DIENSTBAAR
EN
DAADKRACHTIG

verkiezingsprogramma 2018 2022

Beste inwoner van Enkhuizen,
Voor u ligt ons verkiezingsprogramma voor de komende vier jaren.
Daar heeft u als inwoner aan bijgedragen. Wij zijn elke maand op straat te vinden om aan u als
inwoners te vragen: Hoe kunnen wij u helpen, wat kunnen we samen doen om onze stad nog
leefbaarder te maken. Ook komen wij regelmatig aan de deur in sommige buurten met dezelfde vraag.
Kortom, wij zoeken u op.
Het resultaat van al die gesprekken met u als inwoner treft u aan in dit verkiezingsprogramma.
En zoals u van ons gewend bent: Wij doen geen loze beloftes. Dat hebben we de afgelopen vijf jaren
laten zien.
En ja, het zijn onzekere tijden. Nog teveel inwoners hebben problematische schulden. Nog teveel
winkels staan leeg. Nog teveel inwoners krijgen bijstand. Pensioenen staan op de tocht, vaste banen
verdwijnen voor onzekere flexbanen en kinderen kunnen niet zo makkelijk meer studeren. De
Socialistische Partij heeft wel antwoorden op al die onzekerheden, maar de SP is nog een kleine partij
met 14 zetels in de Tweede kamer.
In Enkhuizen zijn we echter de grootste partij en kunnen we weliswaar de wereld niet veranderen,
maar wel een beetje beter maken. Dat hebben wij de afgelopen vier jaar, toen wij met wethouder
Marcel Olierook in het College zaten, ook laten zien.
Er wordt weer gebouwd in de stad, de zaadbedrijven breiden uit en moeten nieuw personeel
aantrekken, er wordt fors geïnvesteerd in het opknappen van de stad en op het Enkhuizerzand komt
een vakantiepark dat veel werkgelegenheid oplevert en voor de horeca en de winkeliers in de stad
een stijging van de omzet beloofd. Maar vooral ook een opwaardering van het recreatieterrein voor de
inwoners.
Ook in de Vijzelstraat wordt binnenkort begonnen met de bouw van zorgwoningen. Sportpark
Immerhorn is opgeknapt en er wordt weer veel aan cultuur gedaan.
De zorg voor jeugd en ouderen is volledig overeind gebleven en er zijn nieuwe voorzieningen bij
gekomen, zoals het tienercentrum in IJsselzand en het Enigmahuis in het Wilhelminapark. En heel
belangrijk…..de gemeentekas is weer goed gevuld, er zijn geen tekorten meer en bezuinigingen zijn
niet nodig.
Nu de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad er weer aankomen doen wij op u als inwoner van
Enkhuizen een beroep. Stem SP. Stem SP, zodat wij verder kunnen werken aan een leefbare stad
voor iedereen.
Ons verkiezingsprogramma laat u zien welke plannen wij de komende vier jaar voor de stad hebben.
Dat bedenken we niet zelf achter een bureau, nee….wij hebben bij veel mensen aangebeld en hun de
vraag gesteld: “Wat kan de SP voor u betekenen?”
Uw antwoorden zijn vertaald in concrete actiepunten in dit verkiezingsprogramma.
Ik wens u veel leesplezier.
Margreet Keesman
lijsttrekker van de SP in Enkhuizen

1. SOCIAAL BELEID, INKOMEN EN ARMOEDE
Aan de financiële crisis lijkt voor de meeste mensen geen einde te komen. Ja, het gaat goed met de
aandeelhouders, maar de lonen en uitkeringen stagneren, de prijzen voor eerste levensbehoeften stijgen
en de pensioenen dreigen te worden gekort. Banken mochten bij de start van de crisis niet omvallen en wij
betaalden als belastingbetaler de hoofdprijs voor die failliete boedel. Gemeenten werden gekort op de
Rijksuitkering, taken werden met veel bezuinigingen over de schutting gegooid en de afbraak van onze
zorg kostte talloze banen. De SP is trots dat de burger van Enkhuizen geen minuut of cent gekort is op de
zorg, ondanks de Rijksbezuinigingen. Toch zijn er nog veel te veel mensen die van te weinig geld moeten
rondkomen en het zwaar hebben. De schuldenproblematiek is nog steeds erg hoog in Enkhuizen.
Minima hebben het ook in Enkhuizen moeilijk. Te veel inwoners hebben een bijstandsuitkering, te veel
inwoners zijn aangewezen op de voedselbank. Te veel inwoners zuchten onder een grote schuldenlast. De
afgelopen jaren heeft de SP veel steunmaatregelen ingevoerd voor minima. Maar er moet nog veel meer
gebeuren om mensen aan het werk te krijgen en/of uit de schulden te halen. Als u dit belangrijk vindt,
stelt u ons de vraag:
Wat kan de SP voor mij doen als inwoner met een te laag inkomen?
•
•

