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Inleiding 
 
Voor u ligt het programma van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, 
zoals dat in functie is vanaf 18 april 2006.  
 
Een programma met een pragmatische insteek waarbij de beperkte financiële middelen die het col-
lege ter beschikking staan, het college dwingt tot het maken van een pas op de plaats. Desalniette-
min zijn er diverse aspecten waar het college mee aan de slag is gegaan. 
 
De gemeente Edam-Volendam is een bijzondere en hechte gemeenschap, er wordt hard gewerkt, er 
is weinig werkloosheid en slechts weinigen zijn aangewezen op bijstand. Mede door de inzet van de 
vele vrijwilligers heeft onze gemeenschap een rijk en gevarieerd muzikaal, cultureel en sportief 
leven. Daarnaast wordt onze gemeente jaarlijks bezocht door honderdduizenden toeristen. 
 
Edam-Volendam biedt een relatief grote werkgelegenheid in onder andere dienstverlening, indu-
strie, bouw, vis- en detailhandel en toerisme.  
 
De gemeente heeft echter ook problemen. Zoals de woningnood, het tekort aan grond voor bedrij-
ven én een adequate infrastructuur om dat te kunnen faciliteren. De parkeerproblematiek in de beide 
kommen en het auto- en busverkeer op de dijk. Het drank- en drugsgebruik. De nazorg voor de 
slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand. De combinatie van accommodaties én activiteiten zowel op 
cultureel, onderwijskundig als sportgebied. Verouderde bestemmingsplannen waardoor onnodig 
lange procedures mogelijk zijn die bouwplannen nodeloos vertragen en de communicatie van de 
gemeente die, zowel intern als extern, op een kwalitatief hoger niveau moet worden gebracht.  
 
Deze problemen zijn voor het college uitdagingen. Daarom heeft het college dit programma opge-
steld om kort en krachtig aan te geven wat het college denkt te gaan doen om aan de zorgplicht die 
de gemeente heeft ten opzichte van haar burgers te kunnen voldoen. 
 
Daarnaast heeft het college de respectvolle samenwerking in de afgelopen maanden ervaren als een 
positieve termijn waarin de coalitiepartners elkaar goed hebben aangevuld. Het college ziet de toe-
komst met vertrouwen tegemoet.  
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1.    Bestuur 
 
Het bestuurlijk handelen van het college zal worden gekenmerkt door transparantie, effectiviteit en 
is gericht op de samenleving. 

Burgerparticipatie 
De inwoners van onze gemeente zijn mondig en willen (en moeten) bij de ontwikkeling en uitvoe-
ring van het beleid worden betrokken. Het college wil de samenleving blijven betrekken bij de be-
leidsontwikkeling door middel van het spreekrecht voorafgaand aan de bespreekrondes van de 
raadspleinen, maar ook via hoorzittingen, informatiebijeenkomsten, spreekuren en het recht van 
burgerinitiatieven. Door een halfjaarlijkse aankondiging in de plaatselijke media zal het college de 
burgers blijven informeren over de diverse mogelijkheden. Daarbij hecht het college aan een toe-
gankelijke uitstraling en staat het midden in de samenleving.  

Samenwerking in de regio 
De gemeente Edam-Volendam werkt samen met de omliggende gemeenten in ISW- (Intergemeen-
telijk Samenwerkingsorgaan Waterland) en ROA- (Regionaal Orgaan Amsterdam) verband. Daar-
naast werkt de gemeente op bepaalde onderdelen samen met de gemeenten Zeevang en Waterland. 
Het college staat open voor verdere samenwerking met deze gemeenten indien dit win-win situaties 
kan opleveren. In ISW- en ROA-verband zal prominenter worden geparticipeerd en daar waar no-
dig, wordt actief opgetreden. Het college zal zich ook meer gaan inzetten om in aanmerking te ko-
men voor subsidies en zal daarvoor de contacten bij de diverse instanties aangaan en onderhouden. 

Dienstverlening 
De gemeente zal een adequate inzet moeten tonen om initiatieven vanuit de gemeenschap te facilite-
ren. Verdere verbetering van de dienstverlening is geen wens, maar een absolute must. Inwoners, 
bedrijven en instellingen mogen van de gemeente een goede service en efficiënte dienstverlening 
verwachten. Ook zal de service in toenemende mate via de elektronische weg beschikbaar zijn, 
waarbij opgemerkt wordt dat bijvoorbeeld een maandagavondopenstelling van het gemeentehuis, 
maar ook het signaleren van een verlopen paspoort of rijbewijs, voorbeelden zijn van klantgericht 
handelen. 

Afschaffen overbodige gemeentelijke regelgeving 
Samen met burgers, bedrijven en instellingen wordt gekeken waar regels als overbodig worden er-
varen (bijv. kapvergunningen voor bomen van particulieren). Indien zo’n regel buiten de  wettelijke 
kaders valt zal deze worden afgeschaft. Er zal, zoveel als mogelijk, worden aangesloten op landelij-
ke initiatieven op dit terrein.  

Verbeteren kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening  
Van het ambtelijke apparaat kan men klantvriendelijke ondersteuning verwachten. Het personeel 
wordt daartoe gestimuleerd. Tevens wordt gekeken naar de omvang en inrichting van het ambtelijke 
apparaat en de juiste persoon op de juiste plaats. Efficiënt en servicegericht bedienen van inwoners 
en ondernemers is voor het college van groot belang. Het college stelt een communicatieprotocol 
op. Dit protocol zal een belangrijke aanjager worden voor de gemeentelijke dienstverlening. 

Stadskantoor 
Een nieuw stadskantoor zal in de komende raadsperiode niet aan de orde zijn. Oplossingen zullen 
gezocht moeten worden binnen en rondom de al bestaande mogelijkheden in onze gemeente.  
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2.    Nazorg Nieuwjaarsbrand  
 
De Stichting Centrum voor Reïntegratie en Nazorg (CRN) Het Anker is voor vijf jaar gefinancierd 
door het Rijk. Met ingang van 1 januari 2007 eindigt deze regeling. Ingezet wordt op het behouden 
van de gelden uit onderbesteding gedurende deze periode. 
 
Inmiddels zijn hierover positieve signalen van het ministerie ontvangen. Uit het recent gepresen-
teerde rapport van KPMG over de voortgang van de nazorg vanaf 1 januari 2007, is gebleken dat 
ook na 1 januari 2007 behoefte blijft bestaan aan nazorg. Momenteel wordt de mogelijkheid verder 
uitgewerkt om de nazorg, als tiende prestatieveld, onder te brengen in de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). 
In dit scenario wordt tevens samengewerkt met vrijwilligersorganisaties ter ondersteuning van het 
supportersproject. 
 
