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Inleiding 

De gemeente Edam-Volendam is een gemeente met een eigen karakter: ondernemend, 
sportief, muzikaal en met een geschiedenis die gevormd is door vis, kaas, klederdracht en 
kunstenaars. Dit historisch beeld wordt ingekleurd met eigentijdse gebeurtenissen van een 
gemeenschap in beweging.  
Met haar mooie ligging aan het Markermeer is het zowel een toeristische trekpleister als een 
heerlijke woonplaats voor de bijna 30.000 inwoners. Kortom, Edam-Volendam is een 
levendige gemeente waar veel gebeurt en veel kan. Dit willen we graag zo houden. 
 
De coalitiepartijen Volendam|80, PvdA en CDA beseffen dat ze aantreden in een periode die 
zich kenmerkt door financiële en economische tegenslag. We krijgen te maken met forse 
bezuinigingen vanuit het Rijk en verwachten tegelijkertijd meer taken overgedragen te krijgen 
van zowel het Rijk als de Provincie. Ons voordeel is dat in de afgelopen jaren een groot aantal 
onderwerpen is opgepakt en uitgewerkt in beleidsnota’s, rapporten en andere relevante 
documenten. Hierdoor is beleidsmatig al een goede basis gelegd, waardoor slechts (extra) 
capaciteit behoeft te worden vrijgemaakt voor die onderdelen waar actuele 
beleidsinstrumenten ontbreken dan wel aanvullend onderzoek noodzakelijk is.  
Een overzicht van de beleidsnota’s volgt nog. (bijlage 1) 
Wij zetten ons de komende periode volledig in om deze beleidsnota’s uit te voeren.  
 
Wij zien het als een uitdaging om in deze economisch moeilijke periode de Raad een 
sluitende begroting te presenteren. Daarbij gaan we uit van het handhaven van minimaal 
hetzelfde voorzieningenniveau en minimaal dezelfde kwaliteit van de gemeentelijke 
dienstverlening. Daarnaast zoeken we naar nieuwe mogelijkheden en benutten we kansen die 
zorgen voor het realiseren van onze gezamenlijke doelstellingen voor deze coalitieperiode. 
We doen dit samen met inwoners en ondernemers, omdat we weten dat we allemaal hetzelfde 
doel dienen: een leef- en werkbare gemeente van hoge kwaliteit.  
Vandaar ons motto: Werken vanuit de basis. 
  
In deze komende beleidsperiode zetten we de burger nadrukkelijk centraal. Niet alleen als 
klant van gemeentelijke dienstverlening, maar ook als partner bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van beleid. We gaan uit van betrokkenheid, gedeelde verantwoordelijkheid en 
wederkerigheid. 
Een ander expliciet aandachtspunt is de samenwerking met de omliggende gemeenten en 
specifiek die met de gemeenten Waterland en Zeevang. We zijn bereid deze samenwerking uit 
te breiden, als dit ons voordelen brengt. Onze eigen autonomie, identiteit en cultuur staan 
daarbij voorop.  
 
In dit coalitieakkoord leest u de belangrijkste uitgangs- en actiepunten van de coalitieperiode 
2010 – 2014. De thematische volgorde is die van de programmabegroting. 
In bijlage 1 vindt u een overzicht van de al vastgestelde beleidsnota’s die in uitvoering 
worden genomen en in bijlage 2 is de voorgenomen verdeling van de portefeuilles 
opgenomen. 
 
De voorstellen die komen zullen, wat betreft de hoofdlijnen, SMART-geformuleerde doelen 
en meetbare eindresultaten bevatten met tussentijdse evaluatiemomenten bij de najaarsnota  in 
geval van langlopende zaken. 
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1: Bestuur en organisatie 

Bestuur 
Uitgangspunten: 

1. Het college van burgemeester en wethouders bestuurt collegiaal en spreekt als één 
orgaan. We gaan respectvol met elkaar om, op basis van gelijkheidwaardigheid.  

2. De interne en externe communicatie is gebaseerd op onderling vertrouwen en op het 
coalitieakkoord. We communiceren tijdig en op basis van vooraf op te stellen 
protocollen.  

3. Voor het ambtelijk apparaat is het coalitieakkoord en het wettelijk kader leidend.  
4. Als efficiëntie is te behalen zoeken we samenwerking met omliggende gemeenten, 

waarbij we uitgaan van behoud van de eigen autonomie.  
5. We zijn kritisch ten aanzien van de kosten van gemeenschappelijke regelingen. 

 
 
Actiepunten: 

1. De communicatie naar ‘klanten’ wordt verbeterd.  
2. We werken aan het efficiënter en servicegerichter bedienen van inwoners en 

ondernemers. Brieven worden sneller en beter afgehandeld, aanvragen worden 
vereenvoudigd en ook de regelgeving wordt vereenvoudigd en daar waar nodig en 
waar mogelijk, afgeschaft.  

