Samen aan de slag!
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Gemeente Medemblik
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Inleiding
Voor u ligt het coalitieakkoord 2018-2022 van VVD, CDA, GemeenteBelangen en PvdA. Met dit
akkoord slaan wij de handen ineen om de gemeente Medemblik te versterken, verder te brengen,
kansen te pakken en samen te werken aan zaken die beter kunnen. We willen een bestuur dat werkt
voor ú. Een bestuur dat denkt vanuit de kracht van inwoners en ondernemers en tegelijkertijd oog
heeft voor de zwakkeren in de samenleving.
Wij werken aan een gemeente waarin mensen prettig wonen, werken én recreëren. Waarin bedrijven
kunnen innoveren en verenigingen bloeien. Door te bouwen willen wij jongeren een toekomst in hun
eigen omgeving bieden en ouderen voorzien van passende huisvesting. Een gemeente waar groei in
zit.
Iedereen moet de kans krijgen mee te doen aan de samenleving. Ongeacht achtergrond, geslacht,
geloofs- of levensovertuiging, opleiding, beperking(en), leeftijd, enz. We willen werkgelegenheid
bevorderen, de gemeente verduurzamen, goed bereikbaar houden, aantrekkelijker en veiliger maken.
Onze wethouders Andrea van Langen, Harry Nederpelt, Joset Fit en Dirk Kuipers voeren het beleid
uit van de door u gekozen gemeenteraad. Zij werken nauw samen met inwoners, verenigingen,
ondernemers, raadsleden en andere betrokkenen. In de regio zorgen zij samen dat Medemblik een
betrouwbare, krachtige en initiatiefrijke partner is. Ook in de provincie en Den Haag zetten zij zich in
voor de belangen van de gemeente en Westfriesland.
In dit akkoord leest u onze speerpunten en ambities. Deze coalitie zoekt de verbreding en hanteert
een open bestuursstijl. Alle partijen in de gemeenteraad tellen mee. Daarom zijn in dit
coalitieakkoord ook punten opgenomen van niet-onderhandelende fracties. Dit coalitieakkoord kan
wat ons betreft dienen als de basis van een raadsprogramma, maar keuzes over de totstandkoming en
vormgeving van een raadsprogramma willen wij nadrukkelijk door de raad laten maken.
Namens de onderhandelaars:
Mark Raat, Ruud Antonius / VVD
Harry Nederpelt, Ed Meester / CDA
Luiten Plekker, Roel Braaksma / GemeenteBelangen
Dirk Kuipers, Tom Beuker / PvdA
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Ruimte om te bouwen
Het is prettig wonen in de gemeente, maar niet iedereen vindt een huis. Vooral voor jongeren die hier
willen blijven wonen is dat lastig. Diverse ouderen willen juist graag een (voor hen) meer geschikte
(senioren)woning, maar ook daar is een tekort aan. De coalitie ziet het woningvraagstuk als een van
onze belangrijkste uitdagingen. Alleen met voldoende woningen en inwoners kunnen we het huidige
voorzieningenaanbod op peil houden of verbeteren, zodat onze kernen leefbaar blijven.
Onze speerpunten:

1
2

•

Er komt actief beleid voor nieuwbouw (in- of uitbreiding) van koop- en huurwoningen
in alle kernen van de gemeente, daarnaast ook voor transformatie (ombouwen bestaande
panden). In het bijzonder voor de doelgroep starters/jongeren. De gemeente maakt
kortom werk van de ambities van de regionale woonvisie en kijkt naar de toekomst. Dit
is een taak van alle wethouders: het college trekt ook hier gezamenlijk op met de regio,
omdat we op basis van de huidige voorspellingen van de provincie onvoldoende ruimte
krijgen om meer te bouwen. We vragen ook de leden van de gemeenteraad hun
contacten aan te boren en zich hiervoor hard te maken.

•

Bestuurlijke maatregelen nemen om de bevolkingskrimp actief tegen te gaan. Onder
andere door meer woningbouwgrond te kunnen benutten. De lobbykracht bij de
provincie en het Rijk wordt versterkt om te pleiten voor extra woningcontingenten, de
groeiambitie van de regio en meer woningbouw in het algemeen, zodat inwoners hier
kunnen blijven en er ook nieuwe mensen bij komen. De in de woonvisie ontwikkelde
metropoolgedachte biedt daarvoor een kans. We doen dat zoveel mogelijk
gecoördineerd als regio Westfriesland.

