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Een draad verbindt. 
De verbinding in de lokale gemeenschap. 

En  met de regio. 
Verbonden zijn is geënt op samenwerking. 

Daar staat de PvdA in Opmeer voor: Verbinden en Samenwerken 
 

De speerpunten voor de komende vier jaar 
De PvdA in Opmeer heeft de afgelopen vier jaar deelgenomen aan het college van B&W. Er 
is veel bereikt en veel in gang gezet. De komende vier jaar kan het beleid, en de uitvoering er 
van, dat mede door de PvdA is ingezet, doorgezet worden. Maar dan dient de PvdA in 
Opmeer bij de verkiezingen een goede uitslag te halen.  
In dit verkiezingsprogramma staat beschreven wat de ambities en plannen zijn van de PvdA 
in Opmeer voor de komende vier jaar. 
 
Naast de concrete voorstellen zijn er drie ontwikkelingen die de komende vier jaar de meeste 
aandacht vragen. Dit zijn: 

1. De decentralisaties van de jeugdzorg, (ouderen)zorg, participatie van mensen met 
een beperking aan de arbeidsmarkt en het aangepast onderwijs 

2. Economie en werk 
3. Financieel gezonde gemeente 

 
Deze drie ontwikkelingen dienen de komende vier jaar in goede banen geleid te worden. De 
decentralisaties betekenen het herinrichten van de zorg-organisatie met de gemeente in een 
regierol. Economie en Werk vragen in de huidige economische crisis alle aandacht. De 
gemeente dient zich maximaal in te spannen om  mensen aan het werk te krijgen en aan het 
werk te houden. De gemeente kan alleen goed functioneren en stimuleren als zij zelf 
financieel gezond is. De PvdA heeft hier de afgelopen vier jaar veel inspanningen voor 
gedaan en Opmeer is gezond. Wij laten niet gebeuren dat Opmeer haar reserves verbruikt, 
haar inkomsten laat verminderen en uitgaven doet voor niet realistische projecten. De 
gemeente Opmeer dient financieel gezond te blijven. 
 
Eigen verantwoordelijkheid versus rol van de gemeente 
De gemeente Opmeer investeert in mensen en in goede voorzieningen voor haar inwoners. 
Algemene voorzieningen waardoor mensen kunnen ondernemen, voor elkaar zorgen, 
organiseren, sporten,  wonen, recreëren, leren  en zich ontwikkelen.  
De gemeente neemt geen verantwoordelijkheid over maar ondersteunt, stimuleert en helpt. 
 
De PvdA in Opmeer vindt dat mensen volop de mogelijkheden moeten hebben om zich te 
ontwikkelen, hun talenten uit te bouwen en te ondernemen. Als daarvoor de gemeente nodig 
is zorgt de PvdA er voor dat de gemeente Opmeer, rekening houdend met de betrokken 
belangen en met de landelijke en lokale wetgeving, dat haar inwoners initiatieven kunnen 
ontplooien en voor elkaar kunnen zorgen.  
 
Als er mensen buiten de boot vallen, waarbij alleen ondersteuning van de gemeente het 
mogelijk maakt voor hen om maatschappelijk te kunnen blijven functioneren zal de gemeente 
actief ondersteunen bij het vinden van oplossingen. Deels is hiervoor de landelijke, regionale 
en lokale sociale wetgeving voor. Deels is dit maatwerk. 
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De decentralisaties stelt hoge eisen aan de gemeente Opmeer. 
Voor de PvdA gaat het daarbij om mensen die om mensen geven! 
Het gaat om een goede bereikbare en efficiënt werkende organisatie van de zorg. 
Maar ook om het betaalbaar houden van de zorg 
 
De participatiemaatschappij gaat over zorg, werk, openbare ruimte en meer. Het gaat om de 
wijze waarop mensen met elkaar leven, naar elkaar omzien en hun omgeving inrichten. Er 
komt de komende vier jaar heel wat op de gemeente af. Zo wordt de jeugdzorg, de AWBZ, e 
het laten participeren van mensen met een beperking en het samengaan van passend 
onderwijs met “gewoon” onderwijs overgedragen van rijk naar gemeenten. En dat met een 
bezuinigings-opgave die nodig is om de zorg betaalbaar te houden en de kosten in de hand.  
 
