Uniek, Vooruitstrevend, Sociaal

Verkiezingsprogramma 2018-2022
Voor een sociaal en duurzaam beleid
PW 2010 is er voor iedere inwoner van onze gemeente (partijgebonden en niet-partijgebonden) die progressieve
politiek een warm hart toedraagt, die solidair wil zijn met kansarmen en kwetsbaren en die daarbij vernieuwende,
duurzame en economisch haalbare oplossingen voorstaat.
PW 2010 komt op voor de belangen van alle 17 kernen behorend tot onze gemeente. Iedere kern heeft zijn een eigen
cultuur en gewoonten. Die verscheidenheid en eigenheid respecteren we.
Binnen redelijke grenzen willen wij basisvoorzieningen in alle kernen van de gemeente in stand houden. Investeringen
ten behoeve van de ene kern hoeven niet automatisch te leiden tot een gelijksoortige investering in andere kernen. Voor
iedere situatie zal een aparte afweging moeten worden gemaakt.
PW 2010 is voor maatwerk en dat kan per individu, groep of leefgemeenschap anders zijn. Onze keuzes zullen altijd
gebaseerd zijn op een eerlijke verdeling van welvaart en welzijn. Vanuit dat perspectief willen wij ons stempel drukken
op het gemeentelijk beleid.
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Een integer, sociaal en duurzaam beleid
Activiteiten en voorzieningen die het welzijn van onze inwoners ten goede komen
Stimulering en uitbreiding van de sociale functie van dorpshuizen
Instandhouding en zo mogelijk uitbreiding van culturele voorzieningen zoals muziekschool en
bibliotheek
Steun voor sportverenigingen om zowel jeugd als ouderen te kunnen opvangen
Betaalbare huisvesting voor jong en oud
Duurzame woningen
Stimulering van hergebruik van grondstoffen
Acceptabele oplossingen voor de huisvesting van arbeidsmigranten
Verkeersveiligheid, met name het veiliger maken van gevaarlijke kruisingen
Extra aandacht en mogelijkheden voor startende en innoverende ondernemers
Vestiging van grote bedrijven op bedrijventerreinen
Het goed scheiden van afval dient beloond te worden
Behoud van de groene ruimte en voldoende middelen voor groenonderhoud

Algemeen Bestuur

Een transparant bestuur
PW 2010 vindt, dat gestreefd moet worden naar een college dat op een zo breed mogelijke steun van
de raad kan rekenen. In een gemeente met een omvang als Medemblik kunnen zowel fulltime- als
parttimewethouders worden aangesteld. De wijze waarop de gemeentelijke besluitvorming tot stand
komt moet integer, open en controleerbaar zijn. Dit betekent in de visie van PW 2010 onder meer het
volgende:
















de gemeente communiceert open en eerlijk met de burgers; het bestuur is bereikbaar en
toegankelijk, houdt zich aan afspraken en is duidelijk over inspraakmogelijkheden
naast hun vakinhoudelijke taken nemen de collegeleden ieder enkele kernen onder hun
hoede; zij zijn aldaar het bestuurlijke aanspreekpunt en organiseren wijkspreekuren
vanzelfsprekend houden bestuurders die een belang hebben (hoe klein ook) bij een aan de
Raad of het College voorgelegd onderwerp zich aan de wettelijke integriteitsbepalingen; dit
betekent dat zij zich onttrekken aan de openbare discussie en besluitvorming en dat zij zich
onthouden van beïnvloeding van collega-bestuurders in de meningsvormende fase
burgers moeten vroegtijdig bij nieuw beleid worden betrokken; daarmee wordt bewerkstelligd
dat er geen politieke besluiten worden genomen zonder dat de belangen die meespelen
voldoende bekend en afgewogen zijn; de stadsraad en de dorpsraden kunnen hierin een
belangrijke rol vervullen, mits deze in voldoende mate een afspiegeling zijn van de
gemeenschap die ze vertegenwoordigen
het besprokene tijdens informatie- en inspraakbijeenkomsten wordt schriftelijk vastgelegd;
tevens worden burgers goed geïnformeerd over het vervolgtraject van dergelijke
bijeenkomsten, zodat helder is wat met de inbreng van de burger wordt gedaan
de actieve participatie van de burgers moet worden vergroot door het burgerinitiatief en
raadgevende referenda, mits de voorwaarden goed omschreven zijn. De reeds gestarte
burgerinitiatieven worden ondersteund, waarbij het initiatief bij de indieners blijft en het proces
na afloop wordt geëvalueerd
openbaar vergaderen is regel; uitzondering hierop alleen bij privacygevoelige onderwerpen en
financiële transacties van de gemeente; de voorzitter van een commissie zal steeds vooraf en
in de openbaarheid moeten aangeven waarom over een onderwerp in beslotenheid vergaderd
moet worden
raads- en commissievergaderingen zijn via een lokaal televisiekanaal en/of internet
rechtstreeks te volgen en komen via een "uitzending-gemist"-functie via internet beschikbaar
ingekomen stukken worden snel en adequaat afgehandeld; stukken die aan de raad zijn
gericht, worden zo snel mogelijk aan de raad ter hand gesteld
er moet worden onderzocht in hoeverre andere vergaderstructuren kunnen leiden tot meer
betrokkenheid van de burger en transparantere besluitvormingstrajecten
het spreekrecht voor het publiek in commissievergaderingen zal zodanig geregeld moeten
worden dat het publiek in discussie kan gaan met de commissieleden




teneinde de papierwinkel in te dammen moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van
moderne communicatiemiddelen, zoals e-mail (elektronische nieuwsbrieven) en internet
formulieren/ enquêtes dienen in een voor iedereen begrijpelijke taal te worden gesteld.
Terugkoppeling is gewenst.

