvisie’ of de ‘routekaart naar de 
toekomst’ dichterbij komt.  
 
Kerntakendiscussie 
Enkhuizen moet met alle betrokkenen en burgers een gedegen en onderbouwde discussie voeren 
over kerntaken. Om toekomstbestendig te blijven, moet worden afgewogen welke taken als een 
kerntaak van de gemeente gezien moeten worden en bij welke taken de inwoners, instellingen en 
bedrijven een rol zouden kunnen en willen spelen. Daarbij moet een nieuwe balans gevonden worden. 
 
Breed extern onderzoek grote projecten 
Gegeven het telkens weer falen van het gemeentebestuur bij grote projecten wil D66 een breed extern 
onderzoek naar de oorzaak hiervan. Het gaat dan met name om de kader stellende rol van de raad, 
het realiteitsbesef van het college en de inrichting van het ambtenarenapparaat.  
 
 
D66 zal op basis van de input van de andere fracties bepalen of het mogelijk is om de begroting te 
amenderen. 
 
 
web  D66 Enkhuizen 
twitter   @D66Enkhuizen 
facebook  D66Enkhuizen 
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Specifieke Financiële Beschouwingen Begroting 2016 
 
Het meest in de landelijke actualiteit en daarmee deels ook in de lokale actualiteit rondzingende 
onderwerp is de vluchtelingenstroom. Een fenomeen dat ervoor zorgt dat Enkhuizen volgend jaar in 
plaats van 33 statushouders nu 47 statushouders zal dienen te huisvesten en integreren in de 
Nederlands samenleving. Iets dat toch niet al te veel moeite zou moeten gaan kosten. 
Er wordt voorgesteld daar 50.000 euro extra voor uit te trekken en beleid te maken om ervoor te 
zorgen dat autochtonen die op een huizenwachtlijst staan niet benadeeld gaan worden. HEA kan 
hiermee instemmen als dit werkelijk gerealiseerd kan worden; Enkhuizen is niet dermate armlastig dat 
dit niet zou kunnen. HEA geeft zeer sterk de voorkeur aan opvang van gezinnen boven die van 
alleenstaande jongemannen. 
 
Verder maakt HEA zich ernstige zorgen om de stijgende kosten voor Enkhuizen inzake de 
Veiligheidsregio. Er is sprake van sterk stijgende kosten tegenover behoorlijk minder capaciteit om 
veiligheid en brandbestrijding te borgen. 
De brandweer uit buurgemeente Stede Broec heeft laten weten dat ze geregeld moet bijspringen bij 
de Enkhuizer brandweerwagens omdat de Enkhuizer brandweer bij uitrukken de wagens niet altijd 
meer volledig bemand weet te krijgen. 
 
Ook milieu is een onderdeel van veiligheid en raakt tevens duidelijk aan volksgezondheid. De 
kunststofindustrie heeft decennialang koelwater op het oppervlaktewater geloosd waarin 400 maal de 
Europese veiligheidsnorm aan ftalaten zat. Dit is destijds door Milieufederatie Noord-Holland gemeten 
en vastgesteld. 
Het bedoelde oppervlaktewater staat in open en stromende verbinding met de binnenwateren van 
Enkhuizen en met de vestinggracht. HEA verdenkt deze decennialange vervuiling van 
oppervlaktewater ervan (volks)tuingronden en walkanten aangetast te kunnen hebben en denkt dat dit 
de moeite waard is onderzocht te worden. 
 
Ook is het in milieuopzicht, dus in relatie tot volksgezondheid, jammer dat een meerderheid van de 
raad het principe “schone grond moet schoon blijven” heeft verlaten. Dit juist in deze tijd van 
toenemende kennis van de desastreuze effecten die grond- en watervervuilingen op ongeboren en 
pasgeboren leven hebben. Wij zijn dan ook benieuwd naar de nota’s die beloofd zijn aangeboden te 
worden begin 2016 waarin dit item belicht zal worden. 
 
HEA heeft geconstateerd dat al een aantal jaren achtereen gesproken wordt over instellen van de 
Jongeren Advies Commissie, doch constateert ook dat er op dit vlak niets relevants gebeurd is. Er 
verschijnen geen adviezen van de JAC naar de raad toe en HEA vraagt zich dan ook af wanneer de 
JAC daadwerkelijk ingesteld zal worden.  
 
In deze programmabegroting wordt geld uitgetrokken voor opleuken van de binnenstad. Deze 
opleuking lijkt te bestaan uit het omkleden met een nieuw jasje van een oud krakkemikkig lichaam: 
uiterlijke schijn. De binnenstad werkelijk fundamenteel veranderen en gereed maken voor het 
ontvangen van de grotere bezoekersaantallen welke men pretendeert te willen gaan ontvangen, wordt 
niet aangedurfd. Dat is jammer, ooit zal oude wijn in nieuwe zakken blijken beschimmeld te smaken. 
Wat opvalt in de binnenstad is het met regelmaat incompleet zijn van wat in de volksmond “koperen 
goten” genoemd wordt, de afwatering van de Westerstraat. De koperen goten zijn blijkbaar gewild bij 
lieden van snode snit. Dit staat verloederd plus kost geld en HEA vraagt zich dan ook af of hier niet 
een goedkoper alternatief voor bedacht zou kunnen worden. Bijvoorbeeld gewoon goten, putten en 
afwatering als overal. 
 