Het is de uitdaging om de komende vier jaar op een nieuwe manier de zorg te organiseren. 
Als gemeente samen met bewoners, betrokken organisaties en zorgaanbieders. Dat is niet 
eenvoudig. De PvdA is zich dit bewust. Maar er liggen ook kansen. De zorg moet dichter bij 
de burgers staan. De burger moet zelf mee kunnen denken in plaats van dat het allemaal 
maar ingevuld wordt. Zorgen dat mensen minder snel een beroep hoeven te doen op dure 
zorg. Dit is wat de PvdA voor ogen staat. Dit vraagt om nieuwe sociale omgangsvormen, om 
mogelijkheden voor gezonder leven en om meer aandacht voor elkaar. En als er wel 
specialistische zorg nodig is, zal de gemeente dat zo moeten organiseren dat deze zorg 
bereikbaar is op een zo eenvoudig mogelijke, en meest passende wijze.  
 
Een nieuwe organisatie van de zorg: dichtbij, bereikbaar en op maat. 
De zorg vraagt om een “nieuwe” organisatie. Een organisatie waarvoor regionaal 
samengewerkt wordt en soms bovenregionaal. Maar de mensen krijgen vooral lokaal te 
maken met deze “nieuwe” organisatie van de zorg. En daarvoor staat de gemeente Opmeer 
zelf aan de lat om die te organiseren.  
 
Als zorg dichtbij voor de mensen beschikbaar is, zijn de mogelijkheden om herkenbare zorg 
op maat  te organiseren, het grootst. Bovendien wordt het eenvoudiger om vanuit één hand 
verschillende taken beter op elkaar af te stemmen. Mensen zien nu door de bomen het bos 
niet meer. 
 
Zorg dichtbij biedt ook kansen om lokaal koppelingen te maken tussen zorg, wonen en 
welzijn. De gemeente kan als regisseur dit zo organiseren dat mensen optimaal worden 
ondersteund en bijgestaan. Dat vraagt om nieuwe werkwijzen. Die gaan de komende vier 
jaar ontwikkeld en geïntroduceerd worden. 
 
De uitgangspunten voor PvdA in Opmeer voor de organisatie van de zorg zijn: 
 

• De burgers én de gemeente hebben samen de verantwoordelijkheid om de 
samenleving en zorg betaalbaar te houden. De PvdA vindt dat dit niet alleen de 
verantwoordelijkheid is voor de overheid maar ook dat mensen elkaar bij moeten 
staan. De “nieuwe” zorgorganisatie moet hier op geënt zijn. 
 

• De gemeente ondersteunt door het geven van informatie over gezond leven, 
gezonde voeding, het belang van bewegen, mee kunnen doen met activiteiten en 
andere gezondheid bevorderende activiteiten. 
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• De gemeente stimuleert een sterk verenigingsleven, goed jeugd- en jongerenwerk, 
goede ouderenvoorzieningen én goede sportvoorzieningen. Hiermee doen mensen 
mee in de lokale samenleving, blijven betrokken en in beweging. Dit is gezondheid 
bevorderend. 
 

• Mensen worden gestimuleerd tot eigen verantwoordelijkheid en hun eigen netwerk 
te gebruiken om zorg te hebben voor mensen in hun eigen omgeving. 
 

• De gemeente geeft ruimte aan burgerinitiatieven. Zij worden gestimuleerd en 
ondersteund met kennis en indien nodig financiële middelen. 
 

• Dorpsraden en andere lokale organisaties binnen de gemeente zijn belangrijk voor 
de sociale samenhang in de verschillende dorpskernen.  
 

• De gemeente springt bij als, ondanks lokale initiatieven, er mensen zijn die 
vereenzamen, niet meer meedoen in de samenleving. Als deze mensen hulp vragen 
en er voor open staan wordt vanuit de gemeente actief geholpen. Dit is maatwerk. 
 

• De lokale zorg wordt georganiseerd dicht bij de mensen. Dit gebeurt op 
dorpsniveau. De zorgorganisatie is lokaal en bereikbaar. Dit kan op diverse wijzen 
georganiseerd worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ervaringen in andere 
gemeenten.  

