Beschouwingen Hart voor Urk naar de aanleiding van de kadernota 2012
Voorzitter, college en leden van de raad,
Algemene beschouwingen van Hart voor Urk op de kadernota 2012
De media staat bol van bezuinigingen. Het ene land na het andere
land heeft financiële problemen, en ook wij worden geconfronteerd met bezuinigingen.
Steeds minder wordt vanuit den Haag de geldelijke knip geopend, alles wordt afgeroomd,
zodat ook wij als gemeente steeds meer onze burgers met verhogingen moeten belasten.
En dat is nou net wat Hart voor Urk niet graag doet, daarom hebben wij onze uiterste best
gedaan om hen zoveel mogelijk te ontzien.
Wij bespreken de kadernota 2012, die is toekomst gericht. Hoe nodig is dan voor alle dingen
dat de Heere met ons meegaat. Dat Hij ons voor gaat, met de bede;
Wilt U onze Leidsman wezen.
Leren hoe wij wandelen moeten.
Graag willen wij u als college meenemen in onze algemene beschouwingen van 2012, het zal
in 2012 niet gaan over groei, maar vooral over de vraag op welke wijze wij als gemeente het
hoofd bieden aan de problemen die op ons af komen. Het is goed om ook binnen ons apparaat
te kijken en goed na te zien op welke wijze de broekriem aangehaald kan worden.
We willen als eerste beginnen met:
Programma Ruimte & ontwikkeling
In het voorwoord kunnen we lezen dat het college inzet op het versterken van de
infrastructuur rond de haven en het vestiging en arbeidspotentiaal te verbeteren, we zijn
benieuwd om van de portefeuillehouder te vernemen op welke wijze hij dit gestalte gaat
geven
In 2011 hebben we als HvU een motie ingediend ten behoeve van de zgn. huurkoopwoningen,
hierin was een opdracht aan het college verwerkt. We hebben hier gedurende 2011 en 2012 al
verschillende malen over gevraagd wat de actuele status hiervan is, ik zou graag van de
portefeuillehouder vernemen in welke mate onze motie opgepakt en verwerkt is, met andere
woorden, wanneer worden de huurkoopwoningen gebouwd? Kunt u ons ook aangeven
hoeveel huurkoopwoningen er nog gerealiseerd worden in de Zeewijk fase 4, met andere
woorden op korte termijn?, en aansluitend in de waterwijk? . Gezien het huidige klimaat staan
we er als HvU op dat dit project met de grootst mogelijke voortvarendheid verder gaat.
We hebben als HvU ook gevraagd of het mogelijk is de starterslening ook van toepassing te
verklaren op de aankoop van een bestaande woning, we vinden het stil blijven aan uw zijde,
we willen graag vandaag vernemen wanneer deze leningen gerealiseerd kunnen worden?

Ook hebben we als HvU de aandacht voor het duurzaam ontwikkelen van de toekomstige
wijken, dit vooral door de steeds maar stijgende energie kosten die een steeds groeien, we
willen graag van de wethouder vernemen op welke wijze hij aan deze oproep gehoor geeft.
We zijn blij te vernemen dat de grondverkoop van de huizen nog niet stagneert en dat dit
volgens de planning verloopt, zoals echter gezegd moeten we er ook alles aan doen dat dit zijn
voortgang blijft vinden, hoe schat de portefeuillehouder dit in voor de komende jaren, ik hoop
dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken, of?
We zijn echter meer bezorgd over de stagnerende verkoop van de industriegrond, dit loopt
totaal uit de pas met de planning. We kunnen lezen dat er voorgesteld word een markt
verkenning te starten om meer zicht te krijgen op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Hadden
we als gemeente Urk hier al niet veel eerder aan moeten beginnen, dit voorstel komt veel te
laat nu de verkoop stagneert terwijl de tekenen hier al een aantal jaren op duiden, op welke
wijze denkt het college antwoord te bieden aan de stagnerende verkoop en dit om te buigen in
het vlottrekken van de verkoop, hier moet veel alerter op gereageerd worden! Ik zou graag
van de portefeuillehouder vernemen welke concrete stappen er genomen gaan worden om dit
weer leven in te blazen?
Als HvU juichen we de revitalisering van het Westgat en Lemsterhoek van harte toe, we
vernemen graag van de portefeuillehouder op welke manier hij dit vorm gaat geven en op
welke termijn dit gerealiseerd kan worden? Wat ons betreft kan de opwaardering van het
Westgat niet snel genoeg zijn.