•

We willen meer ruimte voor ouderenwoningen in/nabij de dorpskernen (bijvoorbeeld op
het Asonia-terrein in Andijk i.c.m. de ontwikkeling van Sorghvliet1). Zo wordt de
doorstroming uit bestaande woningen bevorderd en kunnen mensen zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen. Praktische belemmeringen voor mantelzorgwoningen willen
we wegnemen.

•

Naast reguliere woningen willen we (naar behoefte) voorzien in nieuwe woningtypes,
zoals tiny houses. De mogelijkheden voor zelfbouw, zoals CPO-projecten, worden
bevorderd. Kavels gemeentegrond willen wij zo mogelijk versneld aanbieden. Voor
deze en andere zaken gaan we zo nodig in overleg met de gemeenteraad om bestaande
regels/beleid aan te passen.

•

Als inbreiding niet mogelijk is willen we in overleg met de gemeenteraad woningbouw
buiten bestaand bebouwd gebied2 mogelijk maken en daarvoor bestuurlijk lobbyen bij
de provincie. Bij voorkeur wordt er (waar mogelijk) groen en doorvaarbaar water in de
woningbouwplannen betrokken.

•

We willen goede prestatieafspraken met de woningcorporaties maken, niet alleen over
huisvesting van bepaalde doelgroepen (jongeren/ouderen/statushouders) maar ook over
verduurzaming van hun woningbezit, bevorderen van doorstroming en het wel/niet
verkopen van woningen.

Dat project is ook wel bekend onder de naam ‘Lief Plekje Grond’.
In formele zin wordt bedoeld: ‘bestaand stedelijk gebied’.
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•

De gemeente moet voldoen aan de taakstelling voor huisvesting van statushouders3.
Ter bevordering van de integratie worden zij zoveel mogelijk verspreid over de kernen
en gehuisvest in permanente woningen. Het niet-wettelijk verplicht verlenen van
voorrang bij toewijzing van een huurwoning kan daarvoor lokaal worden afgeschaft. Zo
is er meer flexibiliteit en maatwerk mogelijk bij het vinden van een geschikte woning.

•

De komende raadsperiode willen wij duidelijkheid verschaffen over de toekomst van de
verschillende recreatieparken in de gemeente. Binnen de wettelijke mogelijkheden moet
de bestemming zo goed als mogelijk aansluiten bij het huidige gebruik. Herbestemming
is een optie, maar revitalisering van verouderde parken wordt aangemoedigd,
bijvoorbeeld van de camping in Hauwert.

•

Éen of meer nader te bepalen gebieden, waaronder een deel van een kern, willen we als
pilot gedurende een bepaalde periode aanmerken als welstandsvrij gebied. Zo wordt er
ervaring opgedaan met dit proces en vermindert het aantal regels.

Ruimte geven aan inwoners en ondernemers
Mensen maken en betalen de gemeente. Prettig wonen kun je niet zonder werkgelegenheid die
ondernemers creëren. Burgerparticipatie en het werk van de kernraden is van groot belang.
De coalitie omarmt initiatieven van onderop en haakt hierop in (overheidsparticipatie). Wij kijken
naar wat wél kan: ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Deze coalitie wil daarin extra stappen zetten,
onder meer bij de uitwerking van de Omgevingswet. De gemeente faciliteert en ondersteunt waar
mogelijk.
Onze speerpunten:

3

•

Betere communicatie richting inwoners: in duidelijke taal en gericht op samenwerking
en overleg, met transparante en heldere besluitvorming door burgerparticipatie.
Zo begrijpen mensen ook beter wat de gemeente doet. De participatieladder is hierbij
een middel om voorafgaand aan participatie duidelijk te maken welk gewicht wordt
toegekend aan de inbreng van inwoners. Hierin is een rol weggelegd voor de
organisatie, in het bijzonder voor de voorlichters en kernconsulent. Wij willen mensen
en zeker ook kernraden intensiever betrekken bij besluitvorming, bijvoorbeeld door
hoor- en inspraakmogelijkheden van de raadscommissies beter onder de aandacht te
brengen. Ook de gemeentelijke organisatie moet nog meer gericht zijn op een
dienstverlenende instelling.

