Notulen Algemene ledenraadsvergadering Kiesvereniging Nieuw Enkhuizen dd. Woensdag 16
september 2020 in de Nieuwe Doelen.
Aanwezig:
Jan Raven
Jannie Aukes
Cor Westerveld
Harry Wijchers
Lies Wijchers-de Reus
Manita Wijchers
Jan Paul
Maurice Raven
Karin Mazereeuw
Gijs Willemsen
Dick Hage
Met bericht afwezig:
Albert Steltenpool
Piet Mazereeuw
Marlies Vertelman
Martin Nieuwenhuis

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Opening van de vergadering
Mededelingen
Vaststellen (volgorde van) agendapunten.
Raadsbreed akkoord, de evaluatie van de afgelopen periode en de invulling van de
resterende raadsperiode.
Samen sterk, het vormen van een grote lokale politieke partij om hiermee de volgende
verkiezingen in te gaan.
Een operationeel en compleet bestuur. Momenteel ontbreekt ons een penningmeester.
Heeft u interesse meldt u zich dan aan bij het bestuur of bij onze fractieleden.
Voldoen aan de juridische eisen voor een vereniging, zoals voorgeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Denk aan minimaal een ledenvergadering per jaar. Vaststellen van de boeken
uiterlijk 6 maanden na sluiten boekjaar. Vervangen bestuurslid bij vertrek binnen 2 maanden
en inschrijving aanpassen. We voldoen op diverse punten niet en hoe breien we dit recht?
W.v.t.t.k.
Rondvraag
Datum volgende bijeenkomst
Afsluiting met na afloop een borrel.
1. Opening
Bij afwezigheid van de voorzitter werd de vergadering na een Westfries kwartiertje door de
secretaris geopend om 20.15 uur. Even later nam Karin Mazereeuw het stokje over van Dick
Hage.
2. Mededelingen

Het initiatief tot deze vergadering is uitgegaan van Jannie Aukes.
3. Volgorde agendapunten
De vergadering was het eens met de voorgestelde volgorde. In deze notulen houden wij bij
het verslag de volgorde aan van de agendapunten. Wel moet worden opgemerkt dat in de
vergadering zelf deze agendapunten in de spontane, vaak heftige, gedachtewisseling op
verschillende momenten steeds weer naar voren kwamen.
4. Raadsbreed akkoord en hoe verder?
Bij het tot stand komen van het Raadsbreed Accoord is gezocht naar de overeenkomsten in
de verkiezingsprogramma’s en werd besloten om de eerste twee jaar te concentreren op
‘laaghangend fruit’. Het Enkhuizer Zand is na 40 jaar gerealiseerd en nu wordt het
Parkeerplan aangepakt.
Het voornaamste punt dat NE tijdens de verkiezingen van de andere (lokale) partijen
onderscheidde was de nadruk op de ongelijke verdeling over de gemeenten van de bijdrage
aan de SED.
Dit punt komt aan de orde bij de begroting 2021.
In juli kwam de overeengekomen verdeelsleutel t/m 2020 al aan de orde in de raad.
De bijdrage van Enkhuizen scheelt nu 2 miljoen met die van Stedebroec.
De burgemeester wilde het afdoen als een Gemeenschappelijke Regeling en dat de
gemeenteraadsleden er een zienswijze over kunnen afgeven.
De verdeling is nu E:S:D = 37:32:29. Ga je voor elk een derde, dan komt Drechterland er
bekaaid van af.
Jan Raven wil het keihard spelen. Hij vindt dat er een eerlijker verdeling moet komen.
Enkhuizen zou evenveel moeten betalen als Stedebroec. Als er op 1/1/2021 geen knappe
verdeelsleutel is, dan keurt hij (cq. de gemeenteraad) de begroting af. Het gevolg is dan dat
het college geen uitgaven kan doen. Vanaf juli zijn de burgemeesters nu aan het denken over
een nieuwe verdeelsleutel. De deadline is 15/11/2020. Dan moet er een begroting bij de
provincie liggen.
