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Geachte voorzitter,
Het is een bewogen jaar geweest wat er politiek gezien achter ons ligt. Het jaar waarin de
gemeentelijke verkiezingen zijn geweest en waarna een tijd van schijnbare rust het weer volop
werken is voor een ieder in dit huis.
Noemden wij vorig jaar nog dat ons land, Europa en grote delen van de wereld in de greep waren
van de financiële crisis, nu slechts 1 jaar later, lijkt het wel of het nog erger geworden is.
Wij horen en zien vele schrikkelijke dingen om ons heen in de wereld:
Oorlogen – burgeroorlogen, terroristische aanslagen, mensen die elkaar doden vanwege hun
geloofsovertuiging en ga zo maar door.
Hoelang zal de verdraagzaamheid in ons land nog stand houden. Ook in ons land merken wij dat
de tolerantie richting christenen en hun levensovertuiging minder wordt. In politiek Den Haag is dit
helaas al merkbaar.
Gelukkig mogen wij nog in alle rust en vrede als Raad van Urk de belangen vertegenwoordigen en
behartigen van al onze burgers. In gezamenlijkheid optrekken en het goede voor elkaar te zoeken,
dat is de wens van de SGP, maar naar wij gevoelen ook van de gehele Raad en dat is een grote
zegen. Een zegen van God waar wij zo snel overheen leven wanneer alles goed gaat, maar
waarbij we door het wereldgebeuren weer eens even bij stil behoren te staan.
Niet alleen deze problemen met betrekking tot vrijheid en tolerantie baren ons en velen met ons
zorgen, maar ook nog steeds het financiële gebeuren. Landelijk horen wij dat de crisis vanuit een
dieptepunt omhoog kruipt maar daar is helaas voor veel burgers en bedrijven nog niet veel van te
merken.
Toch mogen wij weten en geloven dat de HEERE alles bestuurt naar Zijn wil en raad. Dat is voor
ons mensen wel eens moeilijk maar tegelijk is het een geruststelling en bemoediging dat God alles
in Zijn hand heeft en dat ook wanneer het soms moeilijk gaat Hij degene is die van ons weet en op
ons gebed uitkomst wil schenken.
De HEERE schenke ons allen dat gebed om voor en met elkaar te bidden en te danken om zo het
goede voor elkaar te zoeken tot eer van Zijn grote Naam.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Graag willen wij ingaan op de Kadernota 2014 geheten “Koers en vaart houden” en wil dan
ook de structuur van de programma`s, zoals die ook in hoofdstuk 2 is geordend, van een
kort commentaar voorzien.
Als eerste, Bestuur en dienstverlening
Het overheidsbestuur richt zich op de samenleving en staat ten dienste van de burger. Dit betekent
voor Urk dat de SGP streeft naar een gemeentebestuur dat functioneert dicht bij de burger. Dat
vraagt om een zorgvuldige luisterhouding en vervolgens een actieve betrokkenheid op het geheel
van de samenleving.
Het doet ons dan ook goed wanneer wij kunnen constateren dat het college samen met het
ambtelijke apparaat dit in de praktijk brengt. Niet alleen, maar juist met andere partijen.
Wij willen in dit verband het symposium over de participatiesamenleving noemen die pas
gehouden is in de Koningshof waar de gemeente in samenwerking met Caritas een voor- en
toelichting heeft gegeven op de komende ontwikkelingen in de Zorg.
Ook de ouderbetrokkenheid van het leerlingenvervoer, de inspraak bij de nieuwbouw-plannen van
de voormalige Vuurbaak zijn hier goede voorbeelden van.
Maar we zijn er nog niet. Juist de komende jaren zal de gemeente in de communicatie naar de
burgers toe alert moeten zijn!

Wij begrijpen dat communicatie heden ten dage veel digitaal gebeurt, maar willen de gemeente
erop wijzen dat juist onze oudere mensen niet zo digitaalvaardig zijn en zij zijn een doelgroep die
zeker niet vergeten mag worden in onze samenleving. Het zijn de mensen die Urk gemaakt
hebben tot wat Urk nu is, een parel van Nederland.
Komen wij bij een heikel punt dat ons als SGP zorgen baart en dat is de ontwikkeling van het ICT
gebeuren binnen ons gemeentehuis. Wij weten uit ervaring dat het nodig is om goed bij te blijven,
maar wij hebben wel vragen bij de bedragen die in de kadernota zijn gereserveerd voor deze
afdeling. Het zijn nu de kaders die worden voorgesteld, daar kunnen wij mee leven, maar de SGP
ziet uit naar de geplande bijeenkomst waar een uitgebreide toelichting met betrekking tot het ICT
gebeuren op de agenda staat. Die zal helderheid moeten verschaffen.
Verder zien wij in dit programma dat de punten uit het coalitieakkoord, met name behoud van de
IJsselmeerafslag en aanbestedingen voor zoveel als mogelijk voor lokale partijen, zijn opgenomen
en dat geeft een goed en vertrouwd gevoel dat wij op de goede koers liggen.
Sociale agenda
Afgelopen donderdag hebben wij de presentatie kunnen bijwonen, met betrekking tot de
ingrijpende veranderingen in de zorg. Er wacht ons een grote uitdaging in de komende periode,
om zo goed mogelijk gestalte te geven aan deze veranderingen.
Dit betekent ook dat de ondersteuning in meerdere mate zal worden verwacht van particuliere
initiatieven. Wij pleiten dan ook voor een goede ondersteuning aan bijvoorbeeld de mantelzorgers,
maar ook de vrijwilligers van Caritas.
We vragen ook de wethouder om regelmatig naar de raad terug te koppelen, in welke fase deze
transities zich bevinden.
De SGP wil ook aandacht vragen voor de mensen waar de zorg echt nodig is. Wij willen er ook op
toezien dat het weinige geld dat ontvangen wordt, echt naar de mensen gaat die dit het meest
nodig hebben. De SGP zal er dan ook op toezien dat er steeds goede zorg zal zijn voor die
kwetsbare groepen die dit zo nodig hebben.
Aan de andere kant ziet de SGP goede mogelijkheden om scholen en kerken te betrekken bij
diverse onderwerpen als de zorg, speciaal onderwijs en jeugdbeleid.
De SGP is ook verheugd om te zien dat met een kerkelijk platform, hier veel aandacht aan wordt
besteed.
Ruimte en ontwikkeling
Urk is een groeiende gemeente. Nog altijd hebben we het hoogste geboortecijfer van ons land en
groeit ons inwonersaantal. Wanneer bereiken we de 20.000? Ook jonge mensen blijven in
tegenstelling tot onze buurgemeente Noordoostpolder op Urk wonen of keren na hun studie weer
terug naar de Bult. Wij zijn dan ook blij dat we vorig jaar de eerste startersleningen konden
verschaffen. Hoe is de stand van zaken op dit moment? We moeten ons hard blijven maken voor
onze vele jonge mensen. Er moeten betaalbare starterswoningen zijn en blijven in een
kindvriendelijke en groene buurt met voldoende parkeergelegenheid. Een goede infrastructuur is
hierbij van groot belang. Verheugd is de SGP met de in aanbouw zijnde Harmpje Visserschool
welke in een grote behoefte voorziet in onze jongste kinderrijke wijk. Alsmede het kind-centrum
welke een belangrijke plaats zal gaan innemen binnen ons dorp. We zijn blij met de subsidie voor
zonnepanelen. Kunnen we een energie neutrale wijk op Urk realiseren? Laat ondernemers en
burgers meedenken over invulling van nieuwe dan wel bestaande wijken. We kennen op Urk
enkele inbrei locaties waaronder o.a. Locatie Wilhelminaschool. Kan hier net als bij de herinrichting
van locatie "vuurbaak" de buurt in participeren? Hoe groter het draagvlak hoe beter de invulling tot
zijn recht komt meent SGP. De gemeente moet een faciliterende rol vervullen, stel u daarbij
constructief en meedenkend op richting ondernemers en burgers. We denken aan de toekomst
van onze bedrijventerreinen. Vorig jaar hebben wij als SGP in onze algemene beschouwingen
gerefereerd aan onze ZZP'ers die niet zitten te wachten op grote stukken grond maar wel interesse
hebben in kleine kavels. Langzaam is economisch herstel te zien, hoe speelt het college hier op
in? Trek grote bedrijven naar de (Economische) parel van Flevoland. De plek aan het IJsselmeer
en nabij de A6. We denken aan de buitendijkse haven maar zeker ook aan het bestaande

