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Evaluatie coalitieakkoord:  Een nieuw evenwicht 

 

Inleiding 

Op 11 januari 2013 is het coalitieakkoord 2013 – 2014, genaamd “Een nieuw evenwicht” 

door de coalitiepartijen SP, PvdA, CU/SGP, LQ en GL vastgesteld. Vervolgens is het nieuw 

gevormde college, met drie wethouders van buiten de stad, aan de slag gegaan.  

Als college zijn wij van mening dat het goed is om het coalitieakkoord nu, aan het einde van 

deze coalitieperiode, te evalueren. Waar staan we, wat is al gerealiseerd en welke nieuwe 

onderwerpen zijn naar voren gekomen en zouden nog een plaats moeten krijgen in een 

nieuw coalitieakkoord, te sluiten na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.  

 

De opzet van de evaluatie  

Om aansluiting te houden met het coalitieakkoord hebben wij er voor gekozen om per 

hoofdstuk eerst de tekst van het totale akkoord (inclusief het daarbij behorende voorwoord) 

integraal weer te geven en vervolgens wordt in beschrijvende vorm de stand van zaken c.q. 

het bereikte resultaat verwoord. Daarbij is in deze evaluatie ook aandacht geschonken aan 

het aspect “planning”. Waar dit van toepassing is wordt de datum vermeld waarop de raad 

een besluit heeft genomen of via een raadsbrief door ons geïnformeerd is. Hiervoor is 

gekozen om het terugzoeken van inhoudelijke informatie gemakkelijk te maken.  

We besluiten de evaluatie met een overzicht van een aantal dossiers welke nog doorlopen en 

waar een nieuwe coalitie na de verkiezingen bij de vaststelling van een coalitieakkoord 

rekening mee kan houden.  

 

Volledigheid van beleid 

Wij realiseren ons dat wij door de gekozen opzet van deze evaluatie ons beperken tot die 

onderwerpen, die in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Lopende projecten, en 

beleidsontwikkelingen die voordien al gestart zijn, alsmede de normale bedrijfsvoering 

(“going concern”) maken daarom geen of maar bepekt deel uit van deze evaluatie. Dat laat 

onverlet dat deze onderdelen niet alleen onze totale agenda hebben bepaald, maar ook tot 

de verantwoordelijkheid van het college blijven behoren. Verantwoording over deze 

onderdelen leggen wij jaarlijks af bij tussenrapportages en de vaststelling van de 

jaarrekening (P. en C.-cyclus).  
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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.  

Evaluatie 

Met het coalitieakkoord als basis zijn we als college vanaf 17 januari 2013 enthousiast en 

voortvarend aan de slag gegaan. Door onze bestuurlijke ervaring hebben wij, als relatieve 

nieuwkomers, weinig inwerktijd nodig gehad. Bij ons bestaat de indruk, nu gekozen is voor 

wethouders van buiten, dat dit in de situatie waarin de stad verkeerde, verfrissend heeft 

gewerkt.  

Indachtig het coalitieakkoord hebben wij zo open en duidelijk willen handelen, zowel 

richting burgers als naar de raadscommissies en raad. Dit heeft de onderlinge verhoudingen 

goed gedaan. Ondanks opgelegde bezuinigingen uit Den Haag is het door een gezamenlijke 

inspanning gelukt een solide financieel beleid te voeren, met daarbij behoud van het eerder 

vastgestelde sociale beleid.  
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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. 

Evaluatie 

Bij alle inhoudelijke vraagstukken hebben wij deze documenten als het vertrekpunt van 

ons beleid gehanteerd.  

 

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. 