3. We versterken de participatie van burgers door middel van ondermeer inloopavonden, 
informatiebijeenkomsten en enquêtes. Over de uitkomsten van deze bijeenkomsten 
communiceren we met de betrokkenen.  

4. De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening wordt verder verbeterd; dit gaat 
gepaard met een kwaliteitsslag van het ambtelijk apparaat.  

5.   Vacatures vullen we in principe in met bestaand personeel. We kijken daaraan   
      voorafgaand of de vacature persé ingevuld moet worden.  

 
 
Organisatie 
 
Uitgangspunten: 

1. Vanwege de komende bezuinigingen en de nodige grip op de personeelskosten willen 
we op basis van een kerntakendiscussie onze gemeentelijke taken (her)definiëren. 
Hierop willen we vervolgens de benodigde personele capaciteit afstemmen.  

2. We gaan uit van multi-inzetbaarheid van het personeel. We vragen flexibiliteit en 
optimale inzet. Een en ander kan leiden tot interne verschuivingen. Om het 
bovenstaande te realiseren worden, als integraal onderdeel van het personeelsbeleid, 
instrumenten als training, opleiding, assessments, verbeter-, ontwikkelings- en 
eventuele outplacementtrajecten ingezet. 

3. Personeelsmanagement ( (Human Resource) is gericht op het benutten van talenten en 
op een juiste en plezierige dienstverlening aan burgers en bedrijven door 
medewerkers. We vragen van de medewerkers te werken aan hun persoonlijke 
effectiviteit en hun persoonlijke ontwikkeling om de klant zo goed mogelijk van dienst 
te kunnen zijn. Wij verwachten daarbij flexibiliteit en een optimale inzet.  
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4. De omvang van de personeelskosten leggen we structureel vast in de vorm van een 
nader te bepalen percentage van de begroting (peil 2010). Daarbinnen benoemen we 
een deel als flexibel in te zetten loonkosten. Bij geformuleerde ambities en nieuw 
beleid worden loonkosten meegenomen waardoor projectaanstellingen mogelijk 
blijven. 

5. We willen dat de kwaliteit en de effectiviteit van de gemeentelijke dienstverlening 
(inclusief het produceren en aanleveren van stukken aan Raad en College) verbetert.  
Beschikbare automatiseringsmogelijkheden binnen de organisatie moeten efficiënter 
worden toegepast. Daarnaast moeten procedures beter op elkaar worden afgestemd en  
intern beter worden samengewerkt. Dit vraagt van het ambtelijk apparaat, het College 
van B&W en de Gemeenteraad een sterke, gezamenlijke aanpak. We gaan uit van een 
dienstverlenende houding naar de Raad en burger met een ‘ja, mits’- houding in plaats 
van een ‘nee, tenzij’-houding. 
 

Actiepunten: 
1. We voeren zo spoedig mogelijk een kerntakendiscussie om de gemeentelijke taken te 

(her)definiëren. 
2. We stemmen de personele capaciteit en competenties af op de eindconclusies van deze 

kerntakendiscussie.  
3. Het ingevoerde directiemodel wordt geëvalueerd; mandaten houden we tegen het licht 

en de huisvesting van het gemeentelijk apparaat wordt opnieuw bezien. 
4. Automatiseringsmogelijkheden passen we efficiënter toe. 
5. Er wordt een plafond bepaald voor de omvang van de personeelskosten. 

 
 
 
Hoofdstuk 2: Wmo (Nazorg) 
 
Uitgangspunten: 

1. Het WMO-beleid voeren we uit op basis van hetgeen in de afgelopen jaren is 
ontwikkeld en is vastgelegd in nota’s en verordeningen. 

2. Het toegankelijk maken van ’t Hemeltje vindt vóór 1 januari 2011 plaats door middel 
van het herstel van de constructie van het gehele pand Haven 154-156. Parallel hieraan 
zoeken we ook een bestemming voor de ruimtes onder ’t Hemeltje.  
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Hoofdstuk 3: Veiligheid 
 
Uitgangspunten: 

1. Een 100% veilige maatschappij is niet mogelijk en een garantie daarop kan ook door 
de gemeente niet worden geboden.  

2. De eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid, almede de aanspreekbaarheid van 
onze inwoners op dit thema, staat in de komende periode meer centraal. 

3. We kijken kritisch naar de kosten voor het programma Veiligheid, voor zover de 
kosten in de afgelopen periode onevenredig zijn gestegen. We maken een nieuwe 
prioritering binnen het integraal veiligheidsprogramma, waarbij we meer inzetten op 
een harde aanpak van misbruik van alcohol, het gebruik van en handel in drugs, 
alsmede de criminaliteit rond het illegale gokcircuit. 