Gemeentelijke dienstverlening
Het functioneren van de gemeentelijke organisatie moet worden bepaald door een klantvriendelijke en
publieksgerichte instelling. PW 2010 vindt, dat hierover binnen de organisatie kwaliteitsnormen
moeten worden gehanteerd, die voor de buitenwereld ook zichtbaar worden gemaakt. Dat geeft
houvast en duidelijkheid zowel binnen de organisatie als daarbuiten. De nieuw in te voeren manier van
werken dient ervoor te zorgen dat er meer samenhang in het gemeentelijk beleid komt.
Voor veel mensen is het lastig overdag het gemeentehuis te bezoeken, zeker nu dit voor de meesten
ook niet meer naast de deur ligt. Inwoners die geen gebruik kunnen maken van de huidige
openingstijden kunnen een afspraak maken op een voor hen geschikt tijdstip.
De mogelijkheden van het digitaal loket op de gemeentelijke website (bestellen van producten via
DigiD) moeten worden verruimd. Bepaalde handelingen, bv. verhuizingen, zouden geheel elektronisch
afgewerkt moeten kunnen worden. De veiligheid in verband met privacy gevoelige informatie van
gebruikers van de website dient optimaal gewaarborgd te zijn.
Voor de groep burgers, die met deze vorm van dienstverlening niet wordt bereikt, blijft het
gemeentehuis de aangewezen plek om zaken te regelen. De één-loket-gedachte zal daarom niet
alleen digitaal maar ook fysiek moeten worden uitgewerkt. Daarbij hoort een goede
openbaarvervoersverbinding met het gemeentehuis. Mocht de provincie niet willen/kunnen zorgen
voor een openbaarvervoersverbinding dan zal de gemeente zelf initiatieven moeten nemen die de
bereikbaarheid van het gemeentehuis garanderen.

Communicatie en voorlichting
Een goede communicatie en een actief voorlichtingsbeleid zijn van groot belang. Bij gemeentelijke
beleidsvoornemens en activiteiten worden doelgroepen, belanghebbenden en betrokkenen bij
voorkeur rechtstreeks geïnformeerd.
Voortdurende aandacht dient te worden besteed aan vormgeving en inhoud van de gemeentelijke
pagina's in De Medemblikker en van de gemeentelijke website. Wel dient de gemeentelijke website
gebruiksvriendelijker te worden ingericht, zodat de website voor iedereen toegankelijk is.
Voorlichting moet meer zijn dan eenrichtingsverkeer; het moet aanzetten tot een dialoog met de
bevolking. Dat kan door het uitvoeren van gemeentelijke enquêtes en door de burger niet alleen te
betrekken bij de eigen woonomgeving, maar ook bij uiterlijk en inrichting van centrale plaatsen in de
kernen. De mogelijkheden om via de gemeentelijke website de mening van de bevolking te peilen,
moeten zoveel mogelijk worden benut; op deze wijze kan tot een meer interactieve
beleidsontwikkeling worden gekomen.

Openbare Orde en Veiligheid

Veiligheid voor alles
PW 2010 vindt, dat crimineel en/of hinderlijk gedrag niet kan worden getolereerd. Een efficiënte inzet
van de politie, zowel preventief als repressief, blijft een eerste vereiste. De politie, in de persoon van
de wijkagent moet zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor de bevolking. Een regelmatig verslag in de
lokale bladen is verhelderend. De nieuwste ontwikkeling om in de regio minder politie in te zetten baart
PW 2010 zorgen.
Onze eigen lokale prioriteiten dienen goed herkenbaar te blijven in het beleid van de nationale politie.
Daarom moet de gemeente in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij de prioriteitsstelling van
de politie, zodat daar nog invloed op uitgeoefend kan worden.
Hoewel de meeste inwoners van onze gemeente zich redelijk veilig voelen, wil dit nog niet zeggen dat
er geen problemen zijn. Voor PW 2010 verdienen de volgende zaken bijzondere aandacht:










periodiek overleg tussen de gemeenteraad en de politie
handhaving van de verkeersregelgeving en frequent toezicht op het verkeersgedrag met name
in de bebouwde kom
beleid rond woning- en bedrijfsinbraken
aanpak van overlast, vervuiling en asociaal gedrag
slachtofferzorg
bestrijding van milieumisdrijven
voorkomen van baldadigheid, vernielzucht en ''zinloos'' geweld
inzetten jongerenwerker werkt preventief
ontmoedigen van drugsgebruik

Mogelijkheden tot bestuurlijke handhaving en het opleggen van bestuurlijke boetes moeten worden
benut.

Verkeer en Vervoer

Handhaving van verkeersmaatregelen
PW 2010 constateert dat in de afgelopen jaren in het kader van het project ''Duurzaam Veilig'' op
diverse plaatsen in de gemeente maatregelen zijn genomen, die gericht waren op het terugdringen
van de snelheid van het verkeer, teneinde het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen. Helaas
schieten deze hun doel voorbij, als de ingestelde snelheidslimieten (30 of 60km) frequent worden
overschreden omdat de weginrichting het verkeer niet of nauwelijks afremt. PW 2010 vindt dat
dergelijke gebieden moeten worden ingericht conform de normen van "Duurzaam Veilig", waardoor de
voorgeschreven maximumsnelheid als het ware wordt afgedwongen. Daarnaast is het inzetten van
(verplaatsbare) elektronische waarschuwingsborden waarop de gemeten snelheid wordt aangegeven
een goede aanvulling. Regelmatige snelheidscontroles door de politie kunnen het gewenste gedrag
bevorderen.
Bij het aanleggen of herprofileren van wegen die in busroutes liggen, moet altijd vooraf overleg met de
provincie en de busmaatschappij plaats vinden, waarbij geen concessies mogen worden gedaan aan
de verkeersveiligheid. Overigens vindt PW 2010, dat bij iedere ingreep van enige betekenis vooraf
advies moet worden ingewonnen bij een verkeerskundig bureau.