 

Evaluatie 

Ondanks dat noodzakelijke bezuinigingen in de begroting doorgevoerd moesten worden, 

hebben wij het totale sociale beleid integraal overeind gehouden. Op het gebied van het 

armoedebeleid, vooral onder kinderen, zijn onlangs (raad maart) de resultaten van de 

gehouden evaluatie beschikbaar gekomen. Deze informatie kan gebruikt worden voor 

mogelijke bijstellingen van het beleid in de nabije toekomst. 
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Voor het toekomstige beleid in het sociale domein worden, door overheveling van taken, 

grote veranderingen voorzien. Ter voorbereiding op de over te nemen taken op het 

gebied van Jeugdzorg, de AWBZ, de Participatiewet en Passend Onderwijs, werden door de 

raad op 2 juli 2013 het programmaplan Decentralisatie West-Friesland en de daarbij 

behorende individuele projectplannen vastgesteld. Het hieruit voortvloeiende Regionaal 

Beleidskader “Transitie van AWBZ naar WMO” en het Beleidskader “Zorg voor de jeugd” 

2014 – 2018 zijn door de raad vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2014.  

Samen met andere organisaties is voor het wijkbeheer de pilot: Plan Noord Enkhuizen, 

beter bereik van kwetsbare burgers gestart. Naast het stimuleren van de onderlinge 

contacten tussen buurtbewoners en de onderlinge samenwerking van de verschillende 

organisaties, heeft deze pilot als doelstelling om waardevolle gegevens te verkrijgen waar 

beleid op gemaakt kan worden en individuele problemen van inwoners tijdig te signaleren 

en op te pakken. De resultaten van deze pilot zijn op 11 februari 2014 kenbaar gemaakt.   

Als speerpunt van de vastgestelde Notitie seniorenbeleid 2011 – 2015 is een 

eenzaamheid(s)top gehouden waar alle mensen die met eenzaamheid te maken hebben, 

privé of tijdens (vrijwilligers)werk, bij elkaar zijn gekomen. Deze eenzaamheid(s)top heeft 

12 september jongstleden plaats gevonden en had tot doel de neuzen dezelfde kant op te 

krijgen, bewust te worden van het feit dat er veel eenzamen zijn en tot een aantal 

concrete oplossingen te komen. Het hieruit voortvloeiende plan van aanpak wordt door de 

betrokkenen zelf uitgevoerd.  

 

De regiefunctie van de wijkverpleegkundige op het gebied van de thuiszorg is een 

belangrijk thema en wordt betrokken bij de transitie van de AWBZ, welke vanaf 1 januari 

2015 tot de verantwoordelijkheid van de gemeenten gaat behoren.  

De Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2013 – 2016 is de afgelopen 

maanden opgesteld en in de inspraak gebracht als voorbereiding op een behandeling in 

de raadsvergadering van maart 2014.  

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.  

 

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

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

overwogen. 
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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. 

 

Evaluatie 

Voor de realisatie van het concept “Brede School” in de binnenstad, de vorming van een 

integraal kindcentrum, heeft in de raadsvergadering van 2 juli 2013 de besluitvorming 

plaatsgevonden. Nieuwbouw van sportzaal De Sprong maakt onderdeel uit van dit project. 

De term brede school wordt bezien als een plek in het onderwijs waarin zorg en talent-

onwikkeling samenkomen. Een plek voor kinderen die van huis uit veel meekrijgen, maar 

ook een plek voor kinderen bij wie dat niet vanzelfsprekend is. Een plek waar kansen voor 

kinderen verbeteren en waar ouders zorg, opvoeden en werk gemakkelijk kunnen 

combineren. In het tweede halfjaar van 2014 zal de startnotie “Doorontwikkeling Brede 

Scholen” gemeente Enkhuizen aan de raad worden aangeboden. Hierin wordt opgenomen 

dat wij met onze kernpartners, ook voor de buitenstad, willen toewerken naar een model 

waarin de transitie Passend Onderwijs en de transitie Jeugdzorg kunnen worden geborgd. 

 

Met de uitbreiding van de structurele combinatiefunctieregeling met een buurtcoach (tot 

3,56 FTE) is inmiddels de verbinding en de samenwerking versterkt tussen de lokale 

buurt-, welzijns-, onderwijs- en sportpartners.  

 

Intern wordt gewerkt aan het opstellen van een Beleidskader voor de Vroeg- en 

Voorschoolse Educatie (VVE). Hieruit zal voortvloeien dat wij prestatieafspraken gaan 

maken met de organisaties. De verwachting is dat dit beleidskader nog in het eerste 

kwartaal van 2014 door ons wordt vastgesteld.  

