
 
 

algemene politieke beschouwingen bij de  

Kadernota 2022 
 
De Kadernota 2021-2025 – inleiding 
 
“Het is ‘too much’! Het is niet meer te doen. Een zwembad sluiten is allang geen oplossing meer. De 
Kadernota is nog veel negatiever dan hij nu voorligt.” 
 
Dit waren de woorden van de wethouder financiën in de vergadering van de gemeenteraad van 
Enkhuizen van 1 juni jl. als reactie op de ingediende motie van de SP , mede ondertekend door CDA 
en Enkhuizen Lokaal, getiteld “Zonder geld geen gemeenten”. 
Ze omarmde de motie met bovengenoemde woorden. “Het is too much”… het is teveel”.  
 
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken vindt het te vroeg voor extra geld voor de gemeenten. 
Het is onzeker hoe het sociaal domein en de coronacrisis zich ontwikkelen. Gemeenten hebben zelf 
ook een rol in de kostenbeheersing, geeft ze aan. Zij is tevreden.  
  
Dit schreven we vorig jaar. Het jaar waarin de gemeente Enkhuizen bij de programmabegroting  
vier miljoen euro heeft moeten ombuigen. Ombuigen, het sjieke woord voor snoeihard bezuinigen 
en keihard lasten verhogen.  
We dachten ermee uit te komen. Maar helaas. De coronacrisis hebben we nog niet achter ons 
gelaten. “De overheid heeft diepe zakken”, hoorden we de collega van Ollongren, minister Hoekstra 
van Financiën keer op keer roepen.  
 
Het begrotingstekort is hoger dan bij de crisis van 2008. Een coronaherstelplan zal volgen en de 
overheidsfinanciën moeten weer op orde komen.  
De fractie van de SP houdt het hart vast. Het is met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
dat de gemeenten er de komende jaren niet of nauwelijks op vooruit zullen gaan.  
 
De Kadernota 2021-2025 laat de financiële ruimte zien voor de komende jaren, maar vooral het 
gebrek aan financiële ruimte. Er is geen enkele structurele ruimte om iets nieuws te doen, te meer 
daar de diepe zakken van de overheid leeg zijn en de landelijke overheid deze weer gevuld wil zien. 
Niet binnen één jaar misschien, niet binnen vijf jaar, maar zeker wel binnen tien jaar.  
 
Een tekort van € 235.000 in 2021, een tekort van € 554.000 in 2022, een tekort van € 106.000 in 
2023, een tekort van € 80.000 in 2024 en, jawel, een plus in 2025 van € 181.000. 
Gelukkig, het jaar 2025 laat zwarte cijfers zien, het provinciaal toezicht zal dit accepteren. 
Maar is dat werkelijk zo? 
 
‘De Kadernota is nog veel negatiever dan hij nu voorligt”, de woorden van 1 juni jl.  
 
De fractie van de SP concludeert dat dit een volkomen terechte opmerking is. De tekorten in de 
Kadernota worden kunstmatig lager gehouden en de zwarte cijfers van 2025 zijn niet echt zwart, 
maar gewoon rood.  
 



De kostenstijgingen ter hoogte van € 360.000 inzake de WMO, die in 2021 zichtbaar zijn worden niet 
meegenomen in de jaren 2022-2025. Wanneer de overheid niet bijpast geven we dit niet meer uit.  
 
Vraag: 
Wat gebeurt er met de aanvragen WMO en de reeds toegekende aanvragen in 2022 en verder?  
Wat zijn de gevolgen van dit besluit voor burgers?  
Blijven burgers verstoken van hulp bij de huishouding of andere verstrekkingen vanuit de WMO? 
Graag een reactie van het college.  
 
Het abonnementstarief, waarbij de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp rond de € 20 per maand 
ligt, is een van de factoren die de tekorten bij de WMO veroorzaken. Of je nu € 1.000 of € 5.000 per 
maand ontvangt, of je nu € 50 of € 250.000 aan spaargeld hebt, de eigen bijdrage is voor een ieder 
gelijk. 
 
