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Terugblik 
Voor mij is - na twee periodes namens de PvdA de 

gemeente gediend te hebben als uw  wethouder 

financiën - de tijd gekomen om stil te staan en 

terug te kijken.  

In 2010 ben ik samen met de wethouders Elly 

Deutekom (Gemeentebelangen) en Hendrik 

Stoker (VVD) begonnen als wethouder financiën 

onder een ongunstig gesternte. Het land was 

volop in crisis en dat had ook zijn invloed op de 

financiën van de gemeente. We moesten 1 miljoen 

ombuigen; Er was onzekerheid over de vordering 

van 7 miljoen bij de IJslandse bank Landsbanki. 

Zullen we dat ooit terugkrijgen als gemeente. 

Samen met college en gemeenteraad gingen we 

voortvaren aan de slag. Altijd vanuit een 

behoedzame financiële gedachte/visie. 

We zijn gestart met vele nieuwe ontwikkelingen 

en investeringen, zoals de 

seniorenappartementen in Hoogwoud en 

Spanbroek en de voorbereidingen op de transitie 

binnen het Sociaal domein. Ook hebben we zaken 

voortgezet die onze rechtsvoorgangers in gang 

gezet hadden, denk aan de verdere ontwikkeling 

van Veken 3+, de start van de bouw van huizen in 

Heerenweide. Recenter is het besluit rondom de 

nieuwbouw van twee scholen in Hoogwoud en 

Opmeer.  

We moeten door de toenemende taken als kleine 

gemeente steeds meer samen op trekken met de 

regio. Zo hebben als gemeente de automatisering  

samen met de andere West-Friese gemeenten 

ondergebracht in de SOM. En ook de 

participatiewet hebben we als regio actief ter 

hand genomen met als resultaat een goed 

functionerende werkorganisatie Werksaam. 

Het resultaat is dat het financieel 

meerjarenperspectief voor de gemeente Opmeer 

gunstig is. De nieuwe raad kan daarmee 

voortvarend van start. 

Let wel: Er zijn ook zorgen. Zorgen om 

betaalbaarheid en duurzaamheid van met name 

het sociaal domein. Daarom mijn oproep aan het 

kabinet en VNG om inwoners met een 

zorgbehoefte niet de kou te laten staan.  

Mijn oproep om te stemmen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.  En 

uiteraard vanuit mijn sociale hart hoop ik dat uw 

op een kandidaat van Pvda-Opmeer stemt. Een 

partij die bewezen heeft bestuurlijke 

verantwoording op zich te kunnen nemen. Een 

partij met veel ervaring en 

verantwoordingsgevoel. 

 

Ruud Heijtink 

Wethouder Financiën en Participatiewet 
PvdA-Opmeer 
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    -Opmeer 

Groen, sociaal en met elkaar 
 

 

 

 

 

De 8 speerpunten van  PvdA Opmeer:     
 

1. We werken als  gemeente  met de burger en voor de burger; 

 

2. We betrekken de burger in een vroeg stadium bij  plannen waardoor er ook de 

mogelijkheid voor eigen inbreng en burgerinitiatieven kunnen ontstaan; 

 

3. We werken aan vier vitale dorpskernen, ieder met hun eigenheid waar burgers 

grote invloed op hebben; 

 

4. We  streven naar een  energieneutraal, groen en duurzaam gemeente  in 2030.  

Deze klimaat- en milieudoelstelling werken we uit met  alle burgers; 

 

5. We willen meer  duurzame sociale woningbouw, vooral voor starters en ouderen; 

 

6. We reageren proactief op de onbedoelde negatieve effecten binnen het sociaal 

domein : WMO-zorg, jeugdzorg en participatiewet; 

 

7. We willen een sociaal minimabeleid die de betreffende burgers echt perspectieven 

biedt; 

 

8. We willen het  lokale bestuur versterken en een transparante effectieve regionale 

samenwerking. 



  – Opmeer – verkiezingsprogramma 2018-2022 www.opmeer.pvda.nl     
 

Onze kernwaarden 

Voor  de  PvdA  is de  rechtvaardige  samenleving  er één  van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, 

een gezond leven, toegang tot scholing, zorg, emancipatie  en recht op zeggenschap.  Een land, waar 

kinderen onbevreesd  opgroeien, en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn, 

verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen. 