•
•
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•
•

•
•

•
•
•

De SP is voor snelle ondersteuning als schulden dreigen
De gemeente Enkhuizen biedt de mogelijkheid om problematische schulden van burgers tot
een bepaald maximum over te nemen. De gemeente sluit een akkoord met de schuldeisers en
faciliteert de burger met ondersteuning en nazorg om te voorkomen dat nieuwe schulden
ontstaan. Vanuit uitkering of loon wordt de restschuld terugbetaald aan de gemeente, voor de
duur van maximaal drie jaar.
De gemeente ontwikkelt een integraal programma om schulden te voorkomen. Daarbij wordt
een convenant gesloten met verhuurders, nutsbedrijven en zorgverzekeraars
Het Stadsteam (Stichting iedereen telt mee) krijgt uitbreiding van formatie om
schuldhulpverlening, sanering en bewindvoering ten behoeve van burgers als gemeentelijke
kerntaak uit te voeren
Alle kinderen van 6 tot 18 jaar krijgen een Jeugdpas met een tegoed, met een fiks bedrag
extra voor kinderen uit een gezin met een inkomen tot 120% van het minimum – dit bedrag
kan op verschillende manieren besteed worden
Ook voor leerlingen in het basisonderwijs komt er een computerregeling, zoals al geregeld is
in het Voortgezet Onderwijs
Er komt één aanvraagformulier voor alle voorzieningen, dat zowel digitaal als met de hand
kan worden ingevuld
Er komen concrete maatregelen- zoals een scholingsfonds - om mensen zo snel mogelijk aan
het werk te helpen. Vanuit de reserve Sociaal domein wordt de komende vier jaar één miljoen
Euro beschikbaar gesteld om tenminste honderd inwoners die nu bijstand ontvangen aan
betaald werk te helpen. Hiermee worden de uitkeringslasten met anderhalf miljoen Euro per
jaar terug gedrongen.
De bijstand is een vangnet maar geen hangmat; extra stimuleringsmaatregelen zoals het
ontzorgen van ondernemers, om zoveel mogelijk mensen uit de bijstand naar werk te krijgen
Het beleid om mensen aan werk te helpen is in het verleden overgedragen aan WerkSaam.
Enkhuizen zal dat beleid weer zelf gaan ontwikkelen en uitvoeren en daarmee zelf bepalen
hoe onze inwoners van uitkering naar zinvolle dagbesteding, maar vooral naar betaald werk
toegeleid kunnen worden. De uitvoering blijft bij WerkSaam. Het werken met behoud van
uitkering wordt een uitzondering in plaats van regel
Versterking van het woonlastenfonds, zodat huren betaalbaar blijven en woningen passend
worden toegewezen
Er komen in de stad een aantal ‘digi-stations’, waar mensen zonder computer toegang kunnen
krijgen tot de digitale snelweg
Er komt voor de minima meer keuzemogelijkheid voor het gebruik van het participatiebudget