bedrijventerreinen, in de kadernota missen we revitalisering "Westgat" maak het aantrekkelijk om
hier te vestigingen, we hebben veel arbeidsplaatsen nodig voor nu en zeker voor de toekomst!
Leefomgeving
Gods goede schepping moeten we bouwen en bewaren. Een schoon milieu, waaronder ook het
openbaar groen en water valt, moet onze aandacht hebben. Hier geldt het rentmeesterschap bij
uitstek. Het duurzaam inrichten van onze leefomgeving is hierbij het uitgangspunt. Wij willen
vervuiling en uitputting van grondstoffen voorkomen door duurzaam te bouwen. Graag willen wij
actief meewerken bij de aanschaf van zonnecollectoren door particulieren en het bedrijfsleven. Met
name bij de invulling van de Oranjewijk zien wij hier grote kansen voor onze burgers en bedrijven.
Ook het optimaal scheiden van afvalstromen biedt kansen voor de gemeente Urk. Bovendien
kunnen al deze maatregelen de nodige besparingen opleveren.
De verkeersproblematiek in het oude dorp moet snel worden aangepakt. Het realiseren van goede
parkeervoorzieningen, voorzien van camerabewaking aan de rand van ons oude dorp is hierbij een
voorwaarde. Vrachtauto’s moeten uit de oude dorpskern worden geweerd. Essentieel is de
inspraak en betrokkenheid van de omwonenden. Het is bij uitstek de kwaliteit van hun
leefomgeving.
Met grote belangstelling zien wij de aangepaste horecanota tegemoet. Een nota met visie voor de
toekomst van onze jeugd waarbij veiligheid en gezondheid op de eerste plaats staan. Een goede
samenwerking tussen de horecaondernemers en de gemeente moet hierbij het fundament zijn. De
gezamenlijke voorlichting en training over alcohol en drugsgebruik “Bar-Code” is hierbij een goede
aanzet geweest. Alcoholmatiging en regulering is voor de SGP een van de belangrijkste peilers
onder het jeugdbeleid op Urk. De beleidsregels aangaande de jeugdhonken zullen binnenkort
worden geëvalueerd. Wat de SGP betreft zijn beter toezicht en een effectieve handhaving hierbij
leidend.
Via een speelplaatsenplan kunnen speelterreinen en speeltoestellen op een goede manier over de
gemeente worden verdeeld. Een goede afstemming op diverse doelgroepen en leeftijden is hierbij
van groot belang. Met wijk- en buurtverenigingen kunnen afspraken over gezamenlijk beheer en
toezicht worden gemaakt.
Economie en samenleving
De IJsselmeer- en Noordzeevisserij bevindt zich in zwaar weer, daarom ziet de SGP graag dat er
iemand aangesteld wordt die zich volledig gaat bezighouden met de visserij en de lobby in Den
Haag en Brussel.
De SGP is van mening dat er gekeken moet worden naar de slagkracht en efficiëntie van ons
ambtelijke apparaat, juist met name de acquisitie naar andersoortige economie biedt kansen. De
komende jaren komen er veel nieuwe werkzoekenden bij in onze gemeente, . Gedegen en
gedurfd beleid kan werkgelegenheid creëren. Regeren is vooruitzien!
Wat betreft de SGP kunnen we niet snel genoeg beginnen met de realisatie van de buitendijkse
haven. Immers dit project zal nieuwe bedrijven aantrekken naar Urk zodat de werkgelegenheid
hierdoor gestimuleerd zal worden. We verwachten een actieve rol van de gemeente samen met
het bedrijfsleven. We zien met verwachting uit naar de presentatie van de wethouder.
-

Vraag: op welk termijn kunnen wij de presentatie van de wethouder tegemoet zien?

Het aanbestedingsbeleid moet op een transparante en heldere manier worden toegelicht zodat
met name Urker bedrijven mee kunnen doen aan projecten op Urk.
De SGP is van mening dat met name de cultuurhistorische uitstraling van Urk werkgelegenheid en
inkomsten zal bevorderen. De ‘parel oppoetsen’ is hier een omvangrijk onderdeel van. Als SGP
denken wij graag mee met de totstandkoming van de verschillende projecten. De SGP is er een
voorstander van om met name de Urker kerken hierbij te betrekken.
Financiën
Per 1 januari 2015 worden er, zoals een ieder weet, door het kabinet vele taken gedecentraliseerd
naar de gemeenten. Decentralisatie van taken gaat helaas gepaard met bezuinigingen in het

nadeel van de gemeenten. De komende jaren zijn voor onze gemeente zeker niet makkelijk te
noemen.
De afgelopen week hebben we gezien hoe het kabinet bijna wanhopig zocht naar draagvlak voor
de superprovincie. De superprovincie gaat (vooralsnog) niet door. Het lijkt wel strategisch beleid
van het Rijk dat men bewust diverse taken naar gemeenten decentraliseert in de hoop dat
gemeenten zelf willen fuseren met buurgemeenten.
Hoe lang zal de gemeente Urk nog zelfstandig blijven?
Het college is vorig jaar samen met de auditcommissie en daarna natuurlijk in de gemeenteraad
actief op zoek geweest naar bezuinigingen o.a. door het schrappen van taken. Dit is grotendeels
gerealiseerd. Als gevolg van het rijksbeleid zal er voor de begroting 2015 wederom 9 ton bezuinigd
moeten worden. Een bijna onmogelijke opgave! We worden voor het WMO budget met ongeveer
40% gekort. Onze burgers gaan dat zeker merken. Voor ons als raad een moeilijke taak.