Voor huishoudelijke hulp uit de WMO betaalden mensen met een dikke knip voorheen een eigen 
bijdrage die passend was bij hun hoge inkomen. Of ze betaalden hun huishoudelijke hulp zelf en 
klopten helemaal niet aan bij de WMO.  
Bij de Programmabegroting 2021 behandeld in november 2020, gaf de SP de wethouder Sociaal 
Domein de suggestie mee om aan de burgers uit te leggen wat de gevolgen zijn als iedereen met een 
dikke knip de huishoudelijke hulp niet zelf betaalt of daar een hogere bijdrage voor betaalt maar dit 
laat betalen door de gemeente. De suggestie nam hij over. 
 
Vraag: 
Welke acties heeft de wethouder hiertoe ondernomen, wat zijn de resultaten hiervan en hoe zijn de 
reacties? 
 
Ook de benodigde budgetten voor het Duurzaamheids- en Klimaatbeleid, die nodig zijn in 2023 en 
verder, zijn niet opgenomen in de Kadernota.  
 
Vraag: 
Wat gebeurt er nu, vanwege dit besluit,  met de ingezette werkzaamheden voor bijvoorbeeld de 
Transitievisie Warmte, de pilot “Van-het-gas-af” en verdere activiteiten?  
 
De Mei-circulaire 
De overheid heeft voor 2022  een bedrag van € 1,82 miljard extra toegezegd voor de Jeugdzorg. 
Hiervoor is in de decembercirculaire al 300 miljoen toegekend. En de gemeenten moeten meteen 
voor € 214 miljoen een kostenbesparing invoeren. Zo blijft er € 1,306 miljard over.  
Er komt geen reparatie van de voorgaande jaren en voor 2023 zal het uitgangspunt waarschijnlijk  
€ 1,5 miljard extra bijdrage voor de jeugdzorg zijn.  
 
Tijdens een webinar, waarin de gevolgen van de meicirculaire werden toegelicht, bleek dat er  
€ 493 miljoen naar de gemeenten komt. Hiervan gaat eerst € 55 miljoen naar de VNG en blijft voor 
de gemeenten € 438 miljoen over.  
Daar werd ook verteld dat er nog overleg moet komen hoe de rest van de € 1,3 miljard zal worden 
ingezet. Daarover is nog onduidelijkheid. Er wordt gedacht over een nieuwe functie in 
huisartsenpraktijken: de praktijkondersteuner jeugd bijvoorbeeld.  
 
Vraag: 
Is het correct dat gemeenten vanaf 2022 een begroting jeugdzorg moeten maken en zo ja, hoe wordt 
de raad hierbij betrokken? Bent u met ons van mening dat de discussie met de raad zou moeten gaan 
over de kaders, waarbinnen jeugdzorg geboden moet worden; dan hebben we het niet alleen over 
de financiële kaders. Hierbij speelt de discussie over de preventie ook een belangrijke rol? 



Uitgangspunten Begroting 2022 en de meerjarenraming 
 
U schrijft dat de financiële gevolgen voor de SED-organisatie in de Kadernota zijn opgenomen onder 
de autonome ontwikkelingen. U stelt dat begrotingswijzigingen van gemeenschappelijke regelingen 
voor gemeenten verplichte uitgaven zijn.  
 
Vraag: 
Gaat u hierbij niet voorbij aan artikel 32 Voorbereiding begroting van de Gemeenschappelijke 
regeling SED, waarin staat 
Dit artikel beschrijft de gang van zaken rondom de voorbereiding van de begroting. De 
ontwerpbegroting wordt door het dagelijks bestuur vastgesteld en minimaal zes weken voordat deze 
aan het algemeen bestuur wordt aangeboden aan de raden toegezonden. Deze bepaling geeft uiting 
aan de controlerende en kaderstellende rol van de raden. De raden kunnen hun zienswijze bij het 
dagelijks bestuur naar voren brengen. Deze zienswijzen worden vervat in een commentaar dat door 
het dagelijks bestuur bij de aanbieding van begroting aan het algemeen bestuur wordt gevoegd. 

