
 

 
Financiële beschouwingen en 1e termijn bij de Programmabegroting 2022 
 
Inleiding 
Voor ons ligt de Programmabegroting 2022, waarvoor onze dank aan het ambtenarenapparaat en 
het college. De leesbaarheid is goed, maar toch hoopt de SP op een nog betere leesbaarheid. 
De SP pleit al langer voor een pagina waarin de gegevens van Enkhuizen staan vermeld. Wij denken 
hierbij aan: aantal inwoners, aantal inwoners verdeeld in leeftijdscategorieën, aantal leerlingen, etc. 
Wij vragen dit omdat bij de indicatoren met percentages of aantallen van per 1.000 of 10.000 wordt 
gewerkt. Om een duidelijk beeld te krijgen is het absoluut noodzakelijk om deze gegevens op te 
nemen, maar ook om een referentiekader op te nemen, bijvoorbeeld de cijfers die landelijk gelden. 
De SP heeft dit in eerdere jaren ook aangegeven. Het lijkt ons redelijk eenvoudig om één pagina met 
deze gegevens op te nemen in de programmabegroting/jaarrekening, teneinde de indicatoren te 
kunnen duiden. 
 
Bestuur en ondersteuning  
Veel zaken kunnen inmiddels digitaal geregeld worden. We vragen al jaren achtereen naar de 
mogelijkheden van een digitaal intakeformulier voor burgers voor de regelingen die vermeld staan in 
de brochure “Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer”. Wat is daarop uw 
antwoord? Hoe staat dit er inmiddels voor? 
 
Veiligheid 
Een veilige stad, steeds meer aandacht en zorg voor inwoners met sociaal psychische problemen, de 
zogenoemde risicoburgers. Deels creëren we deze burgers zelf. Kunt u ons aangeven hoe groot deze 
groep is en of deze groep toe zal nemen naarmate de woningnood groter wordt? 
 
Veilig leven in Stede Broec. Dit is een foutje uiteraard, maar is de rest van de tekst wel die van 
Enkhuizen? 
Het valt ons op dat bij dit programma de verplichte indicatoren alleen indicatoren zijn die zijn gericht 
op de jeugd. Waarom vinden we hier niet bijvoorbeeld indicatoren die gericht zijn op volwassenen. 
Zie ook bovengenoemde vraag. 
 
Beheer Openbare ruimte 
Bomen zijn de longen van de aarde. De SP pleit ervoor om de bomen die op het Boschplein staan te 
behouden. Zij halen CO2 uit de lucht. Het lijkt ons onwenselijk om bomen om te halen, maar zoveel 
mogelijk in te zetten op behoud van bomen en de plannen daarom heen te ontwikkelen. 
 
Worden burgers in het kader van de burgerparticipatie ook betrokken bij het vervangen van de 
verlichting? Wanneer deze wordt vervangen is dat het moment om eventueel ook wijzigingen aan te 
brengen. En wie weet beter of de verlichting goed staat dan de inwoners van de straat.  
 



Hoe staat het met de alternatieve route onder de bestaande spoorwegbrug na het sluiten van de 
spoorwegovergang. Het laatste antwoord op deze vraag was dat de uitvoering vanaf het 3e kwartaal 
2021 zal plaatsvinden. Hoe is de stand van zaken?  
 
 
 
Economie 
Bij het programma economie staat de doelstelling dat er voldoende aandacht is voor vestiging van 
nieuwe bedrijven in de stad en de regio. Is er ook oog voor bedrijven/detailhandel die dreigen te 
verdwijnen wegens gebrek aan bedrijfsopvolging?  
 
De Commissaris van de Koning sprak tijdens zijn bezoek aan de raad over de ROM. Op de website van 
de provincie Noord-Holland staat het volgende te lezen: 
Noord-Hollandse ondernemers moeten in 2021 ondersteuning kunnen krijgen van een Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). 
De provincie werkt samen met regionale partners aan de oprichting. Een ROM laat ondernemers 
innoveren en investeren om hun groei te versnellen. Dit draagt bij aan een duurzamer en innovatiever 
Noord-Holland. Ook ondersteunt de ROM tijdens een crisis zoals nu bij de gevolgen van de 
coronacrisis.  
In hoeverre doet Enkhuizen hier aan mee? 
 
Vorig jaar stond ook in de programmabegroting vermeld de uitvoering van een herstructuringsplan 
voor de Krabbersplaat. Dit jaar staat deze weer opgenomen. Zijn er vorig jaar stappen gezet in de 
uitvoering? En de luwtedam blijven we noemen als een belangrijk punt voor de nautische industrie, 
één van de belangrijke sectoren in Enkhuizen. Deze mag bij de uitvoering van een 
herstructuringsplan voor de Krabbersplaat naar onze mening niet ontbreken.  
 
Misschien kan er een uitleg komen over de verplichte indicatoren bij dit programma.  
 