Ook de buitendijkse haven staat centraal in beeld bij onze partij, we willen hier dan ook van
elke stap op de hoogte gehouden worden, we zien als HvU de voordelen in van het realiseren
van een buitendijkse haven en hierdoor onze maritieme sector te versterken.
We zijn blij dat de verklaring voor de visserijschool erdoor is zodat het bestuur de gewenste
stappen kan ondernemen om tot een spoedige realisering van de visserijschool over te gaan,
een prachtige, moderne visserijschool in het hart van Urk is een verrijking voor onze
gemeenschap. We blijven banden met de zee houden
Op de projectenkaart masterplan gemeente Urk kunnen we de verschillende projecten zien die
gerealiseerd gaan worden, wat volgens HvU nog ontbreekt is het verbeteren van het aanzicht
van de rand van het bedrijventerrein aan de Urkervaart, graag zouden we als HvU zien dat
hier aandacht aan gegeven word en dat ook deze zijde als representatief plaatje van Urk
gezien kan worden, hiervoor willen we dan ook een motie indienen
De werf van Metz staat de laatste tijd ook veel in de schijnwerpers, helaas in negatieve zin.
We hechten er als HvU grote waarde aan dat dit stukje historie van Urk bewaard blijft voor
ons nageslacht, houd alstublieft de vinger aan de pols dat hier geen historie verloren gaat. We
vernemen graag op welke wijze u dit kan verzekeren.
Een concrete stap is vorig jaar gezet met e aankoop van de botterschuur, nu nog de verbouw
en restauratie, we willen graag van de wethouder vernemen hoe dit ervoor staat?
Het is ook onze wens dat de verschillende stichtingen de hoofden bij elkaar steken, het
gezamenlijke doel voor ogen stellen en hieraan te werken met als resultaat het samensmelten
van de verschillende stichtingen.

Economie & Vrije tijd
Urk en de visserij zijn aan elkaar verbonden, het zijn hele moeilijke tijden voor onze visserij
sector, met de hoge brandstof prijzen en visprijzen die onder druk staan is het heel moeilijk
het hoofd boven water te houden, daarom vinden we het als HvU dan ook heel jammer dat de
toekenning van het € 1.000.000 aan de visserij ter versterking nog niet gerealiseerd is, we
willen graag aan de wethouder vragen, zijn er nog nieuwe ontwikkelingen waarmee u ons blij
kan maken, wat kunt u nog doen om deze toezegging toch nog te realiseren? Ook word er
ingezet op verduurzaming van de visserijvloot, kunnen we als gemeente Urk hier een grotere
rol in spelen dan onze huidige?
Ook lezen we in de tussenrapportage een visserijlobby, hoe actief gaan we hier als gemeente
Urk mee om richting den Haag en Brussel, kan de portefeuillehouder inzicht geven hoe vaak
we als gemeente Urk te vinden zijn in den Haag en Brussel om de belangen van onze vissers
te verdedigen en te versterken.
We kunnen ook lezen over deelname in DE-on, sinds we een presentatie gekregen hebben,
hebben we hier niet veel meer van vernomen, toen werd ons een heel mooi plaatje voorgesteld
met het zgn. vliegwiel effect. Tot heden hebben we echter niets concreets vernomen en willen
dan ook graag vernemen wat de huidige situatie is.
Onze markt is tanende staat te lezen in de kadernota en de kwartaal rapportage, het aantal
kramen slinkt gestadig. Op welke creatieve manier zijn hier oplossingen voor te bedenken, ik
noem bijvoorbeeld, een aantal malen per jaar markt op de haven in de zomer. Het anders
opstellen van de markt zodat de sfeer van het hofstee plein weer geëvenaard word, het
marktgevoel moet bij onze burgers weer terugkomen.
We willen ook aandacht vragen voor onze lokale boot eigenaren, deze hebben de afgelopen
jaren forse verhogingen voor hun kiezen gekregen en zoeken momenteel alternatieve
ligplaatsen buiten onze gemeente, we lopen hiermee dus inkomsten mis. We willen hier graag
verandering in brengen als HvU en dienen hiervoor een motie in.
Jeugd, Gezin en Ouderen
Het centrum Jeugd en gezin draait nu een goed jaar, kan onze wethouder ons op de hoogte
brengen hoe dit zich ontwikkeld, we horen namelijk verschillende geluiden over het centrum
jeugd en gezin van onze burgers?