De toekomstige nazorg richt zich vooral op de ernstige slachtoffers, hun naasten, inclusief de naas-
ten van de overleden kinderen. Belangrijk is om de opgebouwde kennisfunctie van Het Anker niet 
geheel kwijt te raken in deze fase van nazorg. Gestreefd wordt naar een inrichting van de organisa-
tie die flexibel kan inspelen op de toekomstige ontwikkelingen in de nazorgbehoefte. 
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3.    Openbare orde en veiligheid 
 
De openbare orde en veiligheid is voor het college een belangrijk onderwerp. Het college wil de 
openbare orde in de gemeente zo goed mogelijk waarborgen en de veiligheid van de burgers staat 
bij de te nemen besluiten voorop. Het college tekent daarbij aan dat de omvang van de middelen ter 
waarborging van de openbare orde en veiligheid in relatie moet staan tot de omvang en opbouw van 
de gemeente. 

Integrale veiligheid 
Het principe Integrale Veiligheid brengt met zich mee dat veiligheid in de brede zin van het woord 
wordt benaderd en opgepakt. Samenwerking tussen de verschillende betrokken beleidsterreinen 
(bijvoorbeeld jeugdbeleid, milieubeleid, politiebeleid etc.) en betrokkenen staat hierbij voorop. Elk 
beleidsterrein pakt hierin zijn eigen verantwoordelijkheden op. Activiteiten en projecten op het vlak 
van veiligheid kunnen elkaar hierdoor versterken.  
Begin 2006 is een start gemaakt met het vormgeven van Integraal Veiligheidsbeleid. De huidige 
stand van zaken op het vlak van veiligheid is in kaart gebracht en er is een veiligheidsenquête onder 
de inwoners van de gemeente uitgezet. In 2006 is verder een kadernotitie Integrale Veiligheid 2006-
2010 opgesteld waarin het beleid voor de komende jaren wordt verwoord. De invulling van het be-
leid in concrete projecten en activiteiten zal worden verwoord in het Veiligheidsprogramma 2006-
2008. Aan het Veiligheidsprogramma 2006-2008 zal de komende jaren uitvoering worden gegeven. 
(Activiteiten zijn bijvoorbeeld het verzorgen van toezicht in de gemeente, ruimtelijke ordening, het 
inrichten van de openbare ruimte, het uitvoeren van horecacontroles e.d.) Het doel is om de ge-
meente objectief en subjectief (het veiligheidsgevoel) nog veiliger en leefbaarder te maken. 

Rampenbestrijding en veiligheidsregio 
De rampenbestrijding/crisisbeheersing brengt voor de gemeente vele lokale wettelijke verplichtin-
gen met zich mee. Het is onze ambitie om te voldoen aan deze wettelijke verplichtingen. Vanuit de 
centrale overheid wordt de vorming van zogenaamde veiligheidsregio´s sterk bevorderd. Binnen 
deze veiligheidsregio´s wordt o.a. de voorbereiding op de rampenbestrijding uniform vormgegeven. 
De komende jaren zullen de inspanningen van de deelnemende gemeenten gericht zijn op de verde-
re vormgeving van de veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland. De brandweer speelt een belangrijke 
rol in de veiligheidsregio en Edam-Volendam wil in dit verband een passende rol spelen. 

De gemeentelijke brandweerorganisatie 
Voor het waarborgen van de brandveiligheid in de gemeente is het noodzakelijk te kunnen beschik-
ken over een gemeentelijke brandweer die qua omvang en kwaliteit goed afgestemd is op haar ta-
ken. Om de kwaliteit en veiligheid van het brandweerpersoneel goed te kunnen waarborgen wordt 
wetgeving ontwikkeld. Het is onze ambitie om goed te voldoen aan deze wettelijke eisen. Uit recen-
te gegevens is gebleken dat het mogelijk is om de hele gemeente te bedienen vanuit één centrale 
brandweerkazerne, nabij de CAI-mast. Het college streeft er naar om dit mogelijk te maken. Uit-
gangspunt is een adequate en toekomstvaste huisvesting. 

Politie 
Het college zal de dialoog tussen B&W, gemeenteraad en de politie bevorderen. Het politieapparaat 
zal daartoe twee maal per jaar worden uitgenodigd om behaalde resultaten en toekomstplannen toe 
te lichten en door te spreken, met als doelstelling dat de insteek van het politieapparaat en de wen-
sen van de bevolking gemakkelijker (en waar mogelijk beter) op elkaar afgestemd kunnen worden. 
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4.    Verkeer en vervoer / Openbare Werken 

Ontsluitingswegen 
De ontsluiting van onze gemeente is niet adequaat genoeg. Het college is direct betrokken bij de 
plannen van de Provincie om te komen tot de verdubbeling van de N244. Momenteel wordt daartoe 
een Milieu Effect Rapport opgesteld.  
 
Naast deze rapportage wordt ook gewerkt aan het Milieu Effect Rapport voor een derde ontslui-
tingsweg van onze gemeente. In deze rapportage wordt o.a. het doortrekken van de N244 langs de 
CAI-mast en de noordelijke ontsluiting in kaart gebracht. Deze laatste variant is voor wethouder 
Luyckx onbespreekbaar en voor de overige wethouders de minst wenselijke. 
 
Wanneer de ontsluiting nabij de CAI-mast noodzakelijk is kan de resterende ruimte aan weerszijden 
van die weg gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Juist door de centrale ligging voor 
beide kernen kan er worden gedacht aan bijvoorbeeld een gezamenlijke brandweerkazerne. Een en 
ander zal onderdeel gaan uitmaken van het op te zetten structuurplan. 

Verkeersintensiteit 
Inmiddels zijn verkeerstellingen gedaan om een goed beeld van de verkeersstromen in onze ge-
meente te krijgen. Deze tellingen maken onderdeel uit van het totaalonderzoek dat moet leiden tot 
een ontsluitingsweg voor de toekomstige nieuwbouwwijk in de Zuidpolder. Daarbij wordt tevens 
bekeken of de doorstroming van de Dijkgraaf Poschlaan en de Julianaweg verbeterd kan worden. 