Voorzitter wij ronden af. Het lijkt wel of dat wij steeds moeten bezuinigen op onze financiële
middelen. De afgelopen jaren werden we steeds gekort, ook nu weer. Toch zien wij dat de
gemeente Urk met haar inwoners iedere keer de hand aan de ploeg slaat en niet bij de pakken
neerzit, maar doet wat haar hand vindt om te doen om zo tegenstand te bieden tegen de mineur
van alle dag. Een volk dat zich bij tegenslagen niet gelijk overgeeft maar juist naar elkaar toe wordt
gedreven om zo samen de moeilijkheden te boven te komen.
Voorzitter, u mag burgemeester zijn van een uniek dorp met een bijzonder veerkrachtig volk.
Wij wensen u en uw gezin, het college, ons ambtelijk apparaat, vorstenhuis en overheid met alle
inwoners van Urk, Gods onmisbare zegen en nabijheid toe voor nu en de toekomst.
Ik dank u.

Kadernota 2014 ChristenUnie Urk
Bezuinigingen, ombuigingen, decentralisaties, transities. Het is om moedeloos van te worden. De
miljoenen vliegen je om de oren. Niet om uit te geven maar om te bezuinigen.
Voorzitter. De ChristenUnie maakt zich ernstige zorgen. We krijgen veel taken als gemeente Urk
op ons bord, grote verantwoordelijkheid inzake de zorg. Wij moeten mensen gaan vertellen dat zij
de zorg die ze nu gewend zijn in de toekomst niet meer kunnen krijgen. Pijnlijke maatregelen die
veel mensen zullen treffen en inzet van de naasten zullen vragen. Hoeveel kun je van vrijwilligers /
mantelzorgers vragen? Wat kan de rol van de kerken zijn?
Als we de kadernota van 2014 lezen dan benauwd het ons. Gelukkig gebruiken we als gemeente
Urk hét kompas “Gods Woord” om onze gemeente te besturen. Dat geeft hoop en bemoediging.
Voor ons als raad en u als college maar zeker ook voor onze ambtenaren die de taken moeten
uitvoeren.
Voorzitter, alle lucht is uit de begroting geperst. We hebben al miljoenen bezuinigd en nu komt er
weer een noodzaak aan om nogmaals meer dan één miljoen om te buigen. Er is geen geld voor
extra’s, sterker nog, we moeten een tandje terug. Durven we dat als gemeenteraad. Of verkopen
we liever beloften aan onze burgers die we uiteindelijk niet kunnen verwezenlijken. Dat is een
vraag die we ons zelf moeten stellen.
Gelukkig kunnen we als gemeente dankzij de ZZL gelden en het ingestelde investeringsfonds nog
investeren. Juist in crisistijd is het belangrijk om als overheid te investeren waarmee we
economische activiteit versterken. Hopelijk volgt het bedrijfsleven. De Noordvleugel provincie gaat
niet door. Wij hebben ons al uitgesproken voor een ongedeeld Flevoland en zijn blij dat dit
onrealistische plan nu van de baan is. We hebben veel te danken aan de provincie Flevoland.
Voorzitter, u wilt toewerken naar een meer controlerende rol en besturen op hoofdlijnen van de
gemeenteraad. Dat is een behoorlijke ambitie die wij niet direct zien slagen. Het college wil dat
bereiken door eerder te informeren en opiniërende vergaderingen te houden. Dat is mooi... maar
dan moet er wel iets mee gedaan worden. Als het college de opinie van de raad vraagt maar toch
haar eigen weg volgt in het beleid, dan zal het niet gaan werken maar eerder leiden tot gesteggel,
verloren tijd en energie. De ChristenUnie wil de nieuwe opzet dus een kans geven maar dat vraagt
ook een switch bij het college.
Voorzitter. 10 ambities... tja prima geformuleerd, breed geformuleerd. De ChristenUnie vraagt zich
echter af of dit er allemaal bijgehaald moet worden in de kadernota. Voegt het iets toe? Geeft het
juist niet meer reden tot discussie. Alles wat je opschrijft daar wordt over gedebatteerd. Wij vragen
ons af of het wel nodig is om dit in de kadernota op te nemen.
De kadernota is desalniettemin overzichtelijk, toch hebben we als ChristenUnie een vraag. Is het
niet mogelijk om nog meer met kleurcoderingen te werken. Zeker bij het opstellen van lijstjes en
cijfers. Plus is min en min is plus soms is plus toch weer plus! Voor financiële mensen
waarschijnlijk gesneden koek. Maar voor de rest van ons?… Rood kost ons geld, groen levert geld
op. Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel om met de belastingdienst te spreken.
In de kadernota wordt gesproken over de individuele studietoeslag (blz 11). De wethouder heeft er
al iets over gezegd in de commissie. Wel blijft de vraag wanneer komt daar een verordening voor?
In de kadernota wordt daar vanuit gegaan.
We zijn blij dat de plannen voor het zwembad rond zijn voor alle doelgroepen! Voorzitter, wanneer
kunnen we zwemmen?
Voorzitter, sport is o zo belangrijk. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Daarom vinden we
het ook mooi dat de sportzone is benoemd. Onmiskenbaar van wezenlijk belang voor Urk. Wat ons
betreft mag de Hapkidovereniging bij de opening van hun gebouw ook voor de sportzone de
“aftrap” doen. Toch moeten we ook tarieven verhogen en alleen verantwoord investeren. We
hopen dat het college met SVU tot goede afspraken kan komen omtrent de betaling van de huur
van de sportvelden. Wellicht is het ook goed om eerder en beter te communiceren met dergelijke
verenigingen als er veranderingen op komst zijn. Vrijwilligers zijn het, met een grote passie voor
sport en veelal ook voor onze jeugd. Die moeten we koesteren.
In de lijstjes met kernpunten zouden we ook graag een kleurcodering aanhouden om het lees- en
controleerbaar te houden. We zien bijvoorbeeld op blz 16 een visie op het speelruimtebeleid. Wat
wordt daar mee bedoeld? Duurt dat vier jaar? We missen eigenlijk een begin- en een eindtijd.
Laten we vooral geen derden inhuren om daar een visie op te schrijven, dat kunnen we zelf ook.
Geen dure onderzoeken, we kunnen het niet genoeg benadrukken. En dit is maar één voorbeeld
er staan er talloze in deze nota.