Alle mensen (kinderen, volwassenen en ouderen) verdienen  dezelfde kansen,  zorg moet  voor 

iedereen toegankelijk zijn, en sport en cultuur dienen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn. 

Het hebben van werk is cruciaal: voor het voorzien in het eigen bestaan  en het kunnen betalen van 

een fatsoenlijk dak boven het hoofd. Wie geen bestaanszekerheid kent, komt er niet aan toe om 

zichzelf verder te ontwikkelen. Het zijn basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven. De 

overheid of de politiek kan niet voor geluk zorgen, maar wel voorwaarden scheppen die het 

makkelijker maken om mee te doen in de samenleving. 

Wij kiezen er als PvdA voor om mensen met elkaar in contact te brengen, te ontmoeten en te 

verbinden. We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen  van onze 

samenleving is. Een samenleving waar we respect voor elkaar hebben,  onbekendheid  en 

discriminatie  bestreden  worden en we onderling elkaar durven te  vertrouwen. 

Wat betekent dit voor de gemeente Opmeer? .   

Dat werken we uit in dit verkiezingsprogramma PvdA-Opmeer samen met U en met onze mensen . 

  

A.  Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat alle 
burgers meedoen? 

 
Samen met de burgers nieuwe kansen benutten 
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PvdA Opmeer staat voor de gemeente en een samenleving waarbij burgers actief invloed hebben op hun 

leefomgeving, gezondheid en veiligheid en daar zelf medevorm aan willen geven. Dit betekent een 

overheid die daartoe ruimte biedt, een verschuiving van verantwoordelijkheden en nieuwe verhouding 

tot onze burgers. 

Wat betekent dit:  

 We doen het ECHT samen. Participatie van burgers moet  onderdeel uit maken van de cultuur 

binnen de gemeente.  

 Burgerinitiatieven om de leefbaarheid van de buurt te verbeteren (bijvoorbeeld samen de buurt 

opknappen, samen zorgen voor elkaar) worden gestimuleerd. 

 In onze gemeente passen wij Right to Challenge toe: het recht dat een groep (georganiseerde) 

bewoners taken van de gemeente kan overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer 

en/of goedkoper kan. Bewoners kunnen zelf bepalen hoe zij taken uitgevoerd willen hebben en 

hoe het budget besteed kan worden. Hiermee hebben bewoners – binnen de wettelijke kaders - 

meer invloed op de eigen leef- en woonomgeving. 

 Er is veel kwaliteit en kennis onder de mensen in de gemeente. Waarom benutten we deze niet, 

bijvoorbeeld door (tijdelijke) denktanks of expertgroepen te stimuleren, bijvoorbeeld rond 

thema’s als milieu en duurzaamheid of het versterken van de zorg in de wijk.  

 We werken met een buurtbudget voor elke dorpskern. 

 De adviesraad sociaal domein en de vier dorps- en gemeenschapsraden, zijn belangrijke 

partners in de beleidsvorming en uitvoering van de gemeente. 
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B. Hoe worden wij een duurzame gemeente? 
 
De PvdA wil een gemeente met de ambitie Energieneutraal, Groen en Duurzaam in 2030. Daarvoor is 

nog een hoop werk te verzetten. Een voortvarende aanpak. De gemeente zal de particulieren maar zeker 

ook de vele verenigingen en ondernemers in de gemeente daarbij actief ondersteunen. Dat vergt in 

eerste instantie een investering van iedereen, maar gaat ook snel opleveren. 

Wat betekent dit: 

 Een duidelijke actieplan duurzaamheid en milieu.  

 Alle nieuwbouwwoningen worden volgens de techniek van de toekomst gebouwd.  

 Bestaande bouw wordt stap voor stap verduurzaamt.  

 Asbest en vervuiling wordt voortvarend bij de bron aangepakt. 

 En we stimuleren burgers en bedrijven om daarbij met innovatieve ideeën te komen. 

 Een energieneutraal, groen en duurzaam industrieterrein Veken. 

 

En onze verdere ambities op gebied van Ruimte en Leefbaarheid. 

Nieuwe Omgevingswet 2019: Goed idee, maar met de burger! 

Er gaat heel wat gebeuren op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, milieu, water en 

natuur. Er komt vanuit landelijke wetgeving meer samenhang, deregulering en coördinatie , waarbij 

burgers  – volgens deze plannen – een actievere rol spelen. 

