
  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 C
O

A
LI

TI
EA

K
K

O
O

R
D

 2
0

1
3

 -
2

0
1

4
 

Een nieuw evenwicht 
 



     Coalitieakkoord 2013 – 2014 van SP, PvdA, CU/SGP, LQ, en GL 

2 
 

VOORWOORD 

De werking van het Openbaar Bestuur in het democratisch systeem dat wij kennen is van 

groot belang. Een systeem dat niet perfect is, maar beter is niet voor handen.  

In dit niet volkomen systeem loopt de besluitvorming wel eens vast, zo ook in de 

raadsvergadering van 13 november 2012 over de begroting 2013. De ondertekenaars van dit 

akkoord hebben het terugtreden van het college op die avond niet veroorzaakt, maar zijn 

wel vastbesloten om, bij gebrek aan alternatieven, het bestuur van Enkhuizen vorm te geven 

tot de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Realiteitszin en oog voor datgene dat ons 

bindt staan hierbij centraal. Burgers hebben recht op een zo goed mogelijk functionerend 

plaatselijk politiek bestuur.  

Wij hebben als gekozen volksvertegenwoordigers de intentie met grote inzet en passie te 

gaan werken aan de lokale democratie. Inhoudelijk, relationeel, maar ook aan vergroting van 

openheid en duidelijkheid. 

Dat is in economisch goede tijden  al niet eenvoudig. In de huidige tijd met de 

bezuinigingsmaatregelen die ons te wachten staan wordt het extra moeilijk. Daarom zullen 

wij gezamenlijk met een ieder die de democratie en Enkhuizen een goed hart toedraagt, de 

schouders er onder moeten zetten om de gevolgen van het huidige regeringsbeleid op te 

vangen. Hierbij zullen we de minder draagkrachtigen trachten te ontzien. 

Dit document bevat het beleid “op hoofdlijnen” voor de komende bestuursperiode van 

veertien maanden, tot aan de verkiezingen van maart 2014 (2013-2014). Op enkele 

onderdelen worden deze uitgangspunten uitgewerkt, soms tot op uitvoeringsniveau.  

 

Enkhuizen, 11 januari 2013 
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BELEIDSINHOUDELIJK 

0. Algemeen  

1. De Stadsvisie Enkhuizen 2030 en Structuurvisie Enkhuizen 2020, plus de daarbij 

behorende uitvoeringsagenda’s zijn leidende documenten voor de komende jaren. 

 

I. Zorg (Sociale Zaken, Welzijn) 

 

1. Het in de vorige raadsperiode vastgestelde armoedebeleid en de daarop gebaseerde 

regelingen worden in stand gehouden. Jaarlijks wordt het beleid geëvalueerd op 

effectiviteit en betaalbaarheid. 

 

2. Veel waarde wordt gehecht aan een actief verenigingsleven in de meest brede zin van 

het woord. Sport voor ouderen en jeugd zal gefaciliteerd en gestimuleerd worden.  

 

3. Bij het beleid ten aanzien van het wijkbeheer wordt uitgegaan van bestaande 

structuren en wordt prioriteit gegeven aan het van onderop betrekken van de mensen 

in de buurt zelf. De gemeente stimuleert en ondersteunt nieuwe initiatieven hiervoor. 

 

4. Op het gebied van thuiszorg hebben al veel ontwikkelingen plaatsgevonden om de 

wijkverpleegkundige weer in de wijk te laten zijn en zo de signaleringsfunctie in de wijk terug 

te brengen. Desondanks is niet iedereen in beeld en zijn er mensen die wel recht hebben op 

zorg of andere ondersteuning, maar deze niet krijgen. 

Wij streven ernaar om de wijkverpleegkundige de regie te laten voeren, laagdrempelig en 

zichtbaar, zodat iedereen bereikt kan worden en er geen mensen tussen wal en schip vallen. 

We zullen er dan ook voor zorgen dat hierin concrete stappen worden ondernomen. 

5. De huidige labeling van WMO-gelden, die van het Rijk worden ontvangen, blijft 

gehandhaafd. 