Jannie stelt dat indertijd volgens de COR (Centrale Ondernemingsraad) de SED een wens is
geweest vanuit het ambtelijk personeel en de stip aan de horizon het samenvoegen van de 3
gemeenten.
Wies stelt voor om als de verdeelsleutel gepubliceerd is een referendum te houden onder de
bevolking.
Het Raadsbrede Akkoord zou na 2 jaar worden geëvalueerd en nieuwe doelen worden
gesteld voor de resterende 2 jaren.
Mede door Jan Raven is er een compleet plan opgesteld om burgerparticipatie te realiseren.
Maar door de corona crisis is het plan nog niet in de gemeenteraad behandeld.
Een voorbeeld van hoe B&W (niet) functioneert:
Jannie had in de stukken gelezen dat er in juni 2018 een brief van de provincie was
binnengekomen over ondermijning. Die brief is nooit naar de raad gegaan. Op haar vraag aan
B&W waar het in oktober 2018 ontvangen geld (60.000 voor 3 jaar) naar toe is gegaan, kreeg
ze van de interim burgemeester indertijd geen antwoord. Niet meer dan dat het ‘geheim’
was.

De reactie van de huidige burgemeester op dezelfde vraag was dat hij door drukte het ‘over
de zomer heen zou tillen’. In november 2019 was er nog steeds geen verhaal over
ondermijning, en nu nog steeds niet.
Nog een voorbeeld:
Jannie werd het woord ontnomen toen zij vroeg of het niet nuttig zou zijn om per kwartaal
een voortgang van beleidsarme grote projecten te hebben. De reactie van de wethouder
was: ‘Waarom zouden wij informatie lekken die een ander niet mag weten?’
Maar we willen als raad geen inhoudelijke informatie over de grote projecten, maar wel wat
momenteel de status is.
Er is ook onvrede over het functioneren van de griffie. Ondersteunt die de raadsleden wel
voldoende? Voorgesteld wordt: ‘Moeten we de griffier dan wegsturen?’ Reactie: ‘Dat kan
niet, er is een werkgeverscommissie’.
Manita informeert bij de fractie wat er met haar Parkeerplan van indertijd is gedaan nadat
men gezamenlijk naar Leiden was geweest.
In februari heeft een extern bureau een presentatie gegeven. Het is duidelijk dat in
Enkhuizen de ambtenarij de macht heeft en dat wethouder Struijlaart de gewoonte heeft om
te zeggen ‘dat het wordt meegenomen in het totaalplan’. Zo wordt er veel op de lange baan
geschoven. De griffie kan niet eens een ‘to do’- lijst produceren.
Manita’s plan is – net als de REZ – een kostenneutrale oplossing.
Zij zal met Leiden contact opnemen om te bezien of wat beschreven is in het plan nog
actueel en haalbaar is.
Daarna zal Manita contact opnemen met wethouder Struijlaart.
Manita overweegt om voor de raadsvergadering de krant in te gaan. Dan ziet de burger het
tenminste.
Een jaar na de verkiezingen voor de Tweede kamer (2021), zijn de verkiezingen voor een
nieuwe gemeenteraad (2022). Zou dan door de provincie al zijn aangedrongen op een fusie
tussen de gemeenten? Aansluiting zoeken bij Code Oranje was van NE indertijd een
strategische zet. De lokale partijen in de andere gemeenten waren ook aangesloten. Bij een
eventuele fusie kunnen we 1 front vormen. NE moet nu een programma voorbereiden en de
marketing in gang zetten om een bredere achterban te realiseren.
5. Samen sterk
De lokale partijen hebben met elkaar afgesproken elkaar in de gemeenteraadsvergadering
niet af te vallen. Op een of andere manier samen verder te gaan in de volgende periode
wordt overwogen.
In de vergadering wordt opgemerkt dat dat iets is wat de leden zouden moeten kunnen
beslissen. HEA heeft 10 leden, Enkhuizen Vooruit heeft 2 leden en NE heeft er meer dan 20.
