Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Onze visie voor
Enkhuizen

D66 krijgt het voor elkaar
20180119205016_2534.adpro.indd 1

1/19/2018 8:50:32 PM

Inhoud
Voorwoord lijstrekker

3

1. Bestuur en burgerparticipatie

4

2. Maatwerk en vertrouwen in het sociaal domein

6

3. Duurzaamheid en economie

8

4. Ruimte, bereikbaarheid en leefklimaat

10

5. Gezondheid, welzijn en cultuur

12

Richtingswijzers

14

20180119205016_2534.adpro.indd 2

1/19/2018 8:50:33 PM

Voorwoord lijsttrekker

3

Voor D66 staan vrijheid van denken, geloven
en handelen van mensen centraal. Daarin is de
verbondenheid tussen individuele leden van een
samenleving de basis voor een veilige en rechtvaardige
maatschappij. De taak van de overheid is volgens D66
om de balans te bewaken tussen de vrijheidsbelangen
van het individu en de belangen van de samenleving
als geheel.
D66 vindt dat we de besturing van en onderlinge
afstemming in onze lokale samenleving anders moeten
inrichten en uitvoeren. Dat past in de ontwikkelingen
van nu (mondiaal, Europees en landelijk). En we
zien het als dé manier om de vrijheidsbelangen van het individu en de belangen van de
samenleving als geheel ook in de toekomst met elkaar in evenwicht te blijven brengen en
houden.
We vertrouwen daarbij op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom vinden we
het belangrijker wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen dan wat de overheid kan
doen. Hoe meer verantwoordelijkheid inwoners zelf nemen voor hun omgeving, hoe kleiner
de rol van de overheid kan worden. D66-Enkhuizen wil dat de gemeentelijke overheid zich
daarop aansluit en aanpast.
De gemeente staat het dichtst bij de burger en is voor inwoners het eerste ‘gezicht’ van de
overheid. Als ideaal ziet D66 een gemeente die ‘doet wat ‘ie moet doen’. Daarin bepaalt
de gemeenteraad de richting (als gekozen vertegenwoordiger van de inwoners en hoogste
gezagsorgaan). Voor de stad én voor professionele wethouders als bestuurders. Die
gemeenteraad en het college moeten volgens D66 kunnen werken in een open politieke
cultuur zonder ‘achterkamertjes’.
Veel van de onderwerpen en vraagstukken die spelen in Enkhuizen zijn complex en laten
zich niet gemakkelijk en direct oplossen. In het verkiezingsprogramma 2018-2022 geeft D66
richting aan mogelijke oplossingen. Op een aantal van die oplossingen die we als concreet,
noodzakelijk en haalbaar zien, nemen we een duidelijk standpunt in.