4. Ons streven is het voorkomen en tegengaan van criminaliteit. We treden hierin op met 
de horeca met als uitgangspunt investeringen van beide kanten.  

 
Actiepunten: 

1. We maken een nieuwe prioritering binnen het integraal veiligheidsprogramma. 
2. We ronden de herijking van de Nota Horecabeleid af.  
3. We zetten in op de naleving of aanscherping van de afspraken in het horecaconvenant, 

waarbij de inzet en ondersteuning van politie en Openbaar Ministerie een belangrijk 
aandachtspunt is, alsmede de inzet van drugshonden in alle horecagelegenheden.  

4. Waar noodzakelijk en mogelijk zorgen we voor cameratoezicht.  
 
Handhaving 
 
Actiepunt: 
We voeren een adequaat en frequent handhavingsbeleid in ten aanzien van (parkeer) 
overtredingen en de leeftijdscontrole bij horecabezoekers, waarbij we, als daartoe aanleiding 
is, handhaving in eigen beheer overwegen.  
 
Brandweer 
 
Uitgangspunten: 

1. We wachten definitieve wetgeving betreffende de opkomst- en aanrijtijden af. Hierna 
besluiten we zo spoedig mogelijk of we, op basis van die wetgeving, overgaan tot 
(gedeeltelijke) nieuw- of verbouw van de brandweerkazerne(s). 

2.  De juiste balans tussen de professionele brandweer en het belang van behoud van de 
vrijwillige brandweer is een speciaal aandachtspunt. 

 
Actiepunt: 

1. Op basis van de definitieve wetgeving betreffende de opkomst- en aanrijdtijden 
besluiten we zo spoedig mogelijk of we overgaan tot (gedeeltelijke) nieuw- of 
verbouw van de brandweerkazerne(s). 
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Hoofdstuk 4: Verkeer en vervoer 
 
Verkeersafwikkeling 
 
Uitgangspunten: 

1. We willen een goed en veilig functionerend verkeerssysteem voor een leefbare woon- 
en werkomgeving.  

2. Als nieuw beleid voeren we in dat de uitvoering van de inbreilocaties en de 
infrastructuur zoveel mogelijk gelijktijdig wordt afgerond. 

3. Het moment van daadwerkelijke investering voor de aanleg van de derde 
ontsluitingsweg en de landschappelijke inpassing is afhankelijk van de voortgang van 
de verkoop van de woningen en kavels in de Broeckgouw. 

4. De bijdrage vanuit de grondexploitatie van de Broeckgouw in de kosten voor de 
realisatie van de derde ontsluitingsweg mag niet hoger zijn dan nu in die exploitatie is 
opgenomen.  

 
Actiepunten: 

1. We stellen een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) op, in samenwerking 
met de inwoners, het bedrijfsleven en de toeristische sector. 

2. We zorgen voor terugdringing van het gemotoriseerd verkeer op het Noordeinde en 
Zuideinde conform het raadsbesluit van 14 december 2009. We nemen de ideeën van 
bewoners en ondernemers daarin mee, evenals mogelijke (financiële) voordelen uit de 
combinatie met de dijkversterking. Financiële gevolgen door aanpassingen ten 
behoeve van het toerisme worden mede gefinancierd uit de toeristenbelasting.  

3. We bepleiten bij de Provincie en bij de Stadsregio doorstroom bevorderende 
initiatieven zoals ‘niet stressen voor zessen’, waarbij we ook verbeteringen in de 
doorstroming van het openbaar vervoer betrekken.  

4. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid zorgen we voor uitbreiding van veilige 
fietsroutes binnen de kommen en leggen we, waar mogelijk, wandel- en fietspaden 
voor recreatief gebruik aan.  

5. We ronden de procedure om te komen tot de derde ontsluitingsweg af.  
6. In verband met de te verwachten toename van het verkeer door de bouw van circa 100 

woningen op het voormalige Korsnästerrein treffen we een adequate 
verkeersmaatregel op de Singelweg/Burg. Versteeghsingel. 

7. De Julianaweg en de Singelweg worden, waar nodig, verbeterd, vanwege de realisatie 
van onder andere de Broeckgouw. Dit komt voort uit het onderzoek naar de gevolgen 
van de realisatie van onder andere de Broeckgouw. De investering hiervoor is 
afhankelijk van de voortgang van de verkoop van de woningen en kavels in de 
Broeckgouw. 
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Parkeren 
 
Uitgangspunt: 
We zoeken naar oplossingen voor de parkeerknelpunten in de oude kommen, waar het betaald 
parkeren voor niet-inwoners aan kan bijdragen. 
 