De gemeenteraads- en commissieleden van de lokale partijen komen geregeld bij elkaar. De
SP is aangeschoven en ook het CDA in de persoon van Jan van der Werf.
Er zijn nu zelfs 3 overleggen:
• De fractie zelf (2 zetels)
• De Enkhuizer partijen (4 zetels totaal)
• De 4 zetels totaal + de 4 zetels van de SP + de 2 zetels van de CDA

In het overleg met de andere lokale partijen blijkt dat Michel de Jong wil stoppen de
volgende raadsperiode en dat dan Frank van Gangelen zijn plaats gaat innemen. Zij
verzuchtten: ‘Waar haal je goede raadsleden vandaan?’ ‘Liefst jong, maar wel capabel.’ ‘NE
staat op het standpunt dat de leden uitmaken wie uit het rijtje op de kieslijst wordt gekozen
om de partij in de raad te vertegenwoordigen’, heeft Jannie gezegd.
Hoe realiseer je een bredere basis? Naast de betalende leden hebben we een Facebookgroep met meer dan 300 volgers.
6. Bestuur.
Aan Maurice Raven wordt gevraagd of hij niet in het bestuur wil. Door drukke
werkzaamheden bij de brandweer en bestuursfuncties elders moet hij het aanbod afslaan.
Piet Mazereeuw heeft het bestuur laten kennen dat hij wel in het bestuur wil plaatsnemen.
Niemand is tegen. De vergadering gaat daar mee akkoord.
Jannie zal de digitale boekhouding aan Piet overdragen.
7. Vereniging.
Volgens de statuten moet elk half jaar een ledenvergadering worden uitgeschreven. Dat is
niet gebeurd en valt het bestuur te verwijten. Ook is het bestuur te verwijten dat zij niet
actief naar aanvulling hebben gezocht nadat Hetty Scholten was opgestapt.
De fractie komt 2x per maand bijeen.
Het steekt de fractie dat zij niet zijn uitgenodigd voor de gedachtewisseling op 7 september,
En vooral dat er daar gepraat is over mensen die er niet bij waren. Er zijn onwaarheden zijn
geuit. En dat zij zich daartegen niet hebben kunnen verweren.
De fractie heeft overwogen om de maandelijkse bijdrage van € 30 niet in de verenigingskas
te storten. Jan Raven geeft te kennen dat hij zich beraadt over zijn functie.
Twee jaar geleden hebben wij als bestuur voor stabiliteit gekozen. Na de verkiezingen
hebben bestuursleden en gemeenteraadsleden naar draagkracht gefunctioneerd. Het is de
laatste tijd allemaal behoorlijk ingezakt. NE is ook in het verleden steeds versnipperd. De
onderlinge spanningen hebben we toch dit keer nog binnenskamers kunnen houden.
‘Moeten we de partij met zo weinig leden dan maar opheffen?’ Ook dat hebben we wel eens
gedacht. Maar de overhand heeft toch de gedachte ‘Hoe kunnen we naar de toekomst
kijken?’ En gedachtes als: ‘Moeten niet alle 3 de lokale partijen worden opgeheven?’ en
‘Moet er niet één nieuwe vereniging komen?’
We komen er op uit dat het beste is om te ‘leren van wat fout is gegaan, deze 4 jaar uitzitten
en op naar de volgende periode. De wringpunten de komende anderhalf jaar zo laten tot de
volgende verkiezingen. Intussen een bredere achterban realiseren, met name de jeugd bij de
partij betrekken.’
Er is gestemd over de vraag ‘Moeten we onszelf opheffen en op termijn samen gaan met de
andere 2 lokale partijen?’
Voor: Maurice, Jannie, Jan, Dick, Karin.
