
Algemeen politieke beschouwingen Kadernota  2016     

 

Een kwestie van vertrouwen……  

 

Inleiding :  

De coalitie is inmiddels een jaar bezig. De aanloop was een lastige. De SP werd veruit de grootste 

partij. Een kwestie van vertrouwen… in onze partij, in onze mensen en onze aanpak. En voor de 

tweede keer, na weer een grote verkiezingsoverwinning, aan ons de eer om te trachten een coalitie 

te smeden.  Onze inzet was om te komen tot een stabiele, brede coalitie. Na een intensieve 

formatietijd is het gelukt om een stabiele coalitie te vormen met de krapst mogelijke meerderheid. 

Stabiel is absoluut noodzakelijk gezien het groot aantal taken wat de gemeente over de schutting 

kreeg gegooid vanuit Den Haag, vanwege de voortdurende economische crisis met alle bezuinigingen 

die dit met zich meebrengt en de soms moeilijke keuzes tot gevolg. 

Terugkijken naar wat we vorig jaar schreven kan niet. Er werd geen Kadernota 2015 gemaakt omdat 

er onvoldoende duidelijk was over wat de gemeente vanuit Den Haag stond te wachten en welk 

budget hiervoor mee zou komen. 

 

Landelijke ontwikkelingen: 

Alles draait om de economie.  

Elk ander argument is kansloos als de economie ter sprake komt. Discussies eindigen tegenwoordig 

allemaal met: nou ja, het is nou eenmaal het beste voor de economie. De economie als onfeilbaar 

argument. Woorden van cabaretier Pieter Derks in zijn wekelijkse column voor de NieuwsBV en zo 

verzon hij een nieuw zondagsgebed. Omdat de economie het nieuwe evangelie lijkt te zijn. 

 

De SP vindt dat een zeer zorgelijke ontwikkeling. Natuurlijk is de stand van de economie belangrijk 

maar de mens is meer dan de stand van de economie. Een maatschappij waarbij menselijke 

waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit groot goed is en de economie die ten dienste staat aan 

de mens is onze ideale maatschappij. Een kwestie van vertrouwen……want bij meer en meer mensen 

groeit de weerstand tegen de afbraak van onze zo zorgvuldig opgebouwde verzorgingsstaat, groeit 

de weerstand tegen de bonuscultuur, groeit de weerstand tegen de groeiende kloof tussen arm en 

rijk, groeit de weerstand tegen de toenemende tweedeling tussen werkend en werkeloos, ziek en 

gezond, jong en oud, allochtoon en autochtoon.  

En daarom stropen we samen met deze coalitie en met dit college de mouwen op, we rechten de 

rug, gaan aan het werk met de nieuwe taken, de langlopende dossiers en komen op voor al die 

mensen die zich nu in de steek gelaten voelen op welk gebied dan ook.  

 

Het positieve: 

Het college heeft een aantal belangrijke dossiers voortvarend ter hand genomen: het recreatieoord 

Enkhuizer Zand, Sportpark Immerhorn, de Dromedaris. Met deze ‘hoofdpijndossiers’ gaat het de 

goede kant op. We hopen dat we de laatste nog in 2015 kunnen aftikken.    

Mede door de enorme inzet en creativiteit van ons college en de ambtenaren konden de negatieve 

gevolgen van de transities in 2015 voor de inwoners van Enkhuizen tot een minimum beperkt 

worden.  

Er is nog veel te doen, maar de doemscenario’s van grote tekorten die de afgelopen jaren op ons af 

kwamen  zijn tijdig herschreven. Het gaat relatief goed met Enkhuizen. Er is hard gewerkt door 

college en ambtenaren, op meerdere gebieden waarvoor nogmaals onze complimenten. 

Positief voor onze burgers is dat de OZB alleen met het inflatiepercentage van 1 % wordt verhoogd 

zoals afgesproken.  