Ook mensen met een lager inkomen
moeten in staat zijn om ‘normaal’ te
leven

2. WONEN
Wonen in Enkhuizen is meer dan een dak boven je hoofd. Een prettige woonomgeving, voldoende
voorzieningen in de vrije tijd, voldoende gelegenheid om gezond te sporten, te recreëren en voldoende
voorzieningen om cultuur te beleven of er actief mee bezig te zijn. Voldoende openbaar vervoer en een
veilige stad zijn noodzakelijk. Goede onderwijsvoorzieningen en een gevarieerd winkelbestand zijn tevens
essentieel. Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor jongeren moet Enkhuizen voldoende bieden om
er blijvend te willen wonen. Bouwen naar behoefte en verkorten van de wachtlijsten zijn zaken die
eindelijk goed geregeld moeten worden. Als u dit belangrijk vindt, stelt u ons de vraag:
Wat kan de SP voor mij doen, als ik prettig wil wonen?
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Wonen boven winkels moet gemakkelijker worden gemaakt en gestimuleerd. De mogelijkheid
om panden te laten bewonen zonder parkeervergunning moet worden onderzocht.
De leegstand in de Westerstraat wordt bestreden door een bredere opzet van het
volkshuisvestingsfonds. Ten eerste worden winkeliers die wille stoppen maar geen opvolging
hebben gekoppeld aan jongeren/werkzoekenden die wel willen overnemen maar hulp nodig
hebben bij die start. Ten tweede worden initiatieven gesteund die er op gericht zijn om een
tijdelijke culturele invulling te geven aan leegstaande winkelpanden.
Het volkshuisvestingsfonds moet op orde zijn en dus voldoende gevuld
Wonen op water moet op bepaalde plekken in onze havens worden gelegaliseerd
Onderzoek naar alternatieve woon- en bouwvormen, zoals het Tiny Houses-concept
Er moeten woonvoorzieningen komen voor mensen die moeite hebben zich aan te passen
Op sportcomplex Immerhorn komt een nieuwe sporthal voor binnensporten
Voor de jeugd komen er meer speelplekken in de openbare ruimte
Sporten en bewegen in niet georganiseerd verband wordt gestimuleerd door uitbreiding van
de formatie ambulant jeugdwerk
Actieve kunstbeoefening van de jeugd wordt gestimuleerd door uitbreiding
subsidiemogelijkheden voor beeldende kunst en podiumkunsten
MEC/de Witte schuur en het Hertenkamp worden samengevoegd tot één milieu educatieve
organisatie
Er zal voor het primair onderwijs een proef gestart worden met oudercontactfunctionarissen
Alle kunsteducatie van Bibliotheek en muziekschool wordt in één nieuwe cultuurorganisatie
samengevoegd. Ontbrekende kunstdisciplines worden bijgevoegd. Het nieuwe instituut moet
een projectmatig aanbod, gebaseerd op de vraag vanuit het onderwijs, ontwikkelen.
De formule MAD house, een kunst- en cultuurproject voor het voortgezet onderwijs, wordt ook
voor het primair onderwijs opgestart
Er moet een snelle busverbinding komen met Lelystad
In het kader van veiligheid pleiten wij voor heropening van een politiepost en behoud van de
hoogwerker in Enkhuizen
In Gommerwijk West West wordt woningbouw alleen voorzien aan de randen
De ontwikkeling van het recreatiegebied Enkhuizer Zand wordt vooral voor de inwoners
daadkrachtig ter hand genomen

In onze mooie stad moet je prettig
kunnen leven, wonen, werken en leren –
dat betekent: voorzieningen moeten voor
iedereen bereikbaar zijn en van goede
kwaliteit