•

Vermindering van regeldruk en bureaucratie voor inwoners en ondernemers. De
omgevingsvisie biedt hiervoor kansen, mits die niet teveel wordt ingeperkt door hogere
overheden. De gemeente heeft vooral invloed op de ruimte, detailhandel, het mkb,
agrariërs en de toeristische sector. Minder regels en flexibele bestemmingsplannen
verbeteren het vestigingsklimaat. We willen ook nieuwe bedrijvigheid aantrekken en
bestaande ondernemers verder helpen.

•

Verbetering van mobiliteit en bereikbaarheid. Onder meer door de aanleg van glasvezel
(of andere vormen van snel internet) en bedrijvigheid langs de A7 te stimuleren.
De gemeente blijft zich inzetten voor verbreding van de A7 tussen Purmerend en
Hoorn, betere ov-verbindingen, verbetering van de oost-westverbinding AlkmaarZwolle en mobiliteit (o.a. snelle fietsverbindingen) in het algemeen.

Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.
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•

De digitalisering van de gemeente, alsook de beveiliging van data en persoonsgegevens
zijn zeer belangrijke thema’s. Dit moet continu op de radar van de gemeente staan,
uiteraard wordt dit goed afgestemd met DeSOM.

•

Vitale en veilige bedrijventerreinen realiseren door goed onderhoud, goede
bereikbaarheid en passende faciliteiten (o.a. parkbeheer). Gebouwen die niet meer
voldoen, kunnen een nieuwe bestemming krijgen of vervangen worden. We onderzoeken ook hoe bestaande winkelgebieden verfraaid en verlevendigd kunnen worden,
bijvoorbeeld in Medemblik en Andijk. T.a.v. de regio geldt dat de gemeente zich
kritisch blijft opstellen tegenover de voorgenomen wijzigingen/aanpassingen van het
bestemmingsplan Zevenhuis van de gemeente Hoorn.

•

Meer toeristen trekken richting onze mooie gemeente, die hier langer verblijven dan zij
nu doen. We zoeken naar kansen om recreatieve- en overnachtingsmogelijkheden (ook
voor campers) te vergroten en fiets- en wandelroutes aantrekkelijk te houden. De door
de gemeente gestimuleerde marketing krijgt vorm vanuit de toeristische trekkers, in
samenwerking met de toeristisch aanjager (en de regio). Ter aanvulling blijven we
investeren in Holland Boven Amsterdam.

•

Het verbinden van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven in samenwerking met
Greenport NHN. Agrarische bedrijvigheid stimuleren door de mogelijkheid van
innovatie en verruiming van de bedrijfsvoering. In 2018 vindt er een evaluatie plaats
van de huisvesting voor arbeidsmigranten. Voor permanente huisvesting van
arbeidsmigranten op het agrarisch erf mag in individuele gevallen afgeweken worden
van het huidige beleid, afhankelijk van de objectief vastgestelde behoefte van het
bedrijf en de mogelijkheden op de locatie. Bij de evaluatie is er gelegenheid om nieuwe
afspraken te maken met de raad.

•

Startende ondernemers waar mogelijk en zo veel mogelijk faciliteren: zij zijn de
bedrijven van de toekomst. Ook overwegen we het ondernemersfonds uit te breiden.
Medio 2018 vindt er een evaluatie plaats, waarbij onder meer de naamgeving van het
fonds wordt heroverwogen.