 
• Als lokale zorg niet volstaat organiseert de gemeente de toegang naar 

gespecialiseerde en passende hulp. Dit is zowel lokaal,  regionaal als 
bovenregionaal. Hiervoor wordt regionaal samengewerkt. En ook hier wordt gebruik 
gemaakt van ervaringen in andere gemeenten  

 
Naast de organisatie van de zorg wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor de 
organisatie van de jeugdzorg en de participatiewet vanaf 2015. Over de wijze waarop dit 
wordt georganiseerd vindt veel regionaal overleg en samenwerking plaats. Maar ook hier 
draait het er uiteindelijk om hoe het lokaal wordt georganiseerd.  

 
Het decentralisatieproject (jeugdzorg, zorg en participatiewet) vraagt om een 
projectwethouder decentralisaties. 
Om de organisatie de komende vier jaar te vernieuwen, nieuwe initiatieven te stimuleren, 
lokaal te organiseren, de toegang lokaal-regionaal-boven-regionaal te organiseren, de 
regievoering te organiseren en de uitgaven in de hand te houden is een behoorlijke opgave. 
Een opgave boven op de al bestaande taken van de gemeenten.  
 
Dat kan wat de PvdA in Opmeer betreft alleen door tijdelijk extra lokale bestuurskracht. Dat 
vraagt niet alleen een extra inspanning van de gemeenteraadsleden maar vooral ook van het 
college van B&W. Een aparte wethouder met als taakveld organisatie van de decentralisaties 
is, naar ons idee, geen overbodige luxe. Het is belangrijk om En de gemeenteraad, en de 
regio, en de bewoners in Opmeer en de Zorgorganisaties mee te nemen.  
Dit vraagt om een extra investering. Deze investering is nodig om de zorg  te kunnen blijven 
bieden die nodig is op een wijze waarmee de financiën in de hand worden gehouden en met 
draagvlak door de gemeenteraad en bewoners van Opmeer. 
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Jeugd- en jongerenwerk 
Het jeugd- en jongerenwerk in Opmeer is van een hoog niveau. Er is de afgelopen jaren veel 
in geïnvesteerd. Vooral ook door enthousiaste vrijwilligers en een gedreven en inspirerende 
begeleiding vanuit het SJJO (Stichting Jeugd en Jongeren Opmeer) is er veel tot stand 
gebracht. Aansprekende projecten waarbij veel kinderen en jongeren zijn betrokken. 
Jongeren doen hiermee ervaringen op die hen later goed van pas komen. De PvdA 
ondersteunt het Jeugd- en jongerenwerk. Dit dient de komende vier jaar minstens op het 
huidige niveau te blijven. 
 
Brede school 
De afgelopen vier jaar is door de PvdA een samenwerking gestimuleerd tussen organisaties 
(scholen, peuterspeelzalen, bibliotheek, zorginstellingen en sport) om kinderen van 0 – 12 
jaar bij te staan op een wijze waarbij kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien. En 
als er iets mis gaat zo goed mogelijk te kunnen ingrijpen en begeleiden. Dit project “brede 
school” vraagt om samenwerking tussen diverse betrokken organisaties. Er is hiervoor een 
aanzet gegeven maar het  is nog niet afgerond. De PvdA is de grote simulator geweest in 
Opmeer en heeft voor elkaar gekregen dat een door de gemeente gefinancierde coördinator 
werd aangesteld voor 1 jaar. Na deze periode is het belangrijk dat de samenwerking in een 
brede school verder wordt geïntensiveerd. Hierbij is vooral inzet van betrokken partners 
nodig: menskracht en financieel. Het is in het belang van kinderen en het eigen belang van 
betrokken organisaties om de brede school in Opmeer van de grond te krijgen. 
  
De PvdA stimuleert de komende vier jaar actief het tot stand komen van een brede school. 
De ambitie is om: 

• In de kern Hoogwoud een brede school te krijgen 
• In de kern Opmeer/Spanbroek een brede school te krijgen 
• In de kleine kernen Aartswoud/De Weere in overleg met de betrokken een brede 

school te krijgen op maat. Dat is een brede school die de leefbaarheid in kleine 
kernen bevordert. Dus ook onderdak biedt aan meerdere functies. 

 
Consultatiebureau is nodig 
De zorg voor jongere kinderen vind de PvdA belangrijk. Daarom is een consultatiebureau 
voor ouder en kind in de gemeente noodzakelijk. 
 