 

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. 
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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. 

 

Evaluatie 

Door wijzigingen in de Drank- en Horecawet, waaronder het alcoholverbod voor 

minderjarigen, is in december 2013 de Algemene Plaatselijke Verordening aangepast aan 

de daarin gestelde eisen.  

 

De Nota Gezondheidsbeleid 2013 – 2016, als onderdeel van het WMO-beleid is in 2013 

opgesteld en in de inspraak gebracht als voorbereiding op een behandeling in de 

raadsvergadering van maart 2014.  

Omdat de ontwikkelaar van het Sociaal Medisch Centrum zich niet wenste te conformeren 

aan de gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in het gesloten privaatrechtelijke contract, 

restte er voor ons, met instemming van de raad, niets anders dan de gang naar de rechter 

te maken. De afloop van de gestarte procedure zal eerst in 2014 duidelijk worden.  

 

Op 5 november 2013 werd besloten om de sportvelden op de locatie Immerhornpolder te 

handhaven. Tevens werd bij de vaststelling van de Programmabegroting 2014 besloten de 

komende periode te gaan onderzoeken welke investeringen hier nodig zijn. Hierbij zal 

onder andere worden betrokken: het mogelijk samengaan van verenigingen, de 

infrastructuur en het invoegen van de hockeyvereniging. Vooruitlopend op het hierboven 

genoemde onderzoek is voor de korte termijn een investering in de capaciteit en kwaliteit 

van de velden noodzakelijk gebleken.  
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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. 

Evaluatie 

Op 5 februari 2013 werd door de raad het Uitvoeringsprogramma Enkhuizen Duurzaam 

vastgesteld en voor de uitvoeringskosten hiervan een krediet beschikbaar gesteld. Het 

uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de eerder bepaalde duurzaamheidsvisie 2020 

waarin het gedachtegoed People, Planet en Profit wordt onderscheiden. Het uitvoerings-

programma beslaat ook 2014 en in het vierde kwartaal van dat jaar zal er een evaluatie 

worden gehouden.  

Besloten is om samen met de gemeente Medemblik en het HHNK een waterplan op te 

stellen. In dit waterplan wordt een gezamenlijke visie voor 20 jaar en een pakket aan 

maatregelen opgesteld voor het watersysteem in beide gemeenten. Onderwerpen die 

hierin aan bod zullen komen zijn o.a. andere: het beheer en onderhoud van waterwegen, 

de waterkwaliteit en –kwantiteit, rioolwaterverwerking, grondwater en klimaat-

ontwikkelingen. Daarbij zijn recreatie, duurzaamheid en samenwerking belangrijke 

uitgangspunten. 

Door de economische crisis zijn er nog geen concrete nieuwe ontwikkelingsplannen voor 

wijken en industrieterreinen aan de orde geweest, zodat een optimalisatie van de 

energiebalans niet actueel was.  

Op het gebied van het inkoop- en aanbestedingsbeleid is op 1 oktober 2013 het nieuwe 

gezamenlijke SED-beleid vastgesteld. Daarbij is afzonderlijk het Manifest professioneel 

duurzaam inkopen door de raad onderschreven, waardoor dit nadrukkelijk onderdeel 

uitmaakt van het beleid.  
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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.  

 

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. 
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Evaluatie 

Met de Stadsvisie en de HERT/Harten-visie als vertrekpunt is op 7 januari 2014 als 

visiedocument voor de economische ontwikkeling van onze stad vastgesteld de 

“Routekaart naar de toekomst: strategische keuzes voor havens, economie, recreatie en 

toerisme”. Op basis hiervan kan de gemeente zowel binnen de stad als regionaal de 

samenwerking aangaan met partners om zo de werkgelegenheid en het economisch 

functioneren van de stad, maar ook het woon- en leefklimaat, te verbeteren.  

 

Ter stimulering van de middenstand in de stad is in oktober 2013 met het georganiseerde 

bedrijfsleven een samenwerkingsovereenkomst getekend om te komen tot binnenstads-

management. In het verlengde hiervan wordt gewerkt aan de herziening van het 

evenementenbeleid in de stad. De opgestelde startnotitie is in september 2013 aan de 

raad aangeboden en de vaststelling van de feitelijke visie op dit gebied, wordt voorzien in 

april/mei 2014.  