Wij willen dat de burgers  concreet invloed kunnen uitoefenen door ze goed en tijdig te informeren en 

duidelijk mee te laten doen bij het ontwikkelen van omgevingsplannen 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Onze uitgangspunten van de 

omgevingswet zijn: 

1. minder regels 
2. betrokkenheid van inwoners 
3. gebiedsgerichte aanpak en 
duurzaamheid 
4. ruimte voor lokale keuzes 
5. integrale en samenhangende 
aanpak bij de inrichting van de 
(fysieke) leefomgeving 
 

Onze opgaven voor een duurzame 

omgevingsvisie: 

1. een lokale duurzame economie 

2.stimuleren zonnepanelen op particuliere 

daken, bedrijfsgebouwen en landbouwschuren  

3. bouw van toekomstbestendige en klimaat-

neutrale woningen 

4. naar een waardevolle leefomgeving waarin 

inwoners mee denken, mee beslissen en mee 

doen. 



  – Opmeer – verkiezingsprogramma 2018-2022 www.opmeer.pvda.nl     
 

Voldoende woningen met extra aandacht voor duurzame sociale woningbouw 

Op de huidige woningbouwlocatie Heerenweide in Spanbroek wordt volop gebouwd. Zoals het er nu 
naar uit ziet, is het over 5 tot 6 jaar vol. We willen daarom in de komende raadsperiode nieuwe plannen 
voor woningbouwlocaties ontwikkelt worden met name in Hoogwoud . En wij willen zoeken naar 
mogelijkheden  voor een (beperkte) bouwlocatie in de kleine kernen De Weere en Aartswoud.  
Hierbij denken wij aan: 

 Voldoende duurzame en goedkope sociale huurwoningen in de gemeente.  

 Alle bestaande huurwoningen worden de komende jaren verder verduurzaamd. 

 Extra duurzame en goedkope koopwoningen voor starters en alleenstaanden op de 

woningmarkt 

 Betaalbare seniorenwoningen  dicht bij de dorpskernen en wijksteunpunten. 

 Meewerken met en initiatieven stimuleren voor vernieuwde woonvormen, zoals 
groepswoningen , leef- en zorgwoningen, kangeroewoningen of meer-generatiewoningen . 

 De locatie voormalig Scheringa-museum is al jaren een naargeestig terrein. We willen dat dit 
snel verbeterd. Wat ons betreft  komt hier geen Woon-of KoopMall-achtige ontwikkelingen, 
maar blijft de bestemming museum , krijgt het een maatschappelijke bestemming of een 
creatieve broedplaats (ICT, kunst, museum-combinatie). Of  anders maar slopen en 
woningbouw. 

 
 
Stimuleren sociaal ondernemerschap 
 
We stimuleren sociaal ondernemerschap:  Ondernemers die ondernemen vanuit sociale doelstellingen 
worden ruimhartig ondersteund met de start van hun onderneming. Zij worden geadviseerd en er wordt 
meegewerkt aan vestigingsmogelijkheden. Dit betekent dat: 

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

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

 
Ontwikkeling in het 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. Dit betekent dat:  
 

 Nieuwe vormen van groene bedrijfsvoering worden gestimuleerd. Niet alleen meer de agrarische 
functie maar ook gecombineerde of geheel andere mogelijkheden, bijvoorbeeld zorg voor 
economisch gezonde activiteiten moet mogelijk zijn. 

 Het open landschap biedt volop toeristische mogelijkheden. Wij willen dat de gemeente 
toeristische initiatieven ondersteunt en stimuleert.. Dat kan door ondernemers in de 
toeristische sector bij te staan, actief zelf fiets-, vaar- en wandelroutes te ontwikkelen. 

 Wij maken een kleine aanlegsteiger bij Spanbroek mogelijk. Hiermee sluit Opmeer aan op het 
toeristisch vaarnetwerk. 
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C. Hoe versterken wij de zorg voor onze 
bewoners in de gemeente? 
 
