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 ALGEMENE BESCHOUWINGEN KADERNOTA 2017 
 
Geachte voorzitter,  
Vorig jaar schreven wij het jaar onzes Heeren 2016. Nu mogen we het jaar van onze Heere schrijven 2017, 
met de toevoeging dat de Heere ons dit jaar heeft bewaard en gespaard maar ook de kracht heeft gegeven 
om ons werk, in het bijzonder dit raadswerk, te kunnen doen! 
Dan past zeker een woord van dank hier uit te spreken richting onze Schepper en Formeerder. Dank dat 
we mogen terug zien op een goed jaar voor onze gemeente maar ook dat we in vertrouwen met Gods hulp 
de toekomst tegemoet mogen gaan. 
Wat we dan allen zeker nodig hebben is geloofsvertrouwen dat de Heere, in voor- en tegenspoed, onze 
Hulp is. Opdat we met David, de dichter van psalm 124 mogen belijden in vers 8: 
 

Onze hulp is in de Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Daar staat de Naam des HEEREN met kapitale hoofdletters wat verwijst naar Zijn verbondsnaam 
JAHWEH. Die naam die de kinderen Israëls Mozes hoorden uitspreken: 
Hoor Israël, hoor Urk , de HEERE onze God is een enig HEERE. 
 
Tot wie zullen wij dat voor tijd en eeuwigheid gaan met al onze zorgen en schuld maar ook met onze 
dankbaarheid ?!. 
De HEERE wijst ons Die weg om tot Hem te gaan in Zijn zoon de HEERE Jezus Christus, die zelf heeft 
getuigt : Ik ben de Weg , de Waarheid en het Leven. 
 
Om Hem te mogen vinden, dat schenke de HEERE ons allen uit genade. 
 
 
===================================================================== 
Na deze korte inleiding wil de SGP graag overgaan tot haar beschouwingen over de kadernota van 2017. 
 
Als eerste willen wij ons richten op de toekomst van Urk:  
Regeren en besturen is vooruitzien. Hier ligt voor ons allen de grote uitdaging. Waar willen we als 
gemeente staan D.V. 2021? Welke zaken zijn van belang? Wat moet er veranderen en welke zaken willen 
we continueren c.q. borgen? 
Wat doet de economie, woningbouw, bedrijfsleven etc.?  Wij kunnen niet in de toekomst kijken, maar wat 
we wel kunnen doen is handelen naar vermogen met de gegevens die wij nu hebben. 
Dan is de ontwikkeling van de Maritieme Service Haven van groot belang voor onze economische groei en 
die van geheel Noordelijk Flevoland. Daaraan gekoppeld de inrichting en ontwikkeling van een nieuw 
(maritiem) bedrijventerrein. We moeten dan wel kunnen bouwen! Niet alleen bedrijven, maar ook 
woningen! Om concreet te zijn; het Maritieme bedrijventerrein en Schokkerhoek. De SGP zou graag 
vandaag nog de schop in de grond willen zetten om over te gaan tot realisatie van beide projecten. 
 
Voorzitter, kunt u ons vertellen hoever de stand is van deze economisch belangrijke projecten voor de 
gemeente Urk en haar omgeving?  
 
Lelystad airport is het gesprek van de dag in bestuurlijk Flevoland. Laatste commissievergadering 
refereerde HvU hier ook nog even naar. SGP wil het belang van dit vliegveld voor onze gemeente Urk ook 
nog eens benadrukken. Zowel voor goederenvervoer als voor passagiers kan de uitbreiding van dit 
vliegveld een geweldige impuls geven aan de economie van Urk. Vergelijkt u het maar met ons project van 
de Maritieme Service Haven en het achterliggende bedrijven terrein. 
 
Voorzitter, ziet u als college mogelijkheden om meer geïnformeerd en betrokken te worden bij deze 
ontwikkelingen van Lelystad Airport?  
 
Eén van de aanvliegroutes op de gepubliceerde afbeeldingen in een regionale krant, lieten zien dat de 
aanvliegroutes dwars over de nieuwbouwwijken van Urk gaan.  
 
Ervaart de burger ook geluidshinder bij de verschillende vliegroutes? Zijn de belangen van Urk hierin 
meegewogen? 
 



Verder vragen wij aandacht voor de verdere uitwerking van de plannen “De Parel Oppoetsen”.  
Zoals wij al op ons dorp kunnen zien en bemerken zijn er vanuit dit project mooie dingen gerealiseerd. In 
de planning staat nog het strandpaviljoen en het toeristeninformatiepunt. 
Wat de SGP betreft hebben wij het vertrouwen in dit college dat deze twee beeldbepalende projecten op 
een goede wijze zullen worden aangepakt en afgerond. Het zal in de toekomst een verrijking zijn voor onze 
eigen burgers, maar zeker ook voor bezoekers van Urk. 
De SGP heeft vanaf het begin bij deze plannen iedere keer gepleit om bij het runnen van de strandkiosk de 
zondagsrust te waarborgen en dit te doen door Concern voor Werk hierbij te betrekken. Het heeft gezien 
het seizoensgebonden karakter dan ook geen zin dit aan een commercieel bedrijf over te laten. Wij 
spreken uit ervaring gezien de praktijk bij een ander pand op de haven.  
Sowieso wil de SGP meer inzet van Concern voor Werk binnen de mogelijkheden van onze gemeente. De 
SGP ziet dit ook als een verplichting richting onze burgers die bij Concern voor Werk mogen werken. 
Bij deze vernieuwingen in onze leefomgeving willen we ook het beeldbepalende palenscherm noemen. 
Prachtig zoals de oude zeewering weer in ere is hersteld bij de Pyramideweg. Het is nu zaak het laatste 
deel van het palenscherm te vernieuwen. Daarmee zijn dan de aloude contouren van het voormalig eiland 
Urk weer zichtbaar.  
 
Kan de wethouder ons hierover meer vertellen wanneer bovengenoemde projecten aangepakt gaan 
worden? 
 
De toekomst van de visserij baart ons zorgen. Niet zozeer het visbestand maar de regelgeving vanuit 
Brussel en niet te vergeten de gevolgen van de Brexit. Eerst waren er de grote zorgen vanwege de hoge 
gasolieprijzen. Hierop heeft onze vloot geanticipeerd door innovatieve visserijmethodes en schepen te 
ontwikkelen zodat de visserij weer ging bloeien. Nu lijkt het erop dat notabene Brussel en mede-lidstaten 
ons de nek omdraaien door o.a. de pulsvisserij te gaan verbieden.  
Afgelopen vrijdagavond heeft de SGP samen met VisNed en Profinis een informatieve avond 
georganiseerd omtrent de Brexit. U heeft daar iets van kunnen vernemen vanuit de media. Toen hadden 
we niet het vermoeden dat dit onderwerp bijna direct in het internationale nieuws zou komen door acties 
van de Britse regering. Wat de gevolgen daadwerkelijk zullen zijn weten we nu niet, maar dat het gevolgen 
heeft voor de visserij is wel zeker! 
De SGP heeft zich plaatselijk, landelijk maar ook internationaal altijd hard ingezet voor de visserij en doen 
nu weer een dringende oproep aan de wethouder om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de visserij 
te beschermen. Want zo voelt het, een aanval op hard werkende mensen. 
 
Ook hebben we zorgen omtrent de IJsselmeervisserij. Afgelopen zaterdagmorgen heeft de SGP met 
afgevaardigden vanuit SGP-Flevoland en SGP-CU Enkhuizen een bijeenkomst gehad met de Stichting 
Transitie IJsselmeer. Uit deze bijeenkomst  is ons gebleken dat er Ingrijpende plannen zijn voor behoud 
van de visstand en visserij op het IJsselmeer. Wij willen dan ook een motie indienen ter ondersteuning van 
onze IJsselmeervisser. 
 
Voorzitter, tot onze verbazing lazen we in de stukken dat er onder Programma 5: Economie en 
samenleving (blz. 26) Verzelfstandiging IJsselmeervisafslag, ter uitvoering in 2018, wordt vermeld. 
Wat de SGP betreft kan dit er gelijk uit! De SGP is en blijft voor behoud van de gemeentelijke 
IJsselmeervisafslag. 
Ditzelfde geldt ook voor Verzelfstandiging havenbedrijf, ook dit wordt genoemd! Denk erom college: de 
haven is en blijft van de gemeente Urk! 
 
Voorzitter waar komt dit vandaan? Als raad weten wij hier niets van. Er is niet eens met ons hierover 
gesproken. Staat u, als college,  zelf wel achter deze programma`s? 
 
De SGP wil er nog twee noemen:   
Verzelfstandiging zwembad en verzelfstandiging museum.  
Voorzitter, het is in den lande al lang gebleken dat een zwembad of klein museum financieel niet op eigen 
benen kan staan. En dat is ook niet erg. Deze voorzieningen zijn van dusdanig belang voor Urk dat we 
deze graag in eigen beheer willen houden. 
Als SGP hadden we graag gezien dat dit eerst eens met de Raad besproken was geweest. 
 
En wat bedoeld u met heroriëntatie accommodatiebeleid/ visie op gemeentelijke sportgebouwen? 
 
 



Een ander belangrijk onderwerp voor de toekomst van Urk is Veiligheid en dan in de brede zin des woords.  
 
Hoe ver staat het met de verkeersveiligheid in ons oude dorp? 
 
Als de SGP aan veiligheid denkt, dan denkt zij aan veiligheid voor een ieder, maar in het bijzonder om de 
sociale veiligheid van de jeugd. Eigenlijk willen we het anders benoemen: een veilige groei naar 
volwassenheid met een goed aanbod van diverse mogelijkheden op het gebied van veiligheid en preventie. 
Als SGP zouden we dan ook graag zien dat datgene wat reeds voor onze jeugd wordt georganiseerd wordt 
gecontinueerd en uitgebreid. Dat wanneer ouders en/of andere groepen mensen preventief en actief willen 
werken onder en met jongeren daarin volop gesteund worden door de gemeente. Om al deze vrijwilligers te 
steunen komen wij met een motie. 
 