Peuterspeelzaal is een belangrijke voorziening 
Een peuterspeelzaal met een voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met een 
achterstand is een voorziening die behouden dient te blijven. Hierin wordt gestimuleerd om 
samen te werken met andere kind-betrokken organisaties en zodoende het 
peuterspeelzaalwerk onderdeel te laten zijn van een brede school organisatie. 
Indien er voldoende draagvlak is bij de bewoners van de kleine kernen Aartswoud en De 
Weere en het is financieel rendabel is ook daar een peuterspeelzaal een voorziening die 
aanwezig dient te zijn. 
 
Sport- en bewegen stimuleren 
De PvdA stimuleert sporten en bewegen van jongeren. Huidige en nieuwe 
sportmogelijkheden dienen te worden uitgebreid. Sportaccommodaties worden vollediger en 
multi-functioneler ingezet. Samen met sportverenigingen wordt nagedacht over het 
stimuleren van jongeren en ouderen om te gaan sporten en bewegen. 
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Meer ouderen 
Het aantal ouderen neemt toe. Uit de bevolkingsstatistieken blijkt dat er steeds meer ouderen 
in Opmeer komen. In 2020 overstijgt het aantal ouderen het aantal jongeren onder 18. Deze 
trend betekent dat de gemeente hierop dient in te spelen. Dit betekent o.a. meer subsidies 
voor ouderenprojecten, meer aandacht voor ouderen en gezondheid, meer voorzieningen 
voor vrije-tijds besteding van ouderen en meer stimuleren van ouderen om te (blijven) 
bewegen en betrokken te blijven bij de maatschappij.  

 
De PvdA wil daarom de komende vier jaar op deze trend inspelen door: 

• Beweeg- en sportinitiatieven voor ouderen te stimuleren. 
• Seniorenwoningen dicht bij de dorpskernen realiseren als de kans zich hiervoor 

voordoet. 
• Vrijwilligers en mantelzorgers die betrokken zijn bij ouderen bij te staan en 

ondersteunen. 
• Initiatieven voor ouderen-activiteiten stimuleren. 
• De ouderenraad actief betrekken bij de gemeentelijke besluitvorming en uitvoering 

er van. 
• Dorpsraden te stimuleren om ouderenactiviteiten te organiseren. 
• De Schakel in Spanbroek/Opmeer en Lindenhof in Hoogwoud te ondersteunen als 

centra in beide dorpskernen voor ouderenaandacht en -activiteiten. 
• In de kleine kernen in De Weere en Aartswoud ook dergelijke centra te 

ondersteunen. 
• Het WMO-loket van de gemeente te koppelen aan de zorg van het Maatschappelijk 

Werk en de thuiszorg als lokaal zorgteam. 
• Door goede dienstverlening van de zorgaanbieders (bijvoorbeeld buurtzorg) te 

stimuleren en een duidelijke klachtenmelding en afhandeling van WMO-loket en 
zorgverleners te eisen. 

  
Extra steun in speciale gevallen 
En sommige mensen hebben extra steun nodig. 

• We werken aan een samenleving waarin plaats is voor iedereen, waarin sociaal 
zwakkeren, chronisch zieken en gehandicapten niet worden losgelaten. 

• Daarom moet er in de gemeente een duidelijk minimabeleid zijn. 
• En werken we als gemeente Opmeer in het kader van de Participatiewet actief  

samen in de regio in het nieuwe Werkorganisatie Westfriesland om mensen met een 
afstand van de arbeidsmarkt aan werk te helpen.  

• De gemeente heeft hierbij ook een voorbeeldfunctie. 
 

Economie en werkgelegenheid stimuleren 
Mensen aan het werk krijgen en houden is de basis voor een gezonde gemeenschap en 
welzijn. De gemeente dient als overheid voorwaarden te scheppen waardoor ondernemers 
ruimte hebben om te ondernemen. Nieuwe initiatieven moeten mogelijk zijn, maar de 
ondernemers moeten het wel zelf doen. De gemeente schept voorwaarden en de 
ondernemers ondernemen. 
 
De gemeente kan ondersteunen met de mogelijkheden die haar ter beschikking staan, via 
omgevingswet en stimuleringsmogelijkheden, waaronder het meer mogelijk maken van 
wonen-werken, het stimuleren van sociaal ondernemerschap, de infrastructuur op orde 
brengen en houden, subsidiëring, etc.  
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Economische groei stimuleert banen 
In de gemeente Opmeer moet die groei samen met partners in de regio tot stand gebracht 
worden. Bedrijven horen zich thuis te voelen in Opmeer en de regio. 
Dat wil de PvdA door: 
 

• Te zorgen voor een gezond ondernemersklimaat, goede bereikbaarheid, waar 
onderwijs, overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken. Het is belangrijk dat 
ondernemers kunnen ondernemen en niet verzanden in bureaucratie. 
 