Verkeer op de dijk  
Voortbordurend op het gedeeltelijk afzetten van de dijk Noordeinde op de zondag in de zomerperi-
ode tot 1 oktober, heeft het college besloten ook op zaterdag dezelfde afsluiting door te voeren. Een 
situatie waar een groot deel van de bevolking, toeristen maar ook ondernemers tevreden mee zijn. 
De voorbereidingen om het parkeerterrein achter Spaander bereikbaar te maken via een af- en oprit 
vanaf de noordelijke kant van het Kleiperk zijn in gang gezet. De komende periode zullen maatre-
gelen worden genomen om de dijk autovrij te maken. 

Parkeerbeleid 
In samenhang met een nieuw op te stellen structuurplan zal een verkeerscirculatieplan worden op-
gesteld. Hierbij zal nadrukkelijk aandacht worden geschonken aan het aantrekkelijker maken van 
het gebruik van de fiets. 
 
Het autobezit in onze gemeente neemt snel toe. Daarnaast mogen we ons verheugen in een toene-
mende toeristische belangstelling. Het gevolg hiervan is dat de parkeerdruk in de oude kommen nu 
al gedurende langere perioden problemen geeft. De leefbaarheid voor de bewoners komt steeds 
meer in het gedrang. In samenspraak met alle belanghebbenden zal bekeken moeten worden hoe 
met deze ontwikkeling moet worden omgegaan.  
 
Alleen reguleren is waarschijnlijk onvoldoende en daarom zal de komende periode bekeken moeten 
worden hoe de parkeercapaciteit op plekken met een groot tekort kan worden vergroot. Parkeren 
ondergronds of in meerdere lagen bovengronds moet serieus worden overwogen waar dat kan. Bij 
de herontwikkeling van het Korsnäs gebied in Edam, maar ook bij toekomstige ontwikkelingen in 
de oude kom van Volendam, zal het college streven naar dergelijke oplossingen. 
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Daarnaast zullen de mogelijkheden om toeristisch verkeer op te vangen aan de buitenranden van 
onze gemeente worden verbeterd. Bekeken zal worden of het bestaande parkeerverwijzingssysteem 
in Volendam functioneel gemaakt kan worden. 
 
Het stallen van mobiele bedrijfsmiddelen op de openbare weg neemt een steeds grotere vlucht. Het 
college zal beleid ontwikkelen om dit tegen te gaan.  
 
Goede faciliteiten voor fietsers, zoals fietsenstallingen, spelen een belangrijke rol bij het verminde-
ren van het lokale gebruik van de auto. Het college zal met voorstellen komen om waar nodig en 
mogelijk goede fietsenstallingen te realiseren. 
 
De verkeersituatie rondom scholen is een punt dat voortdurend in de aandacht komt. Het college zal 
beleid ontwikkelen om het gebruik van de auto om kinderen naar school te brengen tegen te gaan.  
 
Onze gemeente is sterk afhankelijk van de N247 als toegangsweg tot het landelijke snelwegennet. 
Het college zal zich de komende periode sterk maken voor een verbetering van de verwerkingsca-
paciteit van de N247 tussen Edam-Volendam en de A10. 

Openbare Werken 
Edam-Volendam is een gemeente met veel bruggen, water en openbaar groen, hetgeen allemaal  
goed onderhouden dient te worden. Het college heeft de budgetten voor het onderhoud hiervan in de 
begroting opgenomen. Het groenonderhoud zal ook de komende jaren een hoge prioriteit krijgen.  
 
Het asfalteringsplan is in 2003 vastgesteld en in oktober 2005 is het beleidsplan wegbeheer tot stand 
gekomen. In deze plannen worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan die een aanzet 
geven om te komen tot structureel goed onderhoud/aanleg van het wegennet. Het college is voor-
nemens om de hieruit voortvloeiende kosten in de meerjarenbegroting op te nemen. 
 
Om tegemoet te komen aan de vragen uit de samenleving zal het speelvoorzieningenbeleid, met 
name in de kinderrijke wijken, geïntensiveerd worden. 
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5.    Milieu 
 
De uitvoering van de door de hogere overheid opgelegde milieutaken is in onze gemeente goed op 
orde. De laatste VROM rapportage resulteerde in een goede beoordeling. Er zijn daarbij nog verbe-
terpunten aangewezen en het College zal daar de noodzakelijke aandacht aan schenken. 
 
Terugdringen van het energiegebruik is belangrijk in het kader van het milieu maar kent ook een 
financieel belang. Het college zal er voor zorgen dat de organisatie zich hier continue van bewust is 
en dienovereenkomstig handelt.  
 
Bij nieuwbouw zal actief worden getoetst op het voldoen aan de inmiddels strenge regels en voor-
schriften t.a.v. energiebesparende maatregelen. 
 
De raad is bevoegd milieuzones in te stellen. Als de luchtkwaliteit in bepaalde gebieden niet voldoet 
aan de normen kan sterk vervuilend verkeer uit dergelijke zones worden geweerd. Bij gebleken 
noodzakelijkheid zal het college de raad voorstellen een dergelijke maatregel te overwegen. 
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6.    Economische zaken en toerisme 

Detailhandelstructuurvisie 
Zowel voor Edam, als voor Volendam, is het noodzakelijk dat de aanwezige, gedateerde, onder-
zoeksrapporten met betrekking tot detailhandel worden herzien c.q. aangevuld. Er zijn diverse ont-
wikkelingen die vragen om bijstelling van het detailhandelsbeleid. 
Het college komt binnen afzienbare tijd met een Distributie Planologisch Onderzoek voor de detail-
handel en de horeca en een nieuwe Detailhandel Structuur Visie voor de gehele gemeente. In die 
visie worden de onttrekkingen aan winkelruimte en de beide locaties Zuidpolder en Lange Weeren 
meegenomen. Uiteraard worden betrokkenen in de planprocedure geraadpleegd.  

Lokale bedrijventerreinen 
Het Streekplan Noord-Holland Zuid (vastgesteld in februari 2003) biedt de mogelijkheid om het 
industrieterrein aan de Oosthuizerweg in Edam met 8 hectare bruto (ca. 5,5 hectare netto) uit te 
breiden. De bestemmingsplanprocedure voor deze uitbreiding zal op zeer korte termijn in gang 
worden gezet. Duidelijk is echter wel dat deze 8 hectare onvoldoende ruimte biedt voor onze lokale 
ondernemers om tot 2020 mee uit de voeten te kunnen. Om die reden zal het college ook overleg 
voeren met het college van de gemeente Purmerend teneinde ruimte op het toekomstig bedrijventer-
rein Baanstee-Noord (150 hectare bruto) te reserveren voor bedrijven uit Edam en Volendam. 