Verder wil de SGP dat de controle op jeugdhonken goed wordt uitgevoerd. Alcoholmatiging is een 
speerpunt van de SGP en dit college. Voorkomen is veel beter dan genezen en uiteindelijk ook goedkoper 
voor de samenleving. Nu het beleid rondom de jeugdhonken in de steigers staat, is het nu tijd om ook 
regels te stellen bij de reguliere horeca op ons dorp. Wat betreft het uitgaan op Urk kan nog veel verbeterd 
worden. Graag doen we dit in gezamenlijk overleg met de betrokkenen. Dit alles met als doel om onze 
jongeren veilig en gezond te leiden naar de volwassenheid. We hopen dan ook dat het college dit zo snel 
mogelijk oppakt! 
 
Bij veiligheid denkt de SGP ook aan de bezetting van ons politiebureau, brandweer, FRS en ambulance.  
 
Urk groeit en is dan deze tak van veiligheid gewaarborgd?  
Kunt u ook iets zeggen over de op komst zijnde samenwerking van de MC-groep en het 
Antoniusziekenhuis? 
En als laatste de digitale veiligheid van al onze gegevens. Is dit goed geregeld bij de gemeente? 
 
Voorzitter, in z`n algemeenheid kunnen we zeggen dat de kadernota goed in elkaar zit. De SGP heeft wel 
enkele storende zaken opgemerkt, maar buiten dat mogen we vooruitzien op een goed kader voor de 
komende jaren. 
Het sociale domein is goed op orde met dank aan de wethouder Brouwer en zijn ambtenaren. Eén ding 
willen we de wethouder nog wel meegeven: denk aan het principiële karakter van Urk met betrekking tot 
inhuur bij de zorgaanbieders!  
Wethouder Post wensen wij veel sterkte toe gezien de huidige problematiek van de visserij. Internationaal 
heeft hij Urk als visserijgemeente reeds goed op de kaart gezet door het oprichten van de Urk-declaration. 
Wij hopen dat deze alliantie internationaal resultaat gaat boeken. 
Wat betreft de omgevingswet, dat zien wij vol vertrouwen tegemoet onder leiding van wethouder Post jr. 
Voorzitter, financieel staat de gemeente Urk er goed voor en kunnen we wat de financiën betreft de 
komende jaren met een gerust gemoed aan de slag. Maar we weten, het kan zo anders dus voor ons allen 
geldt: 
 

Denkt aleer men doende gaat en doende denkt dan noch! 
 
 
 
Geachte voorzitter,  
De SGP wenst u en uw gezin, het college, onze raad, vorstenhuis en overheid met alle inwoners van Urk, 
Gods onmisbare zegen toe voor nu en de toekomst.  
Ik dank u. 
 



 



	
	
Urk,	juli	2017		
	
Algemene	beschouwingen	van	de	ChristenUnie	Urk	
	
Voorzitter	uitgaan	van	de	eigen	kracht	van	de	inwoners	Urk	is	één	van	de	speerpunten	die	u	
hebt	benoemd.	Daarboven	staat	het	bewaren	van	het	Christelijke	karakter	van	Urk.	
Welnu	voorzitter	we	mogen	uitgaan	van	onze	eigen	kracht	in	de	wetenschap	dat	deze	kracht	
alleen	van	God	kan	komen	als	wij	in	Zijn	wegen	willen	wandelen	en	handelen.	Een	vaste	
koers	en	een	zeker	kompas	in	ons	leven	is	dan	ook	de	Bijbel.	
	
Dat	we	gezegend	zijn	mag	zeker	ook	blijken	uit	de	ontwikkelingen	in	de	economie.	Het	gaat	
weer	beter	en	dat	is	ook	te	zien	binnen	het	meerjarenperspectief.	Het	is	dan	ook	verleidelijk	
(met	de	verkiezingen	in	het	zicht)	om	na	alle	bezuinigingen	de	teugels	te	laten	vieren	en	geld	
“uit	te	gaan	delen”		
	
Het	College	doet	dit	dan	ook.	De	afgelopen	weken	is	er	door	het	college	behoorlijke	politiek	
gemaakt	in	plaats	van	besturen.	De	krenten	zijn	al	uit	de	pap	gehaald.	Het	zijn	wel	de	
krenten	die	de	raad	in	het	verleden	graag	wilde.	Dus	wat	dat	betreft	ook	geen	ramp.	
Toch	moeten	we	uitkijken	om	de	teugels	niet		te	veel	laten	vieren	en	de	dag	te	plukken.	
De	ChristenUnie	zit	zo	niet	in	elkaar	en	gelukkig	het	college	ook	niet.	
Er	blijven	zorgen	voor	de	toekomst,	vandaar	dat	we	ook	een	groot	bedrag	van	het	overschot		
van	de	jaarrekening	gereserveerd	hebben	voor	het	sociaal	domein.	Dat	is	heel	verstandig		
Immers	reserveren	doe	je	in	goede	tijden	(vb)	
	
De	woningbouw	gaat	lekker.	Het	blijft	van	belang	om	voldoende	en	betaalbare	woningen	te	
bouwen.	De	schokkerhoek	kan	en	zal	die	ruimte	bieden.	Echter	een	groot	punt	van	zorg	is	de	
industriegrond.	De	economie	trekt	aan	de	grond	is	nagenoeg	op.	We	zullen	dus	op	heel	
korte	termijn	hier	een	oplossing	voor	moeten	vinden.	We	vragen	dan	ook,	hoever	zijn	de	
gesprekken	met	de	Noordoostpolder	over	de	grenscorrectie?	Kunnen	we	al	snel	een	voorstel	
verwachten.	
We	zijn	blij	dat	de	maritieme	servicehaven	nu	heel	dichtbij	lijkt.	Er	wordt	weleens	gezegd	dat	
hij	er	komt	niet	dankzij	maar	ondanks	de	gemeente.	Voorzitter	daarmee	wordt	de	inzet	van	
de	gemeente	ernstig	tekortgedaan.	We	hebben	miljoenen	beschikbaar	gesteld	we	hebben	
de	provincie	gevraagd	het	op	zich	te	nemen	en	dat	is	ook	gelukt.	De	ondernemers	hebben	
hun	nek	uitgestoken.	Wat	dat	betreft	is	het	een	gezamenlijk	inspanning	geweest	die	hier	en	
daar	wat	is	verstoord	door	politiek	gedoe.	Hoe	dan	ook	het	lijkt	er	nu	van	te	komen	en	dit	is	
een	belangrijke	stap	om	uiteindelijk	ook	te	komen	tot	het	maritieme	bedrijventerrein.	
	
Voorzitter	een	duurzaamheidfonds.	Vorig	jaar	was	het	nog	€	15.000.	We	kunnen	nu	niet	
vinden	hoeveel	het	college	daarvoor	dit	jaar	wil	reserveren.	Vz.	Wat	is	de	huidige	stand	van	
zaken	van	het	duurzaamheidfonds	en	wat	is	de	visie?	
	



Hoe	zit	het	met	de	vennootschapsbelasting	op	het	grondbedrijf.	U	zegt	te	streven	naar	een	
zo	gunstig	mogelijk	klimaat.	Maar	hoe	gaan	we	dat	bereiken.	Is	daar	al	een	plan	voor?		
	
Dan	GEMAC	het	college	geeft	aan	dat	dit	doorontwikkeld	moet	worden	en	dat	afval	
duurzaam	ingezameld	moet	worden.	Hoe	dan?	Het	wordt	toch	al	duurzaam	opgehaald	of	
moet	het	met	elektrische	afvalwagens.	Hoe	wil	het	college	GEMAC	doorontwikkelen?	
Wat	ons	betreft	is	het	prima	zo.	Gemakkelijk,	overzichtelijk,	betaalbaar,	en	we	houden	er	
ook	nog	een	behoorlijk	dividend	aan	over.	
	
De	visserij	heeft	op	dit	moment	de	wind	in	de	zeilen.	De	ontwikkelingen	rond	Brexit,	
aanlandplicht,	puls	en	quota	geven	echter	weer	reden	tot	zorg.	De	sector	heeft	echter	
meerdere	keren	voor	hetere	vuren	gestaan	en	is	hier	altijd	weer	uitgekomen.	Een	sterke	
lobby	blijft	nodig	en	daar	waar	nodig	kan	de	gemeente	samen	met	de	ondernemers	en	hun	
vertegenwoordigers	optrekken.		
	
Cultuurhistorie	is	wat	Urk	zo	aantrekkelijk	maakt.	Al	meer	dan	duizend	jaren	mogen	we	er	
zijn.	We	hebben	dan	ook	veel	gedaan	om	die	cultuurhistorie	te	bewaren	dan	wel	te	
versterken.	Denk	aan	ons	mooie	plankier	en	de	renovatie	van	het	palenscherm.	Dat	is	echt	
supermooi	geworden.	We	steunen	dan	ook	het	voorstel	om	een	bedrag	te	reserveren	om	
ook	de	rest	van	het	palenscherm	aan	te	pakken.	We	hopen	ook	dat	de	wethouder	kans	ziet	
om	nog	wat	subsidie	los	te	peuteren	zodat	we	straks	het	gehele	palenscherm	hebben	
vervangen.	
De	ChristenUnie	zou	graag	zien	dat	op	markante	punten	van	het	palenscherm	een	infobord	
komt	te	staan.	Met	een	foto	van	vroeger	en	wat	uitleg	wat	het	palenscherm	precies	is.		
Leuk	voor	toeristen	maar	ook	voor	onze	eigen	nieuwe	generaties.	(motie)	
Laten	we	ook	niet	vergeten	het	werk	wat	door	vrijwilligers	gedaan	wordt.	Urkerdag,	
klederdrachtcommissie,	de	botterschuur.	Allemaal	mensen	die	onze	cultuurhistorie	in	stand	
willen	houden	en	dat	ook	actief	doen.	Daar	zijn	wij	als	ChristenUnie	dankbaar	voor.		
	