ICT blijft een dure aangelegenheid. De ChristenUnie vindt dat de organisatie moet beschikken
over goede en deugdelijke apparatuur en programmatuur. Maar de bedragen voor onderhoud van
applicaties liggen ons inziens wel heel hoog, € 152.000,- extra. Voorzitter u hebt een duidelijke
uitleg toegezegd. Graag zouden we daar graag een splitsing tussen vervangingsinvesteringen en
onderhoud zien. Zodat we meer inzicht krijgen in dit onderdeel.
Een andere bemensing bij de balie vinden we prima maar wij zijn niet voor een beperkte
openstelling. De burgers moeten goed terecht kunnen bij de gemeente, ook op vrijdagmiddag.
Onder programma 4 wordt het doorontwikkelen van de afvalinzameling benoemd. Daar zijn in
eerdere sessies de fracties al over gepolst. Ook hier zegt de ChristenUnie het nog maar een keer.
Als u wilt dat wij op hoofdlijnen besturen dan moet u wel naar die hoofdlijnen luisteren. De
ChristenUnie is er een tegenstander van om de grijze container eens in de vier weken op te halen.
Meer woorden gaan we er niet aan vuil maken.
Ook gaan we er vanuit dat er geen vervangingsinvesteringen meer gedaan worden in de
IJsselmeervisafslag. Immers de omzet staat onder druk en het zal alleen maar erger worden.
Voorzitter, we verwachten eigenlijk niets van het concept thuiswerken en dan het gemeentehuis
voor een deel verhuren. We hadden onze twijfels er al over bij de vorige kadernota. Laten we er
niet te veel in investeren want straks werkt het niet. Dan zijn de investeringen gedaan. Fysiek
aanwezig zijn, elkaar spreken en ontmoeten is toch de kracht van elke organisatie.
Voorzitter de gemeentelijke belasting stijgt. In 2018 tot 953 euro gemiddeld. Dat lijkt veel en dat is
veel. Aan de andere kant doen we als gemeente ook heel veel. Het zou mooi zijn als we in een
kort overzicht duidelijk zouden kunnen maken waar we het allemaal aan uitgeven. De mensen
beseffen het vaak niet dat we bijvoorbeeld aan leerlingenvervoer 680 duizend euro uitgeven. De
Bibliotheek ruim 470.000 euro, de sportvelden 266.000 euro het zwembad 585.000 euro de
begraafplaatsen krap 300.00 euro, Veiligheid ruim 600.00 euro, jeugdwerk ruim 300.000 en ga zo
maar door. We doen onnoemelijk veel als gemeente voor onze burgers en dat mogen we best
eens duidelijk maken. Bijvoorbeeld in een uitgavenwijzer als bijlage in de combinatie aanslag.
(motie)
Voorzitter veel zaken in deze kadernota kunnen wij als ChristenUnie achter staan. De
verkeersproblematiek oude dorp. De aanbestedingsnota het participeren van burgers bij
besluitvorming rond hun eigen buurt enzovoort. Dat is mooi en we hopen dat het tot een goede
uitvoering komt.
Voorzitter wij zullen het u niet moeilijker maken dan het is. We zullen afwachten waar u mee komt
ten aanzien van de ombuigingen en we zullen u steunen om onze begroting sluitend te houden.
Moeilijke keuzes moeten gemaakt worden maar het is niet anders. Toch kunnen we niet anders
dan ook dankbaar zijn voor alles wat we nog hebben en kunnen doen. Als we kijken naar de
wereld om ons heen, armoede, geweld, christenvervolging enz. Iets om bij stil te staan en te
gedenken in onze gebeden.
De ChristenUnie wenst u “het college” en de medewerkers Gods onmisbare zegen toe voor nu en
in de toekomst.

Algemene beschouwingen CDA fractie 2014
Voorzitter,
Het is goed om één keer per jaar stil te staan bij de koers die we als gemeente Urk willen varen;
zeker nu een college en een nieuwe gemeenteraad zijn aangetreden voor de komende vier jaar:
2014-2018. Precies een eeuw na de verschrikkelijke Eerste Wereldoorlog waarin een letterlijk tot
op het bot verdeeld Europa een hele generatie jongemannen de dood in joeg. En 70 jaar na Dday, het begin van de bevrijding van de Nazi-overheersing in Europa, met de Holocaust als
zwartste dieptepunt in de menselijke geschiedenis. Het is goed om daar bij stil te staan in een
moment van respect en bezinning, zoals we ook op 3 en 4 mei hebben gedaan.. Dan mogen wij
onze dankbaarheid betuigen dat wij ons politieke werk mogen doen in vrede en vrijheid. En dat
hebben wij niet aan onszelf te danken…
Het is ook een goed moment om als politieke partij stil te staan bij de vraag waar je het nu eigenlijk
voor doet, al die inspanningen voor de samenleving en het openbare bestuur van onze mooie
gemeente Urk. Wat zijn onze kernwaarden, en hoe proberen we die concreet te vertalen in
praktische politiek voor de komende periode.. Wij doen dit vanuit onze christelijke identiteit. Wij
doen dit zoveel mogelijk samen. Samen met de burgers, maatschappelijke organisaties en het
bedrijfsleven. Samen ook met het college en de andere raadsfracties, …….. samen met elkaar.
Daarbij is onze rol die van constructieve oppositie. We moeten elkaar scherp houden,
transparantie van beleidsprocessen bevorderen, en er voor zorgen dat eenzijdige belangen niet
kunnen overheersen bij het maken van beleidskeuzes.
Voor ligt de kadernota 2015 en volgende jaren. Als alle punten goed aan de orde moeten komen
hebben we heel wat meer tijd dan 15 minuten nodig. Het CDA heeft daarom een paar punten
uitgelicht. Niet dat zaken die niet genoemd zijn dus onbelangrijk zijn, maar deze komen op de
komende agenda’s zeker ter sprake.

Voorzitter, we staan aan het begin van alweer een bezuinigingstraject. Ditmaal 9 ton naast de bijna
2 miljoen waar we al mee bezig zijn.
Het CDA kan daarom niet zonder slag of stoot instemmen met een uitbreiding van het budget ICT.
We komen hier in de begrotingsvergadering zeker op terug. Dat geldt ook voor de uitbreiding van
de wethoudersformatie met 12,5 %. Niet dat onze wethouders niet hard werken, want wij zijn ervan
overtuigd dat ze zich enorm inzetten voor de Urker samenleving. Het CDA vindt dat geen goed
signaal richting onze burgers. Ruim 30.000 waar moeten we het vandaan halen? 30.000 extra,
terwijl we 9 ton moeten bezuinigen. Hier kan het CDA niet mee instemmen.
De transities bieden het CDA grote zorgen. We praten over zorg op maat, maar eigenlijk is de
bedoeling dat je jezelf met je familie maar moet redden. Dan mogen we dankbaar zijn dat we op
Urk leven. Dat we een samenleving hebben waar we naar elkaar omzien. Moeilijk wordt het zeker,
maar in de Urker kracht, in de liefde voor onze naaste gaan we dit redden. Moeilijke keuzes,
misschien zelfs wel pijnlijke keuzes moeten er worden gemaakt. Het CDA zal erop toezien dat
middelen evenredig worden verdeeld. Er moeten duidelijke criteria komen voor de inzet van
middelen. Criteria die er voor zorgen dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. En dat
middelen daar terecht komen waar ze het hardst nodig zijn, zonder aanziens des persoons.