Verder merkt HEA ook op dat de Voor- en Vroegschoolse Educatie grotendeels in het teken staat van 
voorkomen van taalachterstanden bij stadsbewoners van allochtone herkomst. Gezien de door de 
coalitie ondersteunde visie van het college dat er in Enkhuizen geen taalachterstand heerst onder de 
huidige allochtonen (uitgesproken bij de discussie over religieus leerlingenvervoer) denkt HEA dat het 
niet onredelijk is het bedrag dat aan de VVE besteed wordt te herzien. 
HEA is al jaren van mening dat er tekort gedaan wordt aan signaleren van eenzaamheid onder 
allochtone ouderen van vooral de eerste en tweede generatie. Wij hebben dit in onze verschillende 
reïncarnaties reeds verschillende malen geuit. Ook in deze programmabegroting is dit item wederom 
niet belicht, alsook in onderliggende nota’s niet. Dit vinden wij jammer. 
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Het Enkhuizer Alternatief is benieuwd naar welke acties daadwerkelijk ingezet zullen worden om 
vrijheid van ondernemen, vestiging en facilitering van bedrijven en nieuwe bedrijven in Enkhuizen te 
vergemakkelijken en klantvriendelijker te maken. Tot dusverre wordt door ondernemers niet echt een 
vrij en soepel Enkhuizer ondernemersklimaat ervaren. 
HEA ziet een goed ondernemerklimaat en een goed lopende economie die in balans is met natuur en 
leefbaarheid als de nummer één noodzakelijke basis waarmee een gemeente alle verdere aspiraties 
die ze heeft uiteindelijk waar zou kunnen maken. 
 
Tot slot wil HEA opmerken dat de belastingdruk in Enkhuizen 102% van de landelijke belastingdruk 
bedraagt bij een landelijk gezien laag gemiddeld inkomen van de Enkhuizer inwoners. Dat is in 
relatieve zin dus een nog hogere belastingdruk. Dit is een item dat direct raakt aan wat de Enkhuizer 
kan besteden in z’n eigen winkelstad. 
 
Hans Langbroek, 
namens de fractie Het Enkhuizer Alternatief 
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Financiële beschouwingen 2016 
 
Vluchtelingen 
Lijst Quasten staat volledig achter de zienswijze van het college om als gemeente onze 
verantwoordelijkheid te nemen voor hen die voor oorlog, geweld en ellende zijn gevlucht en om voor 
het doel zoals benoemd, €50.000 te reserveren. 
 
Beheer openbare buitenruimte 
Wij hebben als Raad en college samen een  klus te klaren om op een degelijke, verstandige en  zo 
efficiënt mogelijk manier  zorg te dragen voor  de kapitaalgoederen en de openbare ruimte. Het 
voorstel wat nu voorligt kan, omdat er eigenlijk op dit moment gewoon geen andere keuze is voor 
2016, op onze instemming rekenen.    
 
Sociale Domein 
Enkhuizen ligt op koers en dat is best een hele prestatie. Het is zaak dat vast te houden en Lijst 
Quasten is benieuwd naar de nieuwe en innovatieve projecten die in de pijpleiding zitten. De in de 
vorige jaren opgebouwde reserves op de diverse onderdelen van het sociaal domein is een eerder 
genomen besluit en biedt flexibiliteit. 
 
Lokale heffingen 
Ook dit onderdeel in de begroting is  uitvloeisel van eerder genomen besluiten en een logische 
uitwerking. 
Ten aanzien van de onkruidbestrijding op verhardingen zal in 2016 duidelijk worden of het gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen (glyfosaat) verboden wordt. 
Lijst Quasten wil er op aandringen dat  er niet gewacht moet worden OF er een verbod komt op het 
gebruik van glyfosaat, maar dat de keuze gemaakt wordt daar gewoon mee te stoppen en zo snel 
mogelijk met alternatieve werkmethoden zoals HotWave, welke geen belasting  oplevert voor mens, 
dier en milieu, aan de gang te gaan. 
 
Brede School 
Het streven is om in 2016 een start te maken aan de daadwerkelijke realisatie van de brede school. 
Waar staan we nu eigenlijk , is het streven in 2016 te starten realistisch, blijft het oorspronkelijke 
projectplan overeind of niet en brengt de vertraging extra kosten met zich mee? Onze fractie wil daar 
graag duidelijk antwoorden van het college over krijgen. 
 
 
Namens Lijst Quasten 
Stella Quasten 
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Financiële beschouwingen 2016 
 
Een jaarlijks moment van kijken naar de toekomst met steun van behaalde zaken uit het verleden 
kunnen we als fractie van Nieuw Enkhuizen stellen dat we tevreden zijn hoe het tot nu toe deze 
raadsperiode verlopen is. 
Een stabiele coalitie die vanuit het oogpunt van Ja mits in plaats van Nee want bezig is veel projecten 
op poten te zetten. 
Na een aanloopfase waarin we transformeren van “de gemeente regelt het wel” naar een samenleving 
waar zelfredzaamheid de hoofdmoot moet gaan voeren voelen we  de kracht van de Enkhuizer burger 
en het lokale bedrijfsleven en hebben er een vol vertrouwen in dat de Enkhuizer leefgemeenschap 
door de inzet van hen een prettige zal blijven om in te vertoeven. 
 