 

In de loop van 2013 is de samenwerking gezocht met de nautische ondernemers op 

bedrijventerrein Krabbersplaat met als doel de versterking van de sector. In 2014 wordt 

dit gecontinueerd met een onderzoek naar de mogelijkheden van een luwtedam en 

gemeenschappelijke faciliteiten voor de nautische bedrijvigheid.  

Op het gebied van de havens is zowel lokaal, als regionaal (Hoorn en Medemblik) de 

samenwerking gezocht om de krachten te bundelen.  

 

Louter door een wetswijziging is aan de raad een voorstel aangeboden met betrekking tot 

de zondagopstelling De kern van het voorstel is om het huidige beleid ten aanzien van de 

winkeltijdensluitingen, conform het gesloten coalitieakkoord, te handhaven. Op 4 februari 

2014 besloot de raad conform ons voorstel. 

 

Met de vaststelling van het bestemmingsplan “Binnenstad en Havens” (raad 11 juni 2013) 

zijn tevens de mogelijkheden voor het wonen boven winkels verbeterd. Met betrekking tot 

het weer benutten van leegstaande bedrijfspanden wordt opgemerkt dat zowel de 

routekaart als initiatieven van de binnenstadsmanager, samen met het bedrijfsleven, hier 

impulsen aan moeten geven. In hetzelfde bestemmingsplan is daarentegen geen ruimte 

opgenomen voor een casino of speelautomatenhal.  

 

Een pilot voor het ondernemershuis is nog niet van start gegaan. Juist om doublures te 

voorkomen denken wij aan het maken van een koppeling met ondernemingsplein.nl. 

Initiatieven hiertoe worden door ons genomen in het eerste halfjaar van 2014. Dit 

onderwerp wordt in gezamenlijkheid met de West-Friese gemeenten opgepakt (VVRE).  

 

In het tweede halfjaar van 2013 is voor de herontwikkeling van het Recreatieoord 

Enkhuizer Zand (REZ) een marktconsultatie gehouden, nu gebleken is dat door de 

economische crisis (randvoorwaarde: budgettair neutraal) realisering van het vastgestelde 

Vlekkenplan niet mogelijk is. Op 7 januari 2014 besloot de raad om aan het college de 

ruimte te geven om het aanbestedingstraject voor te bereiden geënt op de op  
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concurrentie gerichte dialoog, met daarbij, binnen bandbreedtes, verruiming van de 

eerder vastgestelde randvoorwaarden. Tevens werd besloten om tot een uitgebreide 

communicatieparagraaf te komen. Aangepaste randvoorwaarden en de selectie- en 

afwegingscriteria zullen in mei/juni aan de raad worden voorgelegd.  

 

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. 

 

Evaluatie  

Het onderzoek naar het ontsluiten van de rijke historie is gaande, als uitvoering van de 

vastgestelde Cultuurnota. Resultaten worden eerst eind 2014 verwacht.  

Het onderhoud van de monumenten maakt onderdeel uit van het Vastgoed- en Accom-

modatiebeleid. Voor een uitvoeringsplan is op 2 november 2013 een krediet beschikbaar 

is gesteld. Ook het onderzoek naar de behoefte aan oefenmogelijkheden voor sociaal 

culturele, maar ook sportverenigingen, maakt hier onderdeel van uit.  

Voor de muziekschool wordt regionaal onderzoek gedaan naar een visie op de toekomst, 

waarbij ook rekening gehouden moet worden met minder subsidie als gevolg van 

noodzakelijke bezuinigingen. In de vergadering van de raad van 1 oktober 2013 werd de 

regionale gemeentelijke visie op het bibliotheekwerk voor de periode 2013 – 2016 

vastgesteld. Kern van de visie is een bestendige regionale samenwerking met de daarmee 

gepaard gaande schaalvoordelen, welke aansluit op de wensen van inwoners en 

opdrachtgevers.  
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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.  

 

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”. 
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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. 