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

Vraag: 
Wanneer dit bedrag wordt toegekend welke aantoonbare veranderingen zijn dan merkbaar voor de 
raden.  
 
Bij de programmabegroting 2021 is gevraagd of het mogelijk is om voor de subsidies 2022 de loon- 
en prijsindexaties niet als gewogen gemiddelde mee te nemen voor subsidieontvangers die geen 
loonkosten hebben.  
 
Vraag: 
Wat is de hoogte van de loonindexatie en wat van de prijsindexatie? En is met bovenstaande 
rekening gehouden? 
 

Beleidsontwikkelingen 
 
Programma 1 
 
Vraag: 
Is inmiddels de hoogte van het wachtgeld van voormalig wethouder Struijlaart bekend? 
 
Programma 3 
 
Bij ‘openbare ruimte’ wordt gesproken over meer laadvoorzieningen voor elektrische auto’s. In 
januari 2020 gaf u, in de beantwoording van vragen van de fractie van de SP aan, dat het opstellen en 
vaststellen van een beleid over laadinfrastructuur nog een van de actiepunten van het 
geactualiseerde Verkeersplan 2017-2025 is. Aan dit actiepunt zal nog een vervolg worden gegeven.  
 
Vraag: 
Hoe staat het hiermee? Wordt dit inderdaad meegenomen?  
 
We hebben bij de programmabegroting 2021 besloten dat het maaibeleid aangepast wordt. Wij 
ontvingen signalen dat bewoners van seniorencomplexen. Deze bewoners zijn vaker thuis en 
genieten van het uitzicht.  
 
Vraag:  



Is het mogelijk om in het maaibeleid maatwerk toe te passen, zodat rekening gehouden kan worden 
met bewoners van seniorencomplexen? 
 
Met betrekking tot het Parkeer- en Verkeersontwikkelplan wordt naast de € 80.000 die in maart 
beschikbaar is gesteld nogmaals extra budget gevraagd voor het dit plan. Inmiddels zijn we vele jaren 
bezig met opstellen van een totaalplan met als gevolg dat we vele honderdduizenden euro’s hebben 
ingezet zonder het beoogde resultaat. De fractie van de SP is van mening dat het inmiddels beter en 
uiteindelijk veel goedkoper zal zijn om de weg in te slaan van een “stap-voor-stap” traject.  
We nemen één maatregel, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een parkeerterrein op de Flevolaan, 
bekijken dan eerst de effecten hiervan en gaan over tot het nemen van een volgende maatregel. 
Stap-voor-stap komen we in Enkhuizen eerder tot een oplossing. Dat is een waarheid als een koe, 
anders waren deze plannen jaren geleden al tot uitvoer gekomen. 
 
Programma 4 
 
Het verbaast de SP dat bij het programma economie niets staat vermeld over de gevolgen van de 
corona. Kunt u dat nader toelichten? Is het bijvoorbeeld mogelijk dat de gemeente meer lokaal 
inkoopt om de lokale middenstand te ondersteunen?  
Of om de inzet van de Klijnsma-gelden lokaal te laten besteden? 
 
Vraag: 
Zijn daar ideeën over? 
 
Hoe staat het met de ‘leegstandsaanpak’?   
Komt er nog een terugkoppeling naar de raad over de plannen die de Stichting Stadsmanagement 
heeft gemaakt voor de binnenstad? Daar is de fractie van de SP zeer in geïnteresseerd.  
Is in de leegstandsaanpak ook het wonen-boven-winkels meegenomen? Daarmee kunnen we twee 
vliegen in één klap slaan: verlichting van de woningnood door wonen boven winkels toe te staan 
zonder parkeervergunning, waarmee het ook mogelijk is om eventueel de huren te verlagen van de 
winkeliers die het zwaar hebben.  
 