• De PvdA wil een nauwe samenwerking met lokale en regionale ondernemers om de 
economische kansen te benutten. Wij beschermen het ondernemersklimaat. De 
gemeente brengt ondernemers bij elkaar om samen te werken aan de lokale 
economie. 
 

• Wij zorgen voor een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat door het bieden van 
voldoende, aantrekkelijke bedrijventerreinen. De Veken 3 en Veken 4 worden 
hiervoor verder ontwikkeld.  
 

• Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen in Opmeer en de Regio gaat voor 
Nieuwbouw of uitbreiding. Leegstand in bedrijventerreinen en kantoorpanden willen 
wij voorkomen. Voor nieuwe bedrijfspanden kan van de initiatiefnemer geëist 
worden oude te slopen als dit zou leiden tot nieuwe leegstand. 
 

• We maken actief reclame voor onze gemeente om ondernemers zich er te laten 
vestigen. Voorzieningen, bereikbaarheid en een mooie omgeving staan hoog in het 
vaandel. 
 

• Wij vinden het belangrijk dat er één loket is voor alle dienstverlening aan burgers en 
bedrijven, dat altijd bereikbaar is voor informatie, vergunningverlening en melding 
van calamiteiten.  

 
Winkelbestand in de gemeente op peil houden 

• De basis voor de detailhandel ligt in een sterk winkelcentrum in Opmeer. Dit 
centrumplan willen we blijven verbeteren. 
 

• Er komt geen Mall-achtige ontwikkelingen op het  terrein van het Scheringa 
museum.  
 

• De detailhandel in het centrum van Hoogwoud is vooral gericht op lokale 
voorziening. De bereikbaarheid voor ouderen is hier belangrijk.  
 

• Tuincentrum de Boet heeft een belangrijke economische functie voor de gemeente 
Opmeer. Belangrijk voor werkgelegenheid en het aantrekken van Publiek. De 
gemeente ondersteunt waar mogelijk de activiteiten van de Boet. 
 

• Door de ruimere mogelijkheden van de winkelsluitingswet kunnen in onze gemeente 
winkels op zondag open zijn. 
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Stimuleren nieuwe ontwikkelingen en initiatieven 
• Leegstaande panden worden creatieve hotspots voor jongeren. Door henzelf 

beheerd. In die panden kunnen zij ondernemen, muziek maken, sporten of elkaar 
ontmoeten. 
 

• Wij maken het voor starters makkelijker om een bedrijf aan huis te beginnen door 
bestemmingsplannen hiervoor te verruimen voor bepaalde categorieën.  
 

• Wij maken een kleine aanlegsteiger bij Spanbroek mogelijk, maar willen hier geen 
grote haven. Hiermee sluit Opmeer aan op het toeristisch vaarnetwerk. 

 
Woningbouw 

• Bij grootschalige openbare werken vinden wij bereikbaarheid, leefbaarheid en 
communicatie belangrijke toets criteria zodat ondernemers en burgers niet onnodig 
worden gehinderd. 
 

• We stimuleren CPO-projecten. (Collectief Particulier Ondernemerschap).  
Als gemeente doen wij wat we kunnen ter stimulering van CPO-projecten. 
 

• Voor onze regio ontwikkelen we een strategie om de bouw, een belangrijke 
banenmotor, te stimuleren. We zetten landelijke regelingen lokaal in en maken 
afspraken met bouwondernemers en woningbouwcorporaties. 
 

• We stimuleren de energiebesparing en  duurzaamheid in de woningen, bijvoorbeeld 
door adviseren van burgers over milieumaatregelen en het gebruik van  
zonnecollectoren. 
 

• Wij streven er naar om het bedrijf van Koenis vanuit het centrum van Opmeer te 
verplaatsen naar een bedrijventerrein in Opmeer. Het vrijkomende terrein wordt dan 
gebruikt voor de combinatie wonen-werken en ouderenhuisvesting. Detailhandel en 
bedrijfjes aan huis wordt op dit terrein mogelijk. 