Verkeersgedrag: een kwestie van mentaliteit
In de bebouwde kom moeten kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers extra
beschermd worden. Daartoe dient er meer aandacht te worden besteed aan het verkeersgedrag van
alle categorieën weggebruikers. Deelnemen aan het verkeer betekent immers: rekening houden met
elkaar. De door PW 2010 gevraagde inventarisaties van gevaarlijke kruisingen binnen de kom van de
verschillende kernen, moet leiden tot een structurele aanpak van deze kruisingen.
Frequente snelheidscontroles op de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom, regelmatige
controles op alcohol- en drugsgebruik, een gerichte aanpak van verkeersovertredingen en toezicht op
het verkeersgedrag zijn noodzakelijk. Naast handhaving is echter ook een goede voorlichting gericht
op gedragsbeïnvloeding van belang, teneinde een mentaliteitsverandering bij de weggebruiker te
bevorderen. Ook het onderwijs heeft hierin een taak.
Verkeerscontroles zijn nodig, maar bij voorkeur op plekken waar dat het meest gewenst is.

De ontsluiting van onze gemeente
PW 2010 is voor een goede bereikbaarheid van de winkelvoorzieningen. PW maakt zich sterk voor de
verschillende kernen en voldoende goede gratis parkeergelegenheden. Op plaatsen waar lang
parkeren niet gewenst is zouden blauwe parkeerzones kunnen worden ingesteld. Strikte controle is
daarbij dan wel een vereiste.

Goed openbaar vervoer
Goed overleg met de provincie blijft noodzakelijk voor een goed openbaar vervoer in de hele
gemeente. Uitgangspunt moet blijven, dat de bebouwde kom in alle kernen van onze gemeente, met
inbegrip van de bedrijventerreinen, worden aangedaan door buslijnen die een goede aansluiting op de
treinverbindingen bieden. In dat kader blijven wij pleiten voor een busverbinding van Medemblik via
Onderdijk en Wervershoof naar het station Hoogkarspel v.v. Het is niet in het belang van de reiziger
als concurrentieoverwegingen (trein vs. bus) er de oorzaak van zijn dat treinreizigers de auto naar en
van het station moeten nemen. Ook het gemeentehuis moet vanuit alle kernen zonder al te grote
omwegen met het openbaar vervoer kunnen worden bereikt.
Tevens dient het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk te zijn.

Economische Zaken

De agrarische sector
PW 2010 onderkent dat de bedrijven in de agrarische sector een belangrijke plaats in onze gemeente
innemen. Zij dragen mede zorg voor het bewerken en het beheren van het buitengebied. De
gemeente bevordert waar het in haar vermogen ligt het behoud van deze bedrijven. Noodzakelijke
veranderingen en aanpassingen wegens de sterk veranderde positie van de agrarische bedrijfstak
worden positief en vanuit een milieuverantwoord perspectief beoordeeld.
PW 2010 wil het open landschap met zijn vergezichten beschermen. Ook lichtvervuiling moet zoveel
mogelijk worden beperkt. PW 2010 pleit er dan ook voor dat kassen groter dan 2 ha uitsluitend in de
daartoe aangewezen glastuinbouwgebieden worden gebouwd (Grootslag, Agriport).Voor bedrijven met
grote schuren moeten bij bedrijfsvergroting groensingels worden opgenomen in het bestemmingsplan.
In goed overleg moet een acceptabele oplossing worden gevonden.
Bedrijven in de lintbebouwing met een uitsluitend agrarische bestemming, waarvan de bedrijfsvoering
wordt beëindigd en voortzetting na eigendomsoverdracht niet realistisch is, moeten een andere
bestemming kunnen krijgen; agrarische bedrijfswoningen moeten in een dergelijk geval voor
burgerbewoning kunnen worden bestemd.

Bedrijvigheid is werkgelegenheid
In haar verantwoordelijkheid voor uitbreiding van en variatie in de werkgelegenheid moet de
gemeente een actief beleid voeren, waardoor bedrijvigheid zich kan ontwikkelen. Wij zijn voorstander
van een regulier overleg tussen het bedrijfsleven en de gemeentelijke organisatie en de politiek.
Startende en innoverende bedrijven moeten de ruimte krijgen. PW 2010 staat positief tegenover
vestiging van kleinschalige bedrijfjes in de wijken, waaronder detailhandel, als het wooncomfort
daardoor niet wordt aangetast. Indien uitbreiding gewenst wordt, dient verwezen te worden naar
winkelcentra en/of bedrijventerreinen.

Onderwijs, cultuur en recreatie

Basisonderwijs
PW 2010 vindt dat scholen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid in de kernen.
Het onderwijs is een basisvoorziening bij uitstek. PW 2010 is voorstander van brede scholen, waarin
optimaal de mogelijkheden worden benut om verschillende voorzieningen onder één dak te brengen.
In elke kern waar nu een basisschool is, willen we dat in de komende jaren zeker zo houden. Ook als
een school iets kleiner is dan het wettelijk minimum moet deze niet direct worden opgeheven. Indien
het samenwerken van openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs dan een oplossing biedt is PW 2010
daar een voorstander van. Uiteraard mag dit nooit ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.
In ons waterrijke gebied zou het schoolzwemmen een vast onderdeel van het lesprogramma op de
basisscholen behoren te zijn.
Qua huisvesting moet voor de basisscholen in de verschillende kernen zoveel mogelijk worden
gestreefd naar gelijkwaardigheid. Behalve voor de huisvesting is de gemeente verantwoordelijk voor
de handhaving van de leerplicht, de veiligheid en het leerlingenvervoer. PW 2010 is van mening dat de
gemeente zich niet dient te beperken tot deze wettelijke taken. Willen wij onze jongeren behouden,
dan behoren wij ons tevens als taak te stellen om, samen met gesprekspartners als provincie,
schoolbesturen en werkgevers, te bevorderen dat in de regio opleiding en werkgelegenheid beter op
elkaar worden afgestemd. Zo wordt voorkomen, dat goed opgeleide mensen ons gebied verlaten om
hun heil noodgedwongen in andere regio's te zoeken.
De aanwezigheid van een school voor voortgezet onderwijs in onze gemeente vinden wij een groot
goed. Mogelijkheden voor de school om haar onderwijsaanbod te verruimen worden door PW 2010
positief beoordeeld, mits dat een aanvulling voor de regio is.