Instandhouding Visserij 
De visserij op het IJsselmeer en op de Noordzee bevindt zich in ´zwaar weer`. Vangstbeperkingen, 
kostenverhogingen en ´vrijwillige saneringen´ zijn aan de orde van de dag. Zoals Edam haar naam 
dankt aan de kaas zo dankt Volendam haar naam onder andere aan de visserij. In historisch en toe-
ristisch opzicht moet de visserij behouden blijven. Het college zal zich waar mogelijk inzetten voor 
het behoud daarvan. 

Stimuleren wandel-, fietspaden en culinair toerisme 
Wandel en fietspaden in en om onze gemeente stimuleren toerisme en recreatieve sportbeoefening. 
Met het openen van de Knooppuntbewegwijzering voor fietsers in juni 2006 is er in de regio een 
uitgebreide bewegwijzering voor fietsers aangelegd. Nieuwe initiatieven en verdere uitbreiding van 
culinair, fiets- en wandeltoerisme worden door het college, in samenwerking met de ons omliggen-
de gemeenten en de provincie Noord-Holland, van harte gestimuleerd.  

VVV nieuwe stijl  
Automatisering, digitalisering en externe marktpartijen hebben de taak en functie van de VVV sterk 
veranderd met als gevolg verminderde inkomsten. Vrijwilligers zijn dan ook onontbeerlijk. Een 
herbezinning op de taken van beide VVV’s is noodzakelijk. Door een gewijzigd licentiebeleid van 
VVV Nederland en de samenwerking met de gemeenten Zeevang, Beemster, Purmerend en Water-
land is het streven erop gericht om te komen tot één centrale organisatie met steunpunten waarbij de 
verdeling gemaakt kan worden enerzijds in marketing en promotie en anderzijds in gastheerschap. 
Een VVV is een zelfstandig opererende instantie met alle verantwoordelijkheden op zowel financi-
eel als organisatorisch vlak. Het college onderschrijft het nut van een regionale VVV organisatie 
met goede, kwalitatieve, steunpunten. Nadat de nieuwe organisatie vorm heeft gekregen zal het col-
lege een standpunt innemen in welke vorm het deze nieuwe organisatie zal ondersteunen. 
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Marinapark 
In de eerste helft van 2007 zal de Marinahaven en het Marinapark, inclusief de daarbij behorende 
parkeergelegenheid, volledig gerealiseerd zijn. Een wandelpromenade vanaf de Marinahaven tot en 
met het Noordeinde zal het toerisme ten goede komen. Dit zal ook een nieuwe impuls zijn voor het 
zuidelijk gedeelte van de haven. Het college zal daarnaast de mogelijkheid voor een ontsluiting van 
het parkeerterrein achter Spaander, via een af- c.q. oprit bij het Kleiperk, in kaart brengen. 

Lokaal toeristisch en economisch plan Edam –Volendam (LEV) 
Om zowel op economisch als toeristisch gebied vorderingen duidelijk te maken zal het college, in 
overleg met zowel ondernemers als burgers, het Lokaal toeristisch en economisch plan Edam –
Volendam, afgekort LEV, samenstellen. Over een periode van maximaal 3,5 jaar zullen daarin alle 
mogelijkheden worden opgenomen ter bevordering van de economie in Edam-Volendam in het al-
gemeen en het toerisme in het bijzonder. Hierin zullen de passende elementen vanuit het IOP wor-
den meegenomen. 

Handhaven en versterken museumvoorzieningen 
Het Edams en Volendams museum hebben musea die in een grote behoefte voorzien. Het college 
wil dat het toerisme in Volendam zich niet alleen concentreert op de dijk en vindt derhalve dat het 
Volendams Museum op de huidige plaats gevestigd moet blijven. Op die manier worden de toeris-
ten, via een toeristisch aantrekkelijke route, ook verder het dorp in geleid langs de diverse winkels 
die daar ook weer van kunnen profiteren.  

Bedrijvenloket 
Edam-Volendam kent veel bedrijvigheid. Ook wordt er door de ondernemers in Edam en Volen-
dam, veel georganiseerd. Om de soms ingewikkelde regelgeving voor de ondernemers toegankelij-
ker te maken en te vereenvoudigen bekijkt het college de realisatie van een bedrijvenloket. In over-
leg met de organisaties voor ondernemers (Ondernemersvereniging Edam, Ondernemersvereniging 
Volendam, Horeca en IBEV) zullen de voorwaarden, waaraan het bedrijvenloket zou moeten vol-
doen, in kaart worden gebracht. 



 
________________________________________________________________________________
Collegeprogramma Volendam|80 - Recht door Zee - Partij van de Arbeid – 19 september 2006 Pagina 12 van 19 

7.    Onderwijs 
 
De onderwijsvoorzieningen in onze gemeente bevinden zich op een goed niveau. Zowel het basis-
onderwijs als het voortgezet onderwijs zijn voorzien van adequate voorzieningen. Dit niveau zal 
moeten worden bewaakt. Het college hecht veel belang aan een goede verstandhouding met het 
onderwijsveld.  

Ouderparticipatie 
Het college vindt het belangrijk dat de gemeente, samen met de scholen en de betrokken instanties, 
de participatie van ouders op school verder stimuleert. Onder meer door het geven van voorlichting 
over opvoeding en opleiding. Deze gedachte wordt nu al vorm gegeven op verschillende scholen 
middels het door de gemeente gestimuleerde en gesubsidieerde project Leefstijl. Ook willen wij 
initiatieven steunen die de leerlingen sociaal weerbaarder maken.  

Brede School  
Op dit moment zien we dat scholen steeds meer volgens het concept van de Brede School gaan 
werken. Dit betekent dat zij contacten leggen met buurtorganisaties, consultatiebureaus, kinderop-
vang, sportverenigingen, justitie en politie. Waar mogelijk zullen wij dat in algemene zin stimule-
ren. Het college vraagt verschillende subsidies aan voor het verder realiseren van de Brede School-
gedachte. Zo bestaat er de zogenaamde BOS impuls (Buurt Onderwijs en Sport). Ook subsidies in 
het kader van Breedtesport zullen worden aangewend om het concept Brede School binnen onze 
gemeente tot een succes te maken. Binnen dat concept dient in overleg met betrokken partners de 
voor- en naschoolse opvang goed geregeld te worden. 

Schoolpleinen 
Sommige schoolpleinen hebben een openbare functie. Het verdient aanbeveling om te kijken welke, 
nu afgesloten, pleinen voor kinderen vrijer toegankelijk kunnen worden gemaakt.  