3. EEN DUURZAME EN MILIEUBEWUSTE STAD
De SP wil dat onze stad schoon en veilig is. De overheid stimuleert en ondersteunt initiatieven van
buurten en gemeenschappen om de leefomgeving te onderhouden.
Eigen groenten verbouwen, dicht bij huis, geeft een grotere milieubeleving. Hierbij valt ook te denken aan
een stadstuin die door inwoners gebruikt en onderhouden wordt.
Zoals we de laatste jaren hebben ervaren is er een grote toename van regenval. Onze riolen kunnen het
vele water onvoldoende aan. Er zal meer gedaan moeten worden om de afvoer van water te verbeteren.
Ook de bestrating van tuinen van bewoners zorgt voor extra problemen. De gemeente moet
waterdoorlatende verharding bevorderen en kan daarbij zelf het goede voorbeeld geven. Uitbreiding van
het groen in de stad ligt daarbij voor de hand.
De energiehuishouding van onze stad moet op termijn klimaat-neutraal zijn. Ook in de binnenstad moet
het makkelijker worden om zonnepanelen te plaatsen. Er moet onderzocht worden of er voor
zonnepanelen verzamelplekken kunnen komen, bij voorkeur op publieke gebouwen. Ook bedrijfspanden
zijn daarvoor geschikt. Daartoe zal de gemeente samenwerken met pandeigenaren en lopende
initiatieven.
De SP gaat uit van het principe dat afval niet bestaat. In de natuur wordt alles afgebroken en opgeruimd.
Dat noemen we circulair. We streven daarom naar hergebruik van grondstoffen in plaats van verbranden.
Als u milieu en duurzaamheid belangrijk vindt, stelt u ons de vraag:
Wat kan de SP voor mij doen als het om duurzaamheid en milieu gaat?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De gemeente stimuleert en faciliteert de oprichting van collectieven van bewoners en
ondernemers voor het zelf opwekken van energie, door middel van wind, zon, aardwarmte en
andere alternatieven
Er wordt een opbouwwerker duurzaamheid aangesteld met als taak de bewoners,
ondernemers, wetenschap en overheid te ondersteunen bij de oprichting van collectieven en
partijen samen te brengen om Enkhuizen klimaat-neutraal te krijgen
Toekomstige bouwprojecten moeten zoveel mogelijk duurzaam worden uitgevoerd en ook
duurzaam zijn in gebruik
Er komen meer oplaadpunten voor elektrisch vervoer
De walstroomvoorziening voor cruiseschepen wordt op niveau gebracht
Er wordt gestreefd naar meer capaciteit voor de opvang van regenwater
De gemeente geeft voorlichting over gifvrij tuinieren
MEC/De Witte Schuur krijgt extra middelen voor milieu-educatieve taken
Er komt een collectieve stadstuin
De gemeente bevordert het gebruik van beplanting in plaats van betegeling in particuliere
tuinen

We moeten met elkaar
beter zorgen voor
natuur, milieu –
duurzaam omgaan met
onze planeet is van
groot belang …

4. JONGEREN
In Enkhuizen hebben jongeren problemen bij het vinden van werk en een eigen woning. Daarom
vertrekken er nogal wat jongeren uit Enkhuizen. Dat tij moet gekeerd worden. Enkhuizen moet ook voor
jongeren een prettige stad zijn om te wonen, te stappen en om te werken. Daarom moet er voldoende
huisvesting voor jongeren zijn en geen jarenlange wachtlijsten. Jonge ondernemers moeten een steuntje in
de rug kunnen krijgen. Ook voor kinderen en tieners moet er voldoende zijn naast school. Sport, cultuur
en milieu moeten toegankelijk zijn voor ieder kind, ongeacht het inkomen dat de ouders hebben. Wij zijn
sterk voorstander van het “IJsland model”, waarbij in samenwerking met het voortgezet onderwijs,
jongeren en de ouders een intensief weekprogramma naschools wordt aangeboden met veel sport en
cultuur, waardoor gebruik van drugs, alcohol en sigaretten aanzienlijk wordt teruggedrongen. Jongeren
moeten zich beter kunnen vinden, ontwikkelen en vestigen in Enkhuizen, zodat ze niet achtergesteld
raken in de maatschappij.
Als je dit belangrijk vindt, stel je ons de vraag:
Wat kan de SP voor mij doen als jongere?
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De SP wil een jeugdpas voor iedereen tussen 6 en 18 jaar. Ieder krijgt een tegoed op deze
pas voor sport en cultuur. Kinderen uit een gezin tot 120% van het minimum krijgen een groter
tegoed. De pas is niet inwisselbaar voor geld, maar je kunt er bij voorbeeld wel contributie uit
betalen, voetbalschoenen kopen of een jeugdvoorstelling bijwonen
We willen met de woningcorporatie prestatieafspraken maken over extra bouw van
jongerenwoningen. De wachtlijsten moeten aanzienlijk korter.
We willen het tiener- en jongerenwerk uitbreiden met twee beroepskrachten die vooral
naschoolse activiteiten ontwikkelen voor de doelgroepen 13 – 16 en 16 - 23
Voor jongeren die met 18 jaar uit de jeugdhulpverlening gezet worden gaan wij een aantal
woonunits realiseren
Meer investeren in milieueducatie en bewustwording. De schooltuintjes krijgen een betere
accommodatie en een exploitatiesubsidie
We gaan meer doen aan begeleiding van jongeren naar werk, ook door uitbreiding van de
projecten voor werkzoekende jongeren
Er komt een stimuleringsfonds voor jonge startups onder de 25 jaar
Wij zijn voor een sterkere stem van jongeren in de politiek. Daarom staan er drie jongeren bij
de eerste tien kandidaten op onze lijst
Wij geven meer aandacht aan banen voor laagopgeleide en middelopgeleide jongeren
De gemeente maakt het gemakkelijker voor ondernemers om faciliteiten te ontwikkelen waar
jongeren hun vrije tijd kunnen doorbrengen