Door de bezuinigingen op zorg zullen bepaalde voorzieningen niet meer exclusief aan burgers
verstrekt worden. Het is beter om bepaalde voorzieningen op een openbare plaats aan te leggen
zodat meerdere burgers daar gebruik van kunnen maken.
Een voorbeeld daarvan is een rolstoelschommel. Een voorziening die door veel mensen kan
worden gebruikt en is daardoor een effectieve inzet van schaarse middelen. Het CDA zou deze
graag realiseren in het Wilhelminapark. Door deze voorziening daar te plaatsen zorg je gelijk voor
sociale contacten voor onze lichamelijk gehandicapte jeugd. Het CDA komt hiervoor straks met
een motie.
De visserij.
Of het nu gaat om de ijsselmeervisserij of onze noordzeevissers, we blijven tegen allerlei regels uit
Brussel en Den Haag oplopen. We hopen dat u met het bekende netwerk met uw lobby mee kunt
werken om de theorie van de regelgeving en de praktijk van de vissers met elkaar in
overeenstemming kunt brengen. Het CDA heeft al jaren bij de kadernota aangegeven dat er een
onderzoek moet komen naar verzelfstandiging van de IJsselmeervisafslag. Maar denkt dat het nu
te laat is om te nu nog te onderzoeken, mede door de enorme opgelegde vangstbeperking. Het is
nu zaak om te onderzoeken wat we met de IJsselmeervisafslag als gebouw willen gaan doen.
Misschien moet het wel als toeristische activiteit opgezet worden.
Rentmeesterschap.
Programma 4 in de Kadernota gaat over de doorontwikkeling van het afvalinzamelingssysteem.
Betere scheiding is nodig van o.a. plastic, glas en oud papier. Om hier een eerste stap te zetten wil
het CDA het GEMAC-systeem vervolmaken. We zijn met GEMAC op de goede weg, de burger is
er tevreden over. In het systeem ontbreekt echter nog 1 stap: het afschaffen van de afvaltarieven
op de milieustraat. Net zoals we ook met het GEMAC voor het inzamelen niet betalen per lediging
of per kg. Het is een burger niet uit te leggen dat voor het afhalen niet per kg wordt betaald en voor
het brengen wel. Dit heeft als gevolg dat veel recyclebaar afval in de grijze container wordt
gestopt, terwijl op de milieustraat gescheiden kan worden. Door deze maatregel kunnen we
bereiken dat het scheidingspercentage toeneemt. De maatregel kan worden gefinancierd door een
geringe verhoging van de afvalstoffenheffing en de besparing door betere scheiding. Resultaat:
hoger scheidingspercentage en meer gemak voor de burger. Het CDA komt hiervoor met een
motie.

Het zwembad.
De raad heeft 2 jaar geleden geld beschikbaar gesteld voor de ver- en nieuwbouw van ons
zwembad. Sindsdien horen wij van de zijde van het college weinig en vanuit de bevolking komen
alarmerende berichten ons ter ore.
Voorzitter, wij maken ons zorgen over een aantal zaken rondom de nieuw/verbouw van ons
zwembad. Een groot en belangrijk project met de kans om het nu in 1 keer goed te doen, met het
oog op de toekomst.
Belangrijk punt voor het CDA is dat het zwembad met al haar voorzieningen toegankelijk moet zijn
voor iedereen. Een praktisch voorbeeld: de breedte van de bankjes in de kleedkamer zijn te smal
voor mensen met balansproblemen. Een ander punt: er is 1 kleedruimte, annex douche, annex
invalidentoilet. Als iemand zich daar omkleedt is de ruimte niet meer toegankelijk voor iemand
anders. We zijn bezig een doelgroepenbad te realiseren, waarbij dus 1 persoon per keer gebruik
van kan maken. Nu we het toch over dat doelgroepenbad hebben, zorg er dan voor dat dit voldoet
aan de eisen en normen van de verzekeraars. Op deze manier zal er veel meer gebruik van deze
voorziening gemaakt worden en dit is ook nog eens goedkoper dan dat we onze burgers naar

zwembaden buiten Urk sturen met de daarbij horende reiskosten. Positief punt in het kader van de
zorgbudgetten.
Het wedstrijdbad voldoet niet aan de regels van de KNZB. Het is toch eigenlijk belachelijk dat we
ons zwembad voor zoveel geld verbouwen en dat we dan niet eens aan de officiële eisen voldoen
met als gevolg dat we op Urk straks geen wedstrijden mogen houden. Een bijna net niet zwembad
wordt het dan. Nogmaals je hebt maar 1 x de kans om het goed te doen. In de notulen van cie 2
van 13 september 2012 kunnen we lezen dat met het nieuwe bad beoogd is een volwaardig
wedstrijdbad te realiseren. Waarom zijn we daar dan later van afgeweken?
Voorzitter tot slot. Het CDA gelooft in onze toekomst. Toekomst voor jong en oud, toekomst voor
het bedrijfsleven, toekomst voor onze cultuur, toekomst voor onze buurten en vooral: toekomst met
elkaar. Vanuit christelijke inspiratie geloven wij in de waardigheid van ieder mens, Urker, vreemde,
gelovige, ongelovige. Het geloof in deze waardigheid is een opdracht. Het CDA wil naar deze
opdracht handelen door ruimte te maken voor het individu en de persoonlijke afweging. Waar je
ook leeft, het is nodig ruimte te laten aan de ander en ruimte te maken voor elkaar. In dat besef
wenst het CDA het college, raad en onze ambtenaren Gods Sterkte, Wijsheid en onmisbare Zegen
toe in haar werk voor onze mooie gemeenschap van Urk.