Een gemeente die zorgt voor zorg
Sinds een aantal jaren is de gemeente verantwoordelijk voor diverse zorgtaken. Voorkomen is beter
dan genezen, daarom leggen wij focus op preventie en vroege signalering van zorgvragen. Over
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven houdt iedere inwoner zelf de regie. Aan het
solidariteitsbeginsel wordt niet getornd. Bij totstandkoming en uitvoering van beleid is
samenwerking belangrijk, bijvoorbeeld met de Adviesraad Sociaal Domein en de Stichting
Samenwerkende Ouderen Medemblik.
Onze speerpunten:
•

Tegengaan van bureaucratie en zorgen dat regelgeving en afspraken goed aansluiten op
de praktijk, alsook innovatief zijn en de kracht van de wijkteams bevorderen.
We streven ernaar dat er niet vaker dan nodig geïndiceerd wordt en dat indicaties zo
snel als mogelijk worden afgegeven. In lijn met het beleid dat de minister heeft ingezet
willen wij in de eerstelijnszorg beter afstemmen en dubbele administratie voorkomen.
Bij bewezen nut krijgen zorginitiatieven een structurele basis.
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•

De bekendheid van de wijkteams (en waar ze te vinden zijn) bevorderen onder de
inwoners. We streven naar een samenhangend beleid op maat, waarbij alle aspecten
betrokken worden, zoals wonen, zorg, financiën, eenzaamheidsbestrijding, enz.

•

Mantelzorgers verdienen hulp, gericht op rechtstreekse ondersteuning bij zorgtaken.
Dit kan onder meer door maatschappelijke organisaties te laten voorzien in achtervang
bij vakantie of ziekte. Zij worden ook gewezen op de mogelijkheid van onafhankelijke
cliëntondersteuning.

•

Instellingen met lokale toegang tot zorg worden verantwoordelijk voor het opstellen van
behandel- en ondersteuningsplannen, in het bijzonder voor jongeren die meerderjarig
worden en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Speciale aandacht gaat uit naar
de pleegzorg, waar wij maatwerk voorstaan en de gemeente laten meehelpen in het
werven en bijstaan van pleegouders. Ook willen wij een vertegenwoordiger van deze
discipline in de Adviesraad Sociaal Domein.

•

Zorgbehoevenden krijgen recht op iemand die hem/haar ondersteunt bij een
keukentafelgesprek. In dit gesprek wordt mantelzorg standaard ter sprake gebracht. Van
zorg- en welzijnsdiensten verwachten wij dat zij zichtbaar overleggen en samenwerken
met bewoners.

•

Het thema eenzaamheid verdient aandacht; initiatieven om dit te bestrijden krijgen
ondersteuning. Denk aan verbeteringen in voorzieningen als vervoer, dagbesteding en
toegankelijkheid. Dat is ook belangrijk voor het dementievriendelijk maken van de
gemeente.

•

Om de jeugdzorg te versterken, streven we naar minder bureaucratie. Dat kan door de
backoffice goed op elkaar af te stemmen. Als jeugdhulp nodig is wordt dit zo snel
mogelijk ingezet, ook als er nog geen consensus is over de financiële afhandeling.

Krachtige verenigingen, jongeren, sport, onderwijs en cultuur
Een leefbare gemeente kenmerkt zich onder meer door een sterk verenigingsleven en onderwijs in de
buurt. Deze coalitie wil het goede behouden en nieuwe kansen pakken: werken aan een vitale en
gezonde samenleving. Het geld dat beschikbaar is voor leefbaarheid en voorzieningen wordt zoveel
als mogelijk ook direct uitgegeven aan dat doeleinde en zo min mogelijk aan overhead. We willen dat
iedereen mee kan doen en dat de jeugd zichzelf ontplooit. We stimuleren de mogelijkheden van
instellingen en verenigingen; de gemeente heeft vooral een rol in het ondersteunen en faciliteren. Het
is belangrijk dat in elke kern inwoners elkaar kunnen ontmoeten en verenigingen een plek hebben.
Onze speerpunten:
•

Om voorzieningen betaalbaar en toegankelijk te houden willen wij functies combineren.
Dat geldt bijvoorbeeld voor het nieuwe dorpshuis van Abbekerk, waar o.a. ook de
school bij kan worden betrokken. Ook in andere dorpen zal gekeken worden naar
mogelijkheden, bijvoorbeeld in combinatie met woningbouw. De huidige consultatiebureaus blijven bestaan, waar mogelijk gecombineerd met andere voorzieningen.

