
 

 

Financiële beschouwingen op de Programmabegroting 2017 

 

De programmabegroting: hoe veilig zijn we 

We willen de ambtenaren en het college bedanken voor deze programmabegroting. Iets anders van 

opzet vanwege de harmonisatie met  de begrotingen van StedeBroec en Drechterland.  

Dit maakt het voor het ambtenarenapparaat beter werkbaar en stelt ons in de gelegenheid om af en 

toe stiekem te vergelijken met hoe de buren het doen.  

De fractie van de SP blijft enthousiast over de manier waarop de begroting In Beeld wordt gebracht. 

Het is prettig leesbaar. Al is het dit jaar, door een aantal wijzigingen in de BBV voorschriften ook 

lastiger om te vergelijken.  

De programmabegroting is in lijn met de kadernota. Een kadernota zonder voorstellen voor allerlei 

nieuwe bezuinigingen. Een sluitend meerjarenperspectief waarbij we ons moeten realiseren dat we 

werken met dagkoersen.  

 

Veiligheid en leefbaarheid 

We maken ons zorgen om het groeiend aantal bewoners die niet meer mee kunnen komen. De 

wachttijden voor schuldhulp lijken op te lopen en de overlast van mensen met sociaal psychische 

problemen lijkt toe te nemen. Of dit komt doordat we hen beter in het vizier krijgen door het 

instellen van een stadsteam, door de bezuinigingen in de ggz of de aanhoudende kredietcrisis lijkt 

minder relevant.  

De fractie van de SP maakt zich zorgen over de leefbaarheid in een aantal wijken in onze stad. De 

keuze om moeilijke bewoners te concentreren in een aantal straten heeft niet de voorkeur van de 

fractie van de SP.  

We zien in de beleidsvoornemens terug dat dit ook de aandacht van het college heeft en roepen het 

college ook op om hierover het gesprek aan te gaan met Welwonen. 

En natuurlijk zijn we tevreden dat de hoogwerker van de brandweer voorlopig in Enkhuizen blijft. 

Onze zorgen blijven bestaan over het brandweerkorps van Enkhuizen. Is de rust enigszins 

teruggekeerd?  

 

Leefbaarheid en samenleving 

Zoals hiervoor genoemd maken we ons om een aantal zaken zorgen.  

De tweedeling neemt toe. De kranten staan er bol van. Eind september lazen we in de krant dat 

Leergeld flink meer arme kinderen ondersteunt in West-Friesland. Vanaf 2010 neemt de kans dat een 

kind in armoede opgroeit weer toe. In 2014 groeit 1 op de 8 kinderen op in armoede. Waar de fractie 

van de SP zich zorgen over maakt is dat kinderen die in armoede opgroeien niet meer de keuze 

hebben om bijvoorbeeld tweetalig onderwijs te volgen of om mee te gaan op een buitenlandse 

schoolreis. Ziehier de tweedeling die zijn intrede doet in het onderwijs. Tweetalig onderwijs volgen is 

hiermee een privilege geworden voor kinderen die opgroeien in gezinnen met meer geld. Wij vragen 

het college om te informeren bij de scholengemeenschappen hoeveel kinderen door de meerkosten 

buiten de boot vallen. Graag ziet de fractie van de SP hierop ook een terugrapportage.  

 



Samenleving en gemeenschappelijke regelingen 

Een groot deel van het gemeentelijke budget vloeit naar de gemeenschappelijke regelingen. Al 

meerdere jaren maakt de fractie van de SP zich hier druk over en wij zijn niet de enige fractie.  

Op de “Raden aan zet” hebben we een voorlichting gehad met als onderwerp “Meer grip op de 

regionale samenwerking”. De fractie van de SP zou graag zien dat fracties “fractiespecialisten” 

zouden opleiden om meer grip te krijgen op deze regionale samenwerking. Zoals de heer de Greef 

het treffend beschreef: Je wilt als raadslid het liefst op de stoel van de bijrijder zitten. Niet op de 

achterbank, niet in de aanhanger of niet helemaal niet meerijden. De fractie van de SP zou graag de 

mening van de andere fracties hierover horen.  

Wij willen de gemeenschappelijke regelingen kritischer volgen. Doen ze dat waarvoor ze zijn 

opgericht. Zo niet, dan willen we kunnen bijsturen.  Wij maken ons in dit kader o.a. veel zorgen over 

de werkwijze van WerkSaam, maar ook de GR SED baart ons zorgen. In 2017 moet wat de fractie van 

de SP betreft de voordelen zichtbaar worden. Waarbij de dienstverlening en daarmee de menselijke 

maat hoog in het vaandel moet staan en moet gaan boven protocollen en regeltjes.  

 

Gemeenschappelijke regelingen en de Omgevingswet 

De komende jaren zal er een grote verandering plaatsvinden op het gebied van de ruimtelijke 

ordening door de invoering van de Omgevingswet. Geadviseerd wordt om daar nu al budget voor vrij 

te maken om met voorbereidende activiteiten te beginnen. Is daar in 2017 een bedrag voor 

vrijgemaakt? De omgevingswet beslaat vele terreinen waarin ook een aantal gemeenschappelijke 

regelingen een rol moeten gaan spelen. We denken hierbij aan de aspecten gezondheid, milieu, 

duurzaamheid, natuur en milieu en niet te vergeten de ICT kant.  Hoe gaat het college de raad 

vroegtijdig betrekken bij de  ontwikkelingen rondom de invoering van de Omgevingswet.  

 

Economie 

In 2012 is het Pact van West-Friesland gesloten. De ambitie was om binnen 5 jaar bij de top tien van 

meest aantrekkelijke regio’s van Nederland te horen. Hoe hoog staat onze regio inmiddels?  

Het Pact van West-Friesland is nader uitgewerkt. Eind 2014 is er op de “Raden aan zet” een 

presentatie gehouden over de structuurschets West-Friesland. Uitgangspunt was: gebruik het 

bestaande beleid en begin niet helemaal opnieuw. Er zat ook een strak tijdschema bij. Kan het 

college aangeven hoever de uitwerking inmiddels is gevorderd? 

De fractie van de SP is verheugd over de aantrekkende economie in Enkhuizen. De ondernemers 

moeten geen tegenwerkende overheid maar een meewerkende overheid aantreffen en het is goed 

om dit in dit programma terug te lezen. Hierin zien we dat de inspanningen van de samenwerking 

tussen gemeente en stichting Stadsmanagement eindelijk vruchten begint af te werpen. De fractie 

van de SP is verheugd te zien dat het college het belang inziet van het toekomstbestendig maken van 

de financiële structuur door middel van het (om)vormen van het ondernemersfonds. Dit juichen wij 

toe. 

 

Tot slot 

Deze minderheidscoalitie heeft nog anderhalf jaar te gaan. De fractie van de SP gaat met vertrouwen 

het komende jaar en hoopt, zoals wij voorgaande jaren ook hebben uitgesproken op een 

constructieve samenwerking met iedereen die het belang van Enkhuizen en haar inwoners hoog in 

het vaandel heeft. We wensen het college veel succes met het uitvoeren van haar taken in het 

komende jaar voor een stad waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardig en solidariteit hoog in het 

vaandel staan 

 

Namens de fractie van de SP 

Margreet Keesman 

 