Programma 5 
 
Er is toegezegd dat het grote programma Samenleving gesplitst zal gaan worden in Jeugd, WMO en 
Onderwijs.  
 
Vraag:  
Is al bekend hoe dit programma opgesplitst gaat worden – en per wanneer zal dat worden 
doorgevoerd? 
 
In dit programma komen ook veel nieuwe taken vanuit het Rijk. Kaders worden gesteld door de raad 
om de controle achteraf goed te kunnen verrichten. Veel van deze nieuwe taken worden in regionaal 
verband opgepakt. De raad staat hiermee voor een voldongen feit. Het voorbeeld hiervan is het 
resultaat gericht inkopen. Daarbij is volledig aan de kaderstellende taak van de raad voorbij gegaan 
en in het kader. De nu zo actuele discussie over macht en tegenmacht wordt volop landelijk gevoerd 
maar ook lokaal speelt dit een grote rol. Dit wordt mede veroorzaakt door een landelijke overheid 
die de gemeenten blijft gebruiken als verlengd bestuur. En kritische en waakzame houding hierop is 
wat onze fractie betreft noodzakelijk. 
 
De fractie van de SP is er voorstander van om de huishoudelijke hulp deels te vereenvoudigen. Veel 
van deze hulp wordt verstrekt aan onze oudere inwoners. Veel oudere inwoners wonen in dezelfde 



soort woningen, in Herfstzon, in de aanleunwoningen bij Westerhof of Overvest, in 55+ complexen. 
De maatvoering van deze woningen is vaak hetzelfde.  
 
Vraag: 
Is het mogelijk om bij aanvragen uit deze complexen standaard een aantal uren toe te kennen? En 
welke mogelijkheden ziet het college voor burgerlijke ongehoorzaamheid met betrekking tot het 
abonnementstarief? 
Het probleem van de vergrijzing in Westfriesland is langer bekend. In de komende jaren zal de 
vergrijzing in Enkhuizen toenemen met 140%. Dat zal een grote impact hebben op de middelen van 
de gemeente. 
 
Vraag: 
Worden er plannen in Enkhuizen ontwikkeld om hierop in te spelen? En welke ideeën bestaan 
hierover? 
 
De evaluatie over het resultaat gericht werken komt eraan.  
Enige weken geleden was er een bovenregionaal georganiseerde bijeenkomst over de jeugdzorg.  
Het was een boeiende middag met goede verhalen, mooie en zorgelijke ontwikkelingen. Zo konden 
we horen dat grote partijen te duur zijn en daarom de expertise hebben afgebouwd. Kleinere 
partijen hebben te weinig expertise waarmee voor complexe hulpaanvragen inmiddels de expertise 
ontbreekt. En de jarenlange opgebouwde expertise verdwijnt.  
Ook hoorden we dat de jeugdzorg teveel financieel gedreven is. Dat er nog steeds te weinig 
samenwerking is tussen bijvoorbeeld jeugdinstellingen en de GGZ jeugd, maar ook dat jeugdzorg en 
WMO, zeker om en rond de 18, lastig is om te combineren.  
 
Vraag: 
Wat is er nodig om de combinatie WMO en Jeugdzorg beter te laten verlopen? 
 
Een van de sprekers was Peer van der Helm.  
Kinderen hebben drie basisbehoeften: 

• Verbondenheid – dus geen uithuisplaatsingen 

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

• Autonomie – wat je zelf kan bepalen zo min mogelijk frustreren.  
 
Kinderen zijn zowel dader als slachtoffer maar worden vaak alleen als dader gezien en behandeld. 
Dat moet anders, is de conclusie van Van der Helm. De gesloten jeugdzorg is een vergissing en 
kinderen ver weg plaatsen, bijvoorbeeld in Harreveld, verbreekt de verbondenheid.  
 
Wat de fractie van de SP betreft blijft de raad zich hard maken voor goede jeugdzorg en meer overleg 
tussen fractiespecialisten in West-Fries verband.   
 