Langzaam maar zeker went de bestuurder en ambtenaar aan het feit dat die zelfredzaamheid een 
creatieve geest vraagt waar in mogelijkheden gedacht wordt. Ambitieuze mensen staan op en zoeken 
hun weg terwijl we financieel  het als gemeente rustig aan moeten blijven doen. 
Het lijkt te lukken met elkaar! 
Er ontstaan samenwerkingsverbanden op verschillende vlakken waarbij met minder geld meer 
resultaten bereikt worden. 
We mogen rustig stellen dat de sluitende begroting mede te danken is aan al die mensen die mee 
denken en doen om het zo samen voor elkaar te krijgen. 
In dat kader vindt de fractie van Nieuw Enkhuizen dat er een bescheiden en  duidelijke begroting voor 
ons ligt waarbij  de meerjarenbegroting de nodige aandacht gekregen heeft die het verdiende. Een 
goede basis om samen verder te gaan in de jaren die voor ons liggen.. 
Aanpakken en beslissen met voortvarendheid zoals dit college begonnen is en nu door moet pakken 
verdient alle steun van de raad en burgers! 
Grote regionale ambities blijven een positieve kijk op Enkhuizen en haar omgeving geven en mogen 
wat ons betreft intensief blijven bestaan. 
Kleine initiatieven dienen niet uit het oog verloren te worden. Er moet ruimte blijven voor lokale 
initiatieven van bedrijven.  
Het open houden van plekken waar mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt een 
nuttige invulling aan hun leven kunnen geven en het stimuleren van nieuwe initiatieven in deze blijven 
we noodzakelijk vinden. Door automatisering en wereldlijke ontwikkelingen zal er steeds minder arbeid 
zijn voor minder geschoolden en mensen die niet mee komen in de stroomversnelling van 
kennisuitwisseling in onze maatschappij. 
Het invullen van een “arbeidsplek” in de klassieke vorm zal in deze los gelaten moeten worden en 
vrijetijdsbesteding en vrijwilligerswerk zal een ruimere invulling moeten krijgen. 
 
De SED organisatie is op stoom aan het komen en zal het komende jaar laten zien dat hier inderdaad 
efficiënter en kwalitatief betere resultaten uit te halen zijn. Het is wat wennen maar dat gaat het 
ambtelijk apparaat steeds beter af.  
De secundaire taken als beheer van havens, camping, de begraafplaats en mogelijke andere zaken 
waar het bedrijfsleven een prima rol in kan vervullen moet de gemeente nog meer los  laten zodat het 
bedrijfsleven hier een goede invulling aan kan gegeven. Voorop staat dat de gemeente hier meedenkt 
in oplossingen en mogelijkheden! 
Wij bespeuren een opleving van activiteiten, initiatieven, betrokkenheid en inzet en dat geeft de fractie 
van Nieuw Enkhuizen een goed gevoel over het werk wat gedaan is en de tijd die voor ons ligt. 
 
Bram van der Pijll,  
Fractievoorzitter Nieuw Enkhuizen. 
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Eerste schriftelijke reactie op de begroting 2016  
 
In de huidige procesgang van de begroting is het tegenwoordig gebruikelijk dat de “Algemene 
beschouwingen” bij de kadernota worden gehouden. Hieraan hebben wij in juni ook onze bijdrage 
geleverd. De uit de kadernota (al dan niet, geamendeerd) volgende besluiten worden in de daarop 
volgende begroting verwerkt. Middels de nu gevoerde procedure lijkt het alsof er weer algemene 
beschouwingen gehouden zouden moeten worden. Daaraan heeft de PvdA  geen behoefte. 
 
De PvdA wil de planning en controle cyclus evalueren en bijstellen.  De PvdA wil afstemming binnen 
de SED en de betrokkenheid van de burgers in het proces vergroten. 
De programmabegroting 2016: 
 
- 1 - De taak van de raad staat onder druk: 
In onze begroting is merendeel vastgelegd in langlopende verplichtingen, gemeenschappelijke 
regelingen en geoormerkte gelden. Behelst het resterende bedrag in totaal minder dan 5% van de 
begroting.  
Waar de raad nu nog gaat over kaders en controleren maakt de PvdA zich zorgen over het sturen en 
controleren van met name de gemeenschappelijk regelingen. Daarom wil de PvdA zien dat er, buiten 
de accountant, een externe controle zou komen op de SED, en dan met name gericht op de 
doelmatigheid. 
 
- 2 - Het kleine overschot zal nodig zijn als buffer. 
De voorliggende begroting sluit met een kleine plus voor de komende, en een nog kleiner overschot in 
de meerjarenbegroting. Mede gezien de nog te nemen besluiten over het beheer van de openbare 
buitenruimte, de financiële risico’s van het SMC, en de risico’s t.a.v. de hierboven reeds genoemde, 
voor de raad onbestuurbare, gemeenschappelijke regelingen onderschrijft de PvdA het standpunt dat 
het kleine nu begrote overschot voor 2016 als buffer nodig zal zijn. 
 
 -3 - Afvalstoffenheffing te hoog 
De PvdA maakt zich zorgen over de lasten voor onze burgers en bedrijven. Uit een vergelijk blijkt dat 
met name onze afvalstoffenheffing beduidend hoger is dan vergelijkbare gemeenten in Nederland. 
Hierom zullen wij in de tweede termijn een motie inzake de afvalstoffenheffing indienen. 
 