Jaap Koning
Lijsttrekker D66 Enkhuizen
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1. Bestuur en burgerparticipatie
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Een sterke gemeente is de basis voor lokale bestuurskracht en invloed. De landelijke
en provinciale overheid verschuiven grote delen van hun verantwoordelijkheden
naar de gemeenten. Ook maatschappelijke organisaties, zoals scholen, en
bedrijven schalen op. Omdat de vraagstukken die spelen complex zijn, ontstaat
een ‘lappendeken’ van allerlei regionale samenwerkingsverbanden en zelfs
ambtelijke fusies om ze op te kunnen lossen. Dat gaat vaak ten koste van de lokale
bestuurskracht en politieke invloed. D66 vindt die ontwikkeling niet wenselijk. Wij
geloven dat een grotere gemeentelijke eenheid door een fusie een sterkere basis is:
om zowel de lokale als regionale krachten te benutten voor duurzame oplossingen.
Behoud van de lokale identiteit van de verschillende kernen in de fusiegemeente is
belangrijk. Die kunnen we bestuurlijk behouden door ze alle een plek te geven en
te verbinden aan een lid van het College van B&W.
D66 is een sterk voorstander van een fusie met Drechterland en Stede Broec
D66 wil een solide financiële huishouding waarin structurele inkomsten en uitgaven
met elkaar in evenwicht zijn. Inwoners moeten een serieuze rol hebben in de discussie
over de besteding van middelen door de gemeente. Wij vinden het daarom van groot
belang dat gemeentelijke begroting transparant is. De begroting moet tegen een stootje
kunnen en realistisch zijn over de toekomst. Met ruimte over om te kunnen investeren.
Schuiven met ‘potjes’ en potverteren vindt D66-Enkhuizen onwenselijk.
D66 wil een transparante begroting, waarbij structurele inkomsten en uitgaven
met elkaar in evenwicht blijven
D66 ziet dat ontwikkelingen op het terrein van duurzaamheid, onderhoud (riool) en de
gemeentelijke organisatie de komende jaren vragen om grote investeringen. Daarbij
mag de ‘Stadsvisie’ wat ons betreft worden aangepast op nieuwe inzichten. En op de
moderne rol van inwoners en gemeentelijke organisatie in de lokale samenleving.
D66 wil discussie over de kernactiviteiten van de gemeente in dialoog met de
inwoners
De basis daarvoor is een fundamentele dialoog en discussie met inwoners over de
kernactiviteiten van de gemeente. Zodat we op grond van die uitkomsten kunnen
bepalen wat we zouden moeten doen. En waaraan we onze middelen besteden.
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D66 wil het automatisme voor meerjarige subsidies doorbreken en ombuigen
naar (op) startsubsidies
Meer verantwoordelijkheid voor inwoners betekent wat D66 Enkhuizen betreft dat de
gemeente hen op weg kan helpen om waardevolle en kansrijke maatschappelijke
initiatieven van de grond te krijgen. Dat kan op verschillende manieren. We willen dit
onder andere tot uitdrukking brengen in het lokale subsidiebeleid. De slagvaardigheid
van de lokale overheid kunnen we vergroten door structurele subsidies om te bouwen
naar (op)startsubsidies. Daarmee geven we nieuwe en wenselijke initiatieven van
burgers meer kansen. Terwijl bestaande initiatieven die succesvol zijn en zelfstandig
functioneren, kunnen blijven bestaan.

5

D66 wil de opzet van een initiatieventafel of een vergelijkbare aanpak
Daarnaast zien we een rol weggelegd voor de gemeente in het meedenken met
inwoners: over hoe zij hun initiatief kunnen realiseren. En in het bij elkaar brengen van
inwoners en organisaties. O.a. door een initiatieven-tafel (of een soortgelijke aanpak)
op te zetten en te faciliteren

Koester de grondrechten en gedeelde waarden
Koester de grondrechten en gedeelde waarden: De fundamentele waarden
van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens,
ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.
Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een
respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect
voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die
waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de
grondrechten van onszelf en anderen.
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2. Maatwerk en vertrouwen in het Sociaal
domein
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D66 ziet dat de gemeente, dankzij haar lokale verantwoordelijkheid voor de zorg
en het welzijn van kwetsbare inwoners, meer regie kan nemen op dit terrein. Wij
vinden dat de gemeente daarbij, door een goede samenwerking met zorgverleners,
moet focussen op wat de (individuele) burger nodig heeft. Omstandigheden van
inwoners zijn complex. Vooral kwetsbare burgers varen daarom wel bij oplossingen
op maat. Administratieve processen en regels willen we beperken tot het minimum.
En daarnaast kunnen we doelmatiger werken, o.a. door vroegtijdige signalering.
In het Sociaal domein moeten we maximaal inzetten op maatwerk en
vroegtijdige signalering
In Enkhuizen zijn er in verhouding met het landelijk gemiddelde meer kinderen die
in armoede leven. D66 vindt dat deze kinderen kansen moeten krijgen om zich te
ontwikkelen en
mee te doen aan sporten en uitjes op school. Subsidies voor verenigingen kunnen –
meer dan nu het geval is – specifieker worden gebruikt voor kinderen uit kansarme
situaties. Voor volwassenen is en blijft werken de beste preventie tegen armoede. D66
gaat daarom voor een beleid dat de eigen verantwoordelijkheid van burgers op dit punt
stimuleert en ondersteunt. Voor volwassenen is en blijft werken de beste preventie
tegen armoede. D66 gaat daarom voor een beleid dat de eigen verantwoordelijkheid
van burgers op dit punt stimuleert en ondersteunt.
D66 vindt dat de subsidies aan verenigingen meer dan nu moeten worden
besteed aan kinderen uit kansarme gezinnen en omstandigheden

Werken is de beste preventie van armoede. D66 wil dat de prikkel om te werken
wordt versterkt