 

 

II. Onderwijs 

 

1. Samenwerking om tot een betere aansluiting te komen tussen basisscholen, 

peuterspeelzalen en kinderopvang, in het kader van de “Brede School”, wordt 

bevorderd. We zetten in op brede scholen in multifunctionele accommodaties, 

waarbij kleinschaligheid de norm moet zijn. 

 

2. Het project Brede School in de binnenstad wordt gecontinueerd conform het 

bestaande beleid en planning. Voor een Brede School in de buitenstad zal, conform 

het Vastgoed- en Accommodatiebeleid, in 2013 een eerste aanzet voor planvorming 

worden gegeven.  
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3. Er wordt ingezet op voldoende bewegingsmogelijkheden voor kinderen; een 

bewegingsconsulent voor het basisonderwijs en de voor- en naschoolse uren wordt 

overwogen. 

 

4. Samen met de scholen wordt gewerkt aan een gezonde leer- en werkomgeving. 

 

5. In het onderwijsbeleid heeft aandacht voor kinderen met een achterstand prioriteit. 

Binnen het bestaande budget kan de voorschoolse educatie worden uitgebreid en 

komen er zo nodig voetklassen voor kinderen die door extra taalles meer kans op 

een goede vervolgopleiding krijgen. De voorschoolse educatie zien wij primair als 

een taak van de overheid. 

 

 

III. Volksgezondheid en sport 

 

1. De kadernotitie Jeugd, Alcohol en Drugs 2012-2015 blijft de richtlijn voor de aanpak 

van deze problematiek. De zichtbaarheid van de inspanningen zal, vooral voor de 

doelgroep en de ouders, moeten worden vergroot. 

2. Gezondheidsvoorzieningen 

a) Het beleid is er op gericht de gezondheidsvoorzieningen te behouden en deze, 

gelet op de vergrijzing van de bevolking, verder uit te breiden. Het eerder door 

de raad vastgestelde gemeentelijke beleid, zoals onder andere verwoord in de 

Nota Ouderenhuisvesting, de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid en de Notitie 

Wonen, Welzijn en Zorg blijft daarbij het uitgangspunt voor nieuw beleid. 

 

b) Het door de raad vastgestelde bestemmingsplan De Vijzeltuin en het gesloten 

privaatrechtelijke contract uit 2010 met een ontwikkelaar voor de uitbreiding van 

het Sociaal Medisch Centrum worden gerespecteerd en zijn en blijven de 

toetsingskaders voor dit project. Indien door de ontwikkelaar niet aan deze 

uitgangspunten wordt voldaan, dan ontstaat er een nieuwe situatie en zal onder 

afweging van alle belangen opnieuw een richting worden bepaald.  

  

c) Uit de historie van de totstandkoming van het project De Vijzeltuin moet lering 

worden getrokken. Bij vergelijkbare ontwikkelingen zal maximale transparantie 

worden betracht in alle fasen van planontwikkeling en aanbesteding. De 

doorlooptijd van een project zal met respect voor de belangen van de 

ontwikkelende partij voldoende begrensd worden. 

 

3. Binnen deze bestuursperiode wordt besluitvorming voor de raad voorbereid om de 

sportvelden op het Immerhornpark definitief niet te verplaatsen naar een andere 

locatie. Voor handhaving van de velden op deze locatie zijn goede maar sobere 

sportvoorzieningen het uitgangspunt. Tevens wordt de mogelijkheid om 

kunstgrasvelden te realiseren onderzocht en bij de afwegingen betrokken. 
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IV. Milieu en Duurzaamheid 

 

1. De klimaatvisie staat prominent op de agenda en wordt verder uitgewerkt. 

 

2. Daar waar een rol voor de gemeente is weggelegd, neemt de gemeente op het gebied 

van integraal waterbeheer een actieve taakstelling op zich en zorgt daarbij voor een 

adequate en verantwoorde taakuitvoering. 

 

3. Ontwikkelingsplannen voor wijken en industrieterreinen worden geoptimaliseerd met 

het oog op het bereiken van een energiebalans en het gebruik van duurzame 

materialen. Hierbij worden niet alleen de woningen en bedrijven in ogenschouw 

genomen maar de totale omgeving.  