Dorpshuizen en sociaal-culturele centra
Wij vinden, dat in het kader van de budgetfinanciering, de ingediende beleidsprogramma’s iedere vier
jaar moeten worden getoetst aan realiseerbaarheid en aan de mate waarin aangeboden activiteiten
aansluiten bij de wensen en behoeften van de diverse groepen uit de bevolking. Verder willen wij, dat
met de dorpshuizen en de sociaal-culturele centra prestatiecriteria worden afgesproken.
Meetinstrumenten moeten worden ontwikkeld om te controleren in hoeverre gestelde doelen zijn
bereikt.

Kunst en cultuur
Culturele manifestaties zoals “De Karavaan” hebben in het verleden aangetoond in een behoefte te
voorzien. Ze zijn laagdrempelig en bieden kwaliteit. PW2010 vindt dat dergelijke laagdrempelige
culturele manifestaties vaker de gemeente mogen aandoen of in de gemeente georganiseerd mogen
worden.

In het kader van “kunst op straat” willen wij ook weer meer aandacht voor de beeldende kunst in de
openbare ruimte. Bestaande kunstwerken worden goed onderhouden en zo goed mogelijk beveiligd
tegen vandalisme en diefstal. Bij nieuwe projecten, centrumplannen, speel- en ontmoetingsplekken
wordt nadrukkelijk bekeken hoe kunst een extra dimensie kan geven aan het initiatief. Wij willen dat
hier jaarlijks een bedrag voor wordt gereserveerd.
Het lokaal ingezette cultuurbeleid dient versterkt te worden en verder te worden uitgebreid.
Projecten op het gebied van cultuureducatie op de basisscholen moeten gehandhaafd blijven. Scholen
die hiervan nog geen gebruik maken moet de gelegenheid worden geboden aan te haken. Van belang
is dat alle kinderen gedurende hun schoolloopbaan met verschillende disciplines in aanraking komen,
met name het muziekonderwijs dient een extra impuls te krijgen. Hiervoor kan een beroep worden
gedaan op de docenten van de muziekscholen.
In de 17 kernen van de gemeente Medemblik dient het stads- en dorpseigene bewaard te blijven. Dit
draagt bij aan het thuisgevoel van de inwoners en de toeristische aantrekkelijkheid van onze
gemeente. Panden en straatbeelden die hieraan bijdragen en wellicht net niet de status van rijks- of
provinciaal monument behalen worden gemeentebreed in kaart gebracht, met het doel ze te
behouden.

Toerisme en recreatie
De betekenis van toerisme en recreatie voor de economie en de werkgelegenheid in onze regio is in
de afgelopen jaren toegenomen. De gemeente Medemblik draagt daaraan haar steentje volop bij met
haar havens, musea, hotels, bungalowparken en campings. Het is een taak van het gemeentebestuur
het veelzijdige toeristische product van de gemeente te promoten.
PW 2010 staat positief tegenover een verdere ontwikkeling van de toeristische en recreatieve sector
mits deze ontwikkeling qua schaal en uitstraling past binnen onze natuurlijke leef- en woonomgeving.
Het is noodzakelijk onze natuur- en landschappelijke waarden te respecteren en voor een goede
inpassing in het landschap te zorgen. Nieuwe fiets-, vaar- en schaatsroutes passen daar prima in.
In ons buitengebied is ruimte voor kleinschalige toeristische bedrijvigheid zoals Bed and Breakfast,
kamperen bij de boer, verkoop van streekeigen producten enz. Wij staan eveneens positief tegenover
plannen om bestaande voorzieningen aantrekkelijker te maken, mits variatie in aanbod en het
bedienen van verschillende doelgroepen, ook die met een wat bescheidener budget, uitgangspunt is.
Ook initiatieven van derden die aan deze voorwaarden voldoen kunnen op de steun van PW 2010
rekenen.
De museumstoomtram Hoorn-Medemblik en de aansluitende bootverbinding met Enkhuizen zijn
unieke toeristische attracties die dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers kunnen functioneren
en alleen al om die reden waar mogelijk onze steun verdienen.
Recreatiewoningen zijn gebouwd om recreatief te worden gebruikt. Door deze permanent te bewonen
worden ze aan het aanbod van toeristische verblijfsvoorzieningen onttrokken, waardoor dit aanbod
verschraalt en eventueel ruimte voor vervangende voorzieningen moet worden gezocht. PW 2010
wijst om die reden het permanent bewonen van recreatiewoningen dan ook af.

Medemblik: een sportieve gemeente
De sportvoorzieningen in onze gemeente zijn van een hoog niveau, hebben hun waarde bewezen en
dienen in stand te worden gehouden.
Nadruk van het sportbeleid dient te liggen bij ondersteuning van de actieve sportbeoefening en
bewegingsrecreatie van onze inwoners, zowel in georganiseerd als ongeorganiseerd verband. Voor
financiële steun bij topsport zien wij een taak weggelegd voor sponsors uit het bedrijfsleven.
Sportbeoefening moet financieel bereikbaar zijn voor iedereen. Zwakkeren in de samenleving zoals
ouderen en gehandicapten moeten een eigen plaats krijgen in het gemeentelijke sportbeleid. Wij
willen dat voor jongeren en ouderen in de kernen sportontmoetingsplekken, voorzien van robuuste

vandalismebestendige fitnessapparatuur, worden gerealiseerd. Hiermee doen we wat aan de
bestrijding van bewegingsarmoede.
Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de verenigingen. PW 2010 vindt,
dat waar mogelijk, de gemeente hier de helpende hand moet bieden, b.v. door het financieel
ondersteunen van (erkende) opleidingen.
De gemeente dient zich er voor in te zetten de positie van Medemblik als vooraanstaand internationaal
zeilcentrum te behouden.

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Iedereen moet mee kunnen doen
PW 2010 wil, dat iedereen zelfstandig mee kan doen in de samenleving. Als gemeente hebben we
met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een belangrijke rol gekregen in het
faciliteren daarvan. Als we dat op de juiste manier oppakken, door voorwaarden te scheppen en
instrumenten en voorzieningen beschikbaar te stellen, mag van de burger worden gevraagd, uiteraard
voor zover die daartoe in staat is, medeverantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar woon- en
leefomgeving. Wij vinden dat de gemeente optimaal gebruik moet maken van de mogelijkheden die de
wet biedt. Het budget dat de gemeente daarvoor van het Rijk ontvangt, dient helemaal aan de
doelgroep ten goede komen.