Eigen	kracht,	zoals	eerder	al	gezegd	noemt	u	dit	als	een	speerpunt.	Wij	noemen	het	liever	
Actief	burgerschap.		Vanuit	christelijk,	maatschappelijk	en	sociale	betrokkenheid	zijn	vele	
van	onze	burgers	bezig	met	de	naaste.		Naar	elkaar	omzien	zit	in	ons	DNA.	We	betrekken	
mensen	erbij.	En	daarom	is	het	ook	gewoon	dat	organisaties,	bedrijven	en	kerken	bepaalde	
activiteiten	opstarten.		
De	ChristenUnie	zou	graag	een	innovatiefonds	sociaaldomein	willen	om	bepaalde	
activiteiten	net	dat	extra	plusje	te	kunnen	geven.	Een	budget	voor	een	buurtvereniging	die	
iets	kan	organiseren	in	het	kader	van	Sociaal	Domein,	de	verenigingen	die	sporters	met	een	
handicap	mee	laten	doen,	een	koor	dat	mensen	met	een	beperking	een	plek	wil	bieden	enz.	
niet	om	de	kracht	van	de	samenleving	weg	te	nemen	maar	zie	het	als	waardering.	’t	Moet	
dan	ook	niet	gaan	om	grote	bedragen.	(motie)	
	
Voorzitter	er	zijn	ook	zorgen.	Helaas	neemt	op	Urk	het	aantal	scheidingen	toe.	Daarbij	zijn	
vooral	de	kinderen	de	dupe.	Ik	ben	bang	dat	we	allemaal	daarvan	de	voorbeelden	kennen.	
Wat	dat	betreft	is	het	belangrijk	om	te	investeren	in	gezinsrelaties	en	ouderrelaties.	Kan	de	
gemeente	hier	tot	een	hulp	zijn?	Het	is	lastig	maar	we	zouden	zo	graag	iets	willen	doen.	
Kan	het	kindcentrum	hier	een	rol	spelen?	Wellicht	hebt	u	hier	ook	overleg	over	met	de	
predikanten	want	dit	zal	in	de	kerken	ook	een	grote	zorg	zijn.		



We	vinden	het	als	ChristenUnie	belangrijk	om	dit	punt	bespreekbaar	te	maken	en	onze	ogen	
er	niet	voor	te	sluiten.	Wij	zouden	dit	graag	raadsbreed	willen	oppakken	door	bijvoorbeeld	
een	thema-avond	met	betrokken	organisaties	(kerken,	maatschappelijke	organisaties)	over	
dit	onderwerp	in	september,	oktober	te	plannen.	
	
Voorzitter	de	sportzone.	Mede	op	initiatief	van	de	ChristenUnie	is	een	visie	opgesteld	waar	
we	van	harte	achter	staan.	Het	gaat	uit	van	een	wenkend	perspectief.	Is	dat	niet	mooi.	Niet	
alles	tegelijk	maar	het	komt	wel.	Inmiddels	is	de	verlichting	bij	het	watervalletje	gerealiseerd	
de	overgangen	op	de	dijk	die	een	beetje	in	het	verlengde	liggen	komen	dichterbij.	En	zo	
stukje	bij	beetje	wordt	de	visie	werkelijkheid.	U	hebt	het	de	ChristenUnie	vaker	horen	
zeggen	“visie	vergt	geduld”.	En	dat	hebben	we	als	het	moet.	
	
Het	speelbos	is	blijvend	onderwerp	van	gesprek.	De	veiligheid	is	in	het	geding,	het	
onderhoud	is	niet	optimaal	en	is	in	handen	van	drie	partijen,	kortom	onduidelijkheid.	
De	ChristenUnie	wil	duidelijkheid	en	daarom	hebben	wij	het	voorstel	om	het	speelbos	te	
verplaatsen	naar	de	overkant	van	de	weg.	Rondom	het	palenscherm	(ouwe	stroentbult).	
Meer	veiligheid	en	alles	in	eigen	beheer.	(motie)		
	
Voorzitter,	
	
De	crisis	lijkt	voorbij	dat	betekent	volop	kansen	voor	onze	economie,	onze	gemeente	en	
onze	burgers.	Hopelijk	krijgen	we	daardoor	ook	wat	meer	financiële	ruimte.	Zodat	we	na	
jaren	van	knellen	wat	meer	lucht	krijgen.	We	scharen	ons	achter	de	kadernota	en	de	voor	
het	grootste	deel	achter	de	voorzetten	die	het	college	heeft	gedaan.	De	toekomst	echter	is	
altijd	onzeker.	We	bedenken	vandaag	wat	en	morgen	is	het	anders.		Één	ding	staat	echter	
vast.	De	toekomst	van	Gods	koninkrijk.	Daar	gaan	we	naar	toe	en	in	de	tussentijd	zijn	we	aan	
het	werk.	Bij	dat	werk	wil	de	ChristenUnie	de	Burgemeester,	wethouders	en	de	ambtelijke	
dienst	veel	zegen	wensen.		
	
ChristenUnie	Urk	
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Algemene beschouwingen CDA fractie 2017. 
 
Voor ons ligt de kadernota 2017. Een financiële doorkijk van 2018 tot 2021. 
Onze  complimenten voor de helderheid van deze nota. Het is nu haast 
mogelijk om als leek de kadernota te beschouwen. Met nog wel de opmerking: 
min is plus. 
 
Na een aantal jaren van krimpende budgetten in het kader van samen de trap 
af en samen de trap op, lijkt het einde te zijn gekomen van de uitputtende 
bezuinigingsrondes die we hebben moeten doen. Dit is toch een feit waar we 
als gemeente Urk heel dankbaar voor zijn. 
 
In dat kader vindt het CDA het een goede zaak dat er een stap wordt gemaakt 
richting de burger. Een half miljoen om de lasten minder hard te laten stijgen. 
Maar het is een stap. Onze woonlasten liggen 4 tot 7% boven de norm die de 
VNG gesteld heeft. Wat het CDA betreft streven we de komende jaren naar 
daadwerkelijke lastenverlichting. Als de huidige tendens zich doorzet met 
verhogingen uit het gemeentefonds dan wil het CDA deze middelen inzetten 
om de woonlasten een aantal jaren niet te laten stijgen, om zou uit te komen 
op de VNG-norm. 
 
Pijler 1:  de toekomst van Urk. 
Onze industriegrond is praktisch op. Voor de toekomst van Urk moet er een 
sprong gemaakt worden over de Domineesweg. Om de sprong te maken is een 
correctie van onze gemeentegrenzen nodig.  Al in 2010 heeft onze wethouder 
Klaas Kramer hierover een intentieverklaring getekend met de 
Noordoostpolder. Waar wacht dit dan nu op? Dit is geen luxe positie zoals u 
wethouder Post dit benoemde, maar een zorgelijke positie. 
Dit had toch allang rond moeten zijn? Urkers zijn ondernemende mensen, die 
hebben ruimte nodig. College zorg daarvoor. De vaart moet erin, de vaart zoals 
u dat zelf heeft benoemd in uw collegeakkoord. 
 
De visserij heeft alles in zich voor een duurzame toekomst. De visstand is goed 
en onze vloot is in staat om te innoveren. Toch wordt de toekomst bedreigd. 
Bedreigt door politieke besluiten. Onder andere de onwerkbare regels, 
windmolenparken en dreigende korting op vangstquota en op de pulsvisserij. In 
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het bijzonder denken we aan de (harde) Brexit. Met het eenzijdig opzeggen van 
de Britse regering van het internationaal visserijverdrag, stevenen we af op een 
visserijoorlog. We gaan ervan uit dat het college er alles aan zal doen, elk 
lobbytraject zullen we ondersteunen om onze vissers te kunnen laten vissen. 
Het CDA heeft korte lijnen naar Den Haag met kamerlid Jaco Geurts die zich 
hard maakt voor de visserij. We hebben kamerlid Pieter Omtzigt die in de 
ronde tafels gesprekken in de Tweede Kamer met betrekking tot de Brexit 
steeds nadrukkelijk aandacht heeft gevraagd voor de visserij en dit zal blijven 
doen. 
Het zou daarom ook goed zijn dat kabinetsformatie gaat lukken, waarbij CU en 
CDA zich samen sterk kunnen maken voor de visserij. 
 
Nog zo’n punt is de scholing. We hebben vernomen dat de leerplichtambtenaar 
(een belangrijk wapen in de zin van preventie) al  een half jaar ziek is. Het heeft 
wat het CDA betreft grote urgentie om deze post in te vullen. Is er al een 
vervanger die deze taak als leerplichtambtenaar op zich neemt? Dit is zeer 
belangrijk voor onze schoolgaande jeugd om zo bij de bron met preventie te 
beginnen. 
 
Dit jaar vraagt het CDA in het bijzonder aandacht voor een positieve 
ontwikkeling. Onze jongere generatie is steeds beter opgeleid. Voor deze 
personen liggen in de directe omgeving de banen echter niet voor het oprapen. 
We zien gelukkig dat deze groep net als vele Urkers ondernemend is. Dat levert 
veel startende ondernemingen op. Probleem van deze ondernemingen is wel 
vaak dat zij moeilijk een goede huisvesting kunnen vinden. Ze missen een plek 
om klanten te ontvangen en missen vaak collega’s. Het CDA ziet hier een taak 
voor de markt, maar ook een stimulerende rol vanuit de gemeente. Deze 
nieuwe manier van werken vraagt om bedrijfslocaties die de ondernemers met 
elkaar kunnen delen. Het CDA komt hiervoor met een motie. 
 