Huisvesting basisonderwijs 
De raad heeft besloten medewerking te verlenen aan de realisering van acht extra lokalen nabij het 
Middengebied. De bouwvergunningprocedure om te komen tot deze noodzakelijke ontwikkeling is 
inmiddels in gang gezet. Het college zal zo spoedig mogelijk nieuwe prognoses laten opstellen over 
de noodzakelijke capaciteit voor het basisonderwijs in onze gemeente.  

Voortgezet onderwijs  
De regionale positie van ons voortgezet onderwijs is in de tijd niet vanzelfsprekend. Er is altijd 
sprake van een bepaalde mate van concurrentie tussen regionale instellingen en er zal dan ook tijdig 
en adequaat moeten worden ingespeeld op de regionale ontwikkelingen. Het college zal zich actief 
opstellen om de positie van onze instellingen te behouden en zo mogelijk zelfs te versterken. Goed 
en open overleg met alle betrokkenen is daarbij belangrijk.  
De komende jaren zal een startkwalificatie steeds belangrijker worden om op de arbeidsmarkt te 
kunnen functioneren. Het is daarnaast niet vanzelfsprekend dat de specifieke aspecten van onze 
lokale economie, die schoolverlaters zonder startkwalificatie nu nog een goede kans op werk geven, 
in dezelfde mate zullen blijven bestaan. Het is daarom belangrijk jaarlijks goed te monitoren of er 
niet teveel voortijdige schoolverlaters zijn. Ook een strikte hantering van de leerplichtwet zal wor-
den toegepast en een leerplichtambtenaar zal ingeschakeld worden bij twijfelachtig verzuim.  
 
Initiatieven die er toe leiden dat een MBO-school in onze gemeente gerealiseerd kan worden zullen 
door het college actief ondersteund worden.  
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8.    Welzijn en cultuur 
 
De gemeente Edam-Volendam wordt gekenmerkt door een cultuur die door toeristen als imago 
“Holland” meekrijgt. Cultuur heeft ook een waarde in zichzelf die door inwoners en bedrijven 
wordt bepaald. In de gemeente is een enorme variëteit aan festivals die door vrijwilligers worden 
gedragen. De participatie van de inwoners wordt juist door dit soort activiteiten vergroot. Het colle-
ge onderstreept daarom ook het belang van de verschillende culturele activiteiten.  

Cultuur 
De termen “versterken” en “verbinden” zullen uitgangspunt zijn voor subsidiëring aan culturele 
instellingen. Het college heeft het voornemen een werkbare cultuurnota op te stellen, aan de hand 
waarvan duidelijk kan worden bepaald wanneer culturele instellingen wel of niet in aanmerking 
komen voor subsidie. Grondslag voor een heldere subsidiesystematiek is uitgaan van het aantal ac-
tieve leden per instelling. Tijdens deze collegeperiode wordt ingezet op behoud en versterking van 
ons cultureel erfgoed, amateuristische kunstbeoefening en vernieuwende projecten. De meerwaarde 
van de aanwezige kunstbeoefenaars in onze gemeente zal worden onderkend. 

Club- en buurthuiswerk Volendam (CBW)  en Stichting Welzijn Edam (SWE) 
Het nieuwe gebouw van de Stichting Welzijn Edam (SWE)  zal in de loop van 2007 gerealiseerd 
zijn. Vanaf dat moment kan de SWE de activiteiten weer volledig gaan hervatten. Het college is 
uiteraard verheugd met deze ontwikkeling. De Raad heeft inmiddels besloten dat in de Zeestraat een 
nieuw Pius X gebouwd wordt. Momenteel wordt overleg gevoerd met het CBW over de inhoudelij-
ke invulling van het nieuw te realiseren gebouw, waarna overgegaan kan worden tot het ontwikke-
len van een bouwplan. De procedure om te komen tot een nieuw gebouw zal in 2006 opgestart  
worden.  
 
De besturen en directies van beide stichtingen geven aan een actief alcoholontmoedigingsbeleid te 
voeren. Gewerkt zal worden aan een vergunning waar geen sterk alcoholische dranken worden ge-
schonken. Daarnaast zal het college in deze periode initiatieven ontwikkelen om, samen met de 
welzijnsinstellingen, te komen tot vergaande vormen van samenwerking om zodoende overlap van 
(bestuurlijke) activiteiten, ruimtes en administratie te voorkomen 

Peuterspeelzalen 
De mogelijkheid eventuele achterstanden in taalontwikkeling en sociale vaardigheden weg te wer-
ken is in de eerste levensjaren het grootst. De samenwerking tussen welzijns-, onderwijs- en zorgin-
stellingen moet dan ook als resultaat hebben dat in een zo vroeg mogelijk stadium achterstanden bij 
kinderen gesignaleerd worden. Verdere samenwerking en initiatieven tussen de drie bovengenoem-
de instellingen zullen dan ook door het college worden gestimuleerd.  

650 jaar Edam-Volendam 
In het jaar 2007 heeft de stad Edam 650 stadsrechten wat in de gemeente Edam-Volendam tot di-
verse feestelijke en culturele activiteiten zal leiden. Het college zal in dit feest/cultuurjaar een fi-
nanciële bijdrage en een bijdrage in natura leveren. Deze bijdragen zullen een stimulans moeten 
geven aan de overige sponsors. De festiviteiten zullen onder andere een impuls betekenen voor de 
lokale economie, het toerisme, onze kunst en cultuur en de onderlinge verbondenheid. Uiteraard zal 
het college zich samen met het ambtenarencorps actief opstellen om dit feestjaar tot een waar suc-
ces te maken.  
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9.    Samenleving 

Jongeren 
Het jeugdbeleid zal in samenwerking met de instellingen op het gebied van sport, onderwijs, wel-
zijn en gezondheidszorg verder worden vormgegeven. Goed op elkaar afgestemde uitwisseling van 
gegevens leidt tot vroege signalering waardoor problemen sneller kunnen worden opgelost. Ook 
hier worden breedtesport initiatieven gestimuleerd. Het college kiest voor actief bewegen in plaats 
van passief hangen.  
 
Het college draagt daarom zorg voor plekken en ruimtes voor jongeren om actief te recreëren zoals 
bij speelplekken in de buurten en bij de binnen- en buitenactiviteiten van het CBW en de SWE en 
sportverenigingen. De aanleg van speelvoorzieningen bij het SWE- gebouw in Edam en de realisa-
tie van het Cruijff Court in Volendam horen daar bij. Nieuwe initiatieven komen tot stand in samen-
spraak met betrokkenen. 