 

4. De gemeente stimuleert en faciliteert de activiteiten van een lokale werkgroep op het 

gebied van duurzaamheid en eerlijke handel. Duurzaamheid blijft ook een 

wegingsfactor binnen het gemeentelijke inkoopbeleid. 

 

V. Economie en Toerisme 

 

1. Met de Stadsvisie als vertrekpunt, wordt de HERT/Harten-visie vastgesteld, zodat 

beleid kan worden gemaakt om het economische, toeristische en woon- en 

leefklimaat in Enkhuizen verder te verbeteren. Het bedrijfsleven, dat zorgt voor 

werkgelegenheid en een gezonde duurzame economie, wordt daarbij gestimuleerd. 

De voorkeur gaat daarbij, binnen de wettelijke mogelijkheden, uit naar een 

individuele benadering boven een generieke. 

 

2. Indachtig de Stadsvisie worden tevens ontwikkelingen op het gebied van nautische 

bedrijvigheid (Krabbersplaat), hoogwaardig toerisme (o.a. ambachten), 

zaadveredeling en duurzame aquacultuur binnen de mogelijkheden gestimuleerd en 

ondersteund. 

 

3. De middenstand in de binnenstad vertoont al lange tijd een teruggang. Extra 

inspanning zal nodig zijn om dit om te buigen naar vooruitgang. Een 

winkelstraatmanager met als nevenfunctie stadscoördinator zal daar een taak gaan 

krijgen. Een goede middenstand is voor Enkhuizen in zijn geheel van groot belang. 

 

Alternatieven worden onderzocht voor een betere invulling van de zondag-

openstelling, zodat deze beter is afgestemd op de behoefte van de eigen inwoners, 

de winkeliers en de toeristen. Aanpassing van de winkelsluitingstijdenverordening 

wordt deze raadsperiode echter niet overwogen.  
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4. De mogelijkheid van “wonen boven winkels” wordt bevorderd. Hierdoor zou de huur 

van winkelpanden kunnen worden gedrukt en wordt de sociale veiligheid in de stad 

vergroot. Onderzocht gaat worden op welke wijze de gemeente in het kader van de 

leegstandwet het langdurig ongebruikt laten van bedrijfspanden kan tegengaan. 

Mogelijkerwijze moet er ontheffing verleend kunnen worden om ook wonen in 

winkels toe te staan. 

 

5. Beoordeeld zal worden of stimuleringsmaatregelen voor ondernemingen verleend 

kunnen worden. De maatregelen moeten zodanig vorm worden gegeven dat er geen 

sprake is van concurrentievervalsing.  

Als centraal punt voor vragen op lokaal gebied wordt er een pilot gestart voor een 

ondernemershuis. De aard en omvang dienen afgestemd te zijn op de al in den lande 

aanwezige mogelijkheden om doublures te voorkomen. Na één jaar zal er een 

evaluatie gehouden worden om de meerwaarde te toetsen. 

6. Een casino of speelautomatenhal zal in de gemeente niet toegelaten worden. 

7. Voor de herontwikkeling van het Recreatieoord Enkhuizer Zand wordt uitgegaan van 

het huidige Vlekkenplan. Het gebied blijft derhalve goed toegankelijk voor de eigen 

inwoners. In 2013 zal de plan-  en besluitvorming hierover worden afgerond. 

 

VI. Kunst, Cultuur en Monumentenzorg 

 

1. De gemeente onderzoekt hoe zij het beste het onderhoud van monumenten kan 

handhaven en op welke wijze de rijke historie van Enkhuizen beter ontsloten kan 

worden. 

 

2. Enkhuizen heeft een rijk geschakeerd sociaal cultureel leven. Dit moet behouden 

blijven en waar mogelijk worden verbeterd, onder andere door te zorgen voor 

voldoende oefenmogelijkheden voor de sociaal culturele verenigingen en 

organisaties. 

 

3. Het onderhoud van monumenten is meegenomen in het Accommodatie- en 

Vastgoedbeleid. Onderzocht wordt of er andere partijen en organisaties bereid zijn 

hierin bij te dragen en zo ja, op welke manier. 

  

4. Er wordt gestreefd naar behoud van de culturele voorzieningen zoals de functies van 

de bibliotheek en muziekschool. 

