
Tweede termijn: 

We willen het college nogmaals bedanken voor de beantwoording van 
de vragen en zijn blij dat dit beter gegaan is dan vorig jaar. De 
antwoorden waren ruim op tijd binnen. De vele vragen komen deels 
voort uit de feit dat de voorjaarsnota is geïntegreerd in de kadernota en 
dat de stand van het uitvoeringsprogramma niet bekend is. 

De meeste vragen zijn naar tevredenheid beantwoord, de beantwoording 
van sommige vragen zijn we iets minder te spreken. 

Een aantal voorbeelden: 

Wanneer we in de kadernota zien dat de WMO kosten voor de komende 
jaren niet worden opgenomen en we hierover de vraag stellen wat dit 
voor gevolgen gaat hebben voor onze burgers behelst de beantwoording 
de standaardprocedure die gevolgd wordt wanneer een burger een 
aanvraag doet. 

Wanneer we vragen welke actie de portefeuillehouder heeft ondernomen 
om inwoners ook te laten nadenken voordat ze een aanvraag doen over 
de gevolgen van het abonnementstarief dan krijgen we de 
standaardprocedure die gevolgd wordt bij een aanvraag. 

 De fractie van de SP heeft dit destijds nog verduidelijkt bij de 
programmabegroting. De portefeuillehouder begreep daarna wat we 
hiermee bedoelden, namelijk maak inwoners wijzer voor ze de aanvraag 
indienen en de portefeuillehouder heeft de toezegging gedaan dit te 
doen. De keuze omtrent het abonnementstarief is achteraf bezien niet 
zo’n gelukkige geweest, geeft de wethouder toe. Hij zegt toe dat het 
onderwerp met de beleidsmedewerkers nader zal worden besproken. 

De portefeuillehouder vroeg ons te reageren op het abonnementstarief. 
Wat ons betreft dienen we hier ter plekke een mondelinge motie in om 
net als in sb hiervan af te wijken en een inkomensafhankelijk tarief te 
vragen. 

Graag willen wij nog een antwoord op de vraag hoe hoog het wachtgeld 
is van voormalig wethouder Struijlaart. Raadsleden hoeven daar zelf niet 
internet voor af te struinen. 

De Klijnsmagelden voor de armoedebestrijding onder kinderen is voor de 
gemeente Enkhuizen inmiddels gestegen tot € 91.240. De 
Klijnsmagelden zijn specifiek bedoeld voor de bestrijding van armoede 
onder kinderen. Uit de beantwoording begrijpen wij dat de 



Klijnsmagelden zijn toegevoegd aan het sociaal cultureel 
participatiefonds. Betekent dit dat deze gelden ter beschikking staat voor 
eenieder die een beroep doet op dit fonds? 

  

Zeker gezien het beroep wat de jeugdzorg en de WMO op de 
gemeentelijke begroting legt betreurt de fractie van de SP het dat 
ondanks eerdere toezeggingen om het programma sociaal domein op te 
splitsen in drieën dit weer wordt uitgesteld. Het 
rekenkamercommissierapport van september jl. over de Financiële 
situatie en de prognose jeugdzorg geeft als een van de aanbevelingen 
om een goed onderbouwde inschatting van de komende kosten te 
maken en de financiële kaderstelling en de kaders en maatregelen voor 
de uitvoering te concretiseren. De fractie van de SP heeft dit nog niet 
teruggezien. Voorzitter kan het college ons meenemen wat er is gedaan 
met de aanbevelingen uit het RKC rapport die het college heeft 
overgenomen. We zien dat er veel regionale en bovenregionale plannen 
worden gemaakt. 

Het inspectierapport’ Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ uit 
2019 is afgesloten met een verdiepende praktijktoets. De inspectie heeft 
een kritisch rapport opgesteld voor o.a. de 9 jeugdhulpregio’s in NH. Dit 
rapport wordt op 9 juli openbaar gemaakt. We gaan ervan uit dat u ons 
hierin meeneemt. We zijn nu 5 jaar verder en ik denk dat er geen enkele 
fractie hier aanwezig het idee heeft dat de raad grip op de kaders heeft. 
De fractie van de SP stelt voor om de sociaal domein avonden ook meer 
in te zetten om de raad mee te nemen in dit ingewikkelde dossier. 