Een andere positieve ontwikkeling is natuurlijk de Maritieme Servicehaven. 
Wat is het mooi om te zien hoe in het belang van Noordelijk Flevoland deze 
haven steeds dichterbij komt. Hoe de overheden met elkaar samenwerken en 
dat er draagvlak voor is. We zijn dankbaar voor het vele werk dat is verzet door 
onze Gedeputeerde Jan Nico Appelman en de ambtenaren van de provincie. 19 
juli 2017 staat de vaststelling van het Provinciaal inpassingsplan en het 
vrijmaken van een investeringskrediet op de agenda bij Provinciale Staten. Een 
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historische vergadering. Wij zullen met onze fractie daarbij aanwezig zijn en 
roepen ook de rest van de gemeenteraad op om zoveel mogelijk aanwezig te 
zijn bij deze vergadering. 
 
Pijler 2: het sociaal domein. 
Een mega operatie, de transities op het gebied van de zorg. Ondanks onze 
krappe organisatie een klus die goed op het spoor ligt. De werkcoöperatie 
samen met NOP om arbeidsplaatsen de creëren voor personen aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt heeft hoge prioriteit. Ook het geven van het 
goede voorbeeld. Kunt u aangeven hoeveel mensen de gemeente Urk vanuit 
dit traject aan het werk heeft? 
 
Pijler 3: omgevingswet en openbare ruimte. 
 De nieuwe omgevingswet zal w.s. net zo’n operatie worden als de transities in 
de zorg. Er komt echter wel een dimensie bij. De ambtenaren zullen op een 
andere manier moeten gaan werken. Van NEE tot Ja mits. Dit zal een 
behoorlijke aanpassing aan de manier van werken worden.  
Voor de openbare ruimte hebben we het IBOR vastgesteld. In dit 
onderhoudsplan zitten nog behoorlijke bezuinigingsslagen. Het CDA wil graag 
aan het einde van het jaar samen met de ambtenaren een evaluatie maken , 
om vanuit de praktijk te kijken of we met de huidige onderhoudsafspraken Urk 
nog steeds de PAREL van Flevoland kunnen noemen. 
 
Peiler 4: de bedrijfsvoering.  
Vorig jaar hebben we als raad  in de kadernota ruimte gegeven voor een 
personeelsuitbreiding. In de kadernota van dit jaar lezen we echter dat er nog 
MEER personeel bij moet. Vorig jaar een concreet voorstel, dit jaar een wat 
vagere vraag en ook nog niet gedekt? We lezen beleidsadviseurs op strategisch 
niveau. We moeten keuzes maken in het werkpakket.  Het CDA wil met nadruk 
zeggen dat het heel belangrijk is dat er straks ook nog mensen op de werkvloer 
en buitendienst  werken en niet alleen mensen die nota’s opstellen. Zo kan er 
straks geen uitvoering worden gegeven aan al onze goede nota’s. 
 
Ons zorgenkindje blijft de ICT. Een moeilijke afweging omdat we steeds meer 
zaken digitaal moeten regelen en anderzijds de kosten goed in de gaten te 
houden. Vorig jaar is er door de nieuwe begrotingsregels in het IBT een nieuwe 
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manier van toeschrijven gekomen. Dit hield in dat ICT en personeelsbeleid t.a.v. 
inhuur derden en adviesbureaus verdeeld is over een aantal budgetten. 
Het CDA heeft toen gevraagd om naast de wettelijke manier van toeschrijven 
voor ons als raad over deze onderwerpen een apart staatje te maken waarin de 
kosten allemaal bij elkaar staan zodat we deze budgetten WEL goed kunnen 
controleren. 
 
Terecht wordt in de kadernota de kansen voor samenwerking met de 
Noordoostpolder genoemd. In dit kader merken wij op dat de relatie met onze 
buurgemeente een belangrijke is. En voor een goede relatie is een college 
nodig met een goede bestuurlijke antenne en een college dat werkt vanuit 
draagvlak. Samenwerking mag geen huis zijn dat op zand is gebouwd. Niets 
schadelijker voor een goede relatie dan het stopzetten van een lopende 
samenwerking. Samenwerking ja, maar dan wel gedragen door de 
gemeenteraad. College, betrek ons voortaan tijdig als er een samenwerking 
binnen de ambtelijke diensten wordt opgetuigd. 
 
Peiler 5: IBT 
Het provinciale toezicht op ons beleid. Gelukkig is er de afspraak dat de 
provincie terughoudend op de achtergrond meekijkt. We zijn op Urk mans 
genoeg om onze zaken op orde te  hebben. En dat brengt ons bij een 
zorgpuntje, het archief. Uitbesteedt aan het erfgoedcentrum en daar ga je, dit 
loopt nog steeds niet goed en omdat het uitbesteedt is, kunnen we dit punt zelf 
niet sneller en goedkoper op de rit krijgen? 
 
Het CDA wil nog een aantal punten benoemen: 
De stand van de reserve: 
We brengen volgens deze kadernota in 2018  € 45000.- ten laste van de 
algemene reserve. We hebben vorige week vernomen dat het acres in de 
meicirculaire weer positiever is uitgevallen en willen graag zien dat deze extra 
middelen eerst worden ingezet om de € 45000 te dekken, zodat onttrekking 
van de reserve niet noodzakelijk is. 
 
Verkeersproblematiek oude dorp. 
De oplossing laat nogal op zich wachten. Kleine deelgebieden zijn al blauwe 
zone. Er staan borden dat grotere vrachtwagens bepaalde straten niet in 
mogen rijden. 
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Kunnen er met ROVA  gesprekken gevoerd worden over de grootte van de 
vuilniswagens? De chauffeurs doen haast wonderen om in iedere straat te 
komen, maar kunnen niet voorkomen dat er schade aan gevels en of 
erfafscheidingen komen. Het CDA zou graag ivm de doorontwikkeling van 
GEMAC zien dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheid van 
ondergrondse containers in het oude dorp, zodat de mensen goed hun afval 
kwijt kunnen zonder onbehouwen containers. Het is toch een beschermd stads 
en dorpsgezicht. Ook in het kader van de cultuurhistorie zijn de containers een 
doorn in ons oog. Hiervoor wil het CDA een motie indienen. 
 
We lezen op blz 26 de mogelijkheid om het zwembad te verzelfstandigen. Van 
het CDA mag dit proces geschrapt worden. Er is geen gemeente die niet na 
privatisering geconfronteerd is met hogere kosten. 
 
Op blz 29 lezen we dat er een tekort is in de algemene reserve grondexploitatie 
is van € 80.000.= Ook hierin zou het CDA graag zien dat er eerst van uit het 
acres een aanzuivering komt voordat we dit geld uitgeven aan andere zaken. 
 
 

Voorzitter, tot slot. Een zeer bekende tekst waar ik mee wil eindigen , Waar 
liefde woont gebiedt de Heer Zijn zegen. Vanuit die gedachte wil het CDA zich 
inzetten voor constructieve relaties met alle coalitie- en oppositiepartijen, in 

het belang van ons mooie dorp Urk. Moge God het werk van College en 
gemeenteraad, en ook van de ambtelijke staf zegenen. Ons past 

bescheidenheid in dat licht. 
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Algemene beschouwingen: 2017 

Geacht College. Het is juli 2017. We staan alweer voor het laatste jaar van ons college programma 

‘koers en vaart Houden’ En als we een korte terugblik doen over het afgelopen jaar moeten we de 

conclusie trekken dat we als gemeente rijk zijn gezegend. De gemeente Urk heeft dit jaar enkele 

grootte belangrijke stappen gezet. Ik zal er een aantal opnoemen:  

1. de buitendijkse haven. Als alles volgens schema loopt zullen de eerste schepen 2020 de 

haven binnenlopen.  

2. Plan de parel oppoetsen. We gaan onze haven en strand voorzieningen mooi uitbreiden of 

vernieuwen. 

3. Wat denk je van de rij woningen die vorig jaar rond deze tijd net waren ontploft, en nu 

alweer nieuw zijn opgeleverd.  

4. De visserij hoe is de visserman niet gezegend het afgelopen jaar. Schepen met rijke buit 

werden aan wal gezet, en onze middenstand op Urk kan dat ook goed merken.  

5. De industrie grond is in een rap tempo aan het opraken. De bedrijvigheid neemt toe.  

6. En als laatste zal ik opnoemen. Het bestemmingsplan schokkerhoek. Een prachtige 

woonwijk die ons de komende 20 jaar een constante stroom van woningbouw zal 

opleveren. En daarbij voor ons als Hart voor Urk natuurlijk ook de derde brug. Eindelijk na 

zoveel jaren gaat die er toch komen.  

Al met al voorzitter reden tot dankbaarheid voor dit afgelopen jaar. Dankbaarheid naar de Heere 

die ons de kracht geeft om al dit werk te doen, en ook zijn zegen schenkt aan onze mooie 

gemeente Urk. 

Maar als we vooruit kijken naar het nieuwe laatste jaar voor de verkiezingen. Zijn er toch ook nog 

genoeg uitdagingen voor dit college. In de kadernota heeft u het over ambitie en de zogenaamde 5 

pijlers van Urk.  

We moeten als gemeente sterk zijn, en onze plek in Flevoland handhaven. Een sterke 

onafhankelijke gemeente Urk zijn. we hebben een jonge gemeente met veel jeugd waar we veel 

plezier van hebben. deze aanwas heeft straks woningen en werkgelegenheid nodig. De industrie 

grond is bijna op. We weten dat u in gesprek bent met de buurtgemeente, maar kunt u al concreet 

aangeven hoe ver het hier mee is. Is een grenscorrectie al in zicht…. Het is voor Urk belangrijk dat 

we ons economisch versterken. De buitendijkse haven komt eraan, de industrierond kan niet 

achter blijven….. Grote onzekerheid is er ook met de visserij. Ondanks dat er goed wordt gevangen, 

pakken donkere wolken zich samen. Wat te denken bijvoorbeeld van de Brexit. We hebben het 



allemaal kunnen horen en lezen wat  er voor grote zorgen voor de vissersvloot gaan ontstaan. Hoe 

moet dit verder gaan? allemaal onzekerheden. Hoe en wat gaat de gemeente Urk er aan doen om 

onze belangen van de visserman te vertegenwoordigen in dit punt.  Dan hebben we ook nog 

steeds de discards. Ook dit is nog een grote zorg. Al met al is op economisch vlak voor de 

gemeente Urk nog veel te doen. we kunnen niet achterover leunen maar zullen scherp en 

oplettend moeten opereren.  