 

 

VII. Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting 

 

1. De in 2009 door de raad vastgestelde Structuurvisie Enkhuizen 2020 vormt de 

komende bestuursperiode de basis voor de ruimtelijke ontwikkelingen van de 

gemeente.  
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2. Gelet op de huidige demografische ontwikkelingen dienen langzamerhand 

vraagtekens gezet te worden bij de bouwbehoefte van 80 woningen per jaar, zoals is 

vermeld in de Regionale Woonvisie. Beoordeeld zal worden of dit zonder veel 

consequenties neerwaarts bijgesteld kan worden. 

 

3. Uitgangspunt hierbij zal zijn “bouwen naar behoefte”. Op welke locaties dit zal 

kunnen is nog onzeker. De raad moet hier medio 2013 een besluit over nemen. 

Factoren die hierbij een rol spelen zijn: 

 

a) Ruimte zal worden geboden aan het realiseren van sociale woningbouw; 

b) Ruimte zal worden geboden aan de zaadbedrijven, maar qua oppervlakte zal 

daarbij ook rekening gehouden moeten worden met het feit dat de ontwikkeling 

van deze bedrijven veelal een golfbeweging kent. Naast de locatie Westeinde-

Zuid is ook aan de Haling ruimte voor Seed Valley; 

c) Het westelijke deel van Westeinde-Zuid is aangewezen voor de uitbreiding van 

de zaadbedrijven, maar zou eventueel aangemerkt kunnen worden voor 

woningbouw, wanneer op termijn blijkt dat aan dit terrein geen behoefte bestaat 

bij de zaadbedrijven. Voorwaarde hierbij is dat deze vlek in samenspraak met 

Stede Broec ontwikkeld kan worden. Dit laatste zal pas op langere termijn 

kunnen plaatsvinden (2025); 

d) Gommerwijk West-West kent nu weliswaar een woonbestemming, maar de wens 

is dat het gebied groen blijft, met uitzondering van bebouwing aan de randen 

(lintbebouwing aan de Gouw en bebouwing in het gebied tussen Haling en 

Weelenpad). Pas als hiertoe, onder afweging van alle belangen, besluiten zijn 

genomen kan de bestemming van het overige deel van dit gebied, gewijzigd 

worden.  

 

4. Tussen inbreidlocaties in binnen- en buitenstad zal een duidelijk onderscheid 

gemaakt gaan worden.  

De inbreidlocaties in de binnenstad worden primair ingezet voor openheid en 

speelplaatsen. De bouwmogelijkheden zijn daardoor beperkt. 

De buitenstad biedt voor woningbouw meer mogelijkheden. Wel dient er rekening 

mee gehouden te worden dat er wijken zijn gebouwd volgens normen die inmiddels 

verouderd zijn. Per wijk moeten daarom, als onderdeel van stadsvernieuwing, alle 

mogelijkheden goed worden afgewogen, met inachtneming van de nieuwe normen. 

 

5. Bij nieuwe gebouwen wordt kritisch gekeken naar de architectuur: deze moet passen 

binnen de Stadsvisie van “historische parel”. 

6. Speciale aandacht zal gegeven worden aan een aspect van volkshuisvesting, namelijk 

jongerenhuisvesting. Onderzocht zal worden of er prestatieafspraken gemaakt 

kunnen worden met de woningcorporaties voor een verruiming van een goed 

werkend systeem voor jongerenhuisvesting. 
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VIII. Openbare Orde en Veiligheid 

 

1. Het huidige beleid met betrekking tot het integrale toezicht op straat en het 

handhaven op “kleine” overtredingen die veel overlast veroorzaken, wordt voortgezet 

en verbeterd door de inzet van Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA’s). 

Handhaving op kleine ergernissen en (fout) parkeren wordt ‘slim’ ingezet. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van de “kracht van het onverwachte”. Gemeentelijke 

handhaving zal in dit verband meer dan voorheen ook in de avonduren en in de 

weekenden gaan plaatsvinden. De mogelijkheid van toepassing van de bestuurlijke 

strafbeschikking blijft gehandhaafd.  

2. Het aantal BOA’s zal uitgebreid worden en inzet van particuliere bewakingsdiensten 

wordt in verhouding verminderd. Hierdoor zal een betere en meer directe aansturing 

van de activiteiten binnen het beleid mogelijk worden. 