 
Stimuleren sociaal ondernemerschap 

• Ondernemers die investeren in de lokale economie/samenleving krijgen bij ons een 
warm onthaal. 
 

• De gemeente stimuleert “Return on social investment”. Bij opdrachten vanuit de 
gemeente wordt bij aanbestedingen verlangd dat en deel van de investeringen 
gebruikt worden om mensen met een beperking aan het werk te houden (en) of 
geïnvesteerd wordt in de gemeenschap. 
 

• Sociaal ondernemerschap wordt gestimuleerd. Ondernemers die ondernemen 
vanuit sociale doelstellingen worden ruimhartig ondersteund met de start van hun 
onderneming. Zij worden geadviseerd en er wordt meegewerkt aan 
vestigingsmogelijkheden. 
 

• Ondernemers die zich inzetten ter bevordering van toerisme worden ondersteund 
door de gemeente. Zij worden bijgestaan en geadviseerd. 
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• Ondernemers (agrariërs) in het landelijke gebied worden ondersteund bij hun 
bedrijfsvoering of (zo nodige) omvorming er van naar meer kansrijke activiteiten. 

 
Ontwikkeling landelijk gebied 
De gemeente Opmeer heeft veel landelijk gebied. Van oudsher gekenmerkt door agrarisch 
gebruik. Daarnaast heeft het landelijk gebied een belangrijke belevingsfunctie. Het kenmerkt 
Opmeer als groene en open gemeente. Dit karakter wil de PvdA handhaven. Daarvoor is het 
wel noodzakelijk dat het landelijk gebied voldoende mogelijkheden biedt om te ondernemen.  
 
Agrariërs worden bijgestaan bij het levensvatbaar houden en modernisering van hun 
bedrijven. Zij dienen een gezonde bedrijfsvoering te kunnen voeren met oog voor 
landschappelijke waardes en dierenwelzijn. 
 
Nieuwe vormen van bedrijfsvoering worden gestimuleerd. Niet alleen meer de agrarische 
functie maar ook gecombineerde of geheel andere mogelijkheden voor economisch gezonde 
activiteiten moeten mogelijk zijn. 
 
Het open landschap biedt volop toeristische mogelijkheden. De gemeente dient toeristische 
initiatieven van harte te ondersteunen en zelfs actief te stimuleren. Dat kan door 
ondernemers in de toeristische sector bij te staan, actief zelf fiets-, vaar- en wandelroutes te 
ontwikkelen.  
 
Aan te sluiten bij de regio-ontwikkelingen is daarbij van groot belang. Opmeer ligt in het 
Westfriese groene landschap. Met de regio worden de kansen die dit op toeristische gebied 
biedt actief opgepakt. Dit is o.a. het aansluiten op de vaarroute met een aanlegsteiger, Het 
aansluiten bij het project Westfriese Omringdijk, aansluiten op regionale fiets- en 
wandelroutes. 
 
Energie 
De PvdA is voorstander van het onderzoek en implementatie van nieuwe vormen van 
energievoorzieningen. 
Voor de PvdA Opmeer liggen de meeste kansen op dit moment in het gebruik van zonne-
energie. Deze vorm van energie is het best in te passen in de woonomgeving en in het 
landelijk gebied. De gemeente dient hierin zelf het voorbeeld te geven.  
 
De toepassing van windenergie d.m.v. grote windmolens is voor de PvdA niet in te passen in 
het open Westfriese landschap. Deze vormen van energie dienen plaats te vinden in 
speciaal aangewezen gebieden, waar er minder effect is voor het landschap. Dus ook in 
Opmeer geen windmolens. Via bestemminsplannen wordt dit tegen gegaan. 
 
De gemeente dient actief de ontwikkelingen op het gebied van energie te volgen. Nieuwe 
technologieën dienen bekeken te worden op hun toepassingen door de gemeente zelf en 
mogelijkheden voor de inwoners van Opmeer. 
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Financieel gezond houden van de gemeente  
Het financieel gezond houden van de gemeente was en blijft een grote opgave voor 
komende vier jaar. Wij hebben de afgelopen vier jaar onze verantwoordelijkheid genomen in 
het gezond maken en houden van de gemeente en willen dit zo houden.  
 

• Daarvoor is een bezuinigingsronde nodig geweest en we kunnen niet uitsluiten dat 
de komende periode wellicht nog eens moet worden bezuinigd.  
 