D66 wil het overschot aan overbodige regelgeving sterk verminderen
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D66 wil dat de Gemeente Enkhuizen ervoor zorgt dat kwetsbare groepen ook
daadwerkelijk kunnen (blijven) participeren in de maatschappij
Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat iedereen zo goed mogelijk (naar eigen
kunnen) mee kan (blijven) doen in onze lokale samenleving. Zelfstandig, of met hulp van
mantelzorg. In het sociaal domein vinden we de ondersteuning van hulpbehoevende
ouderen en hun mantelzorgers, van chronisch zieken en van inwoners met een (tijdelijke)
functiebeperking het belangrijkst. Net als aandacht en steun voor hulpbehoevenden
(jong en oud) die sociaal geïsoleerd dreigen te raken. Omdat mensen met een zorg- of
hulpbehoefte langer thuis blijven wonen, neemt de druk op de mantelzorgers toe. En
daarmee ook overbelasting van deze mensen. D66 pleit ervoor dat de gemeente zich
maximaal inspant voor de mantelzorger.
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D66 staat voor een sterk beleid dat mantelzorgers ondersteunt

Vertrouw op de eigen kracht van mensen.
Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief
dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze
kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft.
De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid
daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel
belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen.
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3. Duurzaamheid en economie
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D66 is ambitieus in de zorg voor onze aarde en haar bewoners. We willen ons
inspannen voor een duurzamer stad, die haar aandeel levert in het nakomen van de
internationale klimaatafspraken. Als het aan ons ligt, klimt Enkhuizen de komende
jaren flink in de landelijke duurzaamheidsmonitor. Het is taak van de gemeente om
inwoners en bedrijfsleven bewust te maken en te stimuleren om ook bij te dragen.
Dat betekent dat duurzaamheid en de ontwikkeling richting een circulaire economie
een vast agendapunt moeten worden in onze lokale politiek en maatschappij.
Borging op bestuurlijk niveau kan door duurzaamheid en de ‘duurzame stad’ als
een aparte portefeuille onder te brengen bij één van de wethouders in het College.
Verder kan de gemeente ook in de praktijk het ‘goede voorbeeld’ geven: in de
uitvoering van gemeentelijke dienstverlening door derden willen we kiezen voor
leveranciers (bedrijven en organisaties) die ons met hun producten en diensten
aantoonbaar kunnen helpen om te verduurzamen.
D66 wil dat Enkhuizen voldoet aan de landelijke duurzaamheidseisen

D66 pleit ervoor dat duurzaamheid een kerndossier wordt van het College van
B&W

D66 kiest bij uitbestedingen voor partijen die de gemeente aantoonbaar
kunnen helpen om te verduurzamen

D66 wil het aantal elektrische oplaadpunten verhogen

D66 vindt het een gemeentelijk taak om een passend woningaanbod te
bevorderen, zodat de lokale en regionale economie kunnen groeien
Enkhuizen is van oorsprong sterk in de agro- en zaadveredelingsbedrijven. Samen
met een bloeiend midden- en kleinbedrijf en de nautische bedrijfstak, is het de
economische motor van de stad. Enkhuizen is hiermee uniek in de regio en heeft een
relatief lage werkeloosheid. Groei van deze bedrijfstakken zorgt voor een positieve
aantrekkingskracht van de hele regio. Meer research en innovatieve ontwikkelingen
bieden daarvoor volop kansen. Een voorwaarde is dan wel dat onze stad ook
aantrekkelijk is en geschikte woningen en voorzieningen biedt voor hoger opgeleide
medewerkers. Volgens D66 is het een taak van de gemeente om te zorgen voor een
passend woningaanbod.
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D66 wil dat Enkhuizen zich bij de bevordering van bedrijvigheid vooral regionaal
manifesteert
Bedrijvigheid is de kurk waar de economie van Enkhuizen op drijft. Maar Enkhuizen
is geen eiland. En bedrijvigheid houdt zich zeker niet aan stedelijke grenzen.
Samenwerking en afstemming binnen de regio maakt het makkelijker om
bedrijvigheid te stimuleren. En om die te concentreren op plaatsen die logistiek het
meest handig zijn.
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Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar
verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij
alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen
in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt.
Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels
naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds
pragmatisch, nuchter en op basis van feiten.
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4. Ruimte, bereikbaarheid en leefklimaat
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De ruimtelijke ontwikkeling van Enkhuizen loopt langzamerhand tegen grenzen
aan. D66 is voorstander van een ‘compacte stad’, waarbij we serieus willen kijken
naar mogelijkheden waar op een verantwoorde manier ondergronds of omhoog
kan worden gebouwd. Ongebruikte woonruimte in de winkelgebieden kan worden
ontsloten. En ‘inbreien’ binnen de Vesting moet eveneens op de agenda komen.
D66 wil een duurzame en bovenal ‘slimme’ aanpak van de ruimte die niet
bebouwd is of die in aanmerking komt voor herbestemming. Dat kan volgens
D66 het beste gebeuren op basis van degelijk onderzoek
Op deze manier willen we meer ruimte overhouden en creëren voor water en groen.
Die mogen wat ons betreft veel prominenter in het gemeentelijke beleid. Ze gaan
bovendien vóór op een tomeloze ontwikkeling her en der van parkeerplaatsen. Als
stad aan het IJsselmeer zal Enkhuizen ook met de gevolgen van een verhoging van het
waterpeil geconfronteerd worden. En in de jongste regeringsverklaring wordt aandacht
gevraagd voor de aanpassing aan het veranderende klimaat. En dan gaat het vooral
om het omgaan met clusterbuien en hittestress.
D66 wil de aanbevelingen van de ‘Deltacommissaris’ over klimaatadaptatie
serieus nemen en op korte termijn een stresstest uitvoeren naar hitte en
clusterbuien