- 4 - Vertraging in uitvoering bestaand beleid 
In de programmabegroting blijkt dat in 2015 de nota grondbeleid geactualiseerd moet zijn. Uit de 
termijn agenda wordt geen moment genoemd in dit jaar waarop de geactualiseerde nota behandeld 
wordt in de raad. Eventuele financiële consequenties zijn op dit moment onbekend. (vraag op Agora 
op 21/10 nog niet beantwoord) 
Het streven is om de binnensport-accommodaties de Drecht ( geraamd 2,4 mio) en de Wiekslag 
(geraamd 8 ton), die veertigjaar oud zijn, te vernieuwen tussen 2014-2018. (accommodatie en vast-
goednota 2011)  Een visie document over de binnensport-accommodaties is in de tweede heft van 
2016 gepland. Bedragen om voor vernieuwing zijn niet opgenomen in het MPJ. 
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Financiële beschouwingen bij de programmabegroting 2016 
 
Programmabegroting  
Voor ons ligt de Programmabegroting 2016. Deze programmabegroting is in lijn met de kadernota 
2016. Onze dank aan het ambtenarenapparaat en het college.  
De programmabegroting 2016 is de zoveelste op rij waarbij er zeer weinig ruimte is voor nieuw  beleid, 
behoudens de nieuw overgekomen taken vanuit het rijk uiteraard.  
De een zal om deze reden de begroting als visie- of ambitieloos betitelen, wij betitelen dit als 
verstandig.  
Zoals we ook al jaren zien bestaan de schommelingen in de hoogte van het gemeentefonds uit mee- 
of tegenvallers. Ook dit maakt het er niet eenvoudiger op.  
Reden ook waarom het college vorig jaar besloot om het laatste jaar van de meerjarenbegroting 
negatief te laten sluiten. Zo zijn er geen nodeloze bezuinigingen doorgevoerd, zoals we dit in andere 
gemeenten wel hebben zien gebeuren. Een goede inschatting want nu sluit de meerjarenbegroting  
wel.  
Conform het coalitieakkoord zijn, net als vorig jaar, de lasten voor burgers en bedrijven slechts 
toegenomen met de inflatiecorrectie.  
 
Veiligheid 
De onrust over de veiligheid is overgeslagen naar onze buurgemeente en het einde van de 
bezuinigingen is nog niet in zicht. Er wordt een wijziging van de verdeelsleutel voor de GR  
Veiligheidsregio NHN voorbereid. Mocht dit voorstel worden aangenomen wat zijn de consequenties 
voor de bijdrage van de gemeente Enkhuizen?  
 
Beheer openbare buitenruimte 
De SP heeft goede hoop dat in de loop van 2016 duidelijk zal worden hoe we verder gaan met het 
onderhoud van Enkhuizen. Een ding is zeker: een historische stad als Enkhuizen vraagt veel 
onderhoud en de middelen zijn beperkt. Hierin zullen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.  
 
Samenleving 
De SP maakt zich zorgen over de wijze waarop de samenleving zich ontwikkelt richting de burger die 
op welk gebied dan ook een steuntje in de rug nodig heeft. Daar waar onze samenleving was 
gebouwd op het solidariteitsbeginsel, “we ondersteunen hen die dat voor langere of korte tijd nodig 
hebben”, is dit niet meer vanzelfsprekend. “Uitkeringsgerechtigd” heeft een hele andere betekenis 
gekregen en dat veroorzaakt onrust, heel veel onrust. Het regime van onze gemeenschappelijke 
regeling WerkSaam is hard. Onder de streep zal dit zich gaan wreken. De kwaliteit van onze 
samenleving gaat achteruit. Maar ook financieel zal dit zijn weerslag hebben. Wij horen 
verontrustende signalen waarvoor de SP op meerdere fronten dringend aandacht blijft vragen.  
In meerdere gemeenten worden moties aangenomen om te onderzoeken of een regelarme bijstand 
de participatie van bijstandsgerechtigden bevordert en de kansen op werk vergroot.  
De verwachting is dat een versoepeling van de regels zal leiden tot een actievere houding van 
bijstandsgerechtigden en daarmee hun kans zal vergroten om uit de bijstand te komen. Dat is in 
belang van de mensen zelf, de beste weg uit de armoede is werk tegen een eerlijk loon, maar zal dan 
ook een financieel voordeel voor de gemeenten opleveren.  De SP volgt dit met grote belangstelling. 
 
Een deel van de jeugd heeft het in onze samenleving niet gemakkelijk. Weinig kans op een woning, 
vaak onvoldoende inkomen, weinig werkgelegenheid. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.  
Investeren in de jeugd op meerdere gebieden, zowel financieel als door het creëren van 
voorzieningen, verdient zij.  
Of het nu gaat om het jeugdwerk, het tienercentrum, de hulp van het stadsteam of door hen een 
veilige leefomgeving te bieden met wat daarvoor nodig is.  
Het college is hiermee wat ons betreft op de goede weg door hier ook de benodigde middelen voor in 
te zetten.  
 
