Feiten over het Organisatie OntwikkelingsPlan van de SED (OOP)
Het OOP heeft tot doel de tekortkomingen in de
SED organisatie weg te nemen.
De totale kosten van het plan zijn begroot op circa
13,4 miljoen euro.
Daarvan neemt Enkhuizen 37,19% voor haar
rekening, terwijl het Enkhuizer aandeel in de
bevolking van de SED 31,06% is.
Enkhuizen levert dus een bovengemiddelde
bijdrage in de kosten van het plan, zonder dat daar
echter een bovengemiddeld belang of profijt
tegenover staat.
Het Enkhuizer belang bij de OOP is gelijk aan dat
van Drechterland en Stede Broec.
Over de gehele planperiode bedraagt de bijdrage
van Enkhuizen aan de kosten van de OOP meer
dan € 800.000,- boven wat van haar verwacht
mocht worden gelet op het aantal inwoners..
De reden voor deze onevenredige kostenverdeling moet waarschijnlijk gezocht worden in
de relatieve onervarenheid van de Enkhuizer vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur
van de SED, wethouder Struijlaart.
Hij bekleedde die functie minder dan een jaar op het moment dat hij zijn voorstel over de
kostenverdeling deed toekomen aan de raad. (in december 2017).
Op haar beurt sloegt de voltallige raad waarschuwingen over de kostenverdeling in de
wind, met als gevolg, dat op basis van de huidige stand van zaken Enkhuizen 8 ton meer
zal bijdragen aan de OOP, dan er op grond van haar inwonertal valt te rechtvaardigen.
Tot dusver heeft geen enkele zittende raadsfractie de wens uitgesproken om iets aan de
bestaande situatie te veranderen.
De enige uitzondering hierop is de (niet langer in de raad vertegenwoordigde) fractie van
Nieuw Enkhuizen.
Een stem op Nieuw Enkhuizen vormt dan ook de enige zekerheid, dat er met SED gaat
worden onderhandeld over een rechtvaardiger aandeel in de kosten voor Enkhuizen.
Alle overige partijen vinden het voorkomen van hun eigen gezichtsverlies kennelijk veel
belangrijker dan te voorkomen, dat Enkhuizen ten onrechte 8 ton te veel betaalt.
Nieuw Enkhuizen vraagt niet om bijzondere gunsten voor inwoners van Enkhuizen.
Zij wil slechts een gelijke behandeling, waardoor zij eenzelfde bijdrage aan de kosten van
de OOP hoeven te leveren als alle andere inwoners van de SED.