Actiepunten: 

1. We zorgen dat de bewegwijzering naar de parkeerterreinen duidelijker wordt en dat 
het reeds aanwezige parkeerterrein Parallelweg functioneel wordt verbeterd, rekening 
houdende met tijdelijke units voor de (ver)nieuwbouw van St. Nicolaashof/Gouwzee. 

2. We gaan na of we aan de randen van de beide kernen extra parkeerfaciliteiten kunnen 
realiseren.  

3. We onderzoeken de mogelijkheden tot uitbreiding van ondergronds parkeren bij het 
Europaplein. (als onderdeel van de visie Europaplein en omgeving). 

4. Om bovenstaande actiepunten te kunnen uitvoeren verhogen we tijdelijk de ambtelijke 
capaciteit op de afdeling. 

5. In Edam onderzoeken we de mogelijkheid om een pilot te starten met een leenauto      
      (Greenwheels); hiervoor wordt een parkeerplaats gereserveerd.  
6.   We ronden de Parkeernota af. Hierbij zoeken we naar een zo breed mogelijk draagvlak  
       binnen de gemeente, met specifieke aandacht voor de direct betrokkenen.  
 

 
Onderhoud openbare ruimte  
 
Uitgangspunt: 
Er is een achterstand in het onderhoud aan wegen, straten en pleinen. 
 
Actiepunten: 

1. Op basis van nieuwe inzichten actualiseren we het asfalteringsplan en bepalen we 
opnieuw de prioritering.  

2. Het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Baggerplan zetten we, conform het 
Milieuprogramma 2010 om naar een Verbreed Waterplan en voeren we uit.  

3. We evalueren de stand van zaken m.b.t. achterstallig onderhoud straatwerk en ook 
gaan we de planning na en actualiseren het bestaande weg- en beheersplan.  
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Hoofdstuk 5: Economie en toerisme 
 
Toerisme 
 
Uitgangspunten: 

1. We streven samenwerkingsverbanden na op zowel toeristisch, cultureel als 
economisch gebied. 

2. De kracht van beide kernen willen we versterken, waarbij we nauwgezet kijken naar 
ontwikkelingen vanuit het verleden.  

3. We stimuleren het wandel-, fiets- en culinair toerisme.  
4. We handhaven de museumvoorzieningen op basis van gelijkwaardigheid en 

stimuleren een grotere uitwisseling tussen beide musea. We schenken aandacht aan het 
in standhouden van de in depot ondergebrachte delen van de collecties.  

5. De historische uitstraling van de openbare ruimte in de oude kernen willen we 
benadrukken en bij herstelwerkzaamheden geven we aandacht aan historische details 
op basis van het vast te stellen beeldkwaliteitsplan ‘Oude Kom Volendam en de Visie 
Stadsgezicht Edam’.  

 
Actiepunten: 

1. We onderzoeken en verduidelijken de functie van beide VVV’s en Stichting Tourist 
Promotion (STP).  

2. De havenfaciliteiten in Edam en Volendam worden verbeterd, zoals aanpassing van de 
aanlegsteiger van cruiseschepen in de lengterichting, waardoor het uitzicht wordt 
verbeterd. 

 
Bedrijvigheid 
 
Uitgangspunten: 

1. Het detailhandelgebied Julianaweg/Zeestraat/Europaplein/Dril willen we versterken 
door het meer allure te geven. Dit doen we mede op basis van de op te stellen visie 
‘Europaplein en omgeving’ en de ‘Detailhandelstructuurvisie’.  

2. We ondersteunen, zoveel mogelijk, acties voor het in stand houden van de visserij. 
 
Actiepunten: 

1. We verbeteren het contact tussen de gemeente en de ondernemers, vanwege een betere 
afstemming van festiviteiten en culturele activiteiten. Hiervoor brengen we de 
mogelijkheden van City-(marketing)management in kaart. 

2. Een onderdeel van die verbetering is het realiseren van één aanspreekpunt bij de 
gemeente voor ondernemers, zoals voor het verkrijgen van benodigde vergunningen.  

3. We stellen een verbeterplan op voor de wekelijkse markt in Volendam en onderzoeken 
of er ook voor Edam verbeteringen nodig zijn.   
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Hoofdstuk 6: Onderwijs 
 
Uitgangspunt: 
Het Brede Schoolconcept geven we vorm conform het daarvoor vastgestelde visietraject 

 
Actiepunt: 
We realiseren zo spoedig mogelijk, op basis van de daarvoor geldende regelgeving,  
 een basisschool in de Broeckgouw. 
 

 
Hoofdstuk 7: Sport en recreatie 
 
Uitgangspunten: 

1. Het sportbeleid geven we vorm conform de sportnota. Zie hiervoor bijlage 1. 
2. We willen nieuwe recreatiemogelijkheden realiseren en bestaande verbeteren. 