Evaluatie 

In 2013 is een interactief proces met diverse belanghebbenden doorlopen om te komen 

tot een lokale woonvisie. In deze woonvisie is, op basis van trends en ontwikkelingen de 

kwaliteit (doelgroepen) en de kwantiteit (aantallen) van de woningbehoefte in kaart 

gebracht. De conceptvisie is in december 2013 in de inspraak gebracht en zal naar 

verwachting in april/mei in de vergadering van de raad behandeld kunnen worden. 

Overigens: Uit het concept van deze visie blijkt niet direct de noodzaak voor extra 

aandacht voor jongerenhuisvesting.  

Parallel hieraan kan, op basis van de uitkomsten van de lokale woonvisie, onder 

afweging van alle daarbij spelende belangen, beoordeeld worden op welke locaties na 

2015 het beste gebouwd kan worden. Dat zal, in afwijking van het coalitieakkoord, dus 

ook medio 2014 zijn. Na de besluitvorming in de raadsvergadering van 2 november 

2013 is de Immerhornpolder hiervoor niet meer in beeld. Door de samenhang met de 

gemeente Stede Broec (Florapark) zal bebouwing van Westeinde-Zuid (westelijk deel) 

niet voor 2025 voor woningbouw in aanmerking komen. Bij de locaties die wel voor 

woningbouw in beeld komen, worden ook de inbreidlocaties betrokken.  

 

Nieuw te realiseren gebouwen worden als eerste getoetst aan de nieuwe Welstandsnota 

welke door de raad op 1 oktober 2013 is vastgesteld.  

Niet onvermeld mag blijven in deze evaluatie dat alle bestemmingsplannen in onze stad 

zijn geactualiseerd. Op 11 juni 2013 werden de volgende bestemmingsplannen 

vastgesteld: “Binnenstad en Havens”, “Bedrijventerreinen Enkhuizen” en “Westeinde”. Als 

vervolg op dit laatste bestemmingsplan, is door de raad op 4 februari 2014 het 

bestemmingsplan Syngenta en het projectafwijkingsbesluit Incotec voor de realisatie van 

een innovatiecentrum (ontwerpverklaring van geen bedenkingen) vastgesteld.  

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.  
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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. 

Evaluatie 

Een goede en strategische aanpak van “veiligheid” in het algemeen vraagt om een 

integraal veiligheidsbeleid, waarbij een stip op de horizon wordt gezet. Op 7 mei 2013 

werd de doorontwikkelingsnotitie integrale veiligheid 2013-2016 vastgesteld welke niet 

alleen deze stip zet maar tevens de verschillende veiligheidspartners een rode draad voor 

de komende jaren geeft. Hoewel de notitie vele belangrijke onderwerpen bevat zijn in het 

veiligheidsbeleid de volgende items als hoofdprioriteit benoemd: veilige en leefbare 

wijken en buurten, veilig uitgaan en veilige evenementen, een veilige thuissituatie en 

jeugd en middelengebruik.  

 

Vanuit haar kaderstellende rol heeft de raad op 3 december 2013 het Integraal 

handhavingsbeleid vastgesteld. In dit beleid worden risico’s benoemd met daaraan 

gekoppeld een prioriteit. Daarbij kregen veiligheid, gebieden met beschermd stads- en 

dorpsgezicht en overige monumenten een hogere prioriteit. Verder zijn, conform het 

coalitieakkoord, de kleine ergernissen in de prioriteringslijst verwerkt, mede als gevolg 

van de extra beschikbare formatie. Tevens is het thema alcohol (en jeugd) op grond van 

de gewijzigde Drank- en Horecawet is het handhavingsprogramma verwerkt. 

  

Ten aanzien van het beoordelen van en het eventueel aanpakken van onveilige plekken 

voor wat betreft verlichting en begroeiing, merken wij op dat dit enerzijds onderdeel 

uitmaakt van het reguliere onderhoudsplan voor de openbare buitenruimte en dat 

anderzijds op basis van verkregen signalen actie is ondernomen.  