De manier waarop de schuldhulpverlening wordt geregeld in SED verband is goed. De 
kostendelersnorm regelt dat een bijstandsuitkering lager wordt wanneer de ontvanger met meer 
mensen op één adres woont. Een rondgang bij gemeenten door Binnenlands Bestuur laat zien dat 
gemeenten af willen van de kostendelersnorm. Met als reden dat gemeenten signaleren dat deze 
regeling kan leiden tot financiële problemen en dakloosheid (vooral onder jongeren). 
 
Vraag: 
Wat is de mening van het college hierover en welke stappen kunt u zetten om te komen tot het 
afschaffen van de kostendelersnorm? 
 



De situatie rondom de kinderopvangtoeslagaffaire is zeer, zeer schrijnend. We krijgen nog steeds 
signalen van beslaglegging ondanks dat hier afspraken over zijn gemaakt en gezinnen die 
onvoldoende geld hebben om van te leven. 
 
Vraag: 
Hoeveel inwoners uit Enkhuizen zijn in deze affaire gedupeerd? Denkt het college dat iedereen in 
beeld is. Krijgt het college informatie van de landelijke overheid hierover? 
 
Over het Hertenkamp wil de fractie van de SP het volgende kwijt. In maart 2019 heeft de raad een 
besluit ter ondersteuning genomen op basis van het exploitatieplan. De fractie van de SP is erg 
gecharmeerd van de dagbestedingsplek het Hertenkamp. Niet lang daarna bleek dat er problemen 
rezen rondom de constructie dagbesteding. Hiervoor is een andere constructie bedacht. Hiermee is 
het exploitatieplan op basis waarvan in maart 2019 het raadsbesluit is genomen niet meer te 
gebruiken. De SP vraagt al langer om een nieuw exploitatieplan zodat wij als gemeenteraad nieuwe 
kaders kunnen stellen. Wanneer dit niet duidelijk is blijft, wat de fractie van de SP betreft, het 
raadsbesluit van 2019 in stand. We betreuren het dat het zo moeizaam is om hierover informatie 
naar de raad toe te krijgen, zodat we op basis van nieuwe gegevens een goed besluit kunnen nemen 
over het Hertenkamp.  
 
Vraag: 
Wanneer komt het aanvullende rapport naar de raad? 
 
 
Programma 6 
 
De afgelopen jaren worden we steeds vaker geconfronteerd met verontreinigde grond.  
De SP maakt zich daar zorgen over, omdat het vaak gaat om plaatsen waar mensen wonen en leven. 
De volksgezondheid staat voor ons altijd op nummer 1. Het is zorgelijk als we met elkaar niet in kaart 
kunnen brengen wat deze verontreinigingen heeft veroorzaakt. Van veel plekken is niet precies 
bekend wat er in het verleden gestort is. Gelukkig weten veel inwoners dit nog wel. Via de landelijke 
media wordt steeds duidelijker dat grondkwaliteit ondergeschikt lijkt te raken aan economisch 
belang en hiermee staat de volksgezondheid niet meer bovenaan. 
 
Vraag:  
Is de portefeuillehouder bereidt om inspanningen te leveren deze hiaten in kaart te brengen? Door 
bijvoorbeeld burgers te laten melden wat zij nog weten over vervuilingen in de gemeente.  
Hoe denkt het college het belang van de volksgezondheid in dit dossier te waarborgen? 
 
De gemeente Enkhuizen heeft in het verleden budget beschikbaar gesteld voor de circulaire 
economie. Blijkbaar heeft dat geresulteerd in een actieplan.  
 
Vraag: 
Welke acties staan er in het Actieplan circulaire economie? Kunnen we dit plan ook inzien?  
 
Vraag:  
Is bekend wanneer de behandeling van het afvalbeleidsplan op de raadsagenda komt. En kunt u 
aangeven hoe en wanneer de burgers hierbij worden betrokken? 
 
Programma 7 
 
De Omgevingswet is wederom uitgesteld. U geeft aan dat deze budgetneutraal wordt ingevoerd.  