Beschouwingen Hart voor Urk naar aanleiding van de kadernota 2014.
Geachte college, geachte leden van de raad.
Dankbaar zijn we dat we hier na een woelig jaar van bezuinigingen, en verkiezingen weer mogen
staan. De Heere heeft ons ook in het afgelopen jaar weer gespaard en gedragen. We mogen in
ons mooie dorp nog steeds de Heere in alle vrijheid belijden, en dit is een groot goed. Er zijn
voorbeelden genoeg waar dit niet meer kan. We mogen en moeten, dan ook dankbaar zijn voor
alles wat wij ontvangen, iedere dag weer opnieuw.
De kadernota is ten opzichte van vorige keren sterk veranderd. Het is een mooie overzichtelijke
compacte nota, maar met weinig toekomst perspectief. Er is weinig geld beschikbaar dus ook
weinig ontwikkeling. We zullen alle zeilen bij moeten zetten om in het najaar tot een sluitende
begroting te komen.
Wat is de realiteit van de dag? die kunnen we niet ontlopen. In gedachten gaan we terug naar de
algemeen beschouwingen van vorig jaar. We stonden toen aan de vooravond van drastische
bezuinigingen. Bijna 2 miljoen moesten we bezuinigen. En we dachten met z’n allen dat we na
deze bezuiniging ronde klaar waren voor de toekomst. Maar helaas is dit niet zo. Weer moet er
bijna een miljoen moeten worden bezuinigd. Dat betekend dat er weer in de kosten moet worden
gesneden. Er zullen dus weer pijnlijke beslissingen moet genomen worden op financieel vlak. We
kunnen niets weg geven. De audit commissie zal hier weer een behoorlijke kluif aan hebben. Hart
voor Urk spreekt de wens uit dat we net als de vorige bezuinigen ronde, het nu ook weer met
elkaar kunnen doen. Dus raad breed de bezuinigen vorm geven.
De ouderen en de zwakkeren zullen het in de toekomst moelijker krijgen we hebben daar onze
zorgen over. Een punt van zorg wat we als eerste willen benoemen is de zorg, we hebben
allemaal kunnen vernemen dat er vanaf 1 januari 2015 forse kortingen van kracht zijn vanuit het
rijk, oplopend tot 40%. Daarnaast hebben we deze week gehoord over de voorgenomen massa
ontslagen die er zullen vallen bij Z.O.N.L. Dit alles baart ons grote zorgen, houden we wel de
expertise voor onze medemens die dit nodig heeft, verkwanselen we niet veel kennis en kunde die
is opgebouwd. Het is toch onze plicht en verantwoording om te gaan met onze naast zoals Gods
woord voorschrijft, daarom roepen we het college dan ook op met de grootst mogelijke
voorzichtigheid om te gaan met dit zo tere punt. Een lichtpuntje in deze bron van zorg ziet Hart
voor Urk in ieder geval in de oprichting van een zogenaamde, Zorgcoöperatie. Wat kan de wereld
snel veranderen, vorig jaar met het behandelen van de kadernota hebben we hier al op
aangedrongen, we hebben hier zelfs een motie voor ingediend die toen niet op de steun van de
meerderheid kon rekenen, hoe is de situatie nu veranderd, als Hart voor Urk zijn we dan ook blij
dat het college en de verantwoordelijke ambtenaren wel goed geluisterd hebben naar onze
oproep….. Hart voor Urk zal altijd opkomen voor de deze doelgroep, wij zullen ouderen en
zwakkeren blijven steunen in onze samenleving. We zullen een schild moeten zijn voor deze
mensen.
Buiten de zorg zullen ook verschillende organisaties en instellingen last krijgen van de
bezuinigingsdrift van het rijk. We mogen er trots op zijn dat de welzijnsvoorzieningen op een hoog
peil staan op Urk, Maar we moeten nu wel gaan vooruitzien, hoe moeten we, onze voorzieningen
op peil houden. Nu we weer moeten bezuinigen. een onmogelijke opgave toch??
Toch zijn we wat in de toekomst gaan kijken, ik gedachte lopen we bijvoorbeeld door een
bibliotheek, kleiner dan de huidige bibliotheek en die geheel is ingericht op de zelf-service van de
burger. De werkzaamheden die moeten gebeuren, als het ordenen van de boeken gebeurd door
vrijwilligers die samen hiervoor een pool hebben opgezet, als ik dan langs de huidige bibliotheek
loop zie ik dat hier een van de RUD’s in is gevestigd. Nu lopen we richting het zwembad, we zien
voor ons een prachtig nieuw zwembad, gevuld met de spelende jeugd, een plaatje om te zien. Ik
zie in de tuin iemand bezig met het buitenonderhoud en weet dat dit gebeurd door enthousiaste
vrijwilligers van de zwemclub, het had weinig gescheeld of het zwembad had moeten sluiten, maar
de zwemclub heeft de schouders eronder gezet en ervoor gezorgd dat iedereen een taak heeft als
vrijwilliger, de een tuiniert, de ander schildert en een van de leden is zelfs koelmonteur en mag de
installaties controleren. Dit alles heeft een dusdanige besparing opgeleverd dat het zwembad open
kan blijven. Als ik doorloop ben ik vervuld met dankbaarheid en trots, wat hebben we een geweldig
dorp en wat een mentaliteit.

College, leden van de raad, deze kant moeten we wel op in de toekomst, ik schetste net een
aantal voorbeelden, maar is dit geen realiteit?? we hebben op Urk een zeer hoog voorziening
niveau voor onze burgers. En hier zijn wij Trots op maar willen we dit samen in stand houden, dan
zullen we er samen de schouders onder moeten zetten. we beleven er toch immers ook zoveel
plezier aan. Vorig jaar hebben we het ook al genoemd!! college ga aan de slag met de vraag die
wij u vorig jaar ook al hebben gesteld, ik weet zeker dat we uitkeringsgerechtigden hebben,
bijvoorbeeld 55+ers die popelen om iets nuttigs te doen, deze zouden we toch in goed overleg hier
voor een deel kunnen inzetten, college, kunt u toezeggen hier mee aan de slag te gaan?
We moeten de tering naar de nering zetten is het gezegde. We hebben het in het voorwoord al
gezegd. weer moet er 9 ton worden bezuinigd , hadden we vorig jaar nog de gedachte, nu is het
eindelijk afgelopen, het blijft helaas gewoon doorgaan. We moeten echter wel samen de pijn
verdelen, en in de visie van Hart voor Urk heeft de burger hier al genoeg aan bijgedragen door de
verhogingen OZB en dergelijke. Dit is dus geen optie in deze ronde. We zullen dus naar andere
mogelijkheden moeten kijken om te bezuinigen. Dit moet ook op een aantal vlakken lukken.
Als we bijvoorbeeld naar de enorme bedragen kijken die de ICT jaarlijks opslokt fronsen we onze
wenkbrauwen, als we de totale kosten die in de ICT gemaakt worden afzetten tegenover het aantal
fulltime werkplekken komen op een groot bedrag aan ICT kosten per fulltime werkplek. Alleen al
de overschrijding komt neer op een bedrag van € 1.500 per werkplek per jaar. College, hier zullen
en moeten we anders mee omgaan. We hebben al te horen gekregen dat we eigenlijk te klein zijn
om alleen de licenties bijvoorbeeld in te kopen, grote gemeentes krijgen een massakorting die wij
als gemeente Urk niet krijgen. Dit moet en kan anders, we moeten dit samen met een aantal grote
gemeentes oppakken en hierdoor een aantal forse voordelen kunnen behalen. We zullen als Hart
voor Urk ook de komende tijd met een voorstel voor komen. Hiernaast wil Hart voor Urk ook op
zeer korte termijn een overzicht hebben van de uitgesplitste kosten op gebied van ICT en een
gedegen analyse, wat kost het ons, en wat levert het ons op?. Wat besparen we bijvoorbeeld met
in de cloud, of anders gezegd, levert ons dit wel iets op. We hoeven als Urk ook niet vooraan te
lopen op dit gebied, we zijn een kleine gemeente en hier hoor bescheidenheid en oppassendheid
bij.
We staan als HVU bekent als een partij met een hart voor de visserman, wat is er weer veel
gepasseerd het afgelopen jaar, de lage visprijzen, de problemen bij de IJsselmeervissers. Het is
allemaal reden tot zorg, als gemeente moeten we de belangen van onze vissers blijven verdedigen
en hierin niet verslappen. Er moet gelobbyd worden. We moeten als gemeenten samen optrekken,
we moeten als organisaties samen optrekken, we moeten er alles aan doe om samen te werken..
Er zijn kleine stapjes gezet, maar we moeten alles op alles zetten om gezamenlijk op te trekken
om op deze manier d visserij te steunen, en te behouden.
Gelukkig zijn er ook positieve dingen, Urk is een groei gemeente en groeit jaarlijks hard door, onze
inwoners zijn verknocht aan Urk, dit maakt ons dorp bijzonder. Als we verder zien wat er allemaal
gebeurd is in het oude dorp en op de haven, en nu het nieuwe plan, de parel oppoetsen wat
mogelijk is omdat we gelden vanuit de ZZL gelden ontvangen. Verder vereist er een prachtige
nieuwe wijk. Jonge Urkers willen zich graag vestigen op Urk, en dit is een goed teken. Wat niet
moeten vergeten college, zijn de industrie gronden. Wat heeft het college gedaan om de industrie
gronden aantrekkelijk te maken voor de bedrijven. Hoe kunnen we bedrijven naar ons toe trekken.
We hebben een enorm aantal jongeren, deze zullen aan het werk moeten. Wij hebben al Hart voor
Urk daar onze zorgen over. Ook de buitendijkse haven moeten we niet vergeten. We moeten
deze ambitie alle prioriteiten geven.
College we hebben vele moeilijk beslissingen te nemen dit jaar. Vorig jaar is er aan gemeentelijke
boom geschut en nu zal dat weer gaan gebeuren. En wat zal de toekomst ons gaan brengen? We
weten het niet. Maar een ding weten we wel, dat alles wordt bestuurd door de Heere onze God.
En dan mogen wij toch al ons vertrouwen stellen in de Heere. Ondanks de bezuinigingen ondanks
de moeilijke beslissingen. We willen dan ook Als Hart voor Urk, het College al de leden van de
raad en de ambtenaren, de wijsheid en kracht toewensen, en Gods onmisbare zegen.
De psalm verwoord het zo treffend, wie op Hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringt met
zijn weldadigheden.
Fractie Hart voor Urk.