Als laatste willen we het zwembad nog graag benoemen, HvU heeft zich dit jaar hiervoor
ingespannen om het zwembad op een dusdanig goede wijze de moderniseren en uit te breiden
zodat het zwembad weer klaar is voor de toekomst, we hopen als HvU dat u als college onze
motie van harte genomen heeft en ons kan verblijden met een goed resultaat voor onze
zwemclub, onze jeugd, maar ook heel belangrijk, voor onze moeders.

Bijstand en zorg
Grote veranderingen komen op ons af als gemeente de komende jaren, decentralisatie is wat
momenteel de klok slaat, onze gemeentelijk apparaat zal alle zeilen bij moeten zetten om dit
in goede banen te leiden.
Zoals al door HvU aangegeven willen we de schuldhulpverlening praktisch uitvoerbaar
blijven houden, dus ook met oog voor de vele ondernemers en kleine zelfstandigen op ons
dorp, dit vereist ook een specifieke aanpak, we roepen de wethouder dan ook op hiermee op
creatieve manier mee aan de slag te gaan.
Burger en bestuur
De RUD is van de grond gekomen en opgestart, wethouder houd de vinger aan de pols en zie
nauwlettend toe op welke wijze deze RUD functioneert, proberen samenhang te krijgen met
andere gemeenten om uw gedachten en visie hierover op de juiste wijze over te brengen op
onze buurgemeenten zodat we een eenduidig geluid een aansturing laten horen, dit werkt de
bedrijfsvoering alleen maar ten goede
We zijn als HvU blij dat de regels van de drank en horecawet aangescherpt zijn, we hopen dat
op deze wijze problemen worden teruggedrongen, wel moet er handhaving zijn van deze wet,
anders kan deze ook niet juist worden uitgevoerd, gezien het feit dat deze verantwoording bij
de gemeente komt te liggen, kunt u ons uitleggen op welke wijze u hieraan vorm gaat geven.
We kunnen lezen dat u als college voorstelt alvast € 100.000 te realiseren voor het aantrekken
van Boa’s, dit door de gewijzigde wetgeving vanaf 2013. We gaan hier als HvU niet zomaar
mee akkoord en willen graag van de portefeuillehouder de volgende punten opgehelderd zien:
1- Wat krijgen we als compensatie van het rijk
2- We hebben ook stadswachten ingehuurd, kunnen de Boa’s deze taken ook niet
overnemen?
3- Hoe is het bedrag van € 100.000 tot stand gekomen, zou u hiervan de onderbouwing
willen geven.
Vanaf deze zijde willen we nogmaals een compliment aan de gemeente geven over het feit dat
we de beste stageplek van Nederland zijn, dit heeft positieve effecten op de werving van
kwalitatief goed personeel, ga alstublieft op deze wijze door.
Laat dit resultaat tot voorbeeld zijn voor ons en er naar te streven naar een optimale
klantgerichtheid en service gerichtheid, ons ambtelijk apparaat moet zich aan de burger
presenteren als flexibel en in het meedenken aan oplossingen, dit verkleint de afstand tussen
het ambtelijk apparaat en de burger en werkt efficiëntie in de hand.
Ook kunnen we vernemen dat het ziekteverzuim vrij hoog is, dit zijn we niet gewend op Urk, we
staan bekend als harde werkers en weinig ziek, kunt u ons vertellen wat de oorzaak is van het vrij hoge
ziekteverzuim en wat u hieraan denkt te gaan doen om dit naar beneden te brengen.

Financiën
Vorig jaar hebben we als HvU al aandacht gevraagd voor ombuiging voorstellen, we hebben
toen gevraagd of u als college met voorstellen zou komen, we hebben toen de informatie
gekregen dat er een werkgroep in het leven geroepen zou worden om hiermee aan de slag te
gaan. We zijn nu een jaar verder en de werkgroep is nog niet een keer bij elkaar gekomen om
hiermee aan de slag te gaan, hoe lang moet dit nog duren? De tijd schrijd voort.
We hebben vorig jaar ook gevraagd naar een opstelling van alle wettelijke en niet wettelijke
taken van het ambtelijk apparaat, verschillende keren hebben hierna nog gevraagd wanneer
we dit onder ogen zouden krijgen, tot heden hebben we hier niets van vernomen, wanneer
krijgen we deze eindelijk onder ogen?