Samenleving 
Dit schreven we de afgelopen drie jaren in onze SFB: 
Er is heel wat beroering binnen de Jeugdzorg. In hoeverre moet de raad zich zorgen maken? Komt er 
nog een evaluatie richting de raad over de vorige aanbesteding voordat de nieuwe aanbesteding in 
gang wordt gezet? Dit kan namelijk grote financiële consequenties hebben.  
 
De jeugd heeft de toekomst en de kernvraag waarom we jeugdzorg verlenen luidt dat het er 
hoofdzakelijk om gaat dat een kind nu, morgen en overmorgen veilig is en zich kan ontwikkelen.  
 
De berichtgeving rondom de jeugdzorg is een niet te stoppen stroom. De SP heeft vragen gesteld 
over de resultaatgerichte inkoop. De signalen uit het veld van de jeugdzorg baren ons grote zorgen. 
Door de resultaatgerichte inkoop lekt de expertise weg, werd ons verteld op de startbijeenkomst 
jeugdzorg op 28 mei jl. Kleine zorgaanbieders, die als paddenstoelen uit de grond schieten, laten de 
complexe jeugdzorg aan zich voorbij gaan en verlenen alleen de lichtere jeugdzorg. Voor de grotere 
instellingen blijft alleen de zwaardere zorg over. Door de resultaatgerichte inkoop en de vorm van 
financieren die dit met zich meebrengt heeft als naar neveneffect dat dus de door de jaren heen 
opgebouwde expertise verloren gaat. Wat is hierop de reactie van het college en hoe gaat dit 
gerepareerd worden.  
 
Follow the Money deed onderzoek naar hoge winsten in de jeugdzorg. De SP heeft de lijst 
opgevraagd van jeugdzorgaanbieders. De aanbieders moeten hun gegevens aanleveren aan het 
ministerie. Daar kan gecheckt worden hoeveel winst ze maken. De eerste aanbieder die we checkten 



(eenmanszaak) had 2 miljoen aan inkomen en bijna 1 miljoen winst. In één jaar! Verder durfden we 
niet te kijken. Hoe is dit mogelijk?  
We komen zeker met een motie, net als in meerdere gemeenten in de regio Noord-Holland Noord, 
om deze uitwassen tegen te gaan.  
 
De SP pleit ook al langer voor een herverdeling van het Programma Samenleving. Programma 
Samenleving is een uitgebreid programma waar veel taken worden uitgevoerd, maar waar ook grote 
tekorten (kunnen) ontstaan. De raad is het hoogste orgaan en heeft een kaderstellende en 
controlerende taak. Beide taken zijn in dit domein moeilijk uitvoerbaar.  
 
De SP heeft daarom bij de programmabegroting 2021 nogmaals de vraag gesteld wanneer de raad de 
herverdeling van het Programma Samenleving tegemoet kan zien. Het antwoord luidde dat de inzet 
is om dit bij de programmabegroting 2022 te realiseren. Bij de kadernota 2022 hebben we deze vraag 
wederom gesteld. Het antwoord was dat dit aan de nieuwe raad wordt overgelaten.  
 
Nogmaals het programma Samenleving is het programma waar grote tekorten op ontstaan. In het 
Rekenkamercommissierapport van 2017! over de kadernota en de programmabegroting staat als 
aanbeveling om het programma Samenleving te splitsen in de programma’s zoals genoemd in de BBV 
taakvelden. We zijn nu vijf jaar verder. Hoe is het mogelijk vragen we de portefeuillehouder dat dit 
nog niet is uitgevoerd?  
Hoe is het voor de raad mogelijk om op het gebied van jeugdzorg, WMO, onderwijs en andere taken 
de vinger aan de pols te houden?  
 
De informatieavonden sociaal domein zijn ingesteld vlak na de decentralisaties, met als doel om de 
raad nauw te betrekken bij alle wijzigingen die stonden te gebeuren. Deze informatieavonden lijken 
nu langzamerhand de officiële verantwoording te vervangen. Het moet voor de raad mogelijk zijn om 
het college verantwoording af te laten leggen in de P&C cyclus over de prestatieafspraken die in een 
beleidsplan worden neergelegd. En dat moet wat de SP betreft uitgebreider voor dit programma dan 
nu gebeurt.  
 
Onder andere via onze hulpdienst krijgt de SP signalen dat de wachttijden voor de WMO 
onaanvaardbaar lang zijn. Wanneer van burgers verwacht wordt dat zij langer thuis blijven wonen, 
zal de toename aan vraag naar huishoudelijke hulp en hulpmiddelen om daadwerkelijk langer thuis 
te kunnen blijven wonen vergoed moeten worden. De SP pleit voor een manier van werken, die de 
wachttijden verkort en de hulp biedt die daar binnen de wettelijke termijnen voor staan.  
 
Bij dit programma zien we, net als bij andere programma’s alleen nog de verplichte indicatoren 
staan. In het verleden is afgesproken dat er een werkgroep van de raad zou komen om hier 
kengetallen/indicatoren voor te ontwikkelen. Hoe staat het daarmee? 
 