•

Een betere afstemming van het voorzieningenaanbod op jongeren, zodat er voor hen
genoeg te beleven is. We voeren de sport- en cultuurpas in, zodat ieder kind toegang
heeft tot sport en/of cultuur. Er is virtueel en digitaal zoveel te beleven dat ze bijna niet
meer buitenkomen, we willen voorkomen dat de actieve deelname van jongeren binnen
verenigingen hierdoor sterk terugloopt.
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•

De promotie van sportactiviteiten, in combinatie met aandacht voor goede voeding en
levensstijl. We stimuleren dat ouderen en jongeren meer gaan bewegen. Er wordt een
link gelegd met goedlopende en jaarlijks terugkerende evenementen. We vermijden dat
er alleen vanuit risico’s wordt gedacht, ter voorkoming van bureaucratisering en extra
regelgeving.

•

Een verdere uitwerking van de topsportnota. Met de kanttekening dat topsport niet ten
koste mag gaan van breedtesport. De nota dient daarom in goed overleg met top- en
breedtesportverenigingen te worden geëvalueerd en waar nodig aangepast. Belangrijk is
dat er een gedragen oplossing komt voor de verdeling van trainingsuren in de Bloesem.
Trainingen zouden zo mogelijk in de sportfaciliteiten van de eigen kern moeten
plaatsvinden.

•

De bibliotheek blijven wij ontwikkelen naar een ondernemende organisatie die
samenwerkt met partners uit het sociaal domein. Samen met musea, historische
gebouwen, scholen en dorpshuizen wordt kennis en cultuur als vanzelfsprekend
gecombineerd.

•

Het huidige beleid t.a.v. ondersteuning van musea met investeringssubsidies (die de
exploitatiekosten verlagen en/of meer toeristen genereren) wordt voortgezet. Kleinere
en nieuwe musea (zoals het Centrum voor Water) krijgen de kans zich te ontwikkelen,
maar de basis ligt bij de grote publiekstrekkers.

•

De ondersteuning van verenigingen vinden wij belangrijk. Als zij goede ideeën hebben,
zal de gemeente deze waar mogelijk faciliteren. Eigen initiatief wordt aangemoedigd en
beloond.

•

Initiatieven voor natuurspeeltuinen moedigen wij aan. Daarnaast kijken wij naar
mogelijkheden om het onderhoud te verbeteren van bestaande speeltuinen en parken,
zoals dierenweide de Put in Andijk.

•

Het IHP zorgt voor goede huisvesting van scholen en vormt daarmee de basis voor goed
onderwijs. Er wordt gekeken naar het combineren van voorzieningen in de kernen.
Uitgangspunt is dat in iedere kern een basisschool is, maar we zijn kritisch op het
bouwen van extra lokalen als dit slechts tijdelijk is. Daarnaast blijven wij streven naar
(een afdeling van) hbo- of wo-onderwijs in de regio.

•

De gemeente faciliteert evenementen die horen bij de dorps- en stadscultuur met: o.a.
vergunningen, het voldoen aan de veiligheidsaspecten en eventueel subsidies.
We ambiëren vrijwilligersinitiatieven te helpen door zo mogelijk regeldruk te
verminderen en kritisch te kijken naar kosten en noodzaak van vergunningen.

•

Er komt nieuwbouw voor zwembad de Zeehoek bij de Westrand in Wervershoof. Om
kosten te besparen streven we naar een zo energiezuinig mogelijke bouw, waarbij de
stichting wellicht als bouwheer kan optreden. Uiteraard blijft de besluitvorming wel een
verantwoordelijkheid van de raad. In 2018 volgt hierover besluitvorming.

•

Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt rekening gehouden met de
cultuurhistorische waarden. We kijken ook naar het verfraaien van de unieke dorps- en
stadsgezichten, denk bijvoorbeeld aan authentieke straatverlichting in Twisk.

•

Als dit binnen haar invloedssfeer ligt verdedigt de coalitie de Nederlandse cultuur en
tradities. Een keuze over het al dan niet laten voortbestaan van het moment stilte als
onderdeel van de raadsvergadering maakt de gemeenteraad zelf.
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•

We bevorderen jeugdparticipatie door kinderen en jongeren meer te betrekken bij het
lokale jeugdbeleid. Lokaal jeugdbeleid is het startpunt voor een goede verstandhouding
met en tussen jongeren in onze gemeente. Het huidige drugs- en alcoholbeleid zetten we
voort.

