Urk, een gemeente met wind in de zeilen.
Geachte burgemeester en college van Urk.
Het is als de dag van gisteren dat we hier stonden om de kadernota van
2015 te behandelen, de tijd vliegt. Het afgelopen jaar is een jaar
geweest waarin we gezegend zijn. Gezegend in ons werk aan de wal en
in op zee, waar de laatste jaren zorg waren in de visserij, is dit ten
goede gekeerd, wel blijven er zorgen over een discardban, gesloten
gebieden en ga zo maar door. Wethouder, we hebben samen gesproken
over het internationaal optrekken naar Brussel, hoe staat het hiermee?
Ook schrik en dankbaarheid heeft ons dorp gepasseerd, als de denken
aan de geweldige explosie een aantal weken geleden, wat zijn we
allemaal geschrokken, maar we hadden ook veel reden tot dank,
iedereen is gespaard gebleven, een groot wonder voor Urk, laten we dit
ook zo beleven. Deze buurt heeft veel voor zijn kiezen gekregen de
laatste weken, wethouder, we willen deze buurt graag een hart onder
de riem steken en dienen hiervoor een motie in.
Voorzitter, HvU heeft een voorliefde voor Israël en het joodse volk, dit
word nog versterkt door het toenemende antisemitisme, zelfs tot op
korte afstand van ons dorp. Als HvU willen we dit onder de aandacht
brengen. Voorzitter, we willen graag de vriendschapsbanden met Israël
aanhalen met als uitgangspunt een vriendschapsband met een regio of
stad in Israël?. Verder kunnen we kijken op welke wijze we meer handel
onderling kunnen bevorderen?

Voorzitter, voor ons ligt de kadernota 2016
Een helder stuk, duidelijk en begrijpelijk geschreven en met visie voor
een goed beleid richting de toekomst. Koers en vaart houden, dat is
onze taak als raad en college.
Als eerste valt ons in de kadernota de 5 pijlers op, pijlers onder de
toekomst van Urk, kort willen we langs een aantal van deze pijlers lopen
met u.
1- Toekomst van Urk
a. Er word gesproken over de wens van de maritieme haven,
dit is ook de wens van HvU. Graag willen we de wethouder
vragen welke rol Urk blijft spelen in de haven. Tot heden
hebben we ook nog geen sluitende begroting gezien, hoe
staat het hiermee, dit ook met het oog op gevraagde
budgetten de komende jaren voor de nieuwe haven.
b. Goede verbindingen zijn een vereiste. Wethouder, komt het
busplein er nog?
2- Omgevingswet. Het verminderen en vereenvoudigen van het
aantal wetten juichen we als HvU van harte toe, vooral als dit
realiseert in een vermindering van de kosten
3- Sociaal domein. We hebben als gemeente Urk vorig jaar de
olietanker die op ons aankwam netjes door het vaarwater
geloodst, toch wil ik de wethouder vragen of we toch geen
ondieptes kunnen verwachten in bijvoorbeeld navorderingen over
het jaar 2015?
4- Bedrijfsvoering
a. Een stabiele bedrijfsvoering is heel belangrijk voor de
stabiliteit. Vorig jaar hebben we al onze zorg uitgesproken
door de toenemende vergrijzing bij onze ambtelijk apparaat,

wethouder, wat gaat u doen om dit tij te keren, vers, jong
bloed binnen ons ambtelijk apparaat is absoluut noodzakelijk.
b. ICT. Ja, het struikelblok van de laatste jaren, wel
bezuinigingen gerealiseerd, maar ook weer een fors tekort.
Wethouder, als HvU willen we dat hier een einde aan deze
verwarring, graag ontvangen we van u op korte termijn een
helder plan met daarin een kosten en baten analyse tussen
het oude en nieuwe ICT systeem. Verder willen we een
helder kosten overzicht ontvangen van alle uitgaven per
afdeling, dit is absoluut noodzakelijk om de juiste keuzes te
maken.
Nu over naar onze ambities als gemeente Urk
1- Bestuur en dienstverlening. Digitaal is waar alles vandaag de dag
om draait. We zijn verplicht als gemeente om zoveel mogelijk te
digitaliseren, dit moet de efficiency verhogen, toch schrijft u dat
de kosten hierdoor ook zullen toenemen, dit vinden we niet met
elkaar rijmen, kunt u uitleggen waarom bij een verhoging van
efficiency ook de kosten toenemen?
2- Sociaal Domein. Een hele belangrijke positie binnen onze
samenleving, we moeten een schild zijn en blijven voor de
zwakkeren en ouderen in onze samenleving. Samen als gemeente
moeten we voorkomen dat er burgers tussen wal en schip raken.
Korte lijnen zijn heel belangrijk hierin. Op het gebied van WMO,
blijft de serviceverlening voor onze burgers die ondersteuning
nodig hebben gewaarborgd de komende jaren? We hebben verder
ook een aantal bijeenkomsten gehad met de organisatie concern
voor Werk, wethouder, hoe gaat het momenteel bij het concern
voor Werk?