Door een aanpassing van de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie per 1 

januari 2013, zijn de gedoogcriteria voor coffeeshops aangescherpt. Door deze wijziging 

is het lokale coffeeshopbeleid herzien en via nieuwe beleidsregels in lijn gebracht met de 

doelstellingen van het landelijke coffeeshopbeleid.  

Het criterium van één verkooppunt is gehandhaafd.  
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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. 

 

Evaluatie 

Bij de besluitvorming van de Programmabegroting 2014 is als uitgangspunt genomen dat 

het onderhoud in de stad op peil blijft. Door temporisering van de uitvoering is 

aansluiting gezocht bij de financiële en capacitaire haalbaarheid en de complexiteit van 

het werken in de openbare buitenruimte. De meerjarenplanning hiervoor wordt jaarlijks 

beoordeeld en vormt daarna een onderdeel van de Planning & Control cyclus, te starten 

met de Kadernota. Ook thans wordt gewerkt aan een heroriëntatie van dit meerjaren-

programma, welke in het eerste kwartaal 2014, vooruitlopende op de Kaderbrief 2015 

aan de raad zal worden aangeboden.  

Met betrekking tot goede en voldoende speelmogelijkheden verwijzen wij op deze plaats 

naar de door de raad vastgestelde Beleidsnota speelruimte (2 oktober 2012). Het 

doorlichten van de aanwezige borden in de stad, is een continu proces en maakt deel uit 

van het reguliere onderhoudsprogramma.  

Het bomenbeleidplan werd door de raad op 5 november 2013 vastgesteld. Als uitwerking 

hiervan zal de geactualiseerde waardevolle bomenlijst aan de raad worden aangeboden.  

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. 
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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. 

Evaluatie 

Hoewel het ons bekend is dat het verhelpen van ergernissen rondom het ingevoerde 

parkeerreguleringsysteem een belangrijk onderwerp was in het coalitieakkoord, is het 

ons niet gelukt hiervoor, een voor alle bestuursorganen passende oplossing aan de raad 

aan te bieden. In onze raadsbrief van 17 december 2013 zijn we uitgebreid ingegaan op 

het door ons gedane voorstel inzake digitalisering parkeerdienstverlening, waarmee 

binnen de financiële randvoorwaarden tot een lastenverlichting gekomen had kunnen 

worden. Hoewel wij daarna hebben gezocht naar andere mogelijkheden voor een 

lastenverlichting voor het parkeren voor 2014, is het helaas niet mogelijk gebleken, 

vanwege een aantal redenen, om e.e.a. tijdig en op een zorgvuldige wijze te realiseren.  
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Om deze reden hebben wij de raadsbrief afgesloten met de mogelijkheid een onderzoek 

te doen naar de verschillende parkeerreguleringen per seizoen welke goed zou kunnen 

aansluiten op de routekaart voor de economische ontwikkelingen en de HERT-visie. 

 

We merken op deze plaats op dat de VerkeersAdviesGroep (VAG) inmiddels is ingesteld.  

Daarnaast is de notitie om te komen tot het instellen van een “Parkeerfonds” in de 

inspraak gebracht, welke volgens planning in april in de raad behandeld kan worden.  

 

Met onze raadsbrief van 14 augustus 2013 hebben wij kenbaar gemaakt dat het niet 

haalbaar is gebleken om een fietspad langs de Haling aan te leggen. De weg is hiervoor 

te smal waardoor er te veel grond van derden aangekocht zou moeten worden. Nu er een 

fietsbrug is aangelegd tussen de wijk in aanbouw Gommerwijk West-West (fase 1A) en 

het Weelenpad is via het tracé Kadijken en het Buurtbos een goed alternatief 

beschikbaar.  

 

Het project “Verkeerslokaal” waarbij knelpunten op het gebied van veiligheid zijn 

geïnventariseerd, is inmiddels afgerond.  

 

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. 
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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.  

