Inkoopbeleid
Het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid zal
aan het begin van de raadsperiode nog een keer tegen
het licht worden gehouden om te zien of, binnen de
kaders van de wettelijke regelgeving, lokale partijen
beter kunnen worden betrokken bij aanbestedingen.
Lokale ondernemers ervaren op dit moment relatief veel
knelpunten om in te kunnen schrijven.
Het gemeentelijk aanbestedingsbeleid zal actief actief
worden gecommuniceerd.
Werkgroep
Eén keer per jaar neemt een werkgroep vanuit de
gemeenteraad een programma van de begroting door.
Doel daarvan is om de op dat programma drukkende
kosten inzichtelijk te maken.
Wijkvoorzieningen
In alle toekomstige bestemmingsplannen worden de
wijkvoorzieningen, zoals speeltuintjes, wijkpleinen,
sportveldjes en dergelijke meegenomen in de exploitatie.

VISSERIJ
Visserijlobby
De visserijlobby heeft hoge prioriteit. De gemeente
vervult daarin een faciliterende en coördinerende rol. De
lobby op zich zal vanuit de sector zelf moeten komen.
De gemeente gaat periodiek het overleg aan met
betrokken partijen, zodat er samenhang ontstaat in de
visserijlobby en er één vuist kan worden gemaakt richting
Den Haag en Brussel.
Voor ondersteuning van de portefeuillehouder visserij zal
voldoende formatie beschikbaar worden gesteld.
IJsselmeervisafslag
Uitgangspunt is dat de IJsselmeervisafslag voor
Urk behouden blijft en geëxploiteerd wordt door
de gemeente. Onderzocht wordt in hoeverre de
IJsselmeervisafslag gebruikt kan worden voor promotie
van de visserij, waardoor de afslag aantrekkelijker wordt
voor een grotere groep gebruikers.

WELZIJN EN CULTUUR
Transitie sociaal domein
Op 1 januari 2015 krijgen alle gemeenten in Nederland er
een flink aantal nieuwe taken en verantwoordelijkheden
bij op het gebied van jeugd, zorg en werk. Ook de
gemeente Urk wordt verantwoordelijk voor bijna de
gehele maatschappelijke ondersteuning aan onze
inwoners. Taken die nu nog door de rijksoverheid, de
provincies en de zorgverzekeraar, worden uitgevoerd.
De uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden
aan de kant van de gemeente maakt dat er veel
verandert; we zullen moeten wennen aan een sober
voorzieningenniveau. De bezuinigingen zijn dermate groot
dat het niet anders kan. Alle gemeenten maken op dit
moment dezelfde cultuuromslag. Het komt er op neer dat
het ‘recht hebben op’ verandert in ‘hulp bij’ het vinden
van ondersteuning bij het meedoen aan de samenleving.
En dat gespecialiseerde zorg zoveel mogelijk verandert
in lichte ondersteuning. Eigen kracht van burgers,
familiezorg en het netwerk wordt steeds belangrijker.
Uitgangspunt is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn.
Niet de overheid in eerste instantie, maar mensen zelf
zijn aan zet om mee te doen in onze samenleving. Daar
waar nodig of verplicht, wordt regionaal of bovenlokaal
samengewerkt maar steeds met aandacht voor de
colour locale.
De komende tijd wordt veel gevraagd van burgers,
organisaties, ambtelijke apparaat en de politiek. Samen
zetten we de schouders er onder, toewerkend naar een
samenleving waarin niemand aan de kant hoeft te staan
en ieder de ondersteuning krijgt die nodig is.
Jeugd
De gemeente staat open voor particuliere initiatieven die
zich richten op verantwoorde uitgaansmogelijkheden
voor de (oudere) jeugd.
Jeugdhonken
De jeugdhonken worden ondergebracht bij het
jeugdbeleid. De beleidsregels, die zijn opgesteld ten
aanzien van de jeugdhonken, worden regelmatig
geëvalueerd, indien nodig bijgesteld en consequent
gehandhaafd.
Cultureel erfgoed
Het historisch karakter van Urk dient behouden te blijven
en zo mogelijk te worden versterkt. Deze raadsperiode
wordt uitvoering gegeven aan het plan De Parel
Oppoetsen. Een eventueel strandpaviljoen zal door de
gemeente zelf worden gebouwd, waarna de exploitatie
kan worden overgedaan aan een derde partij.
Minimabeleid
De gemeente heeft oog voor de zwakkeren in de
samenleving en voert een actief minimabeleid.
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Havenplannen
Deze raadsperiode wordt een visie ontwikkeld voor
de invulling van het haventerrein, waarin bedrijvigheid,
recreatie en toerisme centraal staan. Er komt een
duidelijke scheiding tussen werken en recreatie.
Bedrijvigheid wordt gesitueerd aan de oost- en zuidzijde.
De west- en noordzijde worden bestemd voor recreatie,
toerisme en horeca categorie 1 en 2.

Woningbouw
De gemeente streeft naar voldoende aanbod van
betaalbare woningen. Met name starters op de
woningmarkt hebben het op dit moment moeilijk.
Realisatie van huurkoopwoningen is een oplossing om
starters aan een woning te helpen.