 

 

 

Onze teleurstellingen: 

Het voortslepende geschil over het SMC. Wij zijn teleurgesteld in de handelswijze van de 

projectontwikkelaar, maar hopen dat dit college ook dit dossier tot een goed einde zal brengen. Een 

kwestie van vertrouwen…… 

 

Ook is de SP teleurgesteld in o.a. de houding van de provincie ten aanzien van de afbraak van het 

openbaar vervoer. De laatste treinen die zijn vervallen, buslijn 138 die, ondanks alle acties en alle 

tegenargumenten die zijn aangedragen, toch is opgedoekt. Uiteraard zijn we blij met de 

buurtbusvereniging en alle vrijwilligers die nog enigszins een beperkte mate van vervoer in stand 

proberen te houden. Hoe je het wendt of keert het blijft een B-keuze. In 2014  zijn alle bushaltes 

aangepast voor een bedrag van € 362.000 voor een groot deel betaald door de provincie. Geld van 

ons allen wat zo het putje in stroomt. En niet alleen in onze gemeente. Misschien een idee om onze 

kleine investering te claimen bij de provincie.  

De buurtbuscapaciteit is onvoldoende. Er rijden nu 2 busjes achter elkaar aan. We houden de hoop 

dat zeker in de ochtend- en avondspits de provincie besluit om weer een reguliere bus te laten 

rijden.  Een kwestie van vertrouwen……op het gezonde verstand van de nieuwe statenleden. Wij 

gaan door.  

 

Onze zorgen: 

De snelheid waarmee de transities door dit kabinet doorgevoerd en bij de gemeente op het bord 

worden neergelegd baart ons nog steeds grote zorgen. De media staan al langere tijd bol van vele 

schrijnende verhalen. Of het gaat om de wachtlijst in de jeugdzorg, de problemen bij de SVB, de 

afbraak van de thuiszorg, de vereenzaming en verwaarlozing van ouderen, het enorme verlies van 

banen. Het treft elke gemeente op een of andere wijze.   

 

Het jaar 2016 wordt het jaar waarin de uitwerking van deze kabinetsmaatregelen nog meer zichtbaar 

zal worden.  

De doorgeslagen marktwerking in de zorg zorgt voor een bijna onneembare bureaucratische 

hordenloop. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) schreef half juni een brief naar de 

leden van de Tweede Kamer n.a.v. de eerste ervaringen van hun leden in de nieuwe stelsels.  

Een van de punten die zij aangeven is dat de administratieve lasten de zorg in de weg staan.  

De 35 productcategorieën in de Wmo en Jeugdwet zijn uitgewerkt tot 126.000 productcodes. Het is 

niet uit te leggen dat iets wat bij de ene cliënt ‘ADL-ondersteuning’ heet, bij een andere cliënt ‘hulp 

bij wassen’ wordt genoemd en bij een derde cliënt als ‘persoonlijke verzorging’ moet worden 

geregistreerd. En dat alleen omdat de cliënten in een andere gemeente wonen.  

Problemen die al eerder onder de aandacht van de verantwoordelijke bewindslieden zijn gebracht. 

Het gaat niet meer om het leveren van de juiste zorg maar meer om het invullen van het juiste 

formuliertje. Laten wij daar in Enkhuizen zorgvuldig mee omgaan, goed afstemmen met de 

omliggende gemeentes en niet meer vragen dan absoluut noodzakelijk is.  

 

Samen de trap op en samen de trap af……dit heeft direct gevolgen voor ons gemeentefonds en 

daarmee directe gevolgen voor onze burgers.  

Dit college laat het sociale gezicht van Enkhuizen nog steeds zien. Zoals stichting Leergeld al zei: 

‘Wanneer je als kind moet opgroeien in armoede dan maar in Enkhuizen.’ Dat vindt de SP een groot 

compliment.  

Maar ook hier in Enkhuizen springen kerken en andere maatschappelijke organisaties in. De kerken 

dragen honderden miljoenen bij aan noodhulp in Nederland. Zij komen zeer schrijnende gevallen 

tegen. Het sociale gezicht staat onder druk. Hopelijk keert het tij voor het te laat is. De SP haalt daar 

waar mogelijk de signalen op en blijft deze doorgeven aan het college.  