Economische zaken, toerisme en recreatie 
De SP is enthousiast over de regionale samenwerking binnen Westfriesland en Noord Holland-Noord.  
De bijeenkomsten met de ‘raden aan zet’ waarbij de Regionaal Economische Agenda maar ook het 
merk ‘Holland boven Amsterdam’ vol vuur werden gepresenteerd hebben hiertoe bijgedragen. Houd 
de vaart erin. Liggen we nog op schema? 
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Minder enthousiast zijn we over de Stichting Stadsmanagement en hoe moeizaam dit van de grond 
komt. Een goede samenwerking, de neuzen dezelfde kant op en het gezamenlijk belang in het oog 
houden. Met die insteek zou het moeten lukken. Hoe ver staat het hiermee? 
 
Beperkte invloed 
In onze beschouwingen bij zowel de Programmabegroting 2014 als bij die van 2015 heeft de SP haar 
zorgen geuit over de toename van de gemeenschappelijke regelingen. In 2015 hebben we met een 
aantal andere partijen een motie ingediend dat in ieder geval jaarrekening en begroting van de 
gemeenschappelijke regelingen in de P&C cyclus worden opgenomen. Deze motie is aangenomen en 
voornoemde stukken zijn geagendeerd.  
Dit jaar zijn er geen gemeenschappelijke regelingen bijgekomen. Er gaat een groot deel van het 
budget naar deze gemeenschappelijke regelingen. In de commissie BOFS van 23 maart 2015 heeft 
de SP fractie aangegeven dat wij voorstander zijn van een “Nota Verbonden Partijen”. Wij zullen 
hiervoor dan ook een motie indienen om nog meer inzicht in de gemeenschappelijke regelingen te 
kunnen verwerven.  
 
Toekomst 
De financiële positie van de gemeente Enkhuizen is vooralsnog stabiel. Maar we leven in een 
instabiele wereld. We staan volledig achter het voorstel om budget uit te trekken voor de opvang van 
vluchtelingen. 
Een mens is meer dan geld alleen. Een maatschappij waarbij menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit hoog in het vaandel staan is een sociale maatschappij. 
We spreken de hoop uit dat deze waarden niet uit het oog verloren worden. We spreken het 
vertrouwen uit in het college dat zij zich ook komend jaar vol verve zal inzetten voor een Enkhuizen 
waarin het voor al haar inwoners ‘oud’, ‘jong’ of ‘nieuw’ goed toeven is.  
 
Margreet Keesman margreet.keesman@gmail.com 
Mieke Delleman  mieke.delleman@gmail.com 
Fokko Snoek  fokko.snoek@gmail.com 
Wim Stolk  w.j.stolk@gmail.com 
Inge Stemmler  ihstemmler@gmail.com 
Wim Hoogervorst hoogervorst.wim@gmail.com 
 
enkhuizen.sp.nl 
@spenkhuizen.nl 
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Beschouwingen programmabegroting 2016-2019 
 
Voorzitter, 
 
De keuzes die op lokaal niveau moeten worden gemaakt als het om een begroting gaat zijn niet 
eenvoudig. Afwegingen moeten worden gemaakt tussen grootheden die op zichzelf altijd een 
maatschappelijk nut vertegenwoordigen en die onderling onvergelijkbaar zijn. Hoeveel stijging van de 
lokale lastendruk is acceptabel als we daarmee wachtlijsten voor zorg kunnen verkorten, of welke 
wachtlijsten zijn acceptabel als we daarmee de lokale lasten niet laten stijgen? 2 voorbeelden uit het 
brede palet van de gemeentelijke taken, beide belangrijk, niet met elkaar te vergelijken en toch beide 
met financiële gevolgen. 
 
Voorzitter, als raad is bovenstaande afweging ons domein. Wij maken in deze dilemma’s een politieke 
afweging en stellen kaders. De mate waarin wij hierin bewegingsruimte hebben wordt in grote mate 
bepaald door de beïnvloedbaarheid van de gemeentelijke begroting. En daarover maakt de VVD zich 
zorgen. Van de circa € 47 mln. die Enkhuizen in 2016 beschikbaar heeft wordt € 19,5 mln. uitgegeven 
aan gemeenschappelijke regelingen, oftewel een budget waarover de raad geen directe zeggenschap 
meer heeft. En alle inspanningen op West-Fries niveau ten spijt, veel verder dan een zienswijze op 
een begroting en een collegelid dat zijn best doet komen we niet als we in deze – bijna de helft van de 
begroting! – categorie willen sturen. Een beeld van een vleugellamme raad, strijdend tegen voldongen 
feiten. 
 
Waarover kunnen wij het dan nog wel hebben? Een gemeentebegroting gaat grofweg over 4 
domeinen: sociaal, fysiek, economisch en de organisatie. De sociale pijler en de organisatie hebben 
wij in samenwerkingsverbanden ondergebracht, waarna de fysieke en de economische pijler resteren. 
En, voorzitter, deze pijlers zijn nu juist de onderdelen waar de VVD zich ernstig zorgen maakt. De 
economische agenda vraagt nog veel uitwerking, en over de vele problematische projecten in 
Enkhuizen is al veel gezegd en geschreven. Wij zijn nog in afwachting van de afwikkeling van de 
restauratie van de Drommedaris, de afwikkeling van het SMC, de volgende stap van de aanbesteding 
van het REZ, een verkeersplan, parkeren, en een herziening van het onderhoudsplan voor de 
openbare ruimte met bijbehorende financiering. 
 