Op het haventerrein worden geen woningen gebouwd.
Boven de bedrijven zijn wel kantoren mogelijk. Het
havenkantoor blijft op de huidige locatie. De definitieve
invulling van het haventerrein is afhankelijk van de
realisatie van de buitendijkse haven.

Inleiding
Voor u ligt het coalitieakkoord van de SGP,
ChristenUnie en Hart voor Urk. Het akkoord is een
vervolg op het coalitieakkoord dat deze partijen vier
jaar eerder hebben ingezet, “Zeilen bijzetten”!
Het document is kaderstellend, een logisch
voortvloeisel vanuit ons duale stelsel.
Dit coalitieakkoord is geen statisch document. Immers
zullen wij als gemeenteraad moeten handelen naar
omstandigheden. Als coalitiepartijen zijn wij hiervan
doordrongen en zullen dit akkoord moeten zien als
een richtinggevend document. Daar waar nodig,
zullen wij moeten handelen naar de dan geldende
omstandigheden. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen op
economisch gebied kunnen sterk bepalend zijn voor het
te voeren beleid. Vooralsnog zullen wij als gemeente een
sober beleid moeten voeren daar het financiële klimaat
nog niet optimaal is.
Wij zullen moeten letten op de wind en soms zal het
laveren worden tussen de bakens door!

Toch is er voor de coalitiepartijen één belangrijke zaak
waaraan wij niet willen tornen, dat is behoud van ons
christelijke karakter.
Deze bakens willen wij niet verzetten ook al verloopt het
christelijke getij in ons land.
Met deze kaders wil de SGP, Christen Unie en Hart voor
Urk het college richting geven voor het maken van een
collegeprogramma.
Wij hebben ervoor gekozen om het akkoord helder en
bondig te formuleren. Het gaat ons om het stellen van
de kaders. Bestaande lopende projecten zullen worden
afgewikkeld door de wethouder die het project
ook gestart heeft. Verder zal er een herschikking
plaatsvinden van de portefeuilles onder de wethouders.
Het is de wens van de coalitie om, zo de Heere wil en wij
leven, samen met al de andere partijen de komende vier
jaar in eensgezindheid op te trekken om het goede te
zoeken vooronze mooie gemeente Urk en dat onder de
zegen van de HEERE.

Koersvast

Buitendijkse haven/
Maritieme Servicehaven Urk
De achterliggende raadsperiode is een verkenning
uitgevoerd naar de haalbaarheid, betaalbaarheid en
uitvoerbaarheid van het private initiatief om te komen tot
een nieuwe Maritieme Servicehaven bij Urk. Een faciliteit
die hard nodig is om mede vorm en inhoud te geven aan
de maritieme ambities en ontwikkelingen op Urk.
Op dit moment wordt er gewerkt aan een businesscase
die mogelijkheden biedt voor het starten van de
benodigde procedures en vergunningtrajecten.
De gemeente steunt het particulier initiatief en wil het
realiseren van een private Maritieme Servicehaven bij Urk
zo goed mogelijk faciliteren.
Derde brug over de Urkervaart
De derde brug over de Urkervaart wordt aangelegd
binnen het zoekgebied zoals aangegeven in de
structuurvisie. De visie, waarin wordt uitgegaan van
het leggen van een verbinding tussen Domineesweg,
Urkerweg en Staartweg, blijft overeind. De gemeente
spant zich maximaal in om de streefdatum te halen.
Indien mogelijk wordt de aanleg in de tijd naar
voren gehaald. De gelden in het fonds dorpsuitleg zullen
voor de aanleg van de derde brug worden bestemd.

Door de ontwikkelingen in de zorg moet ook aandacht
worden besteed aan de bouw van zorgwoningen.
Zorgwoningen zijn bedoeld voor iedereen die
zorgafhankelijk is, maar wel graag zelfstandig willen
blijven wonen.
Verkeersproblematiek oude dorp
De aanpak van de verkeersproblematiek in het oude
dorp heeft prioriteit. Bij het zoeken naar oplossingen
zijn de bewoners van en de ondernemers in het oude
dorp betrokken. Het streven is om zo snel mogelijk een
verkeersstroomplan te ontwikkelen.

FINANCIËN
Bezuinigingen
De komende raadsperiode staat in het teken van forse
bezuinigingen van het Rijk. Dit heeft gevolgen voor
de financiële positie van de gemeente. De komende
raadsperiode zal dan ook worden gekenmerkt door
een sober financieel beleid. Het als gevolg van de
bezuinigingen reeds ingezette financiële beleid zal deze
raadsperiode dan ook worden gecontinueerd.
Periodiek zal worden geëvalueerd of de gestelde doelen
worden bereikt.
Dekking
Uitgangspunt bij het financiële beleid is dat structurele
lasten worden gedekt met structurele middelen.
Subsidies
Bij het subsidiebeleid is beleidsgestuurde contractfinanciering uitgangspunt. De gemeente sluit met voor
subsidie in aanmerking komende instellingen contracten,
waarin meetbare doelstellingen worden opgenomen.
Nakoming van de gemaakte afspraken wordt periodiek
geëvalueerd.
Ter stimulering van bepaalde eenmalige of kortdurende
activiteiten worden incidentele subsidies verleend.
Dit zijn projectsubsidies.