Als jongere wil ik graag in Enkhuizen
blijven wonen en misschien ook
werken. We moeten ervoor zorgen
dat dat veel beter lukt!
Enkhuizen moet ook voor ons een
fijne stad zijn!

5. ONDERNEMERS
In Enkhuizen houden ondernemers in principe de eigen broek op. Maar de gemeente Enkhuizen kan wel
degelijk ondersteunend beleid realiseren en steuntjes in de rug geven. Bij de gemeente moet er een
ondernemersloket ingericht worden, waar voldoende ambtelijke kwaliteit aanwezig is om ondersteuning
te bieden bij vergunningen, economische ontwikkeling en subsidiemogelijkheden.
De Westerstraat als winkelstraat moet verder ontwikkeld worden. Jonge starters moeten op steun van de
lokale overheid kunnen rekenen. En investeringen van bedrijven in duurzame energie moeten kunnen
rekenen op steun vanuit een stimuleringsfonds. Als u dit belangrijk vindt, dan stelt u ons de vraag:
Wat kan de SP voor mij als ondernemer doen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er komt een fonds “Westerstraat…Cultuurstraat ” voor speciale evenementen, de VOC maand
en het pop-up museum de Waag
Er komt een stimuleringsfonds voor innovatieve startups
Wij stimuleren de woningbouw en het onderhoud van de stad
De realisatie van het recreatiegebied Enkhuizer Zand is van belang voor de Westerstraat
Er komt een stimuleringsfonds voor duurzame energieoplossingen bedrijven
De aanleg van een snel glasvezelnet wordt door de gemeente gefaciliteerd
Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt actief gestimuleerd
Wij zijn voorstander van het bundelen van data en bestaande kennis over het IJsselmeer. Het
opzetten van een IJsselmeeracademie, waarin ondernemers, wetenschap en overheden
samenwerken willen wij faciliteren
Verdere versterking van het Ondernemersfonds
De Stichting Stadsmanagement wordt omgevormd tot een Publiek Private Samenwerking
(PPS).

Gemeente, ondernemers en onze
inwoners hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid als het gaat om
het prettig leefbaar houden van onze
mooie stad!