We zijn blij dat de IJsselmeer visafslag nu in elk stuk positief terug komt. Waar er de afgelopen 

jaren steeds negatief over de visafslag werd bericht in onze stukken mogen we nu concluderen dat 

het college ook inziet dat de IJsselmeer afslag positief wordt neergezet. En dat de IJsselmeer afslag 

moet blijven bestaan.  

Dan het parkeren oude dorp. We hebben samen het plan verkeren in het oude Dorp vastgesteld, 

maar hoe staat het hiermee ? is de uitvoering al gestart? We hebben wel kunnen zien dat het 

parkeer terrein onder aan de slikhoogte snel vordert. Hopelijk is het voor de vakantie nog gereed, 

en kunnen we er snel gebruik van maken. Ook praat u in uw stukken om de leefomgeving te laten 

onderhouden door de inwoners en het bedrijfsleven. We weten dat er vanuit het bedrijfsleven veel 

vraag is naar parkeren in de groenvoorziening, en we weten ook dat het college nu bedrijven 

vergunning verleent. Maar kunnen we hier geen beleid op gaan voeren. Kan het college hier iets 

van zeggen. Dit zou naadloos aansluiten bij uw wens om de openbare ruimten samen te beheren.  

Dan hebben we het plan de parel oppoetsen. We hebben afgelopen jaar ingestemd met dit 

prachtige plan. Kan het college aangeven wanner er wordt gestart met de uitvoering. We zijn 

allemaal nieuwsgierig hoe en wanner dit wordt gerealiseerd. En vergeten we met de aanbesteding 

de ondernemers op Urk niet. We hebben mogelijkheden genoeg binnen onze gemeente grenzen. 

Hoe gaat u hier mee om college ? 

De woningvraag is op Urk een niet te stoppen trein. Zoals iedereen weet wil een Urker graag op 

Urk blijven wonen. Dit is natuurlijk fantastisch, maar het vraagt van de gemeente ook veel. Er moet 

steeds worden gekeken naar uitbreidingen. we hebben gelukkig de schokkerhoek kunnen 

bestemmen, en de woningbouw zeker gesteld voor de komende 20 jaar. Maar hoe snel gaat dit? 

We zijn dan ook benieuwd wanneer de oranjewijk zal zijn volgebouwd. Wanneer voorzitter zal de 

oranje wijk door onze koning en koningin kunnen worden geopend. Wanneer is deze definitief 

gereed ?  en ook zijn we nog steeds bezig in de zeewijk. Dit neemt toch wel zeer langdurige 

vormen aan. we zullen toch een keer moeten afhandelen. Kunt u ook daar iets van zeggen ?  

Dan de omgevingswet. Deze komt er ook aan. in  2019 gaan we van start en wordt deze ingevoerd. 

We gaan ervanuit dat de wethouder ons op de hoogte houd van het verloop van deze grote 

operatie. Kunnen we het prachtige plan “de vuurbaak” waar we deze week de eerste steen hebben 

gelegd zien als voorbeeld voor het nieuwe werken binnen de nieuwe omgevingswet. We zien ook 

dat door deze invoering van deze wet de afdeling Bouw en woningtoezicht gaat verdwijnen. Hoe 

en op welke manier gaat de gemeente Urk dit doen. verder gaan we investeren in ons personeel bij 



de gemeente. Voorzitter ga hier op een verstandige wijze mee om. En neem niet Jan en alleman 

aan. maar zoek de juiste personen met de juiste kennis. En anders kunt u misschien beter per 

project inhuren. Ook gaat u kennis delen en uitruilen met de buurtgemeenten. Dit vinden wij een 

goed initiatief.  

Het openbaar vervoer wordt op Urk goed gebruikt. Dagelijks reizen veel jongeren studenten maar 

ook burgers van en naar Urk. Wij hebben als Hart voor Urk een motie ingediend voor een centraal 

bus plein. College hoe ver staat het met het uitwerken van deze plannen. Wat ons ook ter ore is 

gekomen, is dat de tarieven voor het gebruik van het openbaar vervoer fors zijn gestegen. Collegge 

is dit ook bij u bekent?, en kunt u hier iets mee doen? studenten en jongeren hebben het niet al te 

breed. En vaak moeten ze dit zelf bekostigen.  

Op het gebied van sociaal domein gaat het uitstekend. Financieel gaat het goed, en ook 

uitvoeringstechnisch. Wij weten dat de gemeente heel veel doet om dit in goede banen te leiden. 

En we zijn dan ook trots op dit resultaat. Ook steken we veel tijd in onze jeugd. Hart voor Urk 

beseft dat we als gemeente dit ook moeten blijven doen. preventie en begeleiding als dat nodig is. 

Maar ook de jeugd die zich niet wil gedragen moeten we aan durven pakken. Zoals baldadige jeugd 

met de koningenacht. En wat er soms gebeurd in de uitgangsgelegenheden en bij de  jeugdhonken 

mogen, en kunnen we niet tolereren. Maar we mogen ook zeker onze ouderen niet vergeten. Veel 

van onze ouderen hebben het goed op Urk en worden goed verzorgt. We hebben een uitstekend 

sociale voorziening en controle op Urk en zijn ook trots zoals dat op Urk gaat. We kunnen wel 

zeggen dat de jeugd en de ouderen op Urk heel veel aandacht krijgen maar ook verdienen. Daarom 

willen wij als hart voor Urk iets voor deze doelgroepen doen… wij hebben gesprekken gevoerd met 

de Talma, en deze willen graag iets voor de jeugd en voor de ouderen. Voor de ouderen willen zij 

graag een nieuwe elektrische duo fiets en voor de jeugd die op bezoek komt, en voor de bébés en 

bessies zelf, willen zei in de binnentuin graag een speelplaats realiseren. zij willen in de binnentuin 

enkele speeltoestellen en beweegtoestellen plaatsen zodat de bébés en bessies samen met de 

kleintjes kunnen spelen, en bewegen.  wij willen dan ook graag dat het college contact op neemt 

met de Talma en dit gaat realiseren. wij zullen hiervoor ook een motie indienen.     

Dan het financiële deel van deze kadernota. We hebben kunnen zien dat we ruim 1.2 miljoen over 

hebben dat is een prachtig resultaat. We kunnen dit incidentele geld mooi gebruiken voor een 

aantal wensen die al lang leven binnen onze gemeenschap. 2 prachtige dijkovergangen. 1 bij het 

watervalletje, en eentje bij de nieuwe wandelroute die wordt aangelegd. Ook gaan we eindelijk 

een rotonde aanleggen bij kruising Rotholm / Toppad. Een lang gekoesterde wens van de 

omwonenden. Verder gaan we het investeringsfonds voor het palenscherm nog eens spekken met 

750 duizend euro.  We zullen dit voorstel ook steunen. We hebben er nog wel een vraag over ? 

wanneer worden de zaken uitgevoerd, en is dit geld genoeg voor het complete palenscherm ? 

Tot Slot voorzitter ondanks dat dit het laatste jaar is voor de verkiezingen zal er nog veel moeten 

gebeuren. Er staan grote projecten klaar voor de gemeente Urk. wij wensen het college voor dit 

komende jaar dan ook veel wijsheid en kracht toe, maar boven alles Gods Zegen…. Ik dank u.   



 

Vragen appart uitgelicht.  

1. We weten dat u in gesprek bent met de buurtgemeente wat betreft de industriegrond. 

maar kunt u al concreet aangeven hoe ver het hier mee is. Is een grenscorrectie al in zicht.  

2. Hoe en wat gaat de gemeente Urk er aan doen om onze belangen van de visserman te 

vertegenwoordigen in dit punt, van de Brexit 

3. Dan het parkeren oude dorp. We hebben samen het plan verkeren in het oude Dorp 

vastgesteld, maar hoe staat het hiermee ? is de uitvoering al gestart? 

4. We weten dat er vanuit het bedrijfsleven veel vraag is naar parkeren in de 

groenvoorziening, en we weten ook dat het college nu bedrijven vergunningen verleent. 

maar kunnen we hier geen beleid op gaan voeren. Kan het college hier iets van zeggen. 

5. wanneer wordt er gestart met de uitvoering van het plan, “de parel oppoetsen’’  

6. vergeten we met de aanbesteding de ondernemers op Urk niet. We hebben mogelijkheden 

genoeg binnen onze gemeente grenzen. Hoe gaat u hier mee om College ?  

7. Wanneer voorzitter zal de oranje wijk door onze koning en koningin kunnen worden 

geopend. Wanneer is deze definitief gereed 

8. ook zijn we nog steeds bezig in de zeewijk. Dit neemt toch wel zeer langdurige vormen aan. 

we zullen toch een keer moeten afhandelen daar. Kunt u ook daar iets van zeggen ? 

9. Kunnen we het prachtige plan “de vuurbaak” waar we deze week de eerste steen hebben 

gelegd zien als voorbeeld voor het nieuwe werken binnen de nieuwe omgevingswet. 

10. We zien ook dat er door deze invoering van deze wet de afdeling Bouw en woningtoezicht 

gaat verdwijnen. Hoe en op welke manier gaat de gemeente Urk dit doen. 

11. Wij hebben als Hart voor Urk een motie ingediend voor een centraal bus plein. College hoe 

ver staat het met het uitwerken van deze plannen 

12. Wat ons ook ter ore is gekomen, is dat de tarieven voor het gebruik van het openbaar 

vervoer fors zijn gestegen. Collegge is dit ook bij u bekent, en kunt u hier iets mee doen. 

studneten en jongeren hebben het niet al te breed. En vaak moeten ze dit zelf bekostigen. 