• De gemeente krijgt steeds meer extra taken. Met minder geld moet hetzelfde werk 
worden gedaan.  
 

• Dat doen we op een manier dat de lasten verdeeld worden. Dat betekent ook 
kritisch kijken naar uitgaven.  
 

• En dat we belang hechten aan onze prioriteiten. Vooral de zorg voor jeugd én 
ouderen blijft aandacht nodig. 

 
Betrek burgers bij het beleid 

• De gemeente is een dienstverlenende organisatie die opereert vanuit kansen en 
oplossingen. De burger staat centraal. 
 

• Zeker in het werken naar een goede samenleving waarin het mee kunnen doen en 
de zorg voor elkaar steeds meer centraal komt te staan in de participatie van de 
burger bij het beleid belangrijk. 
 

• De PvdA wil daarom initiatieven van burgers stimuleren. 
 

• Met de adviesraden in de gemeenten, zoals de WMO-adviesraad, de dorpsraden en 
de seniorenraad wordt een nieuw convenant opgesteld. Deze organisaties dienen 
dichter bij de gemeenteraad komen te staan. Zij zijn belangrijke partners voor het 
aandragen van overwegingen bij het nemen van besluiten door de gemeenteraad. 
Daarnaast hebben zij nog specifieke eigen rollen in de gemeenschap. 
 

• Onderzocht dient te worden of de huidige bestuurlijke werkstructuur nog wel past bij 
de nieuwe (informatie)maatschappij. Opmeer werkt al lang met de constructie 
commissies-gemeenteraad. De PvdA is er voorstander van om deze structuur 
kritisch te bekijken en vernieuwen waardoor burgers meer betrokken zijn bij de 
besluitvorming. Het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezing wordt besteedt aan 
het onderzoeken van een nieuwe structuur. Samen met berokken organisaties. 
Hiervoor wordt vanuit de gemeenteraad een werkgroep ingericht. 
 

• De gemeentelijke cultuur dient doordrongen te zijn van dienstverlening. De 
gemeente is er voor de mensen. Punt! 
Dat vraagt om een begripvolle, meedenkende en probleemoplossende houding van 
de gemeentelijke medewerkers. Daarbij is niet alles wat de inwoners willen 
vanzelfsprekend mogelijk. Binnen de kaders van wet- en regelgeving dienen 
oplossingen gevonden te worden voor initiatieven, knelpunten en wensen van de 
inwoners van Opmeer. En als dat niet kan moet dit ook helder gecommuniceerd 
worden. 
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• De digitale informatievoorziening aan burgers en digitale dienstverlening wordt 
verder uitgebreid. De (digitale) informatiemaatschappij is niet meer weg te denken. 
Dit heeft invloed op de wijze van informeren vanuit de gemeente en waarop 
inwoners zichzelf informeren.  Dit veranderingsproces heeft invloed op het 
functioneren van de gemeente op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Hiervoor wordt de 
komende vier veel aandacht gevraagd. De digitale dienstverlening dient op orde te 
zijn. Er dient te worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden.  

 
Cultuur als inspiratiebron 
In de samenleving is cultuur een belangrijke bron voor mensen om zich te uiten, elkaar te 
inspireren en aan te zetten tot activiteiten, veranderingen en vernieuwing. Dat is de reden dat 
er ook in Opmeer voldoende ruimte is voor cultuuruitingen.  
Culturele organisaties verdienen de steun van de gemeente. 
Een bibliotheek is aanwezig in Opmeer 
Kunstprojecten worden gestimuleerd. 
Er wordt bekeken op welke wijze de gemeente kan bijdragen aan cultuur. Dat is soms 
financieel, soms faciliterende en soms op andere wijze. Maatwerk staat de PvdA voor ogen. 
 
De grens tussen samenwerken en zelfstandig blijven 
Opmeer kan als zelfstandige gemeente alleen functioneren door de goede samenwerking 
met andere gemeenten in de regio en het aangaan van samenwerkingsverbanden.  
 
De overheveling van taken vanuit het rijk, complexere vraagstukken en regiobelang vragen 
ook om steeds meer samenwerking en een kwalitatief hoogwaardige gemeentelijke 
organisatie.  
 
Opmeer kan haar inwoners op dit moment alleen de juiste dienstverlening bieden door een 
sterke regio qua zorgverlening, economie, werk, toerisme en infrastructuur. 
 