Tegen: Gijs, Manita, Jan Paul, Harry
Twijfel: Wies, Cor

Bij de stemverklaringen blijkt weer een groot verschil in focus: op de gedachte van lokale
samenwerking op zich aan de ene kant versus aan de andere kant de specifieke personen die
de partijen op dit moment vertegenwoordigen.
Jan Raven merkt op dat 41% van de stemmen in Westfriesland naar lokale partijen ging.
Karin benadrukt sterk de kracht van samenwerking en trekt een vergelijking met Volendam
waar de lokale politiek een krachtige stem heeft. Enkhuizen is best een sociale stad, maar de
gemeenteraad laat zich gauw in de hoek zetten.
Als partij moet je bekende mensen hebben, kundig en met know how. Mensen stemmen op
een persoon die ze kennen. ‘My man in congress’ noemt Dick dat.
De vraag wordt gesteld of die leden, die wel bij de informele gedachtewisseling aanwezig
waren maar niet in deze formele ledenvergadering aanwezig wilden zijn, lid blijven. Jan vindt
de avond onbevredigend en dat hij zo geen weerwoord kan hebben op de onterechte
beschuldigingen die in het verslag staan. Jan zegt dat hij zich op zijn functie beraadt. Hij vindt
dat er niet over mensen gepraat mag worden die er niet bij zijn en zich niet kunnen
verweren.
8. W.v.t.t.k.
‘Als er in de voormalige katholieke kerk in de Westerstraat appartementen komen, zijn die
dan weer bestemd voor jongeren met een rugzakje?’
Antwoord: de bisschop bepaalt dat.
De Gitaarsalon komt ter sprake. Weer een project van Welwonen voor jongeren met een
rugzakje. Tiny Houses voor jongeren is mislukt. Moeten we niet druk uitoefenen op
Welwonen om meer voor startende jongeren te doen?
Gijs merkt op dat het animo onder Enkhuizer jongeren om van Welwonen te huren in de
praktijk niet hoog is.
Dan verplaatst de discussie zich naar hoe we meer jongeren bij de partij kunnen betrekken.
SP en PvdA lijken daar succesvol in te zijn. Zouden we via ZOOM meer jongeren kunnen
bereiken?
De conclusie is dat er goede leermeesters moeten zijn en dat simpele communicatie het
proces zal vergemakkelijken. Jongeren verwerken informatie op een heel andere manier. FB
is voor ouderen, Instagram met name voor jongeren. Ook App-groepen zijn heel effectief.
Besloten wordt uiteindelijk dat Manita en Gijs zullen gaan brainstormen’ met als thema: ‘Wat
willen wij in de stad?’ Met aandacht voor fysieke en voor digitale communicatie.
Harry verzucht dat er in het verleden elke maand een fractievergadering was. Dat het
meedenken nu niet gebeurt. Zaken als de voorrang voor asielzoekers, hondenbelasting, de
OZB en parkeerdruk moeten worden besproken.
De rioolbelasting komt ter sprake. De verhoging is door de raad goedgekeurd. Het systeem in
Enkhuizen verschilde van dat van Stedebroec en Drechterland. In Enkhuizen betaalden de
ENZA en Syngenta veel te weinig. Nu is het wie het meest gebruikt die betaalt het meest,
gebaseerd op de hoeveelheid mensen die daar werken. Jan Paul vindt dat hij als kleine
ondernemer de dupe is van de verandering in het systeem. Hij betaalt 108% meer. Hij gaat
een bezwaar indienen. Rondvraag

In de rondvraag stelt Dick voor om in de volgende vergadering ‘Veiligheid’ op de agenda te
zetten.
9. Volgende bijeenkomst
De volgende ALV zal in januari plaats vinden.
Mededeling
De fractie wil graag dat de leden de fractievergadering bezoeken. Kom alsjeblieft. De agenda bestaat
uit de onderwerpen die in de komende raad worden besproken.
14/9 cie BOFS: hier te beluisteren
22/9 cie GG: agenda klik hier.
24/9 fractievergadering NE
29/9 Gemeenteraad; agenda klik hier.