3. In uitzonderlijke situaties kan gebruik worden gemaakt van het gebiedsverbod.  

4. Ter verbetering van de veiligheid worden onveilig geachte plekken, indien mogelijk, 

aangepakt qua verlichting en begroeiing.  

5. Het gemeentelijke beleid is er op gericht om verkoop en gebruik van drugs op straat 

tegen te gaan. De huidige overlast maakt duidelijk dat overleg en afstemming op 

regionaal niveau nodig is. Om te voorkomen dat met name de handel in de illegaliteit 

verdwijnt, wordt het huidige softdrugsbeleid, waarbij sprake is van één gelegaliseerd 

verkooppunt (coffeeshop), voortgezet. 

 

IX. Openbare Ruimte en Beheer 

 

1. Het huidige meerjarenplan voor kapitaalgoederen geldt als basis voor de 

investeringen en het beheer van de openbare ruimte. Het plan is daarbij leidend en 

de hiervoor noodzakelijke extra middelen de afgeleide. De te reserveren middelen 

moeten daarom voldoende zijn voor het op orde houden van dit meerjaren-

onderhoud.  

Uit het raadsvoorstel bij de begroting 2013 is echter duidelijk geworden dat in 2013 

een heroriëntatie op het onderhoud nodig zal zijn omdat de gevormde reserve in 

2016 uitgeput zal zijn. De uitkomsten hiervan zijn op voorhand niet in te schatten. 

 

2. De gemeente draagt zorg voor goede en voldoende speelmogelijkheden in alle wijken 

van de stad. 

 

3. Het in de gemeente aanwezige “woud” aan verkeersborden wordt systematisch 

doorgelicht en zoveel mogelijk gereduceerd. Ook de aanpak van ontsierende 

reclames wordt geïntensiveerd. 

 

4. In 2013 wordt een actueel bomenbeleidsplan opgesteld. 



     Coalitieakkoord 2013 – 2014 van SP, PvdA, CU/SGP, LQ, en GL 

9 
 

 

X. Infrastructuur en Verkeer 

 

1. Gezien de korte periode waarvoor dit coalitieakkoord gaat gelden, zullen geen 

fundamentele wijzigingen in het parkeerreguleringsysteem worden doorgevoerd. Het 

optimaliseren van de huidige situatie is het uitgangspunt. Invoering van betaald 

parkeren, zoals bedoeld in fase 2 van het parkeerbeleid, zal in deze bestuursperiode 

dan ook geen uitvoering krijgen. 

 

2. De invoering van het parkeerreguleringsysteem heeft tot veel ophef en ergernissen 

geleid. Het is noodzakelijk om op korte termijn enkele reparaties te overwegen in het 

ingevoerde parkeervergunningsysteem.  

 

3. Om deze ergernissen in de stad te verminderen zal het college gevraagd worden om 

onder andere te kijken naar: 

 

a) een verlaging van de kosten voor de burgers (bijv. een langere geldigheidsduur 

van vergunningen); 

b) een ander systeem van kraskaarten (langere duur, groter gratis aantal per adres); 

c) betere vergunningsmogelijkheden voor invaliden en scholen;  

d) een meer intensieve handhaving van andere ergernissen, zoals fout parkeren, 

negeren stopverboden etc. 

 

Gelet op de voorbereidingstijd en planning wordt gestreefd naar invoering op 1 

januari 2014. 

 

4. Voor de evaluatie zowel op korte als op lange termijn zal blijvend een evenwichtig 

samengestelde klankbordgroep worden ingezet om gevraagd en ongevraagd te 

adviseren over maatregelen inzake het vergunningenbeleid. 

 

5. Het bestaande regioakkoord voor de N23 wordt ondersteund. Indien alsnog van dit 

regioakkoord wordt afgeweken, dan ontstaat er een nieuwe situatie en wordt de 

medewerking aan het project, op basis van de dan beschikbare informatie, opnieuw 

beoordeeld. 

 

6. Er wordt actief gezocht naar het realiseren van maatregelen die het fietsgebruik 

kunnen stimuleren. In de buitenstad wordt bekeken of in overleg met het 

Hoogheemraadschap gekomen kan worden tot een fietspad langs de Haling. 