Bij het schrijven van deze algemene beschouwingen pakten we even onze algemene
beschouwingen van vorig jaar erbij. Heel even hebben we op het punt gestaan om af en toe een
zin uit die beschouwingen aan te passen, een klein beetje knip en plakwerk, en dan maar weer
hetzelfde verhaal te houden. Wat stond er namelijk in onze beschouwingen van vorig jaar?
Bezuinigingen en zorg, maar ook nieuwbouw Harmpje Visserschool, faciliteiten voor het kleine
strandje (zoals fatsoenlijke douche- en toiletgelegenheden), fietsenrekken, strandpaviljoen,
parkeerproblemen oude dorp, horecanota, evaluatie jeugdhonkenbeleid etc. Helaas is nog niet 1
van deze punten het afgelopen jaar gerealiseerd. Gelukkig gaat de Harmpje Visserschool nu wel
gebouwd worden en hopelijk kunnen wij volgend jaar in onze algemene beschouwingen melden
dat alle andere punten ook gerealiseerd zijn.
Inmiddels is er een krediet verleend voor het plan ‘de Parel oppoetsen’. U kent de bedenkingen
van Unie Gemeentebelangen tegen bepaalde onderdelen uit dit plan, en u weet dat, volgens Unie
Gemeentebelangen, de onderliggende cijfers niet juist zijn. Toch zijn er, zoals wij net al genoemd
hebben, bepaalde onderdelen waar wij wel mee kunnen instemmen en dat is vooral het plaatsen
van voorzieningen bij het kleine strand. Wij zijn dan ook teleurgesteld dat, volgens het schema in
de kadernota, dit pas vanaf 2015 opgepakt gaat worden. Urkers gaan graag en veel naar het
strand, die voorzieningen hadden er al jaren moeten zijn. Verder waarschuwen wij dit college om
niet zelf in de stoel van de ondernemer te gaan zitten en zelf een strandkiosk, paviljoen of hoe u
het ook wilt noemen, te bouwen. Zet dit plan in de markt en laat een ondernemer dit zelf uitvoeren.
Dit brengt minder financieel risico met zich mee voor de gemeente.
Over de zorg hebben wij met zijn allen het afgelopen jaar veel overleg gehad. De ambtenaren
doen enorm hun best om met alle onzekerheden, die er nog steeds op verschillende vlakken zijn,
toch een goed zorgbeleid te maken. De pijn van de bezuinigingen zal gevoeld gaan worden bij de
mensen die zorg nodig hebben, en bij de mensen die werkzaam zijn in de zorg. Unie
Gemeentebelangen kan het niet vaak genoeg benadrukken, maar mensen die zorg nodig hebben
dienen dat ook te krijgen. Vorige week hebben wij een klein voorproefje gezien van de
maatregelen die dit college waarschijnlijk straks wil gaan doorvoeren. U heeft Unie
Gemeentebelangen nog niet 100% achter u.
Binnen de zorg is geen patiënt hetzelfde en zijn alle situaties verschillend. Dat maakt het moeilijk
om vanachter een bureau regels te maken en die zondermeer aan een ieder op te leggen. Zorg is
maatwerk, en helaas kan vrijwel iedereen daarmee instemmen vanuit persoonlijke ervaringen.
Als iemand ernstig ziek wordt en zijn hele huishouden uit handen moet geven, tellen regels op
papier en budget niet meer, maar alleen de menselijke maat. Iemand die zorg nodig heeft, of dat
nu eenvoudige zorg is in de vorm van huishoudelijke hulp of gespecialiseerde zorg, is niet gebaat
bij enorme bureaucratie. Die zijn gebaat bij aanpakken en helpen daar waar mogelijk. Het CIZ is
een landelijk indicatieorgaan dat barst van de bureaucratie. Blijven wij als gemeente met dit
bureau werken of halen we er een schakel die veel geld kost tussen uit en gaan we werken met
indicaties van huisartsen en thuiszorg, die dat maatwerk kunnen leveren dat mensen nodig
hebben.
Nu bejaardentehuizen gaan verdwijnen en mensen langer thuis moeten blijven wonen zal er meer
en meer een beroep worden gedaan op thuiszorg, toch is de toekomst onzeker voor de mensen
die werkzaam zijn in deze beroepsgroep.
Wij roepen het college op om toch vooral duidelijk te zijn in uw communicatie naar de
medewerkers in de zorg, en de ontvangers van zorg. Er zijn zoveel onduidelijkheden en er gebeurt
zoveel dat u deze groep kwetsbare mensen met de grootste zorg moet omringen en informeren in
duidelijke, heldere en begrijpbare taal.
Binnenkort gaan we aan de slag met de ver/nieuwbouw van het zwembad en inmiddels is de
nieuwbouw van het kindcentrum gestart. Twee gemeentelijke projecten, waar ondanks alle druk
die continue vanuit deze gemeenteraad gelegd wordt op bouwen met Urker aannemers, toch weer
niet met Urkers gebouwd gaat worden. Er worden, indien mogelijk, Urker onderaannemers bij
betrokken, maar dat is niet voldoende. Unie Gemeentebelangen beseft dat er aanbestedingsregels
zijn die gevolgd moeten worden, maar u stelt de eisen en die kunt u ook zo formuleren dat Urker
bedrijven ook de kans krijgen een prijs te maken. Bij een volgend gemeentelijk nieuwbouwproject
willen wij als Unie Gemeentebelangen vanaf de eerste stap op de hoogte gehouden worden over
de manier van aanbesteden, zodat wij indien nodig op tijd kunnen ingrijpen.