Voorzieningen voor wie er recht op heeft
Nog steeds zijn er mensen die geen gebruik maken van voorzieningen, zoals huurtoeslag,
kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en bijzondere bijstand, dan wel kwijtscheldingsregelingen waarop
ze gezien hun inkomenssituatie recht hebben. Meestal komt dit door gebrek aan kennis van de
betreffende voorzieningen. Dit vraagt om een actieve benadering door de gemeente door middel van
voorlichting. De persoonlijke begeleiding van cliënten heeft een hoge prioriteit, om zowel de eigen
verantwoordelijkheid te stimuleren als om oneigenlijk gebruik van voorzieningen te voorkomen. Fraude
en oneigenlijk gebruik van voorzieningen moeten worden tegengegaan. De fraudebestrijding dient op
het huidige niveau te worden gecontinueerd. Het gebruik maken van anonieme tips wijst PW 2010
echter af.

Armoede moet bestreden worden
Voor PW 2010 betekent armoede meer, dan alleen een gebrek aan geldelijke middelen. Ook als
mensen onvoldoende middelen hebben om aan het maatschappelijk leven deel te nemen, is er sprake
van armoede. Het voorkomen en doorbreken van dat maatschappelijk isolement zal dan ook deel
moeten blijven uitmaken van het gemeentelijke minimabeleid. PW 2010 rekent mensen die moeten
leven van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm tot de doelgroep voor dit beleid.
De mogelijkheden van de gemeenten om het armoedeprobleem aan te pakken zijn door het Rijk
steeds verder beknot. Tegelijkertijd is het aantal mensen onder de armoedegrens toegenomen.
PW 2010 vindt, dat de gemeente alle haar ten dienste staande middelen, zoals kwijtschelding en
bijzondere bijstand ruimhartig moet blijven benutten. Speciale aandacht dient daarbij uit te gaan naar
ouderen met een laag inkomen en huishoudens die langdurig van de bijstand gebruik maken.
Kinderen mogen in geen geval de dupe worden. De gemeente dient te voorzien in de noodzakelijke
kosten van het bestaan, maar het beleid zal er verder op gericht moeten zijn de afhankelijkheid van de
bijstand te verlagen. Dit vraagt om maatwerk.

Schuldhulpverlening
Door allerlei omstandigheden kunnen mensen met financiële problemen te maken hebben. Schulden
vormen vaak een belemmering om mee te kunnen doen in de samenleving. Ook is het voor velen die
met schulden te maken hebben, moeilijk om bijtijds hulp te vragen. Vroegsignalering is daarom
belangrijk. Samenwerking met woningcorporaties, energiebedrijven etc., de wijkteams zijn hierin een
belangrijk aspect. De ondersteuning van de gemeente dient laagdrempelig te zijn. Een goede
communicatie is belangrijk. Hierin kan ook het voorkomen van schulden worden meegenomen.
Daarnaast is ook nazorg van belang om terugval te voorkomen.

Werk voor iedereen
Werk is van het allergrootste belang zowel voor individuele mensen als de samenleving. Het houdt
mensen betrokken bij de samenleving, want werk verschaft niet alleen inkomen, het draagt ook bij aan
de eigenwaarde en sociale contacten en vermindert afhankelijkheid. Deelname aan het arbeidsproces
is de beste manier om armoede te overwinnen en dient dan ook aantrekkelijker te worden, niet door
de uitkeringen te verlagen, maar door eventuele belemmeringen om weer aan de slag te gaan weg te
nemen. Voor het individu staat tegenover het recht van ondersteunende voorzieningen uiteraard de
plicht om de geboden kansen actief en verantwoord te benutten.
De participatiewet is mede bedoeld om mensen zonder werk weer snel in het arbeidsproces
opgenomen te krijgen. Het doel van vrijwilligerswerk dient te leiden tot terugkeer naar regulier werk.
Het kan en mag reguliere arbeidsplaatsen niet verdringen. Speciale aandacht is nodig voor mensen
met een beperking, voor wie eerder de wet sociale werkvoorziening gold. Ook nu dient goed gekeken
te worden naar de mogelijkheden die er zijn. Daarnaast is er de groep 18-/ 18+, vooral de jongeren
zonder afgeronde schoolopleiding en de jongeren die van de Praktijkschool afkomstig zijn. Ook zij
komen in aanmerking voor maatwerk. Waarbij niet automatisch het recht op een uitkering vervalt, als
een baan niet de juiste blijkt te zijn.
Startende ondernemers dienen geholpen te worden zowel met begeleiding als met adviezen die nodig
zijn om door de eerste moeilijke jaren van hun ondernemerschap heen te komen.

Ouderen en minderjarigen verdienen extra zorg
PW 2010 vindt, dat bij alle beleidsvoornemens de gevolgen voor ouderen en minderjarigen
meegenomen moeten worden. Specifiek beleid voor deze groepen burgers zou dan eigenlijk ook niet
nodig behoeven te zijn.
Zowel ouderen als jongeren hebben recht op goede woningen, bij voorkeur in wijken waarin alle
leeftijdscategorieën wonen en voor wat de ouderen betreft op wandelafstand van winkels en andere
voorzieningen. Door het effect van de naoorlogse geboortegolf neemt het aantal ouderen in de
komende jaren in hoog tempo toe. Dat vraagt om een op deze situatie toegesneden
huisvestingsbeleid. Teneinde ouderen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde woning te laten
wonen, moet het aanpasbaar bouwen volgens de voorwaarden van het seniorenlabel worden
gestimuleerd.
Dit dient te worden geregeld in de gemeentelijke bouwverordening. Bij renovatie moet er sprake zijn
van ''opplussen'', waardoor de gerenoveerde woning ook aanpasbaar wordt gemaakt. Het geschikt
maken van woningen voor bewoning door twee generaties (kangoeroewoningen) moet mogelijk zijn.
Daarnaast wil PW 2010 een integraal ouderenbeleid en de inzet van een ouderenwerker.
Openbare gebouwen dienen voor ouderen en mensen met een beperking toegankelijk te zijn, dan wel
bij verbouwingen toegankelijk te worden gemaakt. Door ouderen veel gebruikte wandelroutes moeten
worden voorzien van zitbanken. Verkeersplannen dienen getoetst te worden op knelpunten voor
ouderen. In de centrumgebieden van de kernen wil PW 2010 ontmoetingsplaatsen voor ouderen
realiseren.