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.  
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Evaluatie 

Het door ons gevoerde financiële beleid heeft steeds onderdeel uitgemaakt van de totale 

Planning & Control (P. & C.-)cyclus, startende met de Kadernota en eindigende met het 

afleggen van verantwoording via de jaarrekening. Ondanks noodzakelijke bezuinigingen 

is het mogelijk gebleken tot een sluitende begroting 2014 en een sluitend meerjaren-

perspectief 2014 – 2017 te komen, waarbij het sociale beleid overeind is gehouden en de 

verhogingen van de lokale belastingen binnen de daarvoor geldende kaders zijn gebleven. 

De noodzakelijke bezuinigingen zijn vooral het gevolg van opgelegde kortingen vanuit 

Den Haag. Via ons netwerk en de VNG hebben wij waar mogelijk, samen met anderen, 

krachtige signalen afgegeven om kortingen, ook bij het overhevelen van taken, te 

beperken. Dit heeft effect gesorteerd.  

Bij de behandeling in de raad van de diverse onderdelen van de P. & C.-cyclus is tevens 

gebleken dat de inzichtelijkheid van de aangeboden rapportages is verbeterd.  

 

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. 

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. 
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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.  

Evaluatie 

Met de benoeming door de raad van drie wethouders van buiten de gemeente op 17 

januari 2013, is voor de wethouders direct de tijdsbestedingsnorm van 0,8 ingegaan.  

Vooruitlopende op de definitieve overgang naar nieuwe organisatiestructuren (zie 

hoofdstuk XIII) wordt in regioverband al intensief met elkaar samengewerkt en waar 

mogelijk van elkaars kennis en capaciteit gebruik gemaakt. Tevens zijn afspraken 

gemaakt over vormen van een vacaturestop. Hierdoor wordt alleen daar waar dit nodig is 

voor de bedrijfsvoering, externe capaciteit ingehuurd.  

Bij diverse projecten welke aan de orde zijn geweest (waaronder de herinrichting van het 

Wilhelminaplantsoen en Donkerstraat) zijn burgers conform het principe van 

“beginspraak” actief betrokken geweest. Het openbaar maken van informatie op het Raads 

Informatie Systeem (RIS) is besproken in het Presidium en heeft er toe geleid dat vanaf      

1 januari 2014 de raadsvoorstellen en de achterliggende informatie wat door ons college 

wordt aangeboden, openbaar op het RIS in de vergaderkalender wordt geplaatst. 

Het instellen van een Jongeren Advies Commissie wordt eerst in de loop van 2014 

voorzien. Dit zelfde geldt ook voor een mogelijke wijziging van de samenstelling van de 

WMO-raad. Dit met het oog op de positie van de cliënt en de wijzigingen in de overige 

adviesorganen ten gevolge van de transities AWBZ, Participatie en jeugdzorg.  

 

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.  
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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.  

Evaluatie 

Op het gebied van regionale samenwerking, zowel op bestuurlijk als op organisatorisch 

gebied, zijn hele grote stappen gezet. Enerzijds om de eigen kwetsbaarheid te verkleinen 

en de efficiency te vergroten, anderzijds om voorbereid te zijn op de taken welke 

allemaal nog naar de gemeenten worden overgedragen. We noemen hier:   

 De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), waarbij diverse milieudiensten zijn 

samengevoegd op de schaal van Noord-Holland Noord, is tot stand gekomen en 

geeffectueerd per 1 januari 2014; 

 Besluitvorming heeft plaatsgevonden voor een ambtelijke fusie voor de organisaties 

van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland tot de SED-organisatie, uiterlijk per 1 

januari 2015; 

 Op het gebied van ICT heeft besluitvorming plaatsgevonden waarbij gekomen is tot 

een gemeenschappelijke regeling DeSom met diverse gemeenten in de regio; 

 Op 4 februari 2014 is de raad akkoord te gaan met de omvorming van de 

gemeenschappelijke regeling Op/maat naar de gemeenschappelijke regeling 

Werkorganisatie West-Friesland waarbij tevens opdracht wordt gegeven alle 

voorbereidingen te treffen, zodat deze organisatie op 1 januari 2015 van start kan 

gaan;  

 De gemeentelijke brandweer is opgeheven in verband met de regionalisering van de 

brandweer.  