6. OUDEREN
Ouderen worden door de meeste politieke partijen gezien als kostenpost of als probleem. De SP vindt dat
klinkklare onzin. Ouderen zijn volwaardige deelnemers in de maatschappij. En als de ouderdom dan met
gebreken komt, dan moeten er fatsoenlijke voorzieningen zijn om deel te kunnen uitmaken van die
maatschappij. Maar ouderen worden geacht om bijna tot hun dood zelfstandig te blijven wonen.
Verzorgingstehuizen zijn daarom door de vorige kabinetten wegbezuinigd. En voor een verpleeghuis krijg
je nog nauwelijks een indicatie. Maar als je grote bezuinigingen op die zorg doorvoert, dan moet je er als
overheid wél voor zorgen dat er voldoende zorg aan huis is. Maar ook daar is enorm op bezuinigd.
Gelukkig hebben wij als SP in Enkhuizen de afgelopen vier jaren geen bezuinigingen doorgevoerd op
ouderenzorg of thuiszorg. Maar uitbreiding van de zorg en terugdringen van de eigen bijdragen vinden wij
voor de komende jaren noodzakelijk. Ook willen wij meer ondersteuning voor vrijwilligers en
mantelzorgers. Ouderen willen ook voldoende levensvreugde en ontspanning hebben. Daarom zal er meer
voor ouderen georganiseerd moeten worden zoals bewegen en sport, cultuur en ontspanning. Om zorg
van de gemeente te krijgen is nog veel te ingewikkeld. Alle bureaucratie willen wij wegsnijden en naast
digitaal wordt de baliefunctie uitgebreid, zodat u met een echt mens kunt praten die er ook verstand van
heeft en u kan helpen met uw vraag om zorg. De gemeente is er namelijk voor u, en niet andersom. Als u
dit belangrijk vindt, kunt u ons de vraag stellen:
Wat doet de SP voor mij als oudere?
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Wij verhogen het gemiddeld aantal uren thuiszorg
Er komt een extra impuls voor de bouw van seniorenwoningen
Er komt één snelloket voor de zorg
Er komt één aanvraagformulier voor alle voorzieningen WMO, minima- en armoederegelingen
Er komt een ‘ouderenbrochure’, waarin alle regelingen, voorzieningen en organisaties die
werken voor en met ouderen op een rijtje worden gezet
De gemeente is proactief om ouderen te helpen bij het benaderen van regelingen en
voorzieningen
Het Enigmahuis wordt uitgebreid
Eenzaamheid is ook in Enkhuizen een probleem. Ook hier is voorkomen beter. Geestelijk en
lichamelijk bezig zijn houdt een mens gezond. Deelnemen aan maatschappelijke organisaties,
zoals sport, cultuur, hetzij als vrijwilliger, hetzij als deelnemer geeft de mens een sociaal
netwerk. Daarom worden voorzieningen in de vrije tijd uitgebreid.
We zullen initiatieven nemen en ondersteunen die van Enkhuizen een dementie-vriendelijke
stad maken

Ik wil graag lang thuis blijven wonen, maar dat moet
natuurlijk wel kunnen.
Ik verwacht dat de gemeente mij hierbij helpt ….
En als het niet lukt, dan moet ik voor goede zorg
kunnen rekenen op een sociaal zorgbeleid.

7. VERKEER, VERVOER EN PARKEREN
Het parkeerbeleid in onze gemeente is bij velen, ook bij de SP, nog steeds een doorn in het oog. Onze
initiatieven werden de afgelopen jaren door anderen niet gesteund.
Er is nog altijd veel onvrede en dat moet eindelijk worden aangepakt. Daarbij tasten we de mogelijkheden
af om parkeerproblemen ook in de toekomst het hoofd te bieden, zonder dat de bewoners van de
binnenstad daar de dupe van worden.
Het openbaar vervoer naar de buitengebieden en de buurgemeenten moet worden geoptimaliseerd.
Als u dit belangrijk vindt, kunt u ons de vraag stellen:
Wat doet de SP voor mij als het om parkeren en verkeer gaat?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De SP blijft tegen de invoering van betaald parkeren in Enkhuizen
Een extra parkeerterrein aan de Flevolaan wordt zo spoedig mogelijk gerealiseerd
De gehele binnenstad wordt één blauwe zone, de bewoners krijgen een permanente
ontheffing
De ontheffing is geldig zolang de bewoner er daadwerkelijk woont. Alleen bij aanvraag of
verandering van de ontheffing worden kosten in rekening gebracht. Dus: we stoppen met het
jaarlijks aan moeten vragen van een vergunning.
Het begrip ‘autoluwe binnenstad’ wordt nu ook echt ingevuld met maatregelen.
Verkeersveiligheid omvat maatregelen tegen scooterterreur, ruim baan voor gebruikers van
scootmobielen, rollators en rolstoelen, fietser en voetganger en kindvriendelijke routes naar
scholen
Verbetering van het openbaar vervoer, o.a. door buslijn 138 waar mogelijk in ere te herstellen
Er wordt drastisch gesneden in het aantal verkeersborden
Met aanpassingen aan de inrichting van wegen en andere verkeersmaatregelen (w.o.
snelheidsbeperkende maatregelen) willen we de verkeersveiligheid verbeteren – daarbij
hebben de bewoners en gebruikers van de straten een belangrijke stem
Er wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om panden te laten bewonen zonder
parkeervergunning

De SP heeft goede ideeën over
parkeren in onze stad – het wordt nu
echt tijd dat ze de kans krijgt om die
plannen tot uitvoer te brengen!