Voorzitter, een begroting maken met een grote hoeveelheid open eindjes komt niet verder dan een 
“estimated guess” van wat de toekomst ons gaat brengen. Dat laten de financiële bewegingen in de 
programma’s zien: “we hebben eigenlijk nog geen idee hoe … (vul maar in uit het lijstje hierboven) 
gaat aflopen dus doe maar het bedrag van vorig jaar”. 
 
Een redelijk nietszeggende begroting, met weinig bewegingsruimte, met een hoop onzekerheden en 
met een meerjarenperspectief dat nu opeens veel positiever is dan vorig jaar, maar volgend jaar dus 
opeens ook weer helemaal de andere kant uit kan gaan. Je zou in dit historische jaar kunnen zeggen 
dat Schouten en Le Maire bij het ontdekken van Kaap Hoorn beter wisten waar ze op afvoeren dan wij 
als we deze begroting als leidraad voor 2016 gaan gebruiken. En dat, voorzitter, vindt de VVD een 
bijzonder ongemakkelijke uitgangspositie. 
 
Welke moties en amendementen wij indienen dan wel steunen, bepalen wij na de eerste schriftelijke 
termijn. 
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Beantwoording college 1

e
 termijn financiële beschouwingen 

 
  
Inleiding 
 
Conform het verstrekte spoorboekje vindt de eerste termijn van de behandeling van de Programma-
begroting 2016 schriftelijk plaats. Naar aanleiding van de van alle fracties ontvangen beschouwingen 
reageren wij door middel van dit document op deze beschouwingen.  
 
Voor wat betreft de reikwijdte van onze reactie, vermelden wij op voorhand dat wij niet zullen reageren 
op eigen stellingen en/of meningen die door de fracties zijn geventileerd. Ook zaken die geen 
rechtstreekse relatie hebben met de Programmabegroting, vallen buiten ons bereik van 
beantwoording.  
 
Algemeen  
 
Door ons is geconstateerd dat de financiële beschouwingen beperkt van omvang zijn. Logisch want 
de begroting is niet meer dan een uitwerking van de besluitvorming rondom de Kadernota. De meer 
algemeen politieke beschouwingen hebben al bij de behandeling van die Kadernota plaatsgevonden.  
 
Onze reactie kan dan ook kort zijn. Onderstaand zullen wij per beleidsthema een aantal gestelde 
vragen beantwoorden. 
 
Financieel beleid  
 
Door de fractie van CU/SGP is een vraag gesteld over de september-circulaire. Door de fractie van 
D66 is opgemerkt dat dat zij een verdere aantasting van de reserves constateren. Daarnaast vraagt 
de fractie van PvdA wanneer de Nota Grondbeleid behandeld kan worden door de raad. 
 
September-circulaire 
Wij merken op voorhand op dat de effecten van de septembercirculaire zowel voor volgend jaar als de 
jaren erna positief zijn en nog niet verwerkt zijn in de begroting 2016. U ontvangt binnenkort een 
raadsbrief met daarin de gedetailleerde financiële informatie.  
 
Inzet van reserves en voorzieningen 
Wij staan een deugdelijk financieel beleid voor. De inzet van reserves berust veelal op eerder 
genomen besluiten van de raad en is in die zin een bewuste keuze. Wij vinden dat de reserves zich op 
een aanvaardbaar niveau bevinden. Dat laat onverlet dat verdere vermindering van de algemene 
reserves zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Naar aanleiding van de Kadernota 2016 heeft u er 
mee ingestemd dat een eerder geplande onttrekking uit de reserve Bedrijfsrisico’s van twee keer         
€ 275.000 (in 2016 en 2017) vervalt. De nu nog geplande onttrekkingen hebben vooral betrekking op 
bestemmingsreserves, die juist voor bepaalde doelen gevormd zijn. 
 
In het eerste kwartaal van 2016 bieden wij de nota Reserves en Voorzieningen aan met daarin 
voorstellen over het toekomstig beleid met betrekking tot de verschillende reserves en voorzieningen.  
 
Nota Grondbeleid 
De behandeling van een geactualiseerde Nota Grondbeleid was voorzien voor de raadsvergadering 
van december. Op dit moment is er echter nog te veel onduidelijkheid over de gevolgen van de 
wijzigingen rondom de vennootschapsbelasting. Om deze reden is de behandeling door ons uitgesteld 
tot maart 2016, omdat een geactualiseerde nota weer een geldigheidsduur heeft van vier jaar.  
Openbare orde en veiligheid 
 
Zowel HEA als de SP behandelt in hun beschouwing de kosten van de Veiligheidsregio en de 
capaciteit van de brandweer.  
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Kosten Veiligheidsregio NHN 
Medio juni 2015 heeft de ‘externe commissie verdeelsleutel’ advies uitgebracht aan het algemeen 
bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om te komen tot een duurzame verdeelsleutel 
van de kosten. In een aantal informatiebijeenkomsten is dit advies door de commissie toegelicht aan 
het algemeen bestuur, raadsleden en ambtenaren. Vervolgens heeft het algemeen bestuur op 3 juli 
besloten dat het advies van de commissie wordt opgenomen in een voorstel tot aanpassing van de 
gemeenschappelijke regeling, dat ter besluitvorming kan worden voorgelegd aan de colleges en 
raden.  
Voor onze gemeente betekent dit dat we voor 2016 een bedrag van € 1.066.487,-- gaan betalen en 
dat is € 40.544,-- minder dan als de verdeelsleutel op inwoneraantal zou blijven. Voor de 
raadsvergadering van december komt er een voorstel over de wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
 