Alcoholontmoediging 
In overleg met de horecaondernemers zal gezocht worden naar oplossingen betreffende de alcohol-
consumptie onder de (zeer) jongeren. In het kader van de herijking van het horecabeleid zal nage-
gaan worden in hoeverre alcoholgebruik beter gereguleerd kan worden en de wettelijke leeftijd voor 
verstrekking van alcohol beter kan worden gehandhaafd. 

Drugsproblematiek 
Goede preventie is het startpunt van ons lokale verslavingsbeleid. Daarom zal het college verdere 
initiatieven om drugsgebruik te ontmoedigen steunen en initiëren. Hierbij valt te denken aan het 
werk van de preventie-oudergroep tegen alcoholmisbruik `De Gezonde Toekomst` op de scholen en 
de antidrugs initiatieven van de `Moedige Moeders`. Ook werkt de gemeente, naast de regierol die 
de gemeente Purmerend heeft, mee aan de opvang en huisvesting van verslaafden uit onze gemeen-
te.  

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
De WMO beperkt de rol van de rijksoverheid en vervangt de Welzijnswet, de Wet Voorzieningen 
Gehandicapten en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De gemeenten worden 
verantwoordelijk voor de negen prestatievelden (aandachtsgebieden) waarbij nadrukkelijk moet 
worden vermeld dat de gemeente een compensatieplicht krijgt. Dat betekent dat de gemeente de 
plicht heeft oplossingen te bieden aan burgers met beperkingen. In onze gemeente is een tiende 
prestatieveld aan de WMO toegevoegd, namelijk de nazorg voor de getroffenen van de Nieuwjaars-
brand.  

De éénloket functie 
In het kader van de uitvoering van de WMO en de verdere uitvoering van de pilot Wonen, Welzijn 
en Zorg wordt nog in 2006 de `één loket functie` in het Stadskantoor gerealiseerd. De ´één loket 
functie´ wordt optimaal geautomatiseerd met als doel de hulpvraag van de klant zo snel mogelijk bij 
de betrokken instanties neer te leggen. Er wordt op die manier gewerkt aan een servicegerichte 
structuur met een klantvriendelijke insteek voor vooral die groepen die extra aandacht en zorg nodig 
hebben.  

Wijksteunpunten  
Eveneens in het kader van de uitvoering van de WMO worden wijksteunpunten zowel in Edam als 
in Volendam gerealiseerd. Het doel van deze wijksteunpunten is de hulp zo dicht mogelijk bij huis 
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aan te bieden. De wijksteunpunten zullen worden geconcentreerd rondom de huidige en eventuele 
toekomstige zorgcentra. In Edam kan in dit kader wellicht worden samengewerkt met de bibliothe-
ken en het wijkgebouw. De SWE kan een verbindende rol spelen voor wat betreft activiteiten. Dat 
geldt in Volendam voor het CBW. 

Huisartsenpost 
Het college is van mening dat een gemeente met bijna 30.000 inwoners en vele toeristen in principe 
24 uur per dag, 7 dagen per week zou moeten kunnen beschikken over voldoende huisartsen. Het 
college zal initiatieven vanuit de huisartsen om een huisartsenpost in de gemeente te vestigen, sti-
muleren.  

Werkvoorziening 
Het college gaat in overleg met de omliggende gemeentes en het werkvoorzieningschap Baanstede 
om na te gaan of er mogelijkheden zijn meer diensten van het werkvoorzieningschap af te nemen.  

Vluchtelingenwerk 
De taakstelling om statushouders in onze gemeente te huisvesten neemt naar alle waarschijnlijkheid 
na 2007 af, wat consequenties heeft voor de subsidiëring. De gemeente zal in goed overleg met 
Vluchtelingenwerk tot passende maatregelen overgaan. Een extra aandachtspunt vormen de vluch-
telingen in onze gemeente die nog geen definitieve status hebben. 

Marokkaanse gemeenschap 
Het Marokkaanse deel van onze gemeenschap geeft aan dat bepaalde jongeren niet meer door de 
eigen gemeenschap bereikt worden. Zij willen dit soort ontwikkelingen voorkomen door het opzet-
ten van programma´s die integratie bevorderen en segregatie voorkomen. Samenwerking met ver-
schillende instanties, zoals de SWE en het CBW is hiervoor noodzakelijk. Extra aandacht zal er 
deze collegeperiode zijn voor de allochtone ouderen, om ook hen die zorg te geven die zij nodig 
hebben. 

Kinderspeelplekken  
Tijdens deze collegeperiode zal de behoefte om een extra kinderspeelplek (timmerdorp) worden 
bezien, waarna de (financiële) mogelijkheden in beeld zullen worden gebracht. Het ligt voor de 
hand dat de SWE en het CBW betrokken worden bij het peilen van de behoefte.  

Stimuleren van sport via een integrale benadering 
Het college wil dat de organisaties die werkzaam zijn op de beleidsvelden onderwijs, welzijn, zorg 
en sport (nog) meer gaan samenwerken. Het college zou graag zien dat sportverenigingen samen 
met scholen gaan werken aan structurele jaarprogramma´s. Het college is zich ervan bewust dat 
veel van deze initiatieven door vrijwilligers opgepakt worden. Het college zal, waar nodig, mee-
werken aan het opzetten en het coördineren van sportactiviteiten.  
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10.    Ruimtelijke Ordening en Huisvesting  

Herziening Structuurplan  
Het structuurplan uit 2000 is aan herziening toe en van een beleid over volkshuisvestelijke aspecten 
is geen sprake. Er is grote behoefte aan een herzien structuurplan waar we de komende jaren mee 
kunnen werken. Dit plan moet een goed onderbouwd en breed gedragen document worden op basis 
waarvan bestemmingsplannen kunnen worden herzien, zodat al aanwezige (ingrijpende) en nieuwe 
bouwplannen hieraan getoetst kunnen worden.  
 
Het op te stellen structuurplan zal moeten aangeven hoe onze bevolking demografisch is opge-
bouwd. Hoeveel senioren- en starterswoningen de gemeente nodig heeft, nu en in de toekomst, in-
clusief de verdeling in koop- en huurwoningen. Van belang is voorts te weten aan welke type wo-
ningen werkelijk behoefte is (levensloopbestendig, aangepast wonen). Daarnaast zal in het struc-
tuurplan worden aangegeven waar de onderwijs- en sportvoorzieningen moeten komen, hoe de in-
frastructuur zich zou moeten ontwikkelen, waar alle andere voorzieningen moeten komen en of uit-
breiding van de voorzieningen (zoals winkels en bedrijventerreinen) in relatie tot de bevolkingsop-
bouw al dan niet noodzakelijk zal zijn.  
 