Hieronder valt de opwaardering van de zwembadlocatie aan de Harlingenlaan, om zo 
aan de eisen die de Provincie stelt te kunnen voldoen.  
Een hogere kostendekking kan gerealiseerd worden door een betere commerciële 
bedrijfsvoering in combinatie met samenwerking en integratie van 
sportschoolactiviteiten en wellness.  

3. Het Recreatiegebied Slobbeland blijft gehandhaafd voor recreatie.  
4. Bij de voorbereiding en realisatie van nieuwe ruimtes voor sportverenigingen en/of 

bewegingsonderwijs, overleggen we tijdig met het Sportplatform en de betrokken 
onderwijsinstellingen. 

 
Actiepunten: 

1.  Er komt een dierenverzorgingsgebied nabij de volkstuinen in Volendam.  
2. Als gevolg van gewijzigde wetgeving plaatsen we op gecentreerde plaatsen 

speelwerktuigen voor kinderen. 
3. In het kader van de herontwikkeling van de Maria Goretti-locatie overleggen we tijdig 

met de eigenaar/gebruikers. 
4. In het kader van de herontwikkeling van de Seinpaal overleggen we tijdig met het 

Sportplatform en betrokken onderwijsinstellingen. 
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Hoofdstuk 8: Welzijn en cultuur 
 
Uitgangspunten: 

1. Centraal staat het in stand houden van de welzijnsvoorzieningen en subsidies door de 
gemeente, waarbij we streven naar een optimale doelmatigheid van de verleende 
subsidies. We hanteren hiervoor de uitvoeringsregeling van de nota ‘Prestatie Telt’. 
Deze uitvoeringsregeling wordt zo nodig geëvalueerd. 

2. Bij alle aspecten van welzijn houden we rekening met de diverse bevolkingsgroepen 
en waar mogelijk ondersteunen we initiatieven tot integratie.  

3. Werken aan oplossingen van problemen bij jongeren heeft een hoge prioriteit. 
4. We stimuleren samenwerking of zelfs samenvoeging van SWE en CBW. 
5. We vinden een exploitabel Pius X-gebouw met activiteiten van het CBW, alsook 

andere culturele activiteiten (bijvoorbeeld popmuziek) voor en door jeugdigen en 
senioren, van belang.  

6. De gemeente Edam-Volendam heeft een rijke (historische) cultuur. Wij willen deze 
cultuur benoemen en het unieke karakter zoveel mogelijk in stand houden. 

 
Actiepunten: 

1. Analoog aan de sportnota stellen we, in afstemming met een op te richten 
cultuurplatform, een cultuurnota op. 

2. In het kader van deregulering vereenvoudigen we de verantwoording van de kleinere 
toegekende subsidies. 

3. We overwegen een gemeentelijke monumentenverordening op te stellen als 
beleidskader voor beeldbepalende panden.  

 
 
Hoofdstuk 9: Sociaal beleid, maatschappelijke zorg en 
volksgezondheid 
 
Uitgangpunten: 

1. Met als uitgangspunt dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen woning (moeten) 
kunnen blijven wonen is steeds meer zorg aan huis vereist. Met dit gegeven houden 
we bij planvorming rekening, vooral om in wijken waar dit nodig is 24-uurszorg te 
kunnen leveren. We gaan dan na in welke vergrijzende wijk welke voorziening nodig 
is. 

2. Met het realiseren van het wijksteunpunt in Edam is een laagdrempelige voorziening 
gekomen waar vooral ouderen voor al hun vragen op het gebied van wonen, welzijn 
en zorg terecht kunnen. De eerste ervaringen geven aan dat dit in een zodanige 
behoefte voorziet dat uitbreiding naar Volendam zinvol kan zijn.  

3. We ondersteunen initiatieven die participatie van inwoners bevorderen. Daarnaast 
moeten we naar aanleiding van de nieuwe participatiewet eigen gemeentelijk beleid 
vormgeven, binnen de hiervoor gestelde financiële kaders. Aansluiting bij het 
Provinciale jeugdsportfonds past hier ook bij. 
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Actiepunten: 
1. We geven in de openbare ruimte rondom zorgcentra aandacht aan een 

ouderenvriendelijke inrichting. 
2. We geven actieve ondersteuning aan nieuw-/verbouw van de St. Nicolaashof / de 

Gouwzee en aan de Meermin. We zetten in op een toewijzingsbeleid gericht op en 
behoud van de cultuur van de inwoners van Edam en Volendam. 

3. Afhankelijk van een evaluatie van het wijksteunpunt Edam gaan we na of in 
Volendam ook een dergelijke voorziening moet komen.  

4. We bouwen ingezette initiatieven om participatie te bevorderen zowel maatschappelijk 
(via de Wmo) als economisch (via de nieuwe participatiewet) verder uit, binnen de 
financiële kaders.   