D66 wil de gevolgen voor het peil in IJsselmeer en Markermeer van de
klimaatveranderingen afwegen tegen economische en maatschappelijke
belangen

D66 wil een meer gedifferentieerde ontwikkeling van de woningvoorraad.
Passend bij een veranderende samenstelling van de bevolking en een
toenemende vraag naar vrije sector woonruimte
Grote veranderingen in de bevolkingsopbouw en woonwensen maken dat we ons
moeten bezinnen op de toekomstige bouw en huisvesting in Enkhuizen. Met passende
ruimte voor het groeiend aantal eenpersoonshuishoudens, voor jongeren en het
stijgende aantal ouderen. Met antwoord op de stijgende vraag naar (huur)woningen
in de vrije sector. En met een evenwichtige verdeling van sociale woningbouw over
de regio. D66 wil de eigen kracht van burgers op dit terrein ruimte bieden door de
mogelijkheid om in eigen beheer te kunnen bouwen. Met ruimte en kansen voor
experimentele bouwvormen zoals ‘tiny houses’. Met elkaar willen we een evenwichtige
afweging kunnen maken voor de inrichting van onze ‘stad van de toekomst’.
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D66 wil het leefklimaat in de stad stellen boven de belangen van het
massatoerisme
Het toerisme is belangrijk voor Enkhuizen en haar inwoners. Maar een ongebreidelde
groei ervan kan uiteindelijk negatief uitpakken voor de bereikbaarheid en het leefklimaat
van de stad. D66 wil zorgen dat leefklimaat in de binnenstad aantrekkelijk blijft voor
inwoners én bezoekers. We zien graag een versterking van het nautische toeristische
aanbod. Maar willen de (op)komst van het massatoerisme voorkomen en vermijden,
omdat het volgens ons niet past bij de eigenschappen van onze historische stad.
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D66 wil een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs met een visie op onderwijs
Onderwijs is de basis van onze samenleving. Al onze kinderen moeten optimaal de kans
krijgen te leren en zich te ontwikkelen. Het onderwijs en dus de overheid is hierin een
verantwoordelijke partij. De gemeente dient te zorgen voor de onderwijshuisvesting
en kan daardoor bijdragen aan het best mogelijke onderwijs. Naast aandacht voor
duurzaamheid en frisse klassen moet er ook aandacht worden gegeven aan bewezen
effectieve onderwijsconcepten. En waar mogelijk moet ontwikkeling van integrale
kindcentra worden gefaciliteerd.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen
dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische
zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die
uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een
dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen
beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen.
Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen
dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch
proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet
kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
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D66 wil de middenstand blijvend concentreren in de twee winkelgebieden
De algemene trend in binnensteden - groeiende horeca en inkrimping van het
winkelbestand - biedt voor Enkhuizen nieuwe kansen op een bruisend centrum.
D66 staat positief tegenover uitbreiding van de horecamogelijkheden in de twee
winkelgebieden. Zodat winkels en horeca elkaar kunnen versterken en de omgeving in
de twee gebieden aantrekkelijker wordt.