8. BESTUUR VAN DE STAD, SAMENWERKING IN DE REGIO
Een gemeente besturen wordt steeds gecompliceerder, door de veelheid van overheidstaken die vanuit
het Rijk aan gemeenten wordt opgelegd. Meer dan 80% van de taken van een gemeente wordt opgelegd.
Daar heeft een gemeente als Enkhuizen dus niet of nauwelijks iets over te zeggen. Wij zijn slechts
uitvoerder van Rijks- of Provinciebeleid.
Het grote wondermiddel dat steeds uit de kast wordt getrokken is dan grootschalige fusie tussen
gemeenten. Maar dat pakt over het algemeen zeer slecht uit voor de burger. Er zijn enorme kosten
gemoeid met het samensmelten van ambtelijke apparaten. Maar meest schrijnende is, dat de afstand
tussen burger en politiek sterk wordt vergroot en dat het meest sociale beleid, zoals we dat in Enkhuizen
kennen, zal sneuvelen.
Belastingen worden opgeschroefd, kosten stijgen, niet in de laatste plaats omdat er altijd een nieuw
stadhuis gebouwd wordt. En het blijkt in de praktijk: gedurende zeker twaalf jaar zakt het percentage
kiezers dat nog opkomt bij gemeenteraadsverkiezingen dramatisch.
Nee, de burger zit niet te wachten op fusies die van bovenaf opgelegd worden.
Maar als u als politiek geïnteresseerde burger dit belangrijk vindt, kunt u ons de vraag stellen:
Wat doet de SP voor mij als politiek geïnteresseerde burger als het om besturen gaat?
Dan wijzen wij op de afgelopen vijf jaar, waar we dankzij uw steun als kiezer de stad weer op orde
hebben gekregen. Vele voorzieningen zijn opgeknapt of gerealiseerd, zoals sportcomplex Immerhorn,
de Drom als cultureel centrum, het Enigmahuis voor licht-dementerenden en hun partners en een
nieuw tienercentrum in IJsselzand, met een tienerwerker.
Er wordt fors geïnvesteerd in gemeentelijk vastgoed en de openbare ruimte, de stad is financieel op
orde en heeft ruime reserves. De zorg is volledig overeind gebleven en de gemeentelijke lasten zijn
niet gestegen.
•
•
•
•

•

Er moet een herbezinning komen op de vraag: “wat zijn de kerntaken van de gemeente”. De
SP is van mening dat het nu eens niet gaat om taken af te stoten, maar om taken in eigen
regie te nemen, zoals de (jeugd)zorgtaken die overgekomen zijn van Rijk en Provincie.
In plaats van gemeentelijke fusies zijn wij voorstander van goede samenwerking met onze
buurgemeenten, waarbij het belang van de inwoners van Enkhuizen voorop staat
Er komt, als het aan de SP ligt, geen fusie tussen gemeenten. Van fusie kan alleen sprake zijn
als er vanuit de bevolking, dus van onderop, een fusie gewenst wordt
In de samenwerking moet er wettelijk in gemeenschappelijke regelingen deel worden
genomen. Daarmee komt veel beleid op afstand van de gemeenteraden te staan. Wij zullen
bewaken dat de zeggenschap zoveel mogelijk bij de raden zelf blijft liggen en willen
versterking van de controlerende taak van de raad bij gemeenschappelijke regelingen
Het is van belang dat de West-Friese gemeenten samen optrekken richting Provincie en Rijk
om te pleiten voor gezamenlijke belangen

Enkhuizen moet zèlf doen wat
mogelijk is – samenwerken met
anderen is prima, maar daar
moeten onze inwoners wel echt
beter van worden