De reden waarom we hierom vragen is dat we ons goed moeten realiseren dat we de burger
niet elke keer kunnen opzadelen met een verhoging van belastingen, het is al moeilijk genoeg,
wat HvU moet deze keer de focus liggen op besparingen in plaats van belasting verhogingen,
we moeten als gemeente de broekriem aanhalen en ook keuzes maken welke niet wettelijke
taken we blijven faciliteren en welke geschrapt moeten en ons meer focussen op de kerntaken.
Hierin valt volgens HvU veel in te besparen, ook moet de samenwerking met andere
gemeenten onder de loep genomen worden, deeltaken moeten samen met de buurtgemeenten
opgezet worden wat efficiënter werken en dus besparingen oplevert, het doel moet voorop
staan, niet de persoon.
Als gemeenteraad moeten we ons beraden welke visies er in onze ogen noodzakelijk zijn, elk
rapport kost handenvol met geld wat we ergens anders goed kunnen gebruiken, met andere
worden laten we samen vaststellen als raad en college waar onze doelstellingen liggen
Op bladzijde 13 van de kadernota kunnen we lezen dat het BBP elk jaar met 2% verhoogt
word, is deze aanname nog wel realistisch in deze tijd, moeten we dit niet onder de loep gaan
houden?
We kunnen lezen in pagina 15 van de kadernota dat er een teruggang verwacht word in
activiteiten van projecten, als er een afname verwacht word, worden hier ook minder
ambtelijke uren aan besteed, hoe gaat de bezetting op deze afdeling er dan uitzien, moeten we
nu al niet gaan kijken hoe dit op een goede manier op te lossen door bijv. het inzetten op
andere afdelingen wat de inhuur van personeel naar beneden brengt.
We kunnen vernemen in de kadernota dat als bezuiniging de extra formatie uren van de OR
geschrapt zijn, in totaal € 30.500,--. Tot onze verbazing lezen we in de eerste tussen
rapportage echter over extra OR kosten van € 19.800 in de 1e tussenrapportage op blz. 8
We kunnen als punt 17 op bladzijde 17 vernemen dat er € 20.000 bezuinigd word op de leges
burgerzaken, ik wil graag de portefeuillehouder vragen, zijn dit besparingen, of zijn dit een
verhoging van de leges, kostenbesparing vinden we prima, een verhoging zijn we op tegen.
Graag willen we als HvU ervoor pleiten de afdrachten aan het fonds infrastructuur 3e brug te
blijven handhaven middels een afdracht per m2 verkochte grond. We blijven het als HvU het
belangrijk vinden te blijven sparen voor het realiseren van een 3e brug.
Als HvU hebben we kort geleden al eens gesproken over de niet transparante manier van
bepalen van de WOZ waarde van de woningen, nu, tijdens het behandelen van de kadernota
vragen wij u dan ook oproepen op heldere en transparante wijze richting de burger te
communiceren, we willen graag een duidelijke en transparante manier van het vaststellen van

de WOZ waarden, op zodanige wijze dat dit door ons als burgers word begrepen. Als we op
deze manier onze burger informeren komt er meer begrip en acceptatie bij de burger. Nu is dit
helaas niet zo, ik wil de portefeuillehouder vragen ons een voorstel toe te laten komen.
Tenslotte
Ik wil uw College met de ambtenaren veel wijsheid toewensen voor de komende periode.
Het economisch tij valt niet mee.
Hart voor Urk hoopt dat we met elkaar de wind in de zeilen mogen houden, zodat we vooruit
mogen blijven varen tot welzijn van onze inwoners.
Dat er een goede harmonie mag blijven binnen onze raad.
Tenslotte hebben wij allen met hetzelfde te maken, de bezuinigingen.
En dan moeten wij eerlijk zijn, dan heeft dit college ondanks alle tegenwind het bijzonder
goed gedaan.
Nu gaat de stuurman van ons scheiden. De nieuwe komt eraan.
Wij hopen ook onder zijn leiding dat hij verstand mag ontvangen van de grote Schipper, om
ook ons klein scheepje langs alle klippen te laveren die de gemeente kan tegen komen.
Dat wij ons afhankelijk mogen weten van Hem, die alles leidt en regeert, ook onze raad.
Mag dit dan onzer aller bede zijn:
De HEER', de God der legerscharen,
Is met ons, hoedt ons in gevaren.
De HEER' de God van Jakobs zaad,
Is ons een burg, een toeverlaat.
Ik dank u.