5. De nieuwe participatiewet integreren we in een daarvoor op te stellen 
beleidsdocument.  

 
Volksgezondheid 
 
Uitgangspunten: 

1. Zoals genoemd in het hoofdstuk Veiligheid zetten we een actieve drugsbestrijding- en 
alcoholontmoedigingsbeleid voort, waarbij we ook aandacht geven aan 
gokproblematiek. Dit doen we in samenwerking met ondermeer sportverenigingen en 
welzijnsinstellingen. Het beschikbaar stellen van drugstesten door de gemeente is 
daarbij een middel. 

2. Er is onvoldoende inzicht in de begraafcapaciteit in beide kommen. Er dient tijdig  
besluitvorming te worden voorbereid voor extra toekomstige begraafcapaciteit, met 
aandacht voor eenduidige tarieven. 

 
Actiepunten:  

1. We brengen de huidige en toekomstige capaciteit van de begraafplaatsen in kaart. 
2. In samenwerking met de sport- en welzijnsinstellingen wordt alcohol-, gok- en 

drugsgebruik ontmoedigd. 
 
 
Hoofdstuk 10: Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu 
 
Uitgangspunten: 

1. Voor zover nog mogelijk streven we naar de verwerving in gemeentelijke 
eigendommen van strategische grondposities en onroerend goed, met als doel dat hier 
voor de gemeente (financiële) voordelen zijn te behalen. 

2. Ruimtelijke ontwikkeling vindt plaats binnen de vastgestelde kaders van het 
Structuurplan. Het parkeerbeleid is daarbij een belangrijk aspect.  

3. Het maken van goede afspraken met de Provincie en het Rijk over de ontwikkeling 
van de Lange Weeren, is, in relatie tot de opgelegde financiële bijdrage, in hoge mate 
inzet van het ontwikkelproces en de daarin te nemen stappen. 

4. We houden rekening met milieuaspecten, ondermeer via optimalisering van de 
vuilnisinzameling en, voor zover noodzakelijk, door gescheiden afvalinzameling. 
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Actiepunten: 

1. We starten de onderhandelingen met HHNK over het ter beschikking krijgen van de 
gebouwen van HHNK aan de Schepenmakersdijk. 

2. We zorgen voor uitvoering van het Structuurplan. 
3. Het bestemmingsplan Oorgat ronden we af, evenals het bestemmingsplan Oude Kom 

Volendam. Dit doen we op basis van het beeldkwaliteitsplan Oude Kom.  
4. Ook ronden we de Visie Stadsgezicht Edam en het bestemmingsplan Stadsgezicht 

Edam af. 
5. We stellen een bestemmingsplan Industriegebied Julianaweg Volendam en 

Buitengebied op. 
6. Alle bestemmingsplannen worden gedigitaliseerd. 
7. Ten behoeve van circa 100 woningen, winkels en een maximaal haalbare 

parkeergarage, zetten we de bestemmingsplanprocedure Korsnästerrein in gang,  zoals 
neergelegd in de inmiddels met het Bouwfonds gesloten koop/realisatieovereenkomst. 

8. We streven ernaar dat de terreinen Plat (Tase)”, Maria Goretti, Dril en ‘t Brijkie in 
herontwikkeling worden genomen.  

9. Het in ontwerp zijnde bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein 
Oosthuizerweg brengen we zo spoedig mogelijk in procedure. We houden daarbij 
rekening met een groene zoom rondom het gebied om de overgang naar het landelijk 
gebied visueel aangenaam te maken. Bij verkoop van deze gronden wordt prioriteit 
gegeven aan te verplaatsen bedrijven binnen onze gemeente. 

10. Zo mogelijk transformeren we het industriegebied Slobbeland naar woningbouw en/of 
naar een recreatief toeristisch gebied.  

11. We doen nader onderzoek naar de verplaatsing van de Seinpaal en de Maria Goretti-
panden om bijvoorbeeld woningbouw op de vrijkomende locaties te realiseren. 

 
 
Broeckgouw  
 
Uitgangspunten: 

1. Bij het realiseren van de Broeckgouw maken we zoveel mogelijk gebruik van inspraak 
door toekomstige bewoners en (lokale) marktdeskundigen. Dit doen we ondermeer 
door voorafgaand aan elke nieuwe bouwfase een woonwensenenquête te houden en 
een evaluatie na afloop van elke bouwfase. 