Een duurzame gemeente
Het verduurzamen van de gemeente is essentieel, maar dat is niet een verantwoordelijkheid van de
gemeente alleen. Inwoners en bedrijven staan aan de basis van de energietransitie. De gemeente
gaat helpen en geeft zelf het goede voorbeeld.
Onze speerpunten:
•

Met investeringssubsidies accommodaties en voorzieningen helpen te besparen op
energiekosten. De exploitatiekosten dalen dan ook, wat zich op de lange termijn
terugbetaalt in lagere subsidies van de gemeente. Gebruikers en besturen worden actief
betrokken bij het opstellen van beleid en het maken van keuzes. Het streven is de
accommodaties binnen 10 jaar te laten overschakelen op duurzame energie.

•

De energietransitie planmatig aanpakken, in goed overleg met partners zoals onderwijs,
het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, corporaties en de installatiebranche.
We houden ook rekening met het aspect van betaalbaarheid van duurzame woningen
voor de doelgroepen met een kleine beurs.

•

Nieuwbouwwoningen zijn zo duurzaam en energiezuinig mogelijk en bij voorkeur
gasloos (binnenkort wettelijk verplicht bij nieuwbouw). De gemeente neemt een
doorverwijsrol in bij advisering voor verduurzaming van bestaande woningen. Met
corporaties en projectontwikkelaars wordt intensief samengewerkt deze ambities waar
te maken. In de wijken kijken wij naar mogelijkheden voor oplaadpunten voor e-bikes
en elektrische auto’s.

•

Medemblik werkt ook aan de eigen duurzaamheid. Er wordt zoveel mogelijk duurzaam
ingekocht, bij voorkeur gerecycled materiaal. We investeren in een energiezuinig
gemeentehuis, met een goede balans tussen kosten en opbrengsten. Ook LEDstraatverlichting levert hieraan een belangrijke bijdrage.

•

Zonnepanelen willen wij op daken van (nieuwe) woningen en bedrijven in plaats van
op het land. Landbouw- en woningbouwgrond in eigendom van de gemeente wordt
hiervoor niet meer beschikbaar gesteld. Ook zijn wij tegen de komst van nieuwe
windmolens en mogen bestaande molens bij vervanging niet groter worden in ashoogte
en wieklengte.

Een gemeente waar men werkt naar vermogen
De coalitie streeft ernaar dat iedereen in de samenleving (naar eigen mogelijkheden) meedoet.
Betaald werk is de beste uitkering, maar natuurlijk dragen wij zorg voor een sociaal vangnet. Het
gaat ons aan het hart dat armoede bestaat en daarom proberen wij daar verandering in te brengen.
Onze speerpunten:
•

Het bieden van toekomstperspectief aan mensen in de bijstand. Dit kan ook
vrijwilligerswerk zijn. WerkSaam moet zich hiervoor actief inzetten. Ook streven we
naar uitbreiding van het inloopspreekuur over de participatiewet en het beschikbaar
stellen van taaltrajecten voor inwoners die hun Nederlands willen verbeteren.
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•

Zorgen dat alle kinderen de kans krijgen om deel te nemen aan activiteiten. Te denken
valt aan schoolreisjes, muziekonderwijs (mag ook op school), sportbeoefening en het
kunnen vieren van een verjaardag.

•

Binnen het extra budget van de overheid wordt meer aandacht besteed aan
armoedebestrijding, schuldhulpverlening en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Schuldhulpverlening focust zich op preventie en doelgroepgerichte budgettraining. Ook
wordt rekening gehouden met armoede onder ondernemers en zzp’ers: zij vinden bij
‘het gemeenteloket’ geen dichte deur.

•

Het aanmoedigen van het verrichten van vrijwilligerswerk door werkzoekenden en
statushouders. Wij gaan ervan uit dat bijstandsgerechtigden als ‘tegenprestatie’ actief
meewerken aan re-integratietrajecten en/of vrijwilligerswerk verrichten. Hierop wordt
ook beleid ontwikkeld en geïmplementeerd.