12

D66 wil dat binnen de vesting de wandelaar en de fiets voorrang hebben boven
de auto en wil de komst van auto’s naar de binnenstad ontmoedigen
De bereikbaarheid van Enkhuizen is voor D66 een belangrijk onderdeel van het
leefklimaat voor inwoners. D66 vindt dat ons cultuurhistorisch erfgoed een bepalende
factor is en moet blijven in de zorg voor bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad.
En bij de inrichting van wegen. De overheid heeft immers de verantwoordelijkheid om
ons cultureel erfgoed te behouden. En om dit te beschermen tegen de economische
en
politieke waan van de dag.
De bescherming van ons erfgoed wil D66 versterken door het ‘t Suut’ en de
‘Boerenhoek’ de status van woonerf te geven. Daarmee krijgt het wandel- en
fietsverkeer voorrang. De auto is hier wat ons betreft ‘te gast’
Dat betekent dat we de wandelaar en de fietser een prominente plek (en rechten)
willen geven in het historische centrum en in de woonerven. Daar hoort bij dat er óók
voldoende gelegenheid is voor automobilisten om hun auto te parkeren buiten het
centrum. Wat D66 betreft is de auto slechts ‘te gast’ in de stad!
D66 blijft van mening dat uitbreiding van de parkeermogelijkheden buiten de
vesting (o.a. op het Enkhuizerzand) noodzakelijk is

Streef naar
samenleving.

een

duurzame

en

harmonieuze

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen.
Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet
van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en
vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en
milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd
wordt.
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5. Gezondheid, welzijn en cultuur
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D66 vindt het belangrijk dat de gemeente stimuleert en bevordert dat inwoners
geregeld bewegen. Als mensen voldoende bewegen, scheelt dat de samenleving
veel kosten voor (onder andere) gezondheidszorg. En het komt het welzijn van
mensen ten goede. Bewegen is volgens ons breder dan alleen de activiteiten die
plaatsvinden bij sportverenigingen. D66 pleit er daarom voor dat de gemeente
zich richt op het stimuleren van beweging in de ruime zin en het aanbod hiervoor
verruimt. De sportverenigingen kunnen hierin natuurlijk een rol spelen, maar ook
andere organisaties en ondernemers.
D66 wil het eigenaarschap van de sportaccommodaties op een zorgvuldige en
duurzame wijze afbouwen
Vanuit ons vertrouwen op de kracht van inwoners, willen we de verantwoordelijkheid
voor de sportaccommodaties verleggen naar de gebruikers. En hen de kans geven
om duurzame oplossingen (met derden) te vinden voor het draaiend houden van
voorzieningen. De gemeente zelf kan dan alle middelen die beschikbaar zijn besteden
aan het stimuleren van beweging in het algemeen.
Bij subsidieverstrekking voor beweeg-activiteiten wil D66 voorrang geven aan
kinderen en jongeren
Omdat gezonde burgers bijdragen aan de vitaliteit van de samenleving, verdienen
kinderen en jongeren volgens D66 extra aandacht als het gaat om sport en beweging.
Bijzondere aandacht moeten we als gemeente geven aan het bestrijden van obesitas.
D66 wil het culturele leven in de stad versterken door bezoek aan activiteiten
te faciliteren
D66 ziet cultuur als een inspiratiebron voor iedereen. De verbinding tussen kunst,
cultuur en erfgoed hoort daarom thuis in een open samenleving die volop in
ontwikkeling is. D66 is vóór initiatieven en activiteiten die een culturele meerwaarde
bieden voor de stad en de omgeving. En die financieel zo zelfstandig mogelijk kunnen
functioneren. Zie een opbloeiend cultuurcentrum als de Drom of een zich steeds
vernieuwend Zuiderzeemuseum. De gemeente zelf moet zich in de ondersteuning
volgens D66 vooral richten op activiteiten en voorzieningen die het bezoek aan de
voorzieningen faciliteren. Bijvoorbeeld door verkeersstromen en parkeermogelijkheden
te optimaliseren.
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Richtingwijzers D66

14

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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