De realisatie van woon/zorgzones in de verschillende kernen moet in de komende jaren verder
worden uitgebreid. PW 2010 zal zich daar actief voor inzetten. Daarnaast is regelmatig overleg met de
overige organisaties die de belangen van ouderen en van mensen met een beperking behartigen van
belang om het gemeentelijk beleid voldoende draagvlak te geven. De gemeente waardeert mensen
die belangeloos zorg verlenen aan familieleden, buren, enz. Zij brengt dit tot uiting door deze
mantelzorgers te ondersteunen, onder meer door voorzieningen te treffen die het hen mogelijk maken
hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen (respijtzorg).

Voorzieningen voor jongeren
Binnen het jeugd- en jongerenbeleid zal er nog meer samenhang moeten zijn tussen de
werkzaamheden van de verschillende disciplines die met deze doelgroep te maken hebben, zoals
jeugdhulpverlening, gezondheidszorg, maatschappelijk werk, welzijnsinstellingen, onderwijs, politie en
de jongerenwerker.
Wij zien een belangrijke rol voor het onderwijs bij het ontwikkelen van norm- en waardenbesef en het
leren rekening te houden met elkaar. De scholen zouden, zo nodig in samenwerking met andere
disciplines, een actief beleid moeten ontwikkelen dat zich richt op het voorkomen van agressief gedrag
onder jongeren. Dit kan onder meer worden bereikt door voorlichting op het gebied van pesten,
vandalisme, alcoholgebruik, roken, drugs en verkeersveiligheid.
Het jongerenbeleid moet zoveel mogelijk worden afgestemd op de daadwerkelijke behoeften van de
jongeren. Omdat interesses en behoeften van jongeren trendgevoelig zijn, is het zaak deze regelmatig
in kaart te brengen. De social media kunnen hierbij prima worden ingezet. Maar ook mondeling
overleg met de doelgroep is daarbij van essentieel belang. Beleidsuitgangspunt moet zijn dat er
binnen de verschillende kernen van de gemeente voldoende voorzieningen zijn voor jongeren uit de
verschillende leeftijdscategorieën om zich op hun eigen wijze te ontspannen, maar dan wel op locaties
waar omwonenden geen of zo weinig mogelijk overlast ondervinden.

Kinderopvang en peuterspeelzalen
Peuterspeelzalen als kinderdagverblijven als voor- en naschoolse opvang beschouwt PW 2010 als
basisvoorzieningen. Dit betekent, dat ook mensen met een lager inkomen van deze voorzieningen
gebruik moeten kunnen maken. Dit is van wezenlijk belang om ouders in staat te stellen betaald werk
te verrichten. Aan de instellingen die zich bezighouden met genoemde vormen van kinderopvang
moeten alle mogelijke faciliteiten worden geboden om hun werk naar behoren te kunnen uitvoeren en
om eventuele wachtlijsten terug te brengen.

Solidariteit met asielzoekers en vluchtelingen
Hoewel het aantal asielzoekers en vluchtelingen ten gevolge van het stringente rijksbeleid sterk is
afgenomen en het kabinet beoogt dit aantal nog verder terug te dringen, heeft de gemeente nog
steeds een taak bij het onderbrengen van deze mensen. Voor vluchtelingen, die in onze gemeente
gehuisvest zijn, is integratie in onze gemeenschap belangrijk. Voorzieningen die daarop gericht zijn
dienen financieel te worden ondersteund. De vluchteling moet een individueel traject aangeboden
krijgen, dat naar zelfredzaamheid leidt. Degenen die op vrijwillige basis voor de begeleiding van deze
mensen zorg dragen, hebben recht op adequate ondersteuning.

Welzijnswerk
De eisen die aan het welzijnswerk worden gesteld zijn in de afgelopen jaren veranderd. Als gevolg van
bezuinigingsoperaties die in het verleden zijn doorgevoerd, zijn ook de financiële middelen voor het
welzijnswerk verminderd en is van een specifiek welzijnsbeleid in onze gemeente weinig meer te
merken. Er wordt wel eens gesteld, dat het welzijnswerk zich zou moeten beperken tot het inspringen
bij problemen.

Als partij voor het welzijn is PW 2010 het er niet mee eens. Het welzijnswerk heeft een
smeeroliefunctie in onze maatschappij en de belangrijkste taak zou het voorkomen van problemen
moeten zijn. Mede daarom zijn wij vóór wijksteunpunten in alle kernen en dan niet alleen bestemd
voor ouderen. Want niet iedereen is assertief en zelfredzaam.

Decentralisaties in het sociaal domein
PW2010 is bezorgd over de decentralisaties met betrekking tot de jeugdzorg, de WMO en de
participatiewet. Dit wordt regionaal opgepakt, maar waakzaamheid is geboden, wil de raad van
Medemblik meer invloed kunnen uitoefenen. Dit geldt met name voor de jeugdzorg, waar
specialistische hulp in het gedrang kan komen. Zeker nu het uitgangspunt van het beleid is om eerst
vrijwilligers in te zetten, de zogenoemde nuldelijns zorg. Hierdoor wordt specialistische hulp te laat
ingezet. PW 2010 vindt dat vrijwilligers nooit het werk in de zorg mogen overnemen. Professionals zijn
ervoor opgeleid.