13. wanneer worden de zaken uitgevoerd, en is dit geld genoeg voor het complete palenscherm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Unie Gemeentebelangen, eerlijk en onafhankelijk. 

 

Algemene beschouwingen, kadernota 2017  

 

Inleiding: 

Volgend jaar om deze tijd zitten wij hier met een nieuwe gemeenteraad. De tijd raast 

voorbij. Na de zomer nog een aantal vergaderingen en dan zitten we alweer volop in de 

verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Vorig jaar maakte Unie 

Gemeentebelangen er al geen geheim van en nu nog steeds niet, wij willen volgend jaar 

meedoen in de coalitie. Dat duurt nog een aantal maanden, we gaan nog heel even genieten 

van de betrekkelijke rust voordat het zover is. Eerst de laatste algemene beschouwingen met 

onze gemeenteraad in deze samenstelling. Een gemeenteraad en college waar Unie 

Gemeentebelangen prettig mee kan samenwerken, dat hopen wij het komende jaar te 

kunnen voortzetten.  

Net als de afgelopen jaren hebben wij onze beschouwingen hetzelfde ingedeeld als de 

kadernota, te beginnen met bestuur en dienstverlening. 

1. Bestuur en dienstverlening. 

Hoewel de ICT nog steeds een flinke stempel drukt op onze begrotingen heeft Unie 

Gemeentebelangen wel het gevoel dat de organisatie het momenteel meer in de hand heeft 

dan andere jaren. Er is duidelijkheid over de uitgaven. Dat wil niet zeggen dat we er al zijn, 

Unie Gemeentebelangen wil nog steeds dat met name alle abonnementen, ook op mobiele 

telefonie, kritisch onder de loep genomen worden. Volgens ons kan daar nog een flinke slag 

gemaakt worden. Wij (en met ons andere partijen) vragen hier al erg lang om, wij willen in 

de commissievergadering van oktober geïnformeerd worden over alle ict kosten binnen onze 

gemeente inclusief alle abonnementen die zijn afgesloten met daarbij de info of ze 

noodzakelijk zijn en wanneer ze eventueel aflopen.  

Wat openbare orde en veiligheid betreft hebben wij een aantal wijkagenten op Urk 

rondlopen die exact weten wat er speelt en hoe ze met Urk om moeten gaan. Wij beseffen 

heel goed dat we een eigenwijs volkje zijn met gebruiksaanwijzing. Als wij echter filmpjes op 

social media tegenkomen waarbij jeugd zich misdraagt tegenover de politie, mogen daar van 

Unie Gemeentebelangen consequenties aan verbonden worden. De politie verdient respect 

van ons allemaal en daarom gedragen wij ons of we het er nu mee eens zijn of niet. 

Tegenwoordig moet alles kunnen en mogen, maar wat meer respect in onze gehele 

maatschappij zou ons alleen maar goed doen.  

De IJsselmeerafslag draait goed, er wordt zoveel paling gevangen dat de prijzen onderuit 

gaan, wat toch ook wel weer heel rot is voor de visserman. Als straks de cijfers bekend zijn 

moeten we als gemeente maar eens een overzichtje sturen naar de 2e kamer. Misschien 

snappen ze aan de hand van cijfers dat het palingseizoen best een maand langer open kan.  



 

2. Sociaal domein.  

Het lijkt goed te gaan binnen het sociaal domein. We horen weinig klachten van burgers en 

als er zich wel problemen voordoen, doen zowel de ambtelijke dienst als de verantwoordelijk 

wethouder hun best een oplossing te zoeken. Misschien niet altijd tot volle tevredenheid, 

maar wel binnen onze mogelijkheden en budgetten en dat verdient een compliment. Wel 

blijven we u erop wijzen dat met name binnen de huishoudelijke zorg meer controle nodig is. 

Vorig jaar hebben we hier ook al op gewezen, vakanties, ziektedagen, lonen worden 

zondermeer overgemaakt terwijl bewoners soms weken zonder hulp zitten. Dat is wel een 

nadeel aan huishoudelijke hulp op deze wijze, want bij ziekte of vakantie is er geen 

vervanging. Zijn er mogelijkheden om dit wel voor elkaar te krijgen indien noodzakelijk? 

Unie Gemeentebelangen wil graag het zwembad bij het onderwerp sociaal domein 

betrekken. Toen het zwembad geopend werd, werd er gezegd: een zwembad voor iedereen! 

Maar er mist iets in ons prachtig verbouwde zwembad. In het therapeutisch bad kan 

namelijk niet iedereen terecht. Door het ontbreken van een rolstoellift kan niet iedereen in 

ons zwembad terecht. Onze rolstoelafhankelijke inwoners moeten nog steeds naar 

Emmeloord om te kunnen zwemmen. Juist voor deze kwetsbare mensen in onze 

samenleving heeft het therapeutische bad een heilzame werking voor lichaam en geest. Unie 

Gemeentebelangen wil over dit onderwerp straks een motie indienen. 

Verder zijn wij benieuwd hoe ver de plannen zijn voor nieuwbouw op de locatie van de oude 

Wilhelminaschool.  

 

3. Ruimte en ontwikkeling  

Onlangs is door de gemeenteraad bestemmingsplan Schokkerhoek vastgesteld, hiermee is 

nieuwbouw voor de toekomst gewaarborgd. Wij wijzen het college er echter op om vooruit 

en ook ver vooruit te blijven kijken. Urk groeit en een Urker wil graag op Urk blijven. Ook 

wat het bedrijventerrein betreft, onze economie groeit in sneltreinvaart, dat hadden we een 

paar jaar geleden niet kunnen bedenken, maar het gevolg is wel dat er praktisch geen grond 

meer te koop is op Urk en bedrijven moeten wachten tot het nieuwe nautische 

bedrijventerrein klaar is. Dit duurt nog een aantal jaar, samen met de provincie en gemeente 

Noordoostpolder moeten we proberen hier vaart achter te zetten. We willen niet dat onze 

industrie zich buiten Urk gaat vestigen, want een vis-of maritiem bedrijf hoort op Urk thuis 

en moet niet Noordoostpolder op zijn postpapier hebben staan. Onze ambtenaar die o.a. 

belast is met grondverkoop op het bedrijventerrein loopt enorm achter met haar werk omdat 

ze het abnormaal druk heeft. Wij willen ondernemers faciliteren en dan moeten ze niet 3 

maanden op een antwoord moeten wachten. Bijvoorbeeld vragen wat betreft de 

sportboulevard en vragen over bestemmingsmogelijkheden blijven nu liggen en dit mag niet 

gebeuren. Is er zicht op hulp door het verschuiven van functies of een nieuwe vacature? 

 



4. Leefomgeving 

 

De eerste vraag die in ons opkomt is de vraag wanneer het parkeerterrein onderaan de 

slikhoogte klaar is, het werk lijkt erg lang te duren. Daaropvolgend zijn we benieuwd of 

er al nieuwe ontwikkelingen zijn omtrent verhuizing van de Boni.  

Wij zijn er wel voorstander van dat het palenscherm vernieuwd wordt, van ons mag dit 

echter nog wel een aantal jaar duren zodat we langer kunnen sparen en nu niet elke 

euro extra naar het palenscherm hoeven te bestemmen. Unie Gemeentebelangen wil ook 

graag dat we alsnog weer gaan nadenken over een grote speeltuin op Urk. Het speelbos 

is naar ons idee niet geworden wat we ervan gehoopt hadden en wij pleiten voor een 

speeltuin/annex park op een centrale plaats in ons dorp waar we met zijn allen van 

kunnen genieten, daarbij denken we voorzichtig aan Schokkerhoek, maar als het college 

andere locaties weet horen we dat graag.  

Voor het 4e achtereenvolgende jaar komen we terug op het strand. De voorzieningen 

hadden er wat Unie Gemeentebelangen al moeten zijn, dit duurt te lang. Nogmaals 

wijzen wij het college er met klem op dat wij een hele goede ondernemer hebben die al 

jaren het strand netjes houdt en een ieder voorziet van een bakje koffie of een ijsje. Wij 

dienen netjes met deze ondernemer om te gaan en te blijven gaan. Een aantal maanden 

geleden hebben wij u gevraagd waarom de schoonmaak van de toiletgebouwen niet is 

aanbesteed dit jaar. Tot op heden hebben wij daar geen antwoord op ontvangen. 

Vandaag willen wij graag een antwoord van u.  

Unie Gemeentebelangen heeft nog heel veel wensen aangaande het strand, maar deze 

zullen we bewaren voor ons verkiezingsprogramma. Eerst maar eens de voorzieningen 

realiseren waarvoor inmiddels de raadsbesluiten genomen zijn. Wel zouden we het fijn 

vinden als de wethouder met de mensen van Caritas om de tafel gaat om ze te vragen 

de komende zomer de nodige activiteiten op het strand te gaan organiseren voor de 

oudere jeugd zoals bijvoorbeeld een beachvolleybal toernooi icm een barbecue. Er zijn 

plannen om in samenwerking met de horeca een strandfeest te organiseren met leuke 

muziek, kampvuur en barbecue. Wij vragen het college om een positieve insteek als 

dergelijke verzoeken u bereiken.  

In aanloop naar een update van ons strand wil Unie Gemeentebelangen straks een motie 

indienen.  

Ook de toeristen weten Urk steeds beter te vinden, helaas spelen we daar niet altijd 

evengoed op in. Vooral dagjesmensen willen bijvoorbeeld ook graag gebruik kunnen 

maken van de openbare toiletten, met name op zondag als ze niet overal terecht 

kunnen. Zijn de toiletgebouwen wel altijd open gedurende de hele zomer of is het echt 

alleen toegespitst op bootjestoeristen. Ook de toiletgebouwen bij het strand horen de 

hele zomer geopend te zijn voor onszelf en voor onze toeristen.  