Ook kunnen aspecten als parkeerbeleid, de centrale brandweerkazerne, mogelijke verplaatsing van 
voetbalvelden en beleid voor inbreilocaties worden meegenomen. Gedurende het traject van het 
structuurplan zullen overigens in te dienen bouwplannen op hun merites worden beoordeeld, zodat 
niet elk bouwplan op het structuurplan hoeft te wachten. Ingrijpende projecten worden echter wel 
meegenomen in het structuurplan. 
 
Dit structuurplan zal door een extern bureau moeten worden opgesteld. Dit mag maximaal 10 
maanden duren, omdat daarna de bestemmingsplannen moeten worden opgesteld, hetgeen een 
langdurig proces zal worden. Teneinde dit alles in goede banen te leiden is het van essentieel belang 
dat op dit gehele project één verantwoordelijk projectleider wordt gezet. Een projectleider die wordt 
gevoed door een ambtelijke werkgroep die toegang heeft tot alle beleidsvelden en -documenten. De 
tijdelijk aan te stellen projectleider kan parallel aan het structuurplan werken aan de begeleiding van 
de herziening en digitalisering van de bestemmingsplannen.  
 
Herziening en digitalisering van bestemmingsplannen 
De gemeente zal worden opgedeeld in een aantal gebieden, waarvoor bestemmingsplannen zullen 
worden opgesteld en gedigitaliseerd. Momenteel wordt zo´n 40% van de bouwvergunningen ver-
leend na een vrijstellingsprocedure. Als de bestemmingsplannen zijn herzien, zal dit percentage 
drastisch afnemen, omdat dan slechts bij hoge uitzondering nog zal worden meegewerkt aan vrij-
stellingsprocedures. Dit omdat dan de gewenste situatie al planologisch vastgelegd zal zijn in de 
nieuwe bestemmingsplannen.  
 
Het college gaat zich ervoor inzetten dit project binnen deze raadsperiode af te ronden, mits de raad 
bereid is daarvoor de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen. De bestemmingsplan-
nen Oosthuizerweg en Edam-Zuid worden binnen afzienbare tijd in procedure gebracht.  
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Realisering Zuidpolder 
De realisering van de Zuidpolder is door de uitspraak van de Raad van State d.d. 22 september 2006 
wederom vertraagd. Het goedkeuringsbesluit van de Provincie is gedeeltelijk vernietigd en gedeel-
telijk heeft de Raad van State zelf in de zaak voorzien en aan delen van het plangebied goedkeuring 
onthouden. Voor het Woonzorgcomplex is goedkeuring onthouden, waardoor realisering van dat 
project slechts mogelijk zal zijn door middel van het voeren van een aparte procedure (nieuw be-
stemmingsplan of art. 19 procedure). De goedkeuring van de bestemming Woondoeleinden is ver-
nietigd omdat de verkeersontsluiting en de luchtkwaliteit niet voldoende zijn onderzocht. Dit kan 
worden hersteld, maar zal wel weer enige tijd in beslag gaan nemen. Het verkeersonderzoek loopt 
inmiddels en het luchtkwaliteitonderzoek volgt daarop. Het college zet alles in het werk om tot een 
spoedige reparatie van het bestemmingsplan over te gaan. Ook wordt een separate vrijstellingspro-
cedure opgestart ten behoeve van een beperkt aantal woningen in de Zuidpolder. De voorbereidin-
gen daarvoor zijn inmiddels in een vergevorderd stadium, maar ook voor een beperkt aantal wonin-
gen zal de verkeersafwikkeling en de luchtkwaliteit van belang zijn.  

Bouwen voor eigen ingezetenen voorzover wettelijk toegestaan 
Het college gaat ervan uit dat de huidige Huisvestingswet niet wordt aangepast voordat met de uit-
gifte van de gronden in de Zuidpolder kan worden gestart. Het huidige uitgiftebeleid zal daarom 
zoveel mogelijk worden voortgezet. Dit betekent een uitgiftebeleid waarbij de eigen ingezetenen, 
zoals starters en senioren, voorrang krijgen. In het Streekplan Noord-Holland Zuid is de Zuidpolder 
weliswaar als regionale woningbouwlocatie aangewezen, in de praktijk zal echter blijken dat er wei-
nig reden is voor starters en senioren vanuit de omgeving om in de Zuidpolder te gaan wonen, om-
dat ook de andere kernen (Monnickendam, Marken, Oosthuizen, Zuidoost-Beemster) toestemming 
hebben gekregen nieuwe woningen te bouwen.  

Bouwen in eigen beheer in de eerste fase Zuidpolder 
In de raadsperiode 2002-2006 is door een grote groep burgers een burgerinitiatief ingediend tenein-
de bouwen in eigen beheer in de Zuidpolder mogelijk te maken. Het bouwen in eigen beheer zal (bij 
volledige ontwikkeling van de wijk) in de eerste fase een kans moeten krijgen. Daartoe zal - als 
duidelijk is wanneer de bouw kan aanvangen – een inventarisatie worden gemaakt van geïnteres-
seerden, waarna die groep tot het oprichten van een kopersvereniging over kan gaan. Het college zal 
initiatieven hiertoe positief benaderen.  

Opstarten procedure bestemmingsplan “De Lange Weeren” 
De Zuidpolder zal in de woningbehoefte van onze gemeente kunnen voorzien in de periode tussen 
2007 en 2012. Het gebied De Lange Weeren is aangewezen voor 740 woningen na 2010. Om tijdig 
met de bouw te kunnen starten, zal de procedure in de loop van 2008 in gang moeten worden gezet. 
In het verkeersonderzoek om te komen tot een goede ontsluiting van onze gemeente, zal de ontslui-
ting van een mogelijke woonwijk in De Lange Weeren worden meegenomen. 