Capaciteit brandweer  
Het klopt dat er onderbezetting zit in de dagsituatie in onze stad. Dit komt omdat de vrijwilligers 
vanwege hun werk te ver weg zitten. Op het moment dat er onverwacht onderbezetting is treedt bij de 
meldkamer de procedure onderbezetting in werking en dan wordt de dichtstbijzijnde kazerne mee 
gealarmeerd. Deze situatie speelde trouwens voor de regionalisering ook al. In de brandweerpost 
wordt onderzocht hoe de gaten in de toekomst opgevuld kunnen worden.  
 
Bestuurlijke aangelegenheden 
 
In de beschouwing van HEA wordt de vraag gesteld wanneer de Jongeren Advies Commissie 
daadwerkelijk ingesteld wordt. Daarnaast wordt door diverse fracties (CDA, CU/SGP, SP en VVD) 
gepleit voor een nota verbonden partijen.  
 
JAC 
In de periode 2011-2013 was de Jongeren Advies Commissie (JAC) niet actief wegens het gebrek aan 
actieve leden. Om de jongeren toch weer enthousiast te maken voor de JAC heeft onze 
jongerenwerker in Cayen in 2012 en 2013 een politiek café georganiseerd om zo een ontmoetingsplek 
te creëren voor politiek geïnteresseerde jongeren.  
 
In september 2013 heeft een aantal jongeren, vanuit het politieke café, de Jongeren Advies 
Commissie (JAC) nieuw leven ingeblazen. Nu twee jaar later blijkt het lastig om de jongeren te blijven 
binden aan de JAC. De derde voorzitter is inmiddels gestopt vanwege zijn studie. De komende 
periode wordt onderzocht welke flexibele vormen er mogelijk zijn om jongeren alsnog een stem te 
geven bij de besluitvorming van de gemeente.  
 
Nota verbonden partijen 
Onderdeel van de begroting is een verplichte paragraaf verbonden partijen. Wij realiseren ons heel 
goed dat het aantal gemeenschappelijke regelingen (GR) toeneemt. De kans is  aanwezig dat de 
gewenste sturing door uw raad daardoor afneemt. Feitelijk is er immers sprake van verlengd lokaal 
bestuur, waarbij democratische besluitvorming plaatsvindt in het Algemeen Bestuur (AB) van de GR. 
Wij kunnen u een nota verbonden partijen toezeggen waarin helder wordt gemaakt wat zoal de 
spelregels zijn die gelden en langs welke weg er door onze vertegenwoordigers in GR’en 
verantwoording wordt afgelegd naar uw raad. Besluitvorming zal echter een bevoegdheid van het AB 
blijven.  
 
Projecten 
 
Door de fracties van het CDA (REZ en SMC) en Lijst Quasten (Brede School) zijn opmerking gemaakt 
over de diverse projecten. We geven hieronder graag de stand van zaken weer.  
 
SMC 
Met het CDA zijn wij van mening, dat het goed zou zijn indien er op korte termijn duidelijkheid zou 
komen betreffende het dossier SMC. Een minnelijke oplossing hebben wij altijd voorgestaan en daar 
ons ook voor ingezet. Inmiddels is het traject van mediation gestart. Zonder ons aan een termijn te 
kunnen binden, is het bij mediation gangbaar dat er binnen drie maanden helderheid moet bestaan of 
er een resultaat geboekt kan worden of niet.  
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REZ 
Wat het project Recreatieoord Enkhuizer Zand betreft willen wij nogmaals onze raadsbrief van 18 
augustus 2015 onder uw aandacht brengen. Belangrijk is om met elkaar te bepalen langs welke weg 
dit project verder gebracht kan worden. Het project is immers van groot belang voor de economie en 
toerisme van onze stad. Na een bijeenkomst met de raadsleden in november, waarbij ook u de nodige 
input kan leveren, zullen wij voor de raadsvergadering van februari 2016 met een concreet voorstel 
komen hoe wij, rekening houdende met alle ingewonnen informatie, het vervolg van dit project zien.  
 
Brede School 
Met onze raadsbrief 16 juni 2015 hebben wij bericht dat er drie redenen zijn voor een heroriëntatie op 
de ontwikkeling van de brede school in de binnenstad. Die heroriëntatie heeft betrekking op de 
leerlingenprognoses, het onderzoek naar de bouwkundige staat van de school en de voorbereiding 
van een sportnota voor binnensportaccommodaties. 
Met de schoolbesturen werken wij de gevolgen van deze heroriëntatie uit voor wat betreft de 
financiële consequenties, het bouwheerschap en de planning.  
Vooral het laten vervallen van een nieuwe sporthal in het plan heeft positieve gevolgen voor de 
planning, omdat er dan naar verwachting grotendeels binnen het huidige bestemmingsplan een 
nieuwbouwplan voor de school ontwikkeld kan worden. Wij verwachten dus nog steeds dat in 2016 
kan worden begonnen met de bouw.  
Het voert te ver om in deze reactie al in te gaan op de financiële gevolgen van de gewijzigde 
planopzet etc.  Enerzijds omdat het overleg met de schoolbesturen hierover nog niet definitief is 
afgerond en anderzijds omdat sprake is van een complexe materie die niet in en paar zinnen is uit te 
leggen.   
Wij verwachten u hierover in januari een voorstel ter besluitvorming te kunnen voorleggen.  
 