Bij de Urker botterstichting is het tegenwoordig een drukte van belang, ze lijken alles 

goed op de rit te hebben, over de stichting Westhavenkade horen we echter andere 



berichten. Berichten over financiële problemen. Is de wethouder hiervan op de hoogte en 

kunt u ons bijpraten over het hoe en waarom? Misschien is nu de tijd rijp om de 

stichtingen bij elkaar te voegen.  

Graag willen we u nog wijzen op het openbaar vervoer op en rond Urk. Ons bereiken 

geluiden dat de kosten van een maandkaart naar Emmeloord zijn verhoogd van 52, - 

naar 89,- euro. Dit is wel een hele zotte verhoging, vooral omdat sinds jaar en dag de 

bussen overvol zijn. Ook krijgt Urk steeds meer studenten die de weekenden thuis zijn, 

maar op zondagavond weer vertrekken naar hun studieplek. Openbaar vervoer op 

zondag is er echter bijna niet en of het nu op zondag of doordeweeks is, je bent bijna 

sneller op de fiets in Lelystad als met de bus. Het zou een echt pluspunt voor Urk zijn als 

het openbaar vervoer beter geregeld gaat worden. Zijn er verbeteringen te verwachten 

en wil de wethouder ook informeren waar de enorme kostenverhoging voor de 

maandkaart vandaan komt en kunnen we hier tegen in gaan? 

5. Economie en Samenleving.  

 

We beginnen met de visserij. Onze visserijsector kan terug kijken op een goed jaar 

met mooie resultaten. Er is een prachtige nieuwe kotter in de vaart gekomen en er 

zijn zelfs weer nieuwbouwopdrachten gegeven door plaatsgenoten. Hoewel dit 

allemaal florissant klinkt is de toekomst donker en somber. Het Europese 

visserijbeleid blijft als een molensteen om de nek van onze sector hangen. Wat ons 

grote zorgen voor de toekomst baart is de aanstaande Brexit. Het Verenigd Koninkrijk 

gaat er met gestrekt been in. We mochten willen dat dat ook eens gedaan werd 

vanuit onze positie in de visserij. Dat onze bewindslieden het eens gezamenlijk 

keihard voor ons opnamen. Ook de tegenwerking van onze Europese collega’s inzake 

de pulsvisserij baart ons zorgen. Een visserijvorm met veel innovatie en positieve 

effecten voor het ecosysteem om over de vermindering van CO2 uitstoot maar niet te 

spreken, maar dit telt zeker niet als het visserij betreft…Verder is daar nog de 

discardban en de aanlandplicht en daarboven op de dreigende korting van 35% op 

ons scholquotum en 8% mindering op het tongquotum. Onbegrijpelijk. Wij vragen 

ons af hoe lang dit nog goed gaat, wanneer draait iemand door en gaat gekke dingen 

doen, want hoeveel kan een normaal mens aan? Wanneer is de grens bereikt. Wij 

zeggen bovenstaande in een paar zinnen, maar de gevolgen zullen voelbaar zijn voor 

ons hele dorp en met ons voor alle visserijgemeenschappen in Nederland en daaraan 

gekoppeld de visverwerkende industrie. Wij hoeven u niet te vertellen hoe ernstig 

bovenstaande is, wij weten dat allemaal heel goed. Probleem is dat we het de 

mensen in Brussel aan hun verstand moeten krijgen. Met zijn allen moeten we onze 

collega’s in Den Haag en Brussel zoveel mogelijk informatie toespelen, we zullen er 

200% energie in moeten stoppen, naast alle moeiten die de diverse organisaties er al 

voor doen. Als ik aan mijn man vraag waarom hij nu zo graag vist dan antwoord hij 

steevast, och vroeger in de tijd van de bijbel visten ze al, de Here Jezus riep de 

vissermannen als zijn discipelen. Dan kan het toch nooit verkeerd zijn….. Ik hoop dat 

ook de rest van Europa gaat beseffen wat mijn man al jaren zegt.. 

 



Ook voor de IJsselmeervissers is er nog geen enkele zekerheid voor de toekomst, dit 

terwijl de vangsten abnormaal hoog zijn. Maar is de ervaring, wat afgepakt wordt 

krijgen we nooit meer terug…Voor het IJsselmeer betreft dat 3 maanden extra 

gesloten tijd voor paling, geen spieringvisserij en 85% beperking op de netten. 

Spiering is er ieder jaar, net als dat er nu erg veel paling is en de snoekbaarsstand 

uitermate goed is. En toch is er geen sprake van versoepeling. Werk genoeg voor 

zowel de producentenorganisaties als de politiek om te blijven proberen onze 

vissermannen aan het werk te houden.  

 

Met de rest van onze economie gaat het gelukkig goed, ook andere beroepsgroepen 

zullen uiteraard weleens tegen bureaucratie aanlopen. Zolang ze daar op ons 

gemeentehuis maar geen last van hebben!  Bij de economie willen we ook onze 

plaatselijke horeca betrekken. U kent veel ondernemers persoonlijk, doet regelmatig 

aan bedrijfsbezoeken, maar wupt u er weleens in bij onze horecaondernemers om 

een bakje koffie om eens te horen wat er bij hun speelt?  

Onze buitendijkse haven lijkt er nu toch echt te gaan komen. Is al bekend hoeveel 

kade de gemeente Urk uiteindelijk gaat exploiteren? Onze huidige werkhaven barst 

uit zijn voegen en een beetje kaderuimte is geen overbodige luxe. Zijn er nieuwe 

ontwikkelingen die de wethouder met ons delen kan?  

 

6. Financiën.  

Onze financiële situatie lijkt de goede kant uit te gaan. We eindigen met een plus, er is weer 

een beetje lucht en ruimte voor leuke dingen. Uiteraard willen we dit graag zo houden en 

zullen we goed op ons huishoudboekje moeten passen. Unie Gemeentebelangen vertrouwd 

erop dat dit in goede handen is bij dit college en dit ambtelijk apparaat. Uiteraard zullen wij 

u daarbij wel positief kritisch blijven volgen. 

 

Wij wensen u sterkte en wijsheid toe bij het uitoefenen van uw mooie ambt. 

 

 



 

 

 

UGP 



Voorzitter, 

 

Het gaat weer goed in Nederland. Althans in financieel opzicht.  De inkomsten van gemeenten 

groeiden  in 2016. De inkomsten zijn voor een belangrijk deel afkomstig van het Rijk. De 

Rijksuitkeringen vallen mee en dat merken we natuurlijk ook op Urk. We kunnen de financiële 

meevaller gelukkig weer deels terug geven aan onze burgers door ze minder OZB belasting te laten 

betalen dan eerder begroot. 

We zijn als gemeente volop in beweging! Dat zit deels in onze Urker mentaliteit die gekenmerkt 

wordt door een hands-on-mentaliteit.  

De economie mocht weer verder aantrekken en de werkgelegenheid nam sterk toe. Urk kenmerkt 

zich door een hoge arbeidsethos en lage werkloosheidcijfers. Echter zijn er ook bedreigingen, we 

denken aan de Brexit en aanlandplicht voor onze vissers. De onrust in de wereld neemt toe. Oorlogen 

en geruchten van oorlogen, aanslagen en een verdere individualisering.  

We maken ons zorgen over de stabiliteit van ons land.  De Kabinetsformatie is tot op heden niet 

gelukt. Wat de gevolgen voor onze gemeente zijn moeten we nog afwachten.   

Dus in financieel oogpunt gaat het voor de wind, echter we maken ons veel zorgen op ethisch 

terrein. We zien hierin dat de intolerantie naar christenen steeds verder toeneemt. 

Dit laatste jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen is het van belang dat we oog blijven houden voor 

heel onze samenleving. Een ieder is uniek, daarom gaan we voor maatwerk.  

We willen nu verder ingaan op de kadernota en de uitvoeringsprogramma’s in het bijzonder. 

1. Bestuur en dienstverlening   

De digitalisering neemt steeds verder toe. Het jaar  2017 is het jaar van de digitale overheid met als 

doelstelling; alles digitaal in 2020! De privacy en gegevens van onze burgers dienen te allen tijde 

beschermd en gewaarborgd te zijn! Enerzijds brengt dit alles, efficiency en gemak met zich mee, 

anderzijds moeten we het directe contact met onze burger niet uit het oog verliezen. De Urker 

Gereformeerde Partij hecht grote waarde aan bijvoorbeeld de baliefunctie en bereikbaarheid van 

onze gemeente.  Communicatie is belangrijk. Als het nu gaat om de nieuwe begrafenisverordening of 

op het terrein van het sociaal domein,  onze burgers dienen deskundig geholpen te worden.  

De gemeente moet blijven meedenken en faciliteren waar nodig. Denken in mogelijkheden en 

kansen. Denk aan de omslag van de nieuwe Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid 

de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen, zodat het straks 

bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Urker Gereformeerde Partij ziet hier 

zeker kansen voor onze gemeente.  

We moeten en mogen uitgaan van onze eigen Urker kracht, Mit enkanger…. Soms moet je over de 

grenzen heen kijken, verbinden en samenwerken waar mogelijk maar wel met behoud van eigen 

identiteit. De zelfstandigheid van onze gemeente is een belangrijk punt voor de Urker 

Gereformeerde partij. We zijn dan ook dankbaar dat onze buitendienst zelfstandig is gebleven en dat 

we de mogelijke samenwerking van onze buitendienst met de gemeente Noordoostpolder, 

gezamenlijk in het presidium hebben kunnen stopzetten. 

Nu Urk blijft groeien dient het ambtelijk apparaat ook enigszins gewijzigd te worden.  De Urker 

Gereformeerde partij wil dat de gemeente blijft investeren in haar personeel en ziet graag dat het 



ambtelijk apparaat versterkt en vooral verbreed en verdiept wordt met bijvoorbeeld een paar 

strategische adviseurs en/ of lobbyisten voor onder andere onze visserijsector. Een 20.000 plus 

gemeente verdient een professionele ambtelijke organisatie. 

Het christelijk karakter van Urk willen we graag behouden. We denken hierbij o.a. aan de 

zondagsrust! Dit is een groot goed en heilzaam voor alle mensen.  