Bij de kadernota is een amendement aangenomen over het IKC. Ga bouwen was de oproep. 
Inmiddels hebben we begrepen dat er midden september een brief aan de ouders is gestuurd dat de 
Tweemaster verbouwd gaat worden.  Kan de portefeuillehouder ons aangeven waarom hij de raad 
hierover niet heeft geïnformeerd? 
 
Milieu 
Op het gebied van klimaat en duurzaamheid staan ons vele taken te wachten. Democratisch, 
Duurzaam, Duidelijk en Draagvlak, dat zijn wat de SP de belangrijkste pijlers voor beleid en uitvoering 
van plannen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Het lukt alleen met de burgers, want waar 
geen draagvlak is ligt de mislukking op de loer. We lopen ver achter bij de doelstellingen van Parijs.  
Hieraan voldoen is een van de belangrijkste opdrachten van de nabije toekomst. Om de aarde te 

behouden voor onze kinderen en kleinkinderen. Dus wat de SP betreft mag er ‘gas’ bij      . 



 
Vorig jaar stond opgenomen dat we ons gaan aansluiten bij het schone luchtakkoord. Er zou een  
peilnota komen. Komt die nog?  
 
De SP zal aandacht blijven vragen voor de vervuiling rond de Bult en Westwoud. Simpelweg omdat 
volksgezondheid op nummer 1 moet staan. 
 
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 
Dit benoemden we vorig jaar.  
 
De woningmarkt is volledig vastgelopen. Wij roepen de wethouder om op een deel van GWW snel 
woningen neer te zetten, al dan niet tijdelijk om de enorme woningnood voor een deel op te lossen.  
 
Welke mogelijkheden en op welke termijn ziet de portefeuillehouder om aan de behoefte voor 
woningen zo snel als mogelijk te voldoen. Dit is wat onze fractie betreft prioriteit nummer één. 
Er dreigen hoe langer hoe meer burgers op straat te belanden en daartegen moeten we strijden. Dat 
hoort niet, dat mag niet en dat moeten we niet willen.  
 
We hebben er geen woord aan toe te voegen, maar melden wel alvast dat we de verhalen hebben 
opgehaald en we dit binnenkort met raadsleden en colleges zullen delen. 
 
De SP hoort graag van de wethouder hoeveel sociale huurwoningen zijn verkocht in 2020 en in 2021 
tot en met heden.  Op veel vrijgekomen huurwoningen zien we Te Koop borden verschijnen. Dit vindt 
de SP een onwenselijke ontwikkeling en we zien graag dat het college hier op korte termijn afspraken 
over maakt met WelWonen. De woningnood is zo hoog dat we ook graag van het college horen of 
het niet verstandiger is om de buurtvernieuwing van de Bloemenbuurt te pauzeren, totdat er 
woningen bijkomen op GWW.  
 
Overig 
Is de septembercirculaire als beschikbaar?  
 
Overhead 
Is het mogelijk om de overhead te splitsen in kosten voor personeel en kosten voor gebouwen e.d. 
Bij de kadernota is een amendement aangenomen waarin wordt verwezen naar het amendement 
wat is aangenomen bij de GR-SED. Hierin wordt gevraagd om een goed onderbouwd plan voor de 
extra middelen die worden gevraagd, met daarin een operationele en financiële impact analyse, 
welke besparingen er mogelijk zijn en een onderzoek naar centrale huisvesting, waarin ook de 
evaluatie van het SED-perspectief is meegenomen. Kunt u ons aangeven wanneer we dit tegemoet 
kunnen zien? Bovendien werd in het amendement verzocht om een onafhankelijk onderzoek naar 
bestuurlijke scenario’s en toekomst van de SED en hiervoor voor 1 oktober met een procesvoorstel 
te komen. Amendementen zijn wijzigingen op raadsvoorstellen, waarmee het oorspronkelijke 
raadsvoorstel dus wordt gewijzigd. Wanneer een amendement wordt aangenomen is het 
geamendeerde raadsvoorstel het nieuwe voorstel. Kunt u ons aangeven waarom dit amendement en 
daarmee het gewijzigde raadsvoorstel niet is uitgevoerd?  
 
Solvabiliteitsratio 
Deze is voor Enkhuizen 11% en dat is laag en zal nog verder dalen. Welke maatregelen kunnen er 
worden genomen of staan in de planning om genomen te worden om dit percentage omhoog te 
krijgen? 
 
 
 



Onderhoud kapitaalgoederen 
Wanneer kunnen we de evaluatie van het maaibeleid tegemoet zien, zodat de raad tijdig een 
voorstel kan krijgen om dit bij te stellen.  
 
Afsluiting 
Danken wij college, ambtenarenapparaat en andere fracties voor de samenwerking en spreken we de 
wens uit dat we constructief op de inhoud met elkaar zullen samenwerken, waarbij we de 
democratie nooit uit het oog verliezen. We wensen elkaar een goede campagne toe.   
 
Namens de fractie van de SP, 
Margreet Keesman   
Fractievoorzitter 
 
enkhuizen.sp.nl 
@spenkhuizen.nl 
 
 
 