 

Op bestuurlijk niveau vindt periodiek regionale afstemming plaats op alle beleidsvelden 

in ABZ, VVRE en Madivosa. Om de ambitie van West-Friesland te onderstrepen hebben 

alle raden het Pact van Westfriesland vastgesteld (raad 2 april 2013). Naar verwachting 

zal in het eerste halfjaar van 2014 een uitvoeringsagenda hiervoor aan de raad ter 

besluitvorming worden aangeboden.  
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Over te dragen dossiers 

Algemeen  

 

De bestuursperiode van ons college beliep een betrekkelijk korte periode van circa 14 

maanden. Veel zaken zijn in deze periode tot stand gekomen en afgerond, weer andere 

zijn in gang gezet en lopen ook de komende bestuursperiode door. Dit kunnen 

ontwikkelingen zijn uit het coalitieakkoord, maar ook onderwerpen die daar begin 2013 

niet in hebben gestaan. Of omdat het toen al lopende projecten waren (o.a. SMC, REZ, 

Brede School) of dossiers die zich nadien hebben aangediend. Zonder volledig te kunnen 

en willen zijn, worden hieronder in de volgorde van het coalitieakkoord onderwerpen 

vermeld die de komende bestuursperiode de volle aandacht en energie zullen vragen 

van een nieuwe coalitie. Omdat per onderwerp de inhoud afhankelijk kan zijn van de 

soort coalitie die ontstaat, volstaan wij met alleen het noemen van het onderwerp.  

 

Zorg (Sociale Zaken, Welzijn) 

 

 Realisatie diverse transities en transformaties in het sociale domein; 

 Herijking van de subsidieverordening, mede in het licht van de bezuinigingstaak-

stelling op dit beleidsveld. 

 

Onderwijs 

 Voortgang realisatie Brede School binnenstad en omvorming van het concept tot 

integraal kindcentrum (startnotitie Doorontwikkeling Brede Scholen). 

 

Volksgezondheid en Sport 

 Project Sociaal Medisch Centrum Vijzelstraat. 

 

Milieu en Duurzaamheid 

 Evaluatie uitvoering milieubeleidsprogramma. 

 

Economie en Toerisme 

 Implementatie Routekaart naar de toekomst: strategische keuzes voor havens, 

economie, recreatie en toerisme;  

 Vaststelling evenementenbeleid; 

 Herontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand. 

 

Kunst, Cultuur en Monumentenzorg 

 Project de Drommedaris en uitbreiding als cultureel centrum; 

 Voortgang Vastgoed- en Accommodatiebeleid; 

 Toekomst bibliotheekwerk en muziekschool. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting 

 Vaststelling lokale woonvisie; 

 Besluitvorming over locaties voor woningbouw na 2015. 
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Openbare orde en Veiligheid 

 Evaluatie capaciteit op basis van het vastgestelde handhavingsbeleid; 

 Uitvoering projecten uit lokaal integraal veiligheidsbeleid. 

 

Openbare Ruimte en Beheer 

 Herijking meerjarenplan voor kapitaalgoederen; 

 Vaststelling waardevolle bomenlijst. 

 

Infrastructuur en Verkeer 

 Diverse infrastructurele werkzaamheden conform meerjarenperspectief 2014 – 2017; 

 Actualisatie Verkeersplan; 

 Onderzoek mogelijkheden voor diverse parkeerreguleringen per seizoen, aansluitend 

bij de routekaart. 

 

Financieel beleid - bezuinigingen  

 Permanente zorg voor een goede P. en C.-cyclus met sluitende begroting. Voor het 

financiële meerjarenperspectief 2014-2017 verwijzen wij u naar bijlage 1 van de 

Programmabegroting 2014. 

 

Bestuur, Organisatie en Participatie 

 Evaluatie invoering Lean-processen in relatie tot de geformuleerde doelstellingen. 

 

Regio 

 Begeleiding vorming diverse nieuwe organisatiestructuren (SED, DeSom, WOW); 

 Vaststelling Uitvoeringsagenda Pact van West-Friesland. 

   

 

Enkhuizen, 11 februari 2014 

 

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n 

 

De  secretaris,          De  burgemeester, 

 

 

(R.M. Reus)                                 (J.G.A. Baas)  

 