Opmeer als zelfstandige gemeente is kwetsbaar. Het ambtelijk apparaat is te klein van 
omvang en niet gespecialiseerd genoeg. Geheel zelfstandig willen blijven betekent dat er 
geïnvesteerd moet worden in het ambtelijk apparaat om de dienstverlening op peil te houden. 
Vooral de komende vier jaar waarbij de gemeente steeds meer taken krijgt en de inwoners 
dientengevolge steeds meer vragen van gemeenten. 
 
Door de onontbeerlijke samenwerking in de regio, neemt de invloed van de gemeenteraad 
van Opmeer af. Immers steeds meer zaken worden in regionale samenwerkingsverbanden 
besproken én besloten. De invloed van een kleine gemeenteraad in Opmeer wordt hierdoor 
minder. Het is maar de vraag of in de nabije toekomst de gemeenteraad van Opmeer 
voldoende invloed heeft op het besluitvormingsproces om haar inwoners volop te kunnen 
blijven vertegenwoordigen.  

 
Het is wel duidelijk dat door de decentralisaties de gemeente de komende jaren alle 
aandacht dient te geven aan de organisatie van de zorg. Het is niet gewenst hierdoorheen 
nog eens een fusietraject doorheen te weven. Over vier jaar echter verwacht de PvdA dat het 
relevant is ok serieus te overwegen wat de schaalgrootte is van een gemeente in de regio 
Westfriesland om de belangen van haar inwoners optimaal te kunnen behartigen.  
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De vraag hoe lang de gemeente Opmeer zelfstandig kan blijven zal de komende vier jaar dus 
niet prominent op de agenda staan, maar de voorbereidingen op de overwegingen om te 
fuseren worden wel gestart. Wat de PvdA betreft worden alle modellen daarbij afgewogen: 
van een zelfstandige gemeente Opmeer, fuseren met een buurgemeente of samengaan in  
één grote Westfriese regiogemeente.  
 
De PvdA-Opmeer denkt in oplossingen 
De afgelopen vier jaar heeft de PvdA, als coalitiepartner in het college van B&W veel bereikt. 
Vanuit een pragmatische, realistische en sociale benadering zijn voortvarend voorzieningen 
voor de inwoners van Opmeer gerealiseerd en is de gemeente Opmeer zelf financieel 
gezond. Er is onder meer: 

• een Multi functioneel (jeugd)centrum gerealiseerd;  
• worden in de centra van Hoogwoud en Opmeer seniorenwoningen gebouwd;  
• is het recreatieterrein de Weyver verder ontwikkeld met voorzieningen;  
• zijn er regionale samenwerkingsverbanden opgericht voor ICT, Milieu, Jeugdzorg en 

WMO-beleid;  
• wordt er woningbouw op Heerenweide gerealiseerd;  
• staat het Centrumplan in Hoogwoud én Opmeer in de planning;  
• is het industrieterrein De Veken 4 mogelijk geworden; 
• is de brede school ontwikkeling gestimuleerd; 
• is de bibliotheek in Opmeer behouden; 
• is een gemeentelijk bezuiniging op verantwoorde wijze doorgevoerd; 
• Is geïnvesteerd in de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening. 

 
De PvdA heeft in Opmeer de afgelopen vier jaar in belangrijke mate bijgedragen aan een 
daadkrachtig en realistisch bestuur die moeilijke besluiten niet uit de weg is gegaan. Met oog 
voor belangen besluiten durft te nemen die soms populair zijn en soms ook niet. 
Dat is de rode lijn van de PvdA die nodig is en blijft de komende vier jaar. 
 
De PvdA Opmeer streeft er naar de komende vier jaar in het college van B&W dezelfde rol te 
vervullen als de afgelopen vier jaar. Een goed samen werkend college die als uitganspunten 
realiteitszin, daadkracht en durf heeft. 
 
De PvdA-fractie geeft hierbij vanuit dezelfde uitgangspunten sturing aan en toetst de 
uitvoeringsbesluiten van het college hierop. Een sterke PvdA fractie die positief kritisch en 
opbouwend is met verstand van zaken. 
 
 
Contact met de PvdA-Opmeer 
W: www.opmeer.pvda.nl 
E: pvda.opmeer@gmail.com 
T: #pvdaopmeer 
M: 06-53297741 
 