2. Sociaal Domein  

De overheid moet opkomen voor haar burgers. Immers is zij het schild der zwakken. Urk kent een 

groot participatiegehalte dat gevormd wordt door de vele welzijnsorganisaties, verenigingen, 

stichtingen , kerken, etc.  Hebben we voldoende oog voor al deze vrijwilligers? We moeten er voor 

waken dat deze mensen overbelast worden. De Urker Gereformeerde Partij wil dan ook waar 

mogelijk ondersteuning en scholing voor onze vrijwilligers.  

De decentralisaties op het sociale domein hebben vaste vormen aangenomen. Inmiddels zijn de 

nodige ervaringen opgedaan en is er enig zicht ontstaan in de financiële aspecten. De financiële 

voordelen over 2016 zijn toegevoegd aan de betreffende reserves en voorzieningen en deze hebben 

we nodig voor de toekomst.   

Wij zijn ‘’groos’’ op onze cultuur. Wat hebben we als Urker samenleving genoten op vlaggetjesdag en 

Urkerdag!  We zijn blij dat het palenscherm een flinke re-fit  heeft ondergaan en zien uit naar de 

voltooiing van dit project. Immers moet een volk leren van zijn geschiedenis. We schrokken dan ook 

toen wethouder Brouwer (Cultuur)  ons vertelde dat er jongeren zijn die niet meer weten dat Urk 

een eiland was. Graag willen we inzetten op geschiedenis en cultuur door middel van lessen op de 

scholen. We dienen hier straks een motie voor in.  

Het Urker museum kan een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van het historisch besef bij 

onze jeugd. 

Naast al dat positieve werden wij ook mindere berichten gewaar. De verse vismarkt, een toeristische 

attractie, is verdwenen uit onze IJsselmeervisafslag. Wij betreuren deze gang van zaken en de 

opstelling van het college hierin. Wij zien dan ook graag dat hier verandering in komt en dat er actief 

gezocht wordt naar een nieuwe invulling hiervan. We begrijpen dat het college hier al mee bezig is. 

3. Ruimte en ontwikkeling 

We staan aan de vooravond van de nieuwe Omgevingswet, een wet met kansen voor ons als 

gemeente maar ook voor onze ondernemers en burgers. We moeten inzetten op deregulering en 

handhaven als de Wet wordt overtreden. Eigenlijk wat wij als Urker Gereformeerde Partij altijd al 

zeggen. Denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden.  

De verkoop van industriegronden ondervindt  na jaren van stilstand weer vooruitgang. Heeft ons 

college te weinig vooruit gedacht want onze gronden zijn nagenoeg op. De Urker Gereformeerde 

Partij wil dan ook maximale inzet voor de verwerving van nieuw industrieterrein. Immers is de 

economie de motor waar alles financieel om draait. We hebben duizenden jongeren waarvoor we 

arbeidsplaatsen moeten realiseren. We zijn zeer verheugd met de Maritieme Servicehaven die vooral 

dankzij de inzet van de Provincie Flevoland en  het doorzettingsvermogen van onze Urker  

ondernemers gerealiseerd gaat worden.  

De woningmarkt trekt steeds verder aan. Betaalbare woningen voor onze starters is een must. Er is 

een grote behoefte aan woonruimte binnen onze gemeenschap. Schokkerhoek is daarbij onmisbaar! 

Grenscorrectie is nodig om Urk verder te laten groeien.  De derde brug komt eindelijk in zicht. 



4. Leefomgeving 

We hebben recent raadsbreed het IBOR ( Integraal Beheer Openbare Ruimte ) vastgesteld. Het 

beheer van de openbare ruimten zal veranderen en versoberen. Hierin liggen kansen voor de buurt 

en de scholen. In de gemeenteraad zijn diverse suggesties geopperd om bijvoorbeeld verenigingen 

en buurtvereniging hierin een rol te geven. Vraag: Kan het college al een tipje van de sluier 

oplichten? Indien we geen medewerking zien van verenigingen, buurtverenigingen dan maken we 

ons ernstig zorgen omtrent de openbare ruimten en zal het onkruid verder het straatbeeld ontsieren. 

Monumenten zijn er voor ons nageslacht, een gedenkteken van wat er in het verleden heeft 

plaatsgevonden. Deze monumenten dienen goed en zorgvuldig te worden onderhouden. In 

bijzonderheid denken we aan het oorlogsmonument dat in slechte staat verkeerd. De Urker 

Gereformeerde Partij ziet deze graag voor volgend jaar mei hersteld en heeft reeds een mondelinge 

toezegging van wethouder Brouwer (cultuur) ontvangen en zien uit naar het resultaat. 

Binnen onze leefomgeving is de infrastructuur van groot belang. Veiligheid staat voorop bij de Urker 

Gereformeerde Partij.  De belevingswaarde is hierbij belangrijk. Vandaar dat wij ook het 

collegevoorstel van rotonde Rotholm/Vlaak/ Toppad steunen. De werkzaamheden bij de 

‘’Slikhoogte’’ naderen zijn voltooiing.  Veel jongeren en ook ouderen maken dagelijks gebruik van het 

openbaar vervoer. De Urker Gereformeerde Partij ziet graag dat het college inzet op snellere en 

betere busverbindingen. Het vliegveld in Lelystad ontwikkelt zich snel en wordt vergroot. De Urker 

Gereformeerde Partij is zich terdege bewust dat goede bereikbaarheid een groot goed is. Daarom 

moet ook het openbaar vervoer richting dit vliegveld onze aandacht hebben.    

De Urker Gereformeerde Partij is blij dat het college een rondje om Urk middels de dijkovergang bij 

het “watervalletje” mogelijk gaat maken. De gemeenteraad heeft hiervoor vanuit het positieve 

rekeningresultaat 2016  een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld. 

5. Economie en Samenleving 

Onlangs was ons koningspaar te gast op ons mooie dorp. Ze hebben daar iets mogen zien van het 

maritieme cluster.  We moeten blijven inzetten op de doorontwikkeling van onze maritieme en 

visserij gerelateerde activiteiten. De IJsselmeervisafslag speelt daarbij een belangrijke rol. Wat ons 

betreft zien we veel meer mogelijkheden voor de IJsselmeervisafslag in relatie met het promoten van 

vis bij onze toeristen. Met de ZZL- gelden* (Zuiderzeelijn gelden) kon u als college flink investeren in 

ons havengebied. Dat is belangrijk omdat dit stukje beschermd dorpsgezicht ons visitekaartje en 

eerste indruk is.  

De Urker Gereformeerde Partij maakt zich ernstig zorgen aangaande de Brexit en de invloed voor 

onze vissers hierop. Het brengt onzekerheid in zo’n 100 Urker gezinnen. Het is tijd om als 

visserijgemeenten nog meer gezamenlijk op te trekken. Wat de Urker Gereformeerde Partij betreft 

neemt onze gemeente hier een prominente rol in. Dit geldt ook aangaande de pulsvisserij en de 

aanlandplicht.  

We vernemen aanhoudende problemen aangaande de stroomvoorzieningen op het bedrijventerrein. 

De schade loopt steeds verder op. Welke rol ziet het college hierin om samen met onze ondernemers 

op te trekken zodat deze problemen, met grote financiële gevolgen, tot het verleden behoren?  

6. Financiën 

De Urker Gereformeerde partij maakt graag een uitzondering en spreekt zijn waardering uit voor alle 

collega’s in de gemeenteraad. In de auditcommissie (financiële commissie) hebben we  lastige tijden 



gekend. Er moest immers flink bezuinigd worden vanwege de financiële crisis. We zijn ambtelijk door 

Wim Zoer en Menno Hakvoort  ontzettend gefaciliteerd. Dank daarvoor! Ook de plezierige en 

constructieve  samenwerking in de auditcommissie steken we niet onder stoelen en banken. 

Na jaren van flinke bezuinigen, ombuigingen en verhogingen van de OZB hebben we een groot 

overschot gedurende het jaar 2016 kunnen realiseren. (€ 1.248.276). Dit komt mede door een 

hogere uitkering van het gemeentefonds. De Rijksuniversiteit Groningen doet elk jaar een uitgebreid 

onderzoek naar de gemiddelde belastingdruk van de gemeenten. Volgens dit onderzoek stijgt Urk op 

deze ranglijst. De fractie van de Urker Gereformeerde Partij is voor lastenverlichting voor onze 

burgers waar het mogelijk is. Vanzelfsprekend vindt de Urker Gereformeerde Partij het dan ook dat 

we als gemeente nu een deel aan onze burgers teruggeven.  

Voorzitter, we zijn de programma’s kort langs gegaan en hebben er het een en ander uitgelicht. We 

mogen ook dit jaar weer verder werken en besturen aan onze mooie gemeenschap zo de HEERE het 

geeft. Die verdienste ligt niet in onszelf want hoe dikwijls hebben wij het verzondigd. Ons doel 

gemist! Nog mogen we zijn in het heden der genade, de wel aangename tijd der zaligheid. Er is 

redding en verzoening in het bloed van de HEERE Jezus Christus. En alleen daarom mogen we nog 

weer verder gaan, verder op weg naar die dag dat Hij wederkomt. Elkander dienen door de liefde. 

Die dienende houding wensen wij dan ook ons college, onze ambtelijke dienst en al onze inwoners 

toe. De Heere schenkt genade, omdat Hij genade wil schenken. Dat komt niet omdat u Hem kunt 

behagen, maar omdat de genade Hem behaagt. Die genade wensen wij u als college , u als collega’s 

in onze gemeenteraad en onze ambtelijke dienst van harte toe. 

 

Fractie Urker Gereformeerde Partij  

Jan Hakvoort 

Willard Woord  

*financiële compensatie vanuit de landelijke overheid vanwege het niet doorgaan van de Zuiderzee 

spoorlijn. Dit bedraagt vele miljoenen welke geïnvesteerd moeten worden in economische en 

toeristische doeleinden.  

    


