Nieuw Enkhuizen (NE)
Algemene Politieke Beschouwing
2018 was voor Nieuw Enkhuizen (NE) een turbulent jaar. Nadat eerder de wethouder en een raadslid
weg waren, bedankte ook ons laatste raadslid.
Dit betekende dat de hele partij opnieuw moest worden opgericht. Diverse opties, met diverse
mensen zijn gepasseerd.
Het NE van nu heeft als leus er te zijn voor alle Enkhuizers. Dan zeg je nogal wat.
De gemeente heeft net als iedereen thuis en met een bedrijf een budget aan inkosten en uitgaven,
daar moeten we het mee doen. Als je dan de onderwerpen ziet waarmee de gemeente bemoeienis
heeft, dan is dat een groot scala aan onderwerpen. Dit gaat van onderwijs, veiligheid, zorg tot het
bevorderen van industrie en werkgelegenheid, etc.
De raad heeft dan de taak deze huishouding te besturen en keuzes te maken in wat wel kan en wat
niet.
Nieuw Enkhuizen wil namens de burgers en zoveel mogelijk met de burgers en bedrijven, deze
keuzes maken.
Wij willen dit doen met transparantie en zonder achterkamertjespolitiek. Teveel wordt er over de
hoofden van burgers en zelfs de raad beslist. Nieuw Enkhuizen zal dan ook volkomen een eerlijke
politiek bedrijven en verwacht dit ook van andere fracties in de raad. Niet alleen in woord, maar ook
in daad. Ook het huidige en nieuwe college zullen we zo beoordelen en blijven beoordelen.
Hierbij verwachten wij de volledige steun van onze griffie en doen we hier ook een beroep op ons
ambtenarenkorps.
Het maakt het werk voor iedereen veel lichter als je elkaar met respect recht in de ogen kunt kijken.
Wat betekenen links en rechts tenslotte als de wereld rond is?
De kadernota 2019
Beslispunt 4 Schuldhulpverlening: Ons voorstel is om de tekorten in de schuldhulpverlening van
€ 141.000 vanaf 2019 te dekken uit de reserve sociaal domein. Reden: Het tekort van 2019 slaat een
groot gat in onze algemene reserve. De reserve sociaal domein is met ruim 7 miljoen heel ruim voor
een gemeente met 18.500 inwoners.
Hiermee verandert het beslispunt 7 in het bedrag van € 430.500.
De herinrichting van de Oranjestraat; waarom deze activeren en niet opvoeren als incidenteel budget
voor 2020? Ditzelfde geldt voor Voorland/Flevolaan ad € 50.000.
Haven
Hoezo vrijval Krediet? Aan de ene kant een vrijval van € 55.000. Vervolgens voor de walstroom een
kapitaallast opvoeren van € 2.500 per jaar. En dit bedrag dan besteden voor andere aanpassingen in
het havengebied.
Vervolgens een krediet van € 45.000, voor nieuwe betaalautomaten.
De vraag is vervolgens of er niet meteen geïnvesteerd kan worden in een systeem zoals bijvoorbeeld

in Hoorn?
Er wordt gewerkt met barcodes die de schipper scant bij aankomst. Betaling via smartphone?
Economische promotie € 6.000 altijd via andere posten betaald, kon dus, waarom nu niet meer?
Client volgsysteem wat kost dat? Alleen een indicatie van € 6.000, is dit eenmalig of per jaar? Indien
per jaar, hoeveel jaar?
Wet op de lijkbezorging: Hoe was dit tot nu toe geregeld? Een begrafenis kost € 2.500 X 3 = € 7.500.
Blijft over € 17.500 voor 6 weken werk? Het werk dat niet wordt gedaan, hoeft ook niet uitbetaald te
worden, lijkt ons.
Gezien de recente inbraakgolf in de nieuwbouwwijk van Enkhuizen, vinden wij dat er meer
gesurveilleerd moet worden door de politie. Ook willen wij dat de wijkagent en de BOA’s
zichtbaarder worden over de Vest, vooral ook in de avonduren en in het weekend.
Een ander stukje veiligheid zou de aanleg van een fietspad op de steeds drukker wordende Haling
betekenen. Wij zien graag dat het college daarvoor in overleg treedt met de wegbeheerder, het
Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier.
Toeristen en een goed functionerend VVV Enkhuizen, dat nu financieel zieltogend is, zijn belangrijk
voor onze stad. Goede informatie betekent voor ons ook dat automobilisten van een afstand kunnen
lezen wat het parkeerbeleid in Enkhuizen is, dus dat de armetierige bordjes vervangen worden door
grote informatieborden in meer talen (Nederlands, Duits, Engels).
Stephen Hawkins zei:
Wat ik echt graag wil besturen zijn geen machines, maar mensen.