Dit geldt niet voor de Omgevingsvisie. Om de vergunningen binnen 8 weken te kunnen verlenen zijn 
diverse aanpassingen nodig. U geeft aan dat het later duidelijk zal worden welke inhoudelijke en 
financiële gevolgen dit heeft. U gaat hiermee voorbij aan het budgetrecht van de raad. Nu de 
invoering van de Omgevingswet weer is uitgesteld gaan we ervan uit dat de financiële gevolgen tijdig 
aan de raad zullen worden voorgelegd ter goedkeuring.  
 
Vraag: 
Wanneer worden deze kosten verwacht en op welke termijn worden deze aan de raad voorgelegd 
ter goedkeuring? 
 
Het verbaast de fractie van de SP dat bij de beleidsontwikkelingen over het woningbouwproject 
Gommerwijk-West-West met geen woord wordt gerept over de mogelijke vestiging van een 
geitenhouderij nabij deze locatie en het advies van maart 2021 van de GGD dat dit niet gewenst is in 
relatie tot de gezondheidsrisico’s die dit met zich meebrengt.  
 
Vraag: 
Kunt u aangeven wat hiervan de risico’s zijn? Niet alleen in het kader van de volksgezondheid maar 
ook in het kader van de mogelijke ontwikkelingen van dit nieuwbouwplan. 
 
De herstructurering van de Bloemenbuurt heel wat voeten in de aarde. Van het verlenen van foute 
vergunningen voor de tijdelijke bewoning van sloopwoningen, tot een lastig te peilen positie van 
Welwonen, waarbij de functie welzijn en wonen nauw met elkaar verbonden blijken te zijn en niet 
altijd ten positieve.  
 
Met de invoering van de Woningwet is het een verplichting dat corporaties een sociaal plan opstellen 
voor de betrokkenheid en rechten van huurders bij sloop en renovatie. De wet vereist dat de 
corporatie hier op zijn minst overleg over voert met de huurdersorganisatie en de betrokken 
gemeente. Het is gebruikelijk dat dit plan gezamenlijk wordt opgesteld. 
 
Vraag: 
Is de gemeente hierbij betrokken en is dit verplichte sociaal plan eigenlijk wel opgesteld? 
 
Door de verhuurdersheffing zien we dat er met regelmaat sociale huurwoningen te koop worden 
gezet. 
 
Vraag: 
Hoe groot is de sociale woningbouwvoorraad momenteel in Enkhuizen. Wat is de ijzeren voorraad? 
Welke afspraken zijn hierover gemaakt in de prestatieafspraken met WelWonen? 
 
In de raadsbrief van mei geeft u aan dat de uitspraak van de Raad van State over het REZ half juni 
wordt verwacht.  
 
Vraag: 
Is de uitspraak al bekend?  
 
 
 
 
 

 
 
 



Mutaties autonome ontwikkelingen/Voorjaarsnota 2021 
 
De uitwerking van het amendement begroting 2021 leidt tot een nadeel van € 141.000 in 2021 en 
van € 59.000 in 2022. Wij verzoeken u dit nader toe te lichten in uw reactie op de APB inclusief 
eerste termijn.  
 
Er zal meer een beroep op het gemeentelijk schuldenbeleid worden gedaan, mede ten gevolge van 
de coronacrisis.  
Dit geldt ook voor de dak- en thuisloosheid. Veel financiële zorgen binnen relaties zal leiden tot meer 
echtscheidingen. Mogelijke gevolgen: meer vechtscheidingen en meer economisch daklozen.  
De fractie van de SP heeft de wethouder verzocht om in contact te treden met zijn collega-
wethouders in de regio om het probleem van de economisch daklozen onder de aandacht te 
brengen. 
 
Vraag: 
Welke acties heeft de wethouder hiertoe ondernomen, wat zijn de resultaten hiervan en hoe zijn de 
reacties? 
 