2. De gemeente treedt op als projectontwikkelaar.  
3. Uitgangspunt blijft het bouwen voor eigen ingezetenen, voor zover dit wettelijk is 

toegestaan en voor zover noodzakelijk.  
4. We passen, indien daarvoor interesse is, het bouwen in eigen beheer in de tweede fase 

toe.  
5. Bij de verdere ontwikkeling van deze wijk monitoren we de wenselijkheid/noodzaak 

voor extra huurwoningen.  
6. Voor vrije kavels en 2/1 kapwoningen geldt de marktconforme prijs, voor 

starterswoningen houden we de grondprijzen zo laag mogelijk.  
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Hoofdstuk 11: Financiën 
 
Uitgangspunten: 

1. Het beleid is gericht op een duurzaam financieel gezonde gemeente. 
2. Het coalitieakkoord is gebaseerd op beschikbare cijfers (begroting 2010) en de 

voorgenomen bezuinigingen volgens het ombuigingsplan. Hierin opteren we niet in 
eerste instantie voor belastingverhoging, maar wordt eerst gekeken naar mogelijke 
bezuinigingen.  

3. Indien de door het Rijk opgelegde bezuinigingen hoger uitvallen dan voorzien, dan 
heeft dit consequenties voor de meegegeven taken, regels en regelgeving. Het proces 
en het effect van deze bezuinigingsmaatregelen leggen we voor aan de Raad via de 
commissie Planning en Control.  

4. Posten waarop geen daadwerkelijke uitgaven worden gedaan, voegen we toe aan de 
algemene middelen ter voorkoming van reserveposten waar geen gebruik van wordt 
gemaakt.  

5. Om strategische aankopen te kunnen doen worden stortingen in het Structuurfonds 
gedaan op basis van incidentele meevallers/grondverkopen. 

6. Per jaar beoordeelt de Raad of, en zo ja, welke en op welke termijn, prioriteiten 
worden opgepakt en op welke termijn deze worden uitgevoerd.  

7. De post Onvoorzien wordt niet benut bij voorzienbare uitgaven, met als doel de Raad 
zo min mogelijk te benaderen voor zaken die al voorzien zijn. Tevens worden geen 
voorstellen voorgelegd waarbij de begroting niet sluit.  

8. De personeelslasten gaan niet omhoog. Deze worden vooralsnog gehandhaafd op het 
percentage van de begroting op het peil van januari 2010. Aan de hand van de 
kerntakendiscussie wordt dit percentage nader bepaald. De gewenste ruimte voor 
specifieke afdelingen zoeken we door middel van verschuivingen in de organisatie. 
Extra projectmedewerkers zijn mogelijk, mits opgenomen in de betreffende projecten  

9. Voor internationale subsidieverwerving, zoals voor milieusubsidies, zoeken we 
samenwerking met regionale partijen. 

10. Financiële gevolgen door aanpassingen ten behoeve van het toerisme worden mede 
gefinancierd uit de toeristenbelasting. 

 
Actiepunten: 

1. Uit de opmaak van de begroting is duidelijk de relatie tussen beschikbaar budget en 
geschreven ambitie en plannen op te maken.  

2. Jaarlijks beoordelen we de reserveposten waar geen gebruik van is gemaakt. 
3. Bij elk voorstel wordt de relatie tussen uit te voeren plannen, kosten en het budget 

duidelijk omschreven. Dit geldt voor zowel de investering als exploitatievoorstellen. 
4. Er wordt een plafond vastgesteld voor de personeelskosten. 
5. Aan de hand van een kerntakendiscussie worden de personeelskosten als percentage 

van de begroting nader vastgesteld. 
6. We gaan er voor zorgen dat er subsidieverwerving wordt geborgd in de ambtelijke 

organisatie.   
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De coalitiepartijen zijn overeengekomen dat het nieuwe college op basis van bovenstaande 
uitgangspunten aan de slag gaat. Jaarlijks vinden hiervan evaluaties plaats bij de najaarsnota.  
 
 
Portefeuilleverdeling 
 
De coalitie stelt een portefeuilleverdeling voor zoals opgenomen in bijlage 2. De definitieve 
vaststelling wordt in de eerste B&W-vergadering via de burgemeester ingebracht en 
vastgesteld.  
 
 
 
 
 
Getekend, Edam-Volendam, 19 mei 2010 
 
 
Volendam|80 Partij van de Arbeid  CDA 
 
Johan Koning Janneke Rijpstra  Ferry Veerman      
 
 
 
 
 
Marisa Kes                  Dorus Luyckx                Gina Kroon-Sombroek 
       
   
  
 
 
Wim Runderkamp  Marianna Beets   René Veerman 
 
 
 
 
 
Thoom Veerman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 2 

Volendam|80 – Partij van de Arbeid – CDA 

Voorgenomen portefeuilleverdeling 2010 - 2014 

 