Volksgezondheid en Milieu

Voorkomen is beter dan genezen
PW 2010 onderkent dat de gemeente de taak heeft de gezondheid van haar burgers te bewaken,
beschermen en bevorderen. Voorkomen is beter dan genezen, daarom is een goede preventie het
startpunt van het lokale gezondheidsbeleid. Zaak is, dit thema een belangrijke plaats op de agenda te
geven, de burgers te informeren en te faciliteren en zeer alert te blijven op zaken die de gezondheid
van onze inwoners mede bepalen. Voorlichting over een gezonde levenswijze, over de gevaren van
drugs, roken en alcohol past hierin, maar ook een actief op jongeren gericht alcoholmatigingsbeleid, in
samenwerking met de horecaondernemers. De overheid doet een beroep op de eigen
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een handicap. Keuzevrijheid en
toegankelijkheid, ook in financiële zin, vindt PW 2010 een voorwaarde voor hen om deel te kunnen
nemen aan de maatschappij. Naast consultatiebureaus voor baby’s en peuters, willen wij ook een
dergelijke voorziening voor ouderen. Het blijkt namelijk dat huisartsen veel ouderen op het spreekuur
krijgen met problemen, die aan welzijn zijn gerelateerd.

Een duurzaam gezond leefmilieu
Er dient te worden gestreefd naar een duurzaam gezond leefmilieu voor mens, dier en plant. De
gemeente heeft hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. Dierenmishandeling moet streng worden
aangepakt. Projecten met als doel jongeren voor te lichten over de milieuproblematiek moeten worden
ondersteund. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van wegen en plantsoenen mag
alleen in uiterste noodzaak plaatsvinden. De overheid heeft een voorbeeldfunctie; Roundup dient
vermeden te worden.
In de bouwverordening dient het gebruik van voor het milieu duurzame bouwmaterialen te worden
geregeld. Het gebruik van alternatieve energievormen dient te worden gestimuleerd. De gemeente
dient hierbij het goede voorbeeld te geven door gebruik te maken van ''groene'' energie. Circulair
bouwen en slopen biedt extra kansen om grondstoffen/ materialen opnieuw te gebruiken.

Openbaar groen verfraait het straatbeeld
PW 2010 vindt dat onze gemeente er goed uitziet voor wat betreft de aanwezige beplanting, maar het
onderhoud van het openbaar groen dient te worden verbeterd.
Verdere bezuiniging is op dat gebied niet wenselijk als het gaat om kwaliteit en kwantiteit. Speciale
aandacht dient gegeven te worden aan het behoud van beeldbepalende bomen. Bij kap wegens
ouderdom dienen nieuwe bomen geplant te worden.
Activiteiten van buurten om het aanzien van tuinen te verbeteren verdienen steun.

De verwerking van ons afval
Het gescheiden inzamelen en verwerken van afval, gekoppeld aan mogelijk hergebruik, zal binnen de
technische en financiële mogelijkheden verder gestimuleerd moeten worden. Een regelmatige
rendementstoetsing is van belang. Ook moet de informatie naar de burger worden geïntensiveerd.
Bezien moet worden hoe burgers zouden kunnen worden "beloond" voor het consequent voldoen aan
de scheidingsverplichting die zij hebben voor hun afval. Indien het afvalverwerkingsbedrijf minder
belasting aan het Rijk moet betalen, dan eerder was voorzien en doorgerekend naar de gemeenten,
dient dit te worden verrekend in de afvalstoffenheffing. Het ophalen van grof afval dient gratis te zijn.
Mensen die het grove afval zelf wegbrengen en sorteren, zouden daarvoor beloond moeten worden.
Goed gedrag dient te worden beloond, dat geldt ook voor het consequent scheiden van afval.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Passende huisvesting voor iedereen
Voor een verantwoord volkshuisvestingsbeleid is het noodzakelijk rekening te houden met
verschillende wensen en criteria. Daarom kan in onze visie de woningbouw niet meer alleen aan de
markt (aannemers en ontwikkelaars) worden overgelaten. Hierbij gaat het zowel om starters op de
woningmarkt (kopers en huurders), om doorstromers (van kleinere naar grotere koopwoning of van
huurwoning naar koopwoning), om gescheiden mensen (vooral naar een huurwoning) en om ouderen
die hun huidige tuin/woning te bewerkelijk vinden of om andere redenen naar een appartement willen
verhuizen (koop of huur).
In alle gevallen moet het aanbod ook financieel aansluiten bij de mogelijkheden van de
woningzoekenden. Daarom is het van groot belang dat de prijzen betaalbaar blijven. Dat geldt in
belangrijke mate voor huurwoningen, maar ook voor koopwoningen voor starters. Goede
mogelijkheden biedt de starterslening. Van de woningen uit de bestaande voorraad moeten
goedkopere huurwoningen en woningen die qua indeling en ligging geschikt zijn of kunnen worden
gemaakt voor toekomstige huisvesting van ouderen, voor de sociale woningmarkt beschikbaar blijven.
De invloed die de gemeente daarop kan uitoefenen is beperkt. De in de gemeente opererende
woningbouwcorporaties dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Voor mensen die niet in
aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar ook geen hypotheek kunnen afsluiten, dienen
huurwoningen in het middensegment te worden gebouwd. Bij nieuwbouwprojecten moet ook aan deze
groep worden gedacht, evenals aan semipermanent bouwen, mogelijkheden voor collectief particulier
opdrachtgeverschap, andere woonvormen en tiny houses.
De huisvesting van arbeidsmigranten heeft onze aandacht. Deze mensen dienen goed te worden
gehuisvest. Handhaving bij uitwassen is noodzakelijk. De leefbaarheid in de wijken en buurten mag er
niet onder lijden. Dat is in niemands belang. Als de huisvesting voor arbeidsmigranten niet meer nodig
is, kan deze voorziening voor andere doelgroepen worden gebruikt.