Verbouwing of verplaatsing Seinpaal 
Er is een werkgroep ´Verbouwing of verplaatsing sporthal Seinpaal´gevormd. Diverse aspecten 
komen daarbij aan de orde. Zoals de vraag of de Seinpaal überhaupt vernieuwd moet worden en zo 
ja, wat is dan de meest geschikte locatie voor een dergelijke sportvoorziening in onze gemeente, 
mede in relatie met het onderwijs. En, is woningbouw op de eventueel vrijkomende locatie(s) nood-
zakelijk bij een positieve uitspraak met betrekking tot de Zuidpolder? Op korte termijn zal een be-
slissing worden genomen over dit onderwerp. 
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Inbreilocaties 
In de raadsperiode 2002-2006 is (principe)medewerking verleend aan grootschalige nieuwbouw op 
inbreilocaties zoals Siriusplein, voormalig PWZ-gebouw, In de Meer, Tunnelproject en het  Muto-
blokterrein. Om verdere aantasting van de oude kom van Volendam te voorkomen zal in de op te 
stellen bestemmingsplannen worden bezien of het mogelijk is om een beschermd dorpsgezicht op te 
nemen. Massale bouwwerken in de oude kommen van Edam en Volendam die niet passen in de 
omgeving zullen niet op medewerking van het college kunnen rekenen.  
 
Op het Korsnästerrein worden de komende jaren minimaal 100 woningen gerealiseerd waarbij de 
parkeernorm van 1,5  auto per huishouden geldt. In overleg met betrokkenen wordt bekeken hoe de 
verkeersdruk aldaar tot een minimum beperkt kan worden. Indien het betaalbaar is zal ook voor de 
omgeving gekeken worden naar vormen van ondergronds parkeren. De druk op de binnenstad mag 
niet toenemen. Ook in de oude kom van Volendam zal de verkeersdruk op te realiseren inbreiloca-
ties niet mogen toenemen.  

De verzorgings- en verpleegtehuizen  
Sint Nicolaashof en de Gouwzee hebben plannen voor ingrijpende nieuw-/verbouw. Gelet op de 
noodzaak van deze plannen, zal het college deze plannen positief benaderen, uiteraard met inacht-
neming van ieders betrokken belangen. De bouwmassa, de relatie met de omgeving en de parkeer-
problematiek zullen daarin belangrijke aspecten zijn.  
De toekomst van het Verzorgingstehuis De Meermin zal binnen een jaar bekend zijn.  

Expo-tribune FC Volendam 
Al jarenlang bestaat de wens om over te gaan tot nieuwbouw van de Expo-tribune. Daarbij is van 
groot belang dat de kosten van die nieuwe Expo-tribune kunnen worden betaald uit de opbrengsten 
van de ruimten onder de te bouwen tribune. Hiertoe zullen de mogelijkheden in beeld worden ge-
bracht en de haalbaarheid worden bepaald. Dit onderwerp zal mede onderdeel zijn van het op te 
stellen structuurplan. 

(Europese) subsidie-aanvragen  
Deelprojecten uit het IOP waar brede steun voor is, kunnen worden uitgewerkt. Daartoe dienen do-
cumenten te worden opgesteld die kunnen fungeren voor een  (Europese) subsidie aanvraag. De 
ROA (Regionaal Orgaan Amsterdam) heeft toegezegd dat onderdelen van het IOP ingezet kunnen 
worden als pilot voor subsidieverzoek.  De eerste scan, voor een bedrag van 5000 euro,  om subsi-
die mogelijkheden te onderzoeken voor de diverse onderdelen van het IOP zal de ROA voor haar 
rekening nemen. 

Strategische grondposities 
Diverse gronden in onze gemeente zijn inmiddels aangekocht door projectontwikkelaars. Het colle-
ge zal waar mogelijk een actief grondbeleid voeren door het verwerven van strategische grondposi-
ties. 
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11.    Financiën 
 
De financiële positie van onze gemeente is zwak. De afgelopen jaren is de schuldenlast sterk geste-
gen en tegelijkertijd is op de reservepositie ingeteerd. Het college heeft geconstateerd dat ook voor 
de komende vier jaar, zonder ingrijpende maatregelen, geen materieel sluitende begroting kan wor-
den gerealiseerd. Het college is van mening dat deze trend moet worden doorbroken.  
 
De zwakke financiële positie van onze gemeente is voor een groot deel te verklaren uit het achter- 
en zelfs uitblijven van begrote inkomsten, terwijl het voorgenomen uitgavenpatroon niet is bijge-
steld. In plaats van de tering naar de nering te zetten, werden de inkomsten te optimistisch begroot 
en dientengevolge risico’s niet of onvoldoende afgedekt. Een voorbeeld hiervan zijn de begrote 
inkomsten bouwleges voor 2007, 2008 en 2009 en het niet afvoeren van niet bestaande activa. Dit 
college zal in zijn voorstellen naar de raad zeer zorgvuldig vasthouden aan het voorzichtigheidsver-
eiste. 

Onderhoud kapitaal goederen 
De paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” in de begroting zal verder moeten worden ontwikkeld. 
Het is van belang om alle kapitaalgoederen, in relatie tot de kosten van instandhouding, in beeld te 
brengen. Aan de hand hiervan zullen daarna onderhoudsbegrotingen voor alle kapitaalgoederen 
worden opgesteld. De dekking van de hieruit voortvloeiende kosten zal op zodanige wijze worden 
aangegeven dat in de (meerjaren)exploitatie een stabiel uitgavenpatroon ontstaat. 

Apparaatkosten 
De apparaatskosten zijn vanaf 2000 zeer fors gestegen. Het college is voornemens het gemeentelijk 
apparaat door te lichten en waar mogelijk, middels een efficiëntieslag, de kosten te drukken. 

Planning en controle cyclus 
Het consequent hanteren van een strakke planning en controle cyclus is onontbeerlijk bij het be-
heersbaar maken en houden van de gemeentelijke begrotingen. Het is van belang dat alle medewer-
kers van de gemeentelijke organisatie dit onderschrijven en er ook naar handelen. Het college dicht 
dit bewustwordingsproces een hoge prioriteit toe. 

Rechtmatigheid 
Het college zal zich er voor inspannen dat voor 2007 en indien mogelijk ook voor 2006, de accoun-
tant dit keer wel een goedkeurende verklaring in het kader van het rechtmatigheidonderzoek kan 
afgeven. 

Interim rapportages 
Gebleken is dat de interim-rapportage 2004 niet is vastgesteld en dat er geen verbetertraject is inge-
zet. In de interim-rapportage 2005 van de accountant wordt gesteld dat er te weinig is gedaan met al 
langer bestaande kritiekpunten. Het college is voornemens een verbetertraject op te stellen en de 
geuite kritiek aan te pakken, opdat de risico’s voor onze gemeente tot een minimum worden be-
perkt. De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht sluitende begrotingen vast te stellen en dus ont-
komen we niet aan ombuigingen. Gezien onze financiële positie zal het college met de raad in dis-
cussie gaan over de vraag of een kerntakendiscussie gevoerd moet worden. 