3- Ruimte en ontwikkeling
a. Er komt een nieuwe wet kwaliteitsborging voor het bouwen
van nieuwe gebouwen en vergunning plichtige werken.
Wethouder kunt u ons meer vertellen over de verschillen
tussen de oude en nieuwe wet?
b. Woningmarkt. Voorzitter, we hebben onlangs het
woonbeleid vastgesteld op basis van bevolkingsprognoses en
dachten daar jaren mee vooruit te kunnen, maar wat kan er
in een korte tijd kan er veel veranderen op de woningmarkt.
Te denken valt aan de verhoogde asiel instroom, we zijn van
de opgave in 2015 om 35 asielzoekers te huisvesten naar 50
in 2016 gegaan, en dat met een wachtlijst van 250
woningzoekenden bij de woningbouwvereniging. U snapt
dat deze verhogingen het maken van prestatie afspraken
met patrimonium niet makkelijker maakt. We hebben nog 2
vragen voorzitter:
i. Hoe ver staat het met onze huur/koopwoningen.
ii. Vorig jaar vroegen we de tweede fase van de oranje
wijk naar voren te trekken, hoe ver staat het hier mee?
c. Duurzaamheid. Tal van activiteiten hebben we de revue zien
passeren, prachtig dat ook de bouwbedrijven het beleid wat
het college de laatste jaren opgepakt heeft nu ook zelf door
zet. Excursies en thema avonden worden georganiseerd. Ook
het college ondersteund veel acties die tot een duurzamer
Urk moeten lijden, te denken valt aan de collectieve inkoop
van zonnepanelen en het isolatiecollectief. College, ga hier
vooral mee door.
d. Herontwikkeling oude bedrijventerreinen. Zoals in de laatste
commissie al gezegd, zijn we als HVU in onze sas met de

opgeknapte Urkerweg voorlangs de lemsterhoek, een plaatje,
laten we hopen dat met de komst van de BONI dit plaatje
Compleet gemaakt wordt. Tevens hoorden we in de wandel
gangen dat met de eigenaar van de panden in het westgat
waar in gewoond mocht worden een deal gesloten is voor de
aankoop, wij juichen dit van harte toe om dat dat toch een
blokkade was voor de herontwikkeling van het Westgat,
College pak dit voortvarend op!
4- Leefomgeving. Voorzitter, een goede en prettige leefomgeving is
zeer belangrijk voor onze burgers. Laten we dit vooral samen met
onze burgers bewaken en optimaliseren. Als we hieraan denken
willen we graag 2 punten concretiseren om gemak en leefbaarheid
voor onze burgers te verhogen.
a. Wethouder, we hebben al een aantal malen gevraagd of het
mogelijk is een hekje rondom de speelplaats op het
Wilhelminapark te realiseren, deze speelplaats ligt vlak bij
het water en hiervoor is geen maatregel te teveel om te
voorkomen dat onze kleintjes in het water raken. We willen
hier dan ook een motie voor indienen
b. Wethouder, op Urk lopen we groos erop dat er op Urkerdag
zoveel mensen in het urkerdracht lopen, een groeiend urker
evenement. We kunnen echter ook zien dat het aantal
burgers dat de urker klederdracht nog authentiek
vervaardigen afneemt, en dat de mogelijkheid als burger om
de juiste kledingstoffen en dergelijke in te kopen steeds
moeilijker word. We willen hier dan ook graag een motie
voor indienen.
5- Economie en samenleving. Voorzitter, het tij is gekeerd het
afgelopen jaar, een aantrekkende economie geeft werk en

vleugels aan onze bedrijven op Urk, dit moeten we als gemeente
vooral stimuleren, we moeten een voor onze ondernemers een
pijler zijn waar ze met al hun vragen terecht kunnen. Ook qua
grondaankopen zullen we aan de slag moeten, de oranjewijk loopt
voorop schema en we zullen verder moeten denken over
uitbreiding van bouwgrond, wethouder hoever staat het
momenteel met de het project schokkerhoek??

Voorzitter we komen aan het einde van onze kadernota. Er rest ons nog
slechts een aantal vragen aan het college die onze aandacht vragen:
1- Hoe staat het met het contract voor het onderhoud van de
sporthal de noord. Wordt dit verlengd en wanneer krijgen we de
2- Sluis Kornwerderzand, wethouder, hoe staat het met de mogelijke
vergroting en verdieping van de sluizen, zit hier al schot in?