Een financieel gezonde en bestuurlijk krachtige gemeente
De gemeente is er om inwoners verder te helpen en te zorgen voor een goede dienstverlening.
Daarom wordt de organisatie niet uitgehold, maar kijken we wel naar de betaalbaarheid op de lange
termijn: de uitgaven waar mogelijk beperken. Een sterke en financieel gezonde gemeente is immers
ook in het belang van ons allemaal.
Onze speerpunten:
•

Momenteel heeft de gemeente het economische tij mee, maar dat is niet voor eeuwig.
Bij dreigende tekorten zoeken we in eerste instantie naar besparingen op bestaand
beleid. Waar mogelijk worden kerntaken ontzien, zoals zorg voor voldoende woningen,
werk, ruimte voor ondernemers, een goede dienstverlening en de wettelijke zorgtaken.

•

Binnen vier jaar willen wij toewerken naar een goede balans tussen de structurele
inkomsten en uitgaven van de gemeente. Hierdoor ontstaat een efficiëntere gemeente
die anticyclisch kan programmeren. De reserves worden (binnen wettelijke normen)
zoveel als mogelijk in stand gehouden. In de organisatie mogen diepte-investeringen
worden gedaan als die op de lange termijn leiden tot lagere kosten. Er wordt kritisch
gekeken naar kosten van inhuur, adviezen en onderzoeken.

•

We willen de heffingen waar mogelijk laten dalen. Voor de rioolheffing zijn
besparingen te vinden door kritisch te kijken naar het gemeentelijk rioleringsplan
(GRP). Bijvoorbeeld door werkzaamheden te clusteren en de levensduur te verlengen
met tussentijdse reparaties. Ook komt er een onderzoek naar een efficiëntere
heffingswijze voor rioolheffing voor niet-woningen.4

•

Verlaging van de afvalstoffenheffing willen wij realiseren door in onderhandelingen
met de HVC in te zetten op lagere tarieven. De inspanning die inwoners leveren voor
afvalscheiding moeten zij terugzien in hun portemonnee. Er moet kortom helderheid
komen over de tarieven. Als het juridisch en financieel realistisch is, overweegt de
gemeente uit het CAW te stappen.

•

Belastingen mogen ten hoogste stijgen met de inflatiecorrectie.5

4

Meer gericht op de kosten van aansluiting in plaats van de woz-waarde van een pand, aangezien die fiscale
waarde niets zegt over waterverbruik en belasting van het riool.
5
Daarbij geldt het inflatiecijfer van het Centraal Economisch Plan (van het CPB) als norm.
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•

Het huidige beleid voor de kostendekkendheidspercentages van de leges zetten wij
voort. Wel kijken wij naar mogelijkheden om voor kleine evenementen meer maatwerk
en lagere kosten te hanteren.

•

Een groot deel van de gemeentelijke middelen gaat naar gemeenschappelijke regelingen
(GR’en). Wij willen meer grip op de besluitvorming en financiën. GR’en moeten
kortom open en transparant zijn.

Een bereikbare, veilige en schone gemeente
Als mensen zich niet veilig voelen, zullen zij ook niet prettig wonen, werken en leven in de gemeente.
De politie heeft hier de eerste verantwoordelijkheid, maar de gemeente en de inwoners kunnen zeker
niet achteroverleunen. Veiligheid is daarom een speerpunt. Ook willen wij dat mensen snel en veilig
bij hun huis en werk kunnen komen. Bereikbaarheid voor auto’s is een basisvoorwaarde, maar
bereikbaarheid per openbaar vervoer is minstens zo belangrijk.
Onze speerpunten:
•

Wij zetten in op verbetering van de verkeersveiligheid in de gemeente. Prioriteit ligt bij
gevaarlijke situaties zoals in Zwaagdijk-Oost en polder het Grootslag. Speciale
aandacht gaat verder uit naar het Oosteinde en de Dorpsstraat in Oostwoud, de
Stolphoevelaan in Wognum, het Noord- en Zuideinde in Abbekerk en het
landbouwverkeer in de dorpen. Overlast van (zwaar) vrachtverkeer wordt waar
mogelijk beperkt.