Burgemeester Kes Kroon-Sombroek Luyckx Runderkamp 

 
Openbare orde en  

 
veiligheid 

Ruimtelijke Ordening  
 

Volkshuisvesting 
 

en 1e loco burgemeester 
 

 
Samenleving 

 
Sport en Cultuur 

 
Financiën 

 
Verkeer & Vervoer 

 
Openbare werken 

 
Economische zaken 

• brandweer 
• politie en BOA’s 
• bestuurlijke coördinatie 
• rampenbestrijding en 

crisisbeheersing 
• bestuurlijke 

representatie 
• algemene bestuurlijke 

zaken 
• interne zaken 
• burgerzaken 
• communicatiebeleid, 

voorlichting 
• personeel (beheer) 
• integrale veiligheid 
• gebruiksvergunning-en 

(brandweer) 
 

• Structuurplan 
• Bestemmingsplannen 
• Grondzaken  

(grondexploitaties i.s.m. 
weth. Financiën) 

• grondzaken (voorkeurs-
rechten e.d.). 

• stadsvernieuwing 
• volkshuisvesting 
• vestigingsbeleid 
• bouw- en 

woningtoezicht 
• bouwvergunningen 
• gebruiksvergunningen 

(bouw- en 
woningtoezicht) 

• monumentenzorg 
 

• Wmo (incl. nazorg) 
• welzijn en jeugdbeleid 
• club- en buurthuiswerk 
• seniorenbeleid 
• sociale zaken 
• nieuwkomers 
• volksgezondheid 
• sportzaken 
• culturele zaken 
• musea (culturele 

aspecten) 
• onderwijs 
• raad van beheer 

Waterdam 
 

 

 

• financieel beleid, beheer 
en exploitatie 

• inkoop- en 
aanbestedings- 
beleid 

• grondexploitaties 
(grondzaken i.s.m. 
weth. R.O.) 

• coördinatie 
subsidieonder- 
zoeken  

• verkeer & vervoer 
beleid 

• parkeerbeleid 
• milieubeleid en -beheer 
• waterbeleid en -beheer 
• zwembaden 
• sociale werkvoorziening 
• raad van beheer 

Waterdam  
 
 
 

• beheer en onderhoud 
openbare ruimte 

• havens  
• beheer gemeentelijk 

gebouwen 
• economische zaken 
• marktwezen  
• kermissen  
• Recreatie, toerisme en 

VVV  
• Musea (toeristische 

aspecten) 
• visserij 
• organisatieontwikkeling 
• personeel (beleid)  
• automatisering 
• CAI/media 
• reiniging 
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Burgemeester Kes Kroon-Sombroek Luyckx Runderkamp 

Projecten: 

• Brandweerkazerne 

Projecten: 

• Broeckgouw 
• HHNK 
• St. Nicolaashof/de 

Gouwzee (bouw) 
• De Meermin (bouw) 
• Pius X (bouw) 
• Gouwwijk 
• Maria Goretti (bouw) 
• Seinpaal-Zwembad-

Atlas  (bouw) 
• Julianaweg-Kielstraat 
• Plat/Tase terrein 

Projecten: 

• Pius X (invulling) 
• Zo’10  
• St. Nicolaashof / de 

Gouwzee (invulling) 
• De Meermin (invulling) 
• Maria Goretti 

(invulling) 
• Seinpaal-Zwembad-

Atlas (invulling) 

Projecten: 

• HHNK 
• Korsnäs 
• 3e ontsluitingsweg 
• FC Volendam 

 
 

Projecten: 

• Palingkweek (is geen 
gemeentelijk 
project,staat ook 
nergens in het akkoord. 
Kan dus vervallen. cda). 

• Haven 154-156 
 

Regionale  
verantwoordelijkheid 

• Intergemeentelijke    
   samenwerking (ISW) 
• GHOR 
• Bestuur veiligheidsregio 
• Bestuur regionaal   
   College Politie 
• Portefeuillehouders-   
   overleg Alg. Zk. SRA 
• Voorzitter  
   Veiligheidshuis 

Regionale  
verantwoordelijkheid 

• Portefeuillehouders- 
   overleg RO Stadsregio 
   Amsterdam 
• Portefeuillehouders- 
   overleg ISW 
• Raadslid Stadsregio 

Regionale  
verantwoordelijkheid 

• Portefeuillehouders- 
   overleg Jeugdzorg  
   Stadsregio Amsterdam 
• Algemeen bestuur GGD 
• PHO WMO/VGZ 
• PHO OGGZ/veiligheid 
• PHO jeugd 
• PHO VWE/WI 
 

Regionale  
verantwoordelijkheid 
 
• Portefeuillehouders- 
   overleg V&V   
   Stadsregio Amsterdam 
• Dagelijks bestuur  
   werkvoorzieningschap  
   Baanstede 
 
 
 
 

Regionale  
verantwoordelijkheid 

• Portefeuillehouders- 
   overleg EZ Stadsregio  
   Amsterdam 
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