 

7. Fietsroutes moeten dusdanig gebruiksvriendelijk worden ingericht dat met name 

kinderen hier veilig gebruik van kunnen maken. Met schoolbesturen en 

ouders/verzorgers wordt bekeken of en op welke wijze verkeersmaatregelen rondom 

scholen nodig zijn of veranderd moeten worden ter bevordering van de veiligheid. 
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RANDVOORWAARDEN 

 

XI. Financieel beleid - Bezuinigingen 

 

1. In de komende periode zal door het Kabinet flink worden bezuinigd. Dit zal ook tot 

aanvullende kortingen leiden op het Gemeentefonds en dus tot nieuwe bezuinigingen 

voor gemeenten. De gemeente Enkhuizen maakt zich daar zorgen over en roept de 

landelijke overheid op om rekening te houden met de zware gevolgen die dit kan 

hebben voor gemeenten. Beseft echter wordt ook dat met deze bezuinigingen keuzes 

met grote gevolgen gemaakt moeten worden en dat alleen het hanteren van de 

kaasschaaf methode onvoldoende is.  

 

2. De gemeenteraad en het college zetten zich in om bij de VNG en de landelijke 

overheid hun grote zorgen uit te spreken indien sprake is van bovenmatige 

bezuinigingen richting de gemeenten. 

 

3. Tijdens deze bestuursperiode wordt een gezond, zakelijk en transparant financieel 

beleid gevoerd waarbij sprake is van een structureel sluitende begroting en 

meerjarenbegroting. Noodzakelijke ombuigingen in het beleid worden doorgevoerd 

om dit onderschreven uitgangspunt te realiseren. Uitsluitend afgesproken 

bezuinigingen die door een benodigd ingroeitempo niet direct gerealiseerd kunnen 

worden, mogen leiden tot een incidenteel tekort dat gedekt kan worden uit de 

Algemene Reserve. Hierbij wordt de beleidslijn, geïntroduceerd in de Kadernota 

2012, gevolgd. 

 

4. In 2011 en 2012 zijn besluiten genomen en taakstellingen opgelegd ten aanzien van 

bezuinigingen. Over de feitelijke realisatie hiervan zal duidelijk, inzichtelijk en 

proactief gerapporteerd worden zodat de raad haar controlerende taak kan uitvoeren. 

 

5. Er wordt bij de bezuinigingen in beginsel heel terughoudend extra geld bezuinigd om 

zo te komen tot ruimte voor “nieuw beleid”. 

6. Bij het sluitend krijgen van de (meerjaren)begroting wordt pas in het uiterste geval op 

de volgende posten bezuinigd: 

a) Onderhoud buitenruimte; 

b) Monumenten en cultuur; 

c) Ambtelijk apparaat; 

d) Sport; 

e) Onderwijs; 

f) Sociale voorzieningen; 

g) Armoede- en minimabeleid.  
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NB. Bovengenoemde volgorde geeft tevens een principe voorkeur aan: het bovenaan 

genoemde beleidsveld komt als eerste in beeld voor bezuinigingen, de onderaan 

vermelde als laatste.  

7. Bij het vaststellen van de lokale heffingen gelden, voor zover mogelijk, de volgende 

uitgangspunten: 

a) De tarieven voor heffingen en leges blijven conform de besluitvorming van 

december 2012, binnen noodzakelijke marges, in principe kostendekkend.  

b) De tarieven voor toeristenbelasting en havengelden kunnen niet meer worden 

verhoogd dan de bovengrens van de prijselasticiteit (prijs-kwaliteit) en mits deze 

verhoging ook (mede) bijdraagt aan verbetering van de voorzieningen voor de 

bezoeker. 

c) De verhoging van de OZB zal in beginsel beperkt blijven tot het 

inflatiepercentage. Van dit beleid kan naar keuze door de gemeenteraad worden 

afgeweken indien zonder belastingverhoging kerntaken in het gedrang komen, 

dan wel indien een extra verhoging onontkoombaar is daar anders op 

beleidsvelden bezuinigd zou moeten worden waar deze coalitie niet op wenst te 

bezuinigen.  