•

Inzet op periodieke preventieve snelheidsmaatregelen in de dorpen. Ook willen wij
kijken naar mogelijkheden om sluipverkeer en doorgaand vrachtverkeer te bestrijden,
zoals over de Zwaagdijk, door Twisk (als gevolg van de filevorming bij Agriport) en de
Zeedijk/Dirk Bijvoetweg in Onderdijk.

•

Een betere zichtbaarheid en meer daadwerkelijke inzet van de wijkagent(en) en
handhavers (BOA’s) in de kernen. Wij verwachten dat zij allebei goed contact
onderhouden met de WhatsApp-buurtgroepen. De gemeente zet zich in om meer
wijkagenten naar Medemblik te halen. We willen werken aan inbraakpreventie, in
samenwerking met partners zoals de woningcorporaties en kernraden. Andere urgente
thema’s waar we op inzetten zijn ondermijning, contraterrorisme, extremisme en
radicalisering. De veranderingen in de Wet verplichte geestelijke gezondheid (Wvggz)
volgen we nauwlettend.

•

Wij willen verhoging van het onderhoudsniveau van het openbaar groen van voldoende
naar ruim voldoende. Ook het wegbeheer kan beter. Veiligheid is ook te verbeteren
door slim te kijken naar situering van openbaar groen en straatverlichting. Waar
mogelijk wordt dit verbeterd. Om gericht te kunnen anticiperen op preventie en
opsporing wordt het gebruik van mobiele camera’s overwogen, bijv. bij evenementen.

•

De gemeente zet zich in voor de komst van nieuwe wegen of verbetering van bestaande
wegen. Hiervoor is soms de provincie of het Hoogheemraadschap aan zet, daarom is
een lobby noodzakelijk. Prioriteit ligt bij het doortrekken van de Markerwaardweg
richting de Wieringermeer (incl. de parallelweg). De komst van een fietstunneltje onder
de Westfrisiaweg bij Zwaagdijk-West en een fietspad naar het terrein van Sporting
Andijk is wenselijk. Mochten wegen van het Hoogheemraadschap overgedragen
worden naar de gemeente, dan bij voorkeur met regionale aanpak en met zo min
mogelijk achterstallig onderhoud.
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•

Het oplossen van diverse parkeerproblemen in de kernen. De grootste uitdaging ligt in
de stad Medemblik. Daar willen wij meer parkeerplaatsen realiseren, gratis en dichtbij
de winkels en woningen. We zijn tegen verkeerswerende maatregelen, maar willen ons
wel inzetten om de overlast van vrachtverkeer te verminderen. Bij de uitwerking van de
parkeerscenario’s die later dit jaar naar de raad komen, wil de coalitie in goed overleg
met de raad, inwoners en ondernemers tot een definitieve langetermijnoplossing komen.
Naast Medemblik verdienen ook andere kernen aandacht voor specifieke
parkeerproblemen, bijvoorbeeld bij het MFA in Zwaagdijk-Oost, de huisartsenpraktijk
in Andijk en de knelpunten in Twisk.

•

Geld dat men in het parkeerfonds stort, dient daadwerkelijk uitgegeven te worden aan
de aanleg van parkeerplaatsen. Als de plekken toch niet zullen worden gerealiseerd (in
de directe omgeving van een plan), hoeven mensen ook niet te betalen. Hiervoor passen
wij de verordening aan.

•

De recreatieve waarde van de gemeente versterken, bijvoorbeeld door ons in te spannen
dat de verantwoordelijke partijen de waterwegen (beter) doorvaarbaar maken d.m.v.
baggerwerkzaamheden en beter onderhoud van beschoeiingen. Bij de Koopmanspolder
willen wij met de gebiedspartijen in overleg over een uitkijktoren.

Slot
Dit akkoord is tot stand gekomen door de fracties van VVD, CDA, GemeenteBelangen en PvdA.
Zij vonden een samenwerking na de verkiezingen van 21 maart 2018. De andere fracties, griffier,
burgemeester en de organisatie zijn om een reactie gevraagd. Zowel bij de uitvoering van dit akkoord
als het benaderen van zaken die hierin niet genoemd staan, kijken wij uit naar een prettige,
vruchtbare en constructieve samenwerking met voornoemde betrokkenen.
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