Hoe gaat het met de verkoop van industriegrond? Trekt dit al aan en hoever is het actieplan dat dit
college al een poosje geleden heeft aangekondigd? Hoe ver zijn de plannen voor verplaatsing van
de boni, ook in dit dossier is het alweer een tijdje rustig. Gaan we de komende periode nog aan de
gang met het opknappen van het Westgat?
In de kadernota wordt gepraat over een detailhandelsvisie met aandacht voor werken aan huis en
internetwinkels. Is er in dit huis beleid over werken aan huis en internetwinkels? In het oude dorp
komen steeds meer winkelpanden leeg te staan. Ondernemers hebben het best zwaar en dat
ondanks die 280.000 toeristen die hier jaarlijks komen, volgens uw cijfers. Wij hebben
verschillende ondernemers uit het oude dorp gesproken en zij hebben behoefte aan een
discussieavond samen met u, om eens verschillende problemen zoals hierboven te bespreken.
Ons verzoek aan het college is om dit op te pakken en de winkeliers uit te nodigen om samen een
avondje te brainstormen over de toekomst van het oude dorp.
Onze visserij blijft een ieder jaar een terugkerend onderwerp. We hebben pas geleden een
fantastisch evenement gehad met de visserijdagen, met een schitterende vlootschouw waarbij
echter maar weer bleek hoe moeizaam het is voor grote kotters om naar Urk te komen.
Complimenten aan de familie Kramer dat zij toch al deze moeite hebben gedaan! Kunt u ons al
iets vertellen over het verbreden van de sluis bij Kornwerderzand en het uitdiepen van de
vaargeul? Via de pers bereiken ons verschillende berichten die niet allemaal even positief zijn.
De IJsselmeervisserij ligt op zijn gat kunnen we wel stellen en Stas Dijksma is niet van plan met
een warme sanering te komen, op basis van het vergunningstelsel, waarmee de IJsselmeervisserij
is ingericht. Aan de andere kant is zij van plan om de visserij op wolhandkrab te gaan controleren,
op een manier die onwerkbaar is voor de visserman. Unie Gemeentebelangen heeft het gevoel dat
het onze vissermannen ook gewoon niet gegund wordt om uit te wijken naar iets anders, want nu
is er een alternatief dat levensvatbaar lijkt, en nu trekt het Ministerie daar de visserman weer in
een wurggreep. Verder gaat het aalvangst verbod onverminderd door, de drie jaren vangstverbod
gaan inmiddels hun 6e jaar in zonder enige toezegging van het Ministerie en Brussel. Over spiering
durven we al niet meer eens te praten, onze kinderen kennen spiering straks alleen nog van een
dvd-tje. Kortom, de IJsselmeervisserij wordt op deze manier definitief de nek omgedraaid.
Niet alleen onze visserijorganisaties moeten hiermee aan de slag maar ook onze bestuurders.
Vorig jaar hebben wij u opgeroepen samen te gaan werken met alle visserijgemeenten in
Nederland, deze oproep doen wij weer. Als het zo doorgaat is er straks op het IJsselmeer geen
visserman meer te vinden en is er alleen nog recreatie en pleziervaart. De plannen van Dijksma
hebben ook gevolgen voor de exploitatie van de IJsselmeervisafslag, en hoewel ik persoonlijk
nooit had gedacht dat Unie Gemeentebelangen een dergelijke uitspraak zou doen doe ik hem nu
toch: we moeten samen nog eens goed kijken naar het bestaansrecht van de IJsselmeerafslag.
We moeten enorm bezuinigen op allerlei vlakken en we hebben een schitterende Noordzeeafslag
staan, misschien moet daar voortaan de vis gelost gaan worden.
Ook de Noordzeevisserij verkeert nog steeds in zwaar weer. Schol wordt doorgedraaid, we
hebben in Maart diverse bijeenkomsten in de visafslag gehad waar handel-, en visserman samen
om de tafel zaten om een oplossing te zoeken. Die oplossing lijkt nog niet gevonden. Hopelijk ligt
een gedeelte van de oplossing in de bouw van het schip, volgens het masterplan duurzame
visserij, al zal dit voor sommige bedrijven te laat komen.
Tot slot willen wij wat visserij betreft in deze beschouwingen toch ook nog even de uitspraak van
de Hoge Raad ten gunste van Greenpeace aanhalen. Hoe kunnen wij onze vissers nog regels
opleggen als Greenpeace ongestraft en met een uitspraak van de Hoge Raad op zak onze
vissermannen willens en wetens in gevaar mag brengen. Onbegrijpelijk…
Na de enorme bezuinigingsronde van vorig jaar is inmiddels gebleken dat we nog meer moeten
bezuinigen, willen we onze begroting op orde houden. Unie Gemeentebelangen denkt dat er nog
een inhaalslag valt te halen in de beheerplannen. Voor alles zijn beheerplannen verplicht of het nu
om bomen of computers gaat, je kunt het zo gek niet bedenken of er ligt een beheerplan aan ten
grondslag. Maar beheerplannen hoeven niet perse gevolgd te worden, als computers na een
aantal jaar zijn afgeschreven maar ze werken nog prima kunnen we ook besluiten ze nog een paar
jaar extra te houden en zo moeten we volgens Unie Gemeentebelangen alle beheerplannen onder
de loep nemen. Wat niet vervangen hoeft te worden of wat niet perse nieuw aangeschaft hoeft te
worden moeten we ook niet gaan doen. Een straat die 10 jaar ligt kan misschien ook wel 12 jaar
blijven liggen, dus alleen vervanging indien nodig, en niet omdat de afschrijftermijn nu eenmaal
verstreken is. Graag horen wij hier de mening van het college over.
In de ICT gaan enorme bedragen om, voor ons als buitenstaanders is het hele ICT gebeuren op
het gemeentehuis een ver van mijn bed show, daarom is het goed ons hierover in te lichten.

Investeringen moeten aan de andere kant ook besparingen opleveren anders zijn het onnodige
kosten.
Op de subsidies hebben we al een korting doorgevoerd, maar met alle bezuinigingen in ons
achterhoofd moeten we wel bedenken dat juist nu verenigingen die draaien op vrijwilligers enorm
belangrijk zijn voor onze gemeenschap. Heel veel jeugd sport of is op een andere manier lid van
een vereniging, deze moeten wij koesteren en indien nodig met raad, daad en hulp bijstaan.
Ook in het kader van onze jeugd denken we aan goed onderwijs in ons eigen dorp. Er zijn
momenteel veel zorgen, samen moeten we die proberen het hoofd te bieden.

Gelukkig lijken de plannen om een super provincie te vormen definitief te zijn gestrand. Natuurlijk
kunnen we met elkaar op allerlei gebieden samenwerken maar korte lijnen en bekende gezichten
in een niet al te grote provincie zijn alleen maar positief en werken beter dan logge organisaties.
Onze algemene beschouwingen zijn helaas niet heel positief. Wel hebben wij er vertrouwen in dat
dit college, samen met de gehele raad, de schouders er onder zet en wij samen ervoor zorgen dat
we ons dorp leefbaar houden en onze begroting op orde. Wij wensen u daar veel sterkte bij.
Unie Gemeentebelangen,
Anja Keuter, fractievoorzitter