Er staat bij de toelichting dat de tijdelijke huisvesting bewoners Begoniastraat € 15.000 heeft gekost. 
In de lijst staat hiervoor € 25.000 opgenomen. Welk bedrag is juist? 
 
Voor de gemeentesecretaris is een bedrag voor het eerste halfjaar opgenomen. Op vragen in het 
presidium wanneer de vacature er uit is gegaan voor een nieuwe gemeentesecretaris is gebleken dat 
deze er nog uit was en heeft de burgemeester aangegeven dat de gemeentesecretaris tot eind van 
dit jaar blijft. Dit is niet zoals het vorig jaar bij de verlenging is benoemd.  
 
Vraag: 
Waarom is de vacature niet eerder opengesteld en waarom is dientengevolge maar voor een halfjaar 
bijgeraamd?  
 
Er wordt € 1,5 miljoen extra gevraagd voor de SED organisatie. Bij de informatieavond voor de drie 
raden werd aangegeven dat dit noodzakelijk is of dat er taken geschrapt moeten worden.  
Er is in de KBG+ aangedrongen op een tijdige evaluatie van het SED- perspectief voor de begroting 
2022. Maar er is ook aangedrongen op een nieuw toekomstplan. Beiden zijn er niet. Dat stemt tot 
ontevredenheid bij onze fractie.  
‘Wij staan met onze handen op de rug gebonden aan de rand van het ravijn”, waren de woorden van 
een van de directeuren. Ook de gemeenten staan met de handen op de rug gebonden aan de rand 
van het ravijn. Daarvoor hoeven we alleen maar naar het financieel overzicht van de Kadernota te 
kijken. We staan dus beiden aan de rand van het ravijn maar het schijnbare gemak waarmee weer 
om extra budget wordt gevraagd zonder voorstellen over hoe nu verder stoort ons in hoge mate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuw beleid 
 
“Het is too much! Het is niet meer te doen. Een zwembad sluiten is allang geen oplossing meer. De 
kadernota is nog veel negatiever dan hij nu voorligt.” 
 
De woorden van de wethouder financiën. Elke investering voor nieuw beleid zal uit de algemene 
reserve moeten komen, omdat er onvoldoende ruimte is binnen de begroting.  
 
Dit is de reden waarom de fractie van de SP verbaasd is over sommige voorstellen die hier liggen.  
 
Bijvoorbeeld over de Herontwikkeling Sportpark Immerhorn. Vorig jaar heeft de raad besloten dit 
een aantal jaren voor ons uit te schuiven. Niet omdat we dit de verenigingen niet gunnen maar 
vanuit het oogpunt van de financiële tekorten. Nu staat dit weer opgenomen met als reden dat de 
verenigingen per 1 mei gaan fuseren.  
 
Vraag: 
Zijn er door het college of de wethouder beloften gedaan aan de verenigingen in relatie tot de fusie 
over investeringen in de Immerhorn?  
 
De binnensportaccommodatie De Drecht wacht al vele jaren op renovatie. Tijdens het 
sportverkiezingsdebat in de RSG in maart 2018 mengde de wethouder zich in het debat door de Visie 
op de Binnensportaccommodaties in te brengen. Sinds die tijd is deze visie een keer bij de raad langs 
gekomen als peilnota.  
 
Vraag: 
We zijn nu bijna 3,5 jaar verder. Wat veroorzaakt de vertraging op deze visie en de uitwerking 
hiervan? Is de renovatie van de Drecht niet eerst aan de beurt en wat zijn hiervan de kosten? Zijn 
deze al opgenomen in de begroting?  
 
Subsidieplafonds 
 
Met betrekking tot het zwembad Enkhuizerzand heeft de wethouder meerdere jaren de toezegging 
gedaan dat inzake de openeinde subsidie hier actie op wordt ondernomen. Er zou een 
budgetsubsidie komen, vorig was men in afwachting van de stand van zaken van het onderhoud 
voordat hier verder over gesproken kon worden en ook nu weer worden er diverse redenen 
aangevoerd waarom er niets kan met de financiën van het zwembad. En zo lopen we al jaren achter 
de feiten aan. Zoals u zult begrijpen voelen we ons als fractie/raad hierin niet meer heel serieus 
genomen. Graag willen we hierover een verdere toelichting ontvangen.  
 
