Alles kan anders.
Wat je ontdekt, wil je delen.
Wij zijn blij als bestuur dat we deze route hebben gekozen. Eerst een informele gedachtewisseling
met de achterban van betrokken leden. Daarna een formele vergadering met op de agenda verslag
en verantwoording van de bestuursleden en vertegenwoordigers van de partij in de raad. Vóór de
eerste gemeenteraadsvergadering in het najaar van 2020.
Er is op de avond van 7 september in buurthuis IJsselzand heel wat naar voren gekomen. Een enkel
lid is zo verbolgen over de gedane zaken dat hij emotioneel niet bij de aankomende vergadering
betrokken wil zijn. Door verplichtingen van werk en zaken kan niet iedereen die zich uitsprak ook op
16 september van de partij zijn.
Het bestuur is aantoonbaar in gebreke gebleven. Volgens de statuten moeten er minstens 3 of 5
bestuursleden zijn en moet opvolging binnen een half jaar geregeld zin. Daartoe moeten de leden
bijeen worden geroepen en moeten er jaarrekeningen worden opgesteld. Allemaal niet gebeurd. De
twee bestuursleden trekken het boetekleed aan en beloven de verenigingsstructuur zo snel mogelijk
weer op orde te brengen. Met het doel om slagvaardig aan een doordacht verkiezingsprogramma te
kunnen gaan werken.
Wat duidelijk naar voren kwam is dat het punt ‘Veiligheid’ op de agenda moet worden gezet.
De burgemeester is voorzitter van de Veiligheidsraad in de regio. In de aankomende Coronawet lijkt
de voorzitter van de Veiligheidsregio vergaande bevoegdheden te krijgen, maar in de uitvoering
ontbreekt een alert politieapparaat. Er is in de praktijk in Enkhuizen nauwelijks politie inzet op straat
en in het sociale domein. Ondernemers in Enkhuizen ervaren dit dagelijks. Dat kan niet in een stad
die zich op toerisme richt.
Naast het ledenbestand heeft Nieuw Enkhuizen gelukkig een netwerk van jonge actieve inwoners
rond Gijs Willemsen en heeft Piet Mazereeuw een 300-tal volgers op Facebook.
De gemiddelde leeftijd van de huidige raadsleden moet omlaag. De jonge raadsleden van SP en PvDA
zijn toegankelijk, maar heel wat raadsleden zitten al meer dan 8 jaar op het pluche.
In onze partij is indertijd schriftelijk vastgelegd dat er na 2 jaar gewisseld zou kunnen worden wie de
partij in de raad vertegenwoordigt.
Bij NE kan er een tweede commissielid naar voren worden geschoven.
Twee niveaus spelen er constant in de discussie door elkaar heen, die ook lastig van elkaar kunnen
worden gescheiden.
Enerzijds is het een aantrekkelijke gedachte om als Enkhuizer partijen toenadering tot elkaar te
zoeken en wellicht als één lokale partij de komende verkiezingen in te gaan. Anderzijds zijn de
huidige vertegenwoordigers van die andere twee partijen ex-leden van NE en kan men zich nog veel
herinneren van wat er indertijd speelde en hoe de karakters toen botsten.
Enkhuizen voor de Enkhuizers. De SP heeft op straat goed contact met de burgers. 4 SP + 4 lokaal +
één overloper uit de niet lokale hoek, levert een meerderheid op, dus òf bestuur òf oppositie, een
aantrekkelijk alternatief om het experiment met het Raadsbrede Akkoord stop te zetten.

Al 40 jaar maken ambtenaren met de colleges de dienst uit in Enkhuizen. Heel veel budgetbeslag
wordt nu in Gemeenschappelijke Regelingen op Westfries niveau bepaald. Feitelijk behoort de
gemeenteraad het beleid te bepalen en moet B&W met de ambtenaren de uitvoering verzorgen.
Wat verder nog naar voren kwam:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bestuur vraagt leden om tot bestuur toe te treden. Zijn we dan met z’n 3-en of 5-en, dan
bepalen we onderling wie penningmeester wordt.
NE heeft vrijwel altijd meegestemd met SP-moties.
Zelf heeft NE slechts twee moties ingediend: over rook en over trouwen op locatie.
Wat er met Manita’s parkeerplan is gebeurd is tot nog toe onduidelijk.
Het gedachtengoed vanuit de achterban zou moeten doorklinken in de raad. Tijdens de
verkiezingsperiode is opgeschreven wat vanuit de burgers naar voren kwam en zijn bij de
partij ontvangen brieven aan de raadsleden overhandigd. Wat is er mee gebeurd/aan
gedaan? Toelichting: Als huidig bestuur roept dat er een denktank nodig is, wordt er
emotioneel gefrustreerd gereageerd: ‘Die is er al! Op papier!’
Klopt het dat raadslid Jan Raven herhaaldelijk op het matje is geroepen vanwege oncollegiaal
gedrag?
We moeten de raads- en commissieleden verslag laten doen, dan kunnen de leden vragen
stellen.
Er werd stilgestaan bij het overlijden van oud-lid Cees Valkenburg.
Afspraken:
o Karin gaat naar Jannie om de spullen van Hetty op te halen.
o De contributie over 2020 moet worden geïnd.
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