Ambities en ontwikkelingen in 2016: 

Zoals eerder gezegd: de stand van de economie is belangrijk. De kwijnende winkelstraten, de 

leefbaarheid  en het onderhoud van de stad zal de komende jaren volop onze aandacht blijven 

vragen.  

We staan volledig achter het college en de vaart die eindelijk gemaakt wordt met het REZ. Goed voor 

de economie van Enkhuizen.  

De werkgelegenheid is een belangrijk thema. De beste weg uit de armoede is werk tegen een eerlijk 

loon. Wij juichen de inspanningen van het college toe om de contacten met de bedrijven te 

intensiveren.  En vragen hierbij nogmaals aandacht voor de zogenaamde onbemiddelbare groepen 

van o.a. jongeren die hierdoor al zo vroeg in hun leven tussen wal en schip vallen en afgeschreven 

lijken te zijn.  

De SP stelt het college ook voor extra inspanningen te leveren om ondernemingen die verdwijnen 

wegens gebrek aan opvolging te helpen om deze opvolging te realiseren en daarmee deze 

ondernemingen te behouden voor de stad. Bijvoorbeeld door geschikte werklozen te koppelen aan 

ondernemers die plannen hebben om binnen een aantal jaren met hun onderneming te stoppen.   

 

De herbestemming van monumenten en de doorontwikkeling van het monumentenbeleid kan een 

goede stimulans geven aan de toeristische sector. Wij hebben er vertrouwen in dat het college ook 

dit voortvarend ter hand zal nemen.  

 

Over het Sociaal Domein hebben we genoeg gezegd. We blijven de vinger aan de pols houden hoe 

een en ander in de praktijk zijn uitwerking krijgt. Kwetsbare doelgroepen verdienen onze 

ondersteuning en aandacht. Op gebied van zorg, van arbeid, van dagbesteding, van huishoudelijke 

ondersteuning.  

Door de overgang van veel taken vanuit de overheid komt de doelstelling om regiegemeente te 

willen zijn in het gedrang.  Iets om over na te denken.  

 

Op de bedrijfsvoering en de samenvoeging van de SED gemeentes is de SP niet helemaal gerust. De 

samenvoeging is krap een half jaar onderweg na een aantal jaren voorbereiding en er is nog veel 

werk aan de winkel. De timing was achteraf gezien niet de meeste handige. We hebben er 

vertrouwen in dat het uiteindelijk wel goed komt, de ambtenaren hun plaats zullen vinden en het de 

dienstverlening ten goede komt  maar houden wel onze zorgen hierover. We juichen een goed 

risicomanagementbeleid toe.  Het beheersen van risico’s is binnen de gemeente een continue proces 

en dat zal in de S en D gemeente niet anders zijn.  De opmerking dat een risicomanagementbeleid 

moet worden ontwikkeld zou wat ons betreft nadere toelichting  behoeven. We gaan ervan uit om 

kosten te besparen dat een voortborduren en verder uitbouwen van bestaand 

risicomanagementbeleid eerder aan de orde is.  

 

Het meerjarenperspectief is  in tegenstelling tot vorig jaar sluitend waarvoor onze complimenten. 

Het einde van de crisis lijkt langzaam in zicht te komen. Lijkt omdat de wereld om ons heen verre van 

stabiel is, er weinig geleerd lijkt te zijn van het ontstaan van de crisis en er ook in Europa van alles 

aan de hand is.  

 

Het afgelopen jaar zijn we teleurgesteld in een deel van de oppositie: de nadrukkelijke uitnodiging – 

na de coalitievorming – om samen te werken op en mee te denken over de inhoud voor een sterk en 

sociaal Enkhuizen heeft een deel van de oppositiepartijen naast zich neer gelegd. Dat vindt de SP 

heel jammer maar het positieve effect is dat de coalitie nog eensgezinder en meer vastbesloten 

optrekt in het belang van onze inwoners.   

De uitnodiging aan de oppositie om constructief mee te (gaan) denken geldt overigens nog steeds.  

Afsluitend de opmerking dat we ons voor meer dan 100% zullen blijven inzetten voor deze mooie 

stad en al haar inwoners……en bedanken hen voor het in ons gestelde vertrouwen.  

 