Vraag: 
Zijn er überhaupt mogelijkheden om de open-einde-financiering van het zwembad te beperken?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tot slot 
De voorjaarsnota 2021 is verwerkt in deze Kadernota. We hebben al onze vragen over voorjaarsnota 
en kadernota verwerkt in de algemene politieke beschouwingen in de verwachting dat deze tijdig 
beantwoord zullen worden.  
 
We kunnen deze beschouwingen natuurlijk niet eindigen zonder een verwijzing naar de verklaring 
van  april jl., waarin de fractie van de SP, samen met de fracties van VVD en EV!, een einde maakte 
aan het raadsbreed werken, omdat de in 2018 gemaakte afspraken voor een aantal deelnemende 
fracties niet in steen gebeiteld bleken te zijn.  
Maar niet alleen dat: waar de SP bij de formatie van 2018 voor gepleit heeft – eerst een zorgvuldige 
gezamenlijke voorbereiding op deze manier van politiek bedrijven en besturen in Enkhuizen – bleek 
en blijkt harder nodig te zijn geweest dan anderen dachten. Niet alleen voor de raadsleden, maar ook 
voor het college, de griffie en het ambtenarenapparaat. 
Na zorgvuldige overweging binnen de SP besloten we destijds toch mee te doen, ons volop in te 
zetten om deze raadsperiode tot een succes te maken en omdat onze kiezers dat van ons mogen 
verwachtten.  
 
 De SP maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid raadsbrieven en de grote hoeveelheid 
informatieavonden. De grote hoeveelheid raadsbrieven zou gerelateerd zijn aan het raadsbreed 
werk, maar bij navraag in de naburige gemeenten blijkt dat dit daar ook speelt.  
 
Vraag: 
Wat is hier volgens het college de oorzaak van?  En welke ideeën heeft het college om zowel 
de informatieavonden als ook het aantal raadsbrieven te verminderen.  
 
Veel opdrachten uit het uitvoeringsprogramma zijn nog in voorbereiding. De precieze stand daarvan 
is nog niet bekend. Dat maakt het lastig om kaders te kunnen stellen voor 2022 en verder, niet 
wetende wat de stand van zaken is van dit programma. Deze opdrachten leiden tot 
uitvoeringsplannen. Bij de programmabegroting 2021 is een taakstelling uitgevoerd van 4 miljoen. 
Hierbij is de motie van van Reijswoud gesneuveld om een half miljoen vrij te maken voor de 
uitvoering.  
 
Vraag: 
Welke gevolgen heeft dit specifiek voor de uitvoering van de punten uit dit uitvoeringsprogramma.  
 
De komende tijd mag men van onze fractie een kritische houding verwachten. We zullen alle 
voorstellen die gaan komen langs de meetlat leggen uit ons beginselprogramma: menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Men mag van ons ook een flinke dosis realisme 
verwachten: in deze tijd van soberheid en weinig-te-besteden-hebben, zullen er sociale keuzes 
gemaakt moeten worden. Daarbij valt altijd wat uit te leggen. Niet aan onszelf, als raadsleden bij 
elkaar, maar vooral aan onze inwoners. We zullen daar de komende maanden allemaal in moeten 
investeren, het college voorop.  
Kritisch en realistisch ons raadswerk doen, in de volle overtuiging dat dit leidt tot een betere wereld 
waarin het goed leven is voor iedereen. 
 
Verder rest ons nog om het college, het ambtenarenapparaat en collega’s te bedanken voor de 
samenwerking in het afgelopen politieke jaar. 
 
De fractie van de SP Enkhuizen, 

Margreet Keesman        

Gelske Nauta  
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Cindy O’Bryan  

Wim Hoogervorst        