Het ministerie van VWS heeft een stuurgroep ingesteld om onderzoek te 
doen en maatregelen uit te werken om het gemeentelijke tekort op de 
Jeugdwet beter te beheersen. Dit rapport wordt als input meegenomen in 
de kabinetsformatie en weegt mee in de onderhandelingen tussen VNG 
en Rijk. Hierin valt te lezen dat naast meer geld er vooral meer andere 
maatregelen genomen moeten worden. Ook hierin vragen wij u, laat de 
raad niet achter. 

Met de invoering van de woningwet is het een verplichting dat 
corporaties een sociaal plan of sociaal statuut opstellen voor de 
betrokkenheid en rechten van huurders bij sloop en renovatie. Het model 
sociaal statuut van de woonbond bedraagt 13 pagina’s, het basis sociaal 
plan van Intermaris zelfs 21 pagina’s. Het sociaal statuut waarin de 
rechten van de huurders van welwonen bij sloop en renovatie zijn 
geregeld slechts 2 pagina’s. Huh 2 pagina’s???? Het sociaal statuut is 



van 2004 en in 2014 en 2018 geactualiseerd. Maar in hoeverre is de 
betrokkenheid en zijn de rechten van de huurders gewaarborgd in 2 
pagina’s? 

Nu lezen we dat Welwonen bezig is het sociaal statuut te vernieuwen. 
Conform de wet worden gemeente en huurdersvereniging hierbij 
betrokken. Wij dringen er op aan dat de gemeente erop toeziet dat in 
ieder geval het model statuut van de woonbond wordt gevolgd. 

Maar rijst bij ons tevens de vraag hoe het zit met het sociaal statuut van 
de andere partijen die hier opereren, zoals woonzorg nederland en 
Huussteden? Welke rol spelen de gemeente en de huurdersvereniging 
hierbij. 

Dit is een mooi bruggetje naar de woningnood. Bouwen bouwen bouwen 
om de woningnood te verlichten. In agora zien we nog de beantwoording 
van vragen over Tiny Houses. Er moet een bestuursopdracht komen 
voor oktober-november. De fractie van de SP roept op, bestel de tiny 
houses bij Clean2anywhere die de tiny houses samen met Werksaam 
maakt. Het enige wat ze nodig hebben is eigen grond van de gemeente 
met bestemming wonen en die hebben we. Zet deze op plaats van de 
noodlocatie van de Flosbeugel. 

Kunnen we ervan uitgaan dat de voorbereidingen voor de 
ontwikkelplannen voor GWW gewoon doorgaan? Ervan uitgaand dat de 
Geitenhouderij er met de kennis van nu niet komt? 

De woningnood is zeer hoog. In de raad van februari 2019 is dit als langs 
gekomen. We hebben ingezet op een aantal flexwoningen in dit gebied. 
Niemand in Nederland hoort om buiten door te brengen. Verbeeld u, 
morgen staan uw sloffen onder de brug. Naast de onmenselijkheid van 
dit verhaal brengt dit zoveel maatschappelijke en financiële schade met 
zich mee. We roepen het college op maak haast. 

De raad heeft over het Hertenkamp een raadsbrief ontvangen. Hier 
wordt melding gemaakt van een voorschot van € 30.000. De fractie van 
de SP wijst op de financiële verordening waarin staat beschreven dat het 
college bevoegd is om uitgaven van minder dan 25 k  of investeringen 
met een kapitaallast van minder dan 10k achteraf  aan de raad te 
verantwoorden. Hoe verhoudt zich dit tot de raadsbrief van het 
Hertenkamp. 

M.b.t. De vertraging van het parkeer - en verkeersplan vraagt de fractie 
van de SP ook aandacht voor de vertraging die dit voor de 
parkeersituatie in Noord met zich medebrengt. Misschien is het mogelijk 



om aandacht te hebben voor de knelpunten die zich ook daar voor doen. 
Misschien kunnen de boa’s dat inventariseren wanneer ze daar hun 
ronde doen. 

En de laatste vraag wat is de inschatting hoe de provincie op deze 
Kadernota gaat reageren. 

 