PW 2010 constateert overigens een toenemend tweeledig beleid in huisvestingsmogelijkheden voor
arbeidsmigranten en andere woningzoekenden. Wij vinden dat de rechten van iedereen die zich op de
woningmarkt begeeft op een zelfde manier geborgd zouden moeten zijn. Uitsluitend voor een selecte
groep de huisvestingsmogelijkheden aanpassen geeft niet alleen een scheve concurrentiepositie op
de woningmarkt, maar ook op de arbeidsmarkt! Het veel gehoorde argument door belanghebbende
partijen (werkgevers / arbeidsmigranten) dat arbeidsmigranten ‘menswaardig’ gehuisvest moeten
worden spreekt voor zich, wij gaan er van uit dat huisvesting voor iedere doelgroep altijd menswaardig
hoort te zijn. PW 2010 is echter van mening dat als arbeidsmigranten marktconform en op een
‘menswaardige’ manier beloond worden, huisvesting op de reguliere markt heel goed tot de
mogelijkheden zou moeten behoren.
De nieuwe Omgevingswet, die de invoering de omgevingsvergunning regelt, beoogt het aanvragen
van vergunningen om te kunnen (ver)bouwen te versimpelen. PW 2010 vindt dan ook dat de
uitvoering van deze wet voor burger en bedrijfsleven een merkbare verbetering moet opleveren. In
verband met de inwerkingtreding van deze wet, dient de participatie van belanghebbenden en
omwonenden goed te worden ingezet. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de ervaringen van
eerdere ingezette vormen van participatie.

Het open landschap ontzien
Bij het aanwijzen van nieuwe woningbouwlocaties moet het voor West-Friesland zo kenmerkende
open landschap zoveel mogelijk worden ontzien. Hetzelfde geldt voor plekken met bijzondere
cultuurhistorische of natuurwaarden. Om die reden wijzen wij woningbouw langs de Groote Vliet en in
het gebied rond de Kromme Leek af en zijn wij vóór het zoveel mogelijk benutten van inbreilocaties, al
dan niet in combinatie met een ruimte voor ruimte regeling (oude agrarische- of andere
bedrijfsgebouwen vervangen voor woningbouw) mits dit niet leidt tot verdichting en het verdwijnen van
waardevolle doorkijkjes naar het open landschap. Bij het in exploitatie nemen van nieuwe
bouwlocaties vinden wij het van belang dat de gemeente de regie in handen heeft.
Bij het ontwerpen van nieuwe woonwijken moet aandacht worden besteed aan de aanwezigheid van
voldoende speel- en trapveldjes. Aan de randen van een wijk zou plaats moeten zijn voor wat "ruigere
speelterreinen.

Samenwerkingsverbanden

De gemeente Medemblik werkt op verschillende gebieden samen met andere gemeenten in de regio,
maar ook daarbuiten. In deze samenwerkingsverbanden worden vaak voor inwoners ingrijpende
maatregelen genomen. Zoals bijvoorbeeld in de zomer van 2017, toen het bestuur van het CAW
besloot om 20 euro extra te laten betalen voor het laten ophalen van grof afval. Nu kon en mocht het
bestuur dat niet doen, omdat het bestuur hiervoor niet bevoegd was, maar ook omdat de inwoners er
al voor hadden betaald.PW 2010 wil dat de gemeenteraden meer grip moeten krijgen op de
besluitvorming en is daarin actief bezig.

Financiën en algemene dekkingsmiddelen

PW 2010 is van mening dat in een tijd van een oplevende economie behoedzaam met uitgaven dient
te worden omgegaan.
Specifieke aandacht blijft noodzakelijk voor:






het sociaal beleid inzake onze financieel zwakkere inwoners
de zorginfrastructuur
de basisvoorzieningen in de kernen (scholen, dorpshuizen, sociaal-culturele centra)
het vrijwilligerswerk, de verenigingen en de stads-/dorpsraden
de instandhouding van milieu, natuur en landschap

Wat PW 2010 betreft, is belastingverhoging het allerlaatste middel om de gemeentebegroting sluitend
te krijgen. Het verhogen van belastingen met meer dan de inflatiecorrectie wijzen wij dan ook
vooralsnog af.
Wat betreft de gemeentelijke heffingen, die dienen kostendekkend te zijn.

Wat hebben wij tot nu toe bereikt en waar
hebben we ons sterk voor gemaakt?





















Het onderwerp ‘Integriteit’ op de agenda gekregen. Transparantie, geen eigenbelang van
bestuurders
Het betrekken van belanghebbenden bij nieuwe plannen en ontwikkelingen, de
burgerparticipatie
Minder bureaucratie in de zorg om zo meer tijd voor daadwerkelijke zorg te hebben
De eerste aanzet in de regio gegeven voor de discussie over de eigen bijdrage voor het
ophalen van grof afval, die er uiteindelijk niet gekomen is (het zat al in het tarief)
Het voorkomen van het aanmeren van riviercruiseschepen in de Oosterhaven in Medemblik en
ook afgelopen jaar hebben we ons daar weer voor ingespannen, nadat nieuw beleid was
ontwikkeld om meer cruiseschepen Medemblik te laten aandoen. Deze poging strandde
\Maatwerk voor het onderhoud van de voetbalvelden
Gepleit voor het intrekken van de laatste bezuinigingen op de bibliotheken
Het ontwikkelen van een lokaal cultuurbeleid
Gepleit voor behoud subsidie voor de amateurverenigingen op cultureel gebied
\Actieve inzet voor het realiseren van een nieuw dorpshuis in Abbekerk/Lambertschaag
Inzet van beroepskrachten in de zorg voor ouderen en jongeren, naast alle vrijwilligers
Het behoud van de consultatiebureaus in Abbekerk, Andijk en Midwoud, voor Abbekerk en
Andijk met succes
Met steun van betrokken inwoners de realisatie van de eerste natuurspeeltuin in de gemeente in
Wognum en meer uitdagende speelplekken
Behoud van voldoende woningbouw in de kleine(re) kernen plus een betere verbinding digitaal
en fysiek
Succesvol aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid met name op onoverzichtelijke,
gevaarlijke kruisingen voor fietsers en voetgangers
Vragen gesteld over de mogelijke torenhoge rentes die mensen in rekening worden gebracht,
die aangewezen zijn op sociale kredieten
Aandacht gevraagd voor de problematiek van het overhangende groen, ook bij particulieren
Het regelen van het goed informeren van de raad m.b.t de vergaderingen van het algemeen
bestuur van gemeenschappelijke regelingen, zodat de raad meer grip krijgt over te nemen
besluiten, die de belangen van onze inwoners raken.