Openbare buitenruimte  
 
Door de fractie HEA zijn opmerkingen gemaakt over de kwaliteit van het oppervlaktewater en de 
koperen goten in de Westerstraat. De fractie Lijst Quasten heeft opmerkingen gemaakt over 
alternatieven voor de onkruidbestrijding.  
 
Onderzoek vervuiling oppervlaktewater 
De kwaliteit van het oppervlaktewater is primair een verantwoordelijkheid van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). 
Momenteel wordt er in samenwerking met HHNK gewerkt aan een Waterplan voor Enkhuizen. 
Wanneer blijkt dat er problemen zijn met de waterkwaliteit zal een oplossing hiervoor als maatregel 
worden opgenomen in het Waterplan. 
 
Alternatief koperen goten Westerstraat 
De koperen goten in de Westerstraat geven een bepaalde kwaliteit aan het straatbeeld. 
Een alternatief is om in plaats van een ‘koperen’ afdekking ‘Roestvrijstaal’ toe te passen. Dit geeft 
echter een heel ander beeld. Wanneer alleen bij vervreemding of reparatie nu een ander materiaal 
wordt toegepast ontstaat een ‘lappendeken’ wat qua beeld zeker niet gewenst is. Het vervangen van 
de gehele koperen goot voor roestvrijstaal betekent ook een grote investering. 
 
Het aanbrengen van afwatering zoals ‘overal’ in de vorm van straat of trottoir kolken betekent een 
aanpassing van het totale profiel waarbij de bestrating opnieuw moet worden aangebracht. Wanneer 
onderhoud nog niet noodzakelijk is betekent dit een extra investering. 
Pas wanneer groot onderhoud aan de Westerstraat noodzakelijk is, is het moment aanwezig om naar 
alternatieven voor de afwatering te bekijken. 
 
Alternatief voor onkruidbestrijding 
De onkruidbestrijding op verhardingen maakt onderdeel uit van een in 2016 doorlopend 
onderhoudscontract met een aannemer. Wanneer de wetswijziging actueel gaat worden is het in 
eerste instantie aan de aannemer om aan te geven wat hiervan de (financiële) gevolgen zijn. Deze 
worden dan tijdens de P&C-cyclus verwerkt. 
Voor nu is de keus gemaakt om niet op voorhand bij de aannemer een alternatieve werkwijze op te 
leggen. 
 



Eerste (schriftelijke) termijn 19 Programmabegroting 2016 

Economische zaken en toerisme 
 
De fractie HEA heeft gevraagd naar de acties om vrijheid van ondernemen te faciliteren. De SP heeft 
opmerkingen gemaakt over het stadsmanagement.  
 
Acties vrijheid van ondernemen 
Het stimuleren van vestiging van bedrijven in Enkhuizen gebeurt vooral door het verbeteren van de 
begeleiding. Elke ondernemer kan ondernemen binnen de noodzakelijke regelgeving. De afgelopen 
periode zijn er al concrete acties ondernomen om bedrijven te helpen bij vestiging en/of uitbreiding. Zo 
is en een bedrijfscontactfunctionaris en is er maandelijks spreekuur voor ondernemers. Verder speelt 
het Ontwikkelingsbedrijf een belangrijke rol. Samen met de gemeente benaderen zij actief 
ondernemingen en faciliteren zij een ondernemersloket. Daar kan een ondernemer ook terecht voor 
meer vragen dan vestiging zoals financiën, subsidies en innovatie.  
 
Stand van zaken stadsmanagement 
De stichting stadsmanagement werkt aan een structureel plan van aanpak op basis waarvan 
stadsmanagement structureel vorm gegeven kan worden. Op dit moment is er nog geen volledige 
eensgezindheid over de inhoud daarvan. Parallel daaraan worden er wel al activiteiten gestart 
waarover alle partijen het eens zijn, zoals de afstemming van evenementen, een kwaliteitsimpuls van 
de markten en de verbetering van de uitstraling van de Westerstraat. Het college heeft per brief aan 
het stichtingsbestuur laten weten dat er zorgen zijn over de snelheid van het proces. Deze brief is de 
basis voor verder overleg over de voortgang van het stadsmanagement. 
 
Milieu 
 
De fractie van CU/SGP vraagt of er al iets bekend is over het onderzoek naar ondergrondse 
containers in de binnenstad. 
 
Ondergrondse containers binnenstad 
De uitkomsten van het onderzoek naar ondergrondse containers zijn nog niet bekend. De laatste 
stand van zaken, en planning, is opgevraagd bij de uitvoerder van het onderzoek, HVC. Hierover is op 
dit moment nog geen aanvullende informatie ontvangen. 
 
 
Enkhuizen, 27 oktober 2015 
 
Burgemeester en wethouders van Enkhuizen 
 
de  secretaris, de  burgemeester, 
R.M. Reus J.G.A. Baas 
 
 

 