 

XII. Bestuur, Organisatie en Participatie  

 

 

1. Door de raad is, bij de vaststelling van het ombuigingsprogramma 2013, besloten 

om de tijdsbestedingsnorm van de wethouders, na de verkiezingen van 2014, terug 

te brengen tot 2,4 FTE (3 keer 0,8). Gelijktijdig met de benoeming van de nieuwe 

wethouders voor de resterende bestuursperiode wordt de raad voorgesteld deze 

norm direct in te laten gaan.  

2. Bij de invulling van haar rol als regiegemeente blijft het uitgangspunt van de eerder 

verschenen “notitie regiegemeente” overeind.  

3. Anticiperend op de samenwerking met de buurgemeenten moet de inhuur van 

externen bij voorkeur plaatvinden bij de samenwerkende gemeenten in het kader van 

de SED. Conform het geldende protocol wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen 

enerzijds vervanging bij ziekte, vacatures etc. en anderzijds echte specialistische 

kennis die bij gemeenten van onze omvang per definitie niet aanwezig kan zijn. 
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4. Burgerinspraak (“Een open, helder en duidelijk bestuur is in ieders belang”) 

a) Meer aandacht zal worden gegeven aan de verschillende vormen van 

burgerraadpleging. Dat betekent ook dat de inwoners tijdig bij planvorming 

worden betrokken volgens het principe van “beginspraak”, georganiseerd en 

uitgevoerd door de gemeente. 

b) Openbaarheid komt het vertrouwen in de democratie ten goede, daarom moet te 

allen tijde alle informatie, met inachtneming van de wettelijke regels, voor 

iedereen beschikbaar zijn. De informatie verstrekt op het Raads Informatie 

Systeem (RIS) dient dan ook zo volledig mogelijk en publiek toegankelijk te zijn. 

c) In de gemeente functioneren verschillende adviescommissies en het wordt 

vooralsnog onwenselijk geacht deze allen samen te voegen tot één 

overlegorgaan. Dit betekent daarom dat hierin geen wijzigingen worden 

aangebracht met uitzondering van de navolgende twee adviescommissies: 

 

1)  De behoefte aan een Jongeren Advies Commissie is duidelijk aanwezig. Deze 

commissie wordt opnieuw ingesteld als een adviescommissie voor de raad. De 

bedoeling hiervan is dat de wederzijdse betrokkenheid van jongeren en politiek 

wordt vergroot. De commissie mag gevraagd en ongevraagd advies geven.  

2) De wettelijk verplicht ingestelde WMO-raad zal op het gebied van haar 

beleidsterrein als enig overlegorgaan voor het college fungeren. Andere 

overlegorganen met aan de WMO gerelateerde velden zullen in deze WMO-raad 

vertegenwoordigd zijn.  

 

XIII. Regio  

 

1. Vanuit Enkhuizen wordt ingezet op meer en betere bestuurlijke en organisatorische 

samenwerking in de regio, zodat het hoofd kan worden geboden aan het 

toenemende takenpakket voor gemeenten met steeds minder geld. 

2. De reeds ingezette lijn met betrekking tot samenwerking met buurgemeenten (SED 

en DeSom) zal worden doorgezet. Definitieve besluitvorming hierover zal medio 2013 

plaats vinden op basis van de dan beschikbare informatie.  

3. Een herindeling waar onze gemeente bij betrokken is, vindt pas plaats als duidelijk 

onderbouwd wordt waarom deze nodig is. Hierbij krijgen de inwoners van Enkhuizen 

de mogelijkheid hun mening hierover kenbaar te maken. Dit gebeurt bij voorkeur 

door deze raadpleging te plannen in samenhang met reguliere (gemeenteraads)-

verkiezingen.  
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Enkhuizen, 11 januari 2013 

 

Socialistische Partij            Partij van de Arbeid   

 

(W.J. Stolk)       (J.S.H. Raven) 

 

 

ChristenUnie / Staatkundig Gereformeerde Partij  Lijst Quasten 

 

(A. Noorman)       (S.A. Quasten) 

 

 

GroenLinks        

 

(R.P.M. van der Pluijm)      

 

 

 