Het "sociaal domein" is een nieuw, zeer belangrijk "domein" voor inwoners. Het omvat WMO, 
jeugdzorg, werk en participatie. De gemeente versterkt de leefbaarheid in de  kernen. En springt bij als 
iemand opvoedproblemen of een beperking heeft; er mensen vereenzamen of niet meer meedoen in de 
samenleving.  
Als deze mensen hulp vragen,  wordt er vanuit de gemeente actief geholpen. Dit is maatwerk. De 
gemeente Opmeer organiseert de zorg en ondersteuning dicht bij huis. Voor vragen en ondersteuning 
kunnen de inwoners daarom terecht bij zorgprofessionals van het wijkteam Opmeer en bij de 
wijksteunpunten. Het Wijkteam is een team van professionals met ervaring op het gebied van zorg, 
welzijn en jeugdhulp.  
 
Wat willen wij: 
 

Werken aan integrale kindcentra: 
 
De komende vier jaar zal er intensief worden gewerkt aan plannen voor twee IKC’s (integrale 
Kindcentra) in Opmeer/Spanbroek en Hoogwoud.  Belangrijk voor de PvdA is daarbij dat er een 
verdergaande samenwerking gestimuleerd wordt tussen de basisscholen, peuterspeelzalen, 
kinderopvang, bibliotheek, sport, muziekonderwijs en zorginstellingen. Dit  om kinderen en ouders bij 
te staan op een wijze waarbij de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Elke IKC krijgt wat 
ons betreft een groen schoolplein.  En de fietsroutes naar de scholen zijn veilig  of worden veilig 
gemaakt voor onze kinderen. 
 
Sport- en bewegen stimuleren: 
 
De PvdA stimuleert sporten en bewegen voor iedereen. Sportaccommodaties worden beter benut en 
multifunctioneel  ingezet waar mogelijk. Samen met sportverenigingen wordt nagedacht over het 
stimuleren van jongeren, kwetsbare burgers en ouderen om te gaan sporten en bewegen. 
 
Een jeugd- en jongerenwerk van hoog niveau: 
 
Het jeugd- en jongerenwerk in Opmeer is van een hoog niveau. Er is de afgelopen jaren veel 
geïnvesteerd. Vooral ook door enthousiaste vrijwilligers en een gedreven en inspirerende 
begeleiding vanuit het Stichting Jeugd en Jongeren Opmeer, Pardoes, Argos, Award, Gabberweek en 
Kinderdorp 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. Het dient de komende vier jaar minstens op het 
huidige niveau te blijven, waarbij ook de jeugd die nog onvoldoende bereikt wordt aansluiting vindt bij 
het huidige aanbod. 
 
Wij willen dat er voldoende aandacht blijft voor vrijwilligerswerk. 
 
We zijn gelukkig met het huidige  actief en uitgebreid vrijwilligerswerk in onze gemeente.  Vrijwilligers 
zijn niet alleen actief in hun buurt, school, wijk of bij verenigingen, maar ook in de ondersteuning van 
kwetsbare mensen. Ze  staan voor de mantelzorger klaar wanneer die het even moeilijk heeft. Ook 
werken (maatschappelijke) organisaties en de gemeente steeds beter samen met vrijwilligers. We willen 
daarom het vrijwilligerswerk in onze gemeente waarderen en verder versterken. 
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Opmeer vergrijst steeds meer: 
 
Het aantal ouderen neemt toe. De verwachting is dat het percentage ouderen de komende jaren zal 
groeien naar een kwart van de inwoners van Opmeer.  
Wij willen ons eerst vooral richten op de 40% ouderen die extra kwetsbaar zijn. Dan op de 60% ouderen 
die vitaal zijn. Belangrijk hierbij vinden wij: 
 

 Het versterken van de  ondersteuning van mantelzorgers  

 Ondersteuning en stimulering van de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 

 Actief werken aan zorg in de wijk en stimuleren van nabuurschap (burenhulp) 

 Initiatieven voor ouderen-activiteiten stimuleren, zoals Golf met Pit en de ouderen-gabberweek. 
Nieuwe initiatieven stimuleren.  

 De wijksteunpunten De Schakel in Spanbroek, Lindenhof in Hoogwoud en Theresiahuis De 
Weere ontwikkelen tot brede wijksteunpunten voor aandacht en activiteiten, dagbesteding en 
zorg in de buurt. 

 
 

Sommige mensen hebben extra steun nodig: 
 
De gemeente moet er zijn voor die mensen die extra steun nodig hebben. Dat is voor ons een zeer 
belangrijke uitgangspunt: 

- We willen een inclusieve, drempelvrije gemeente waarin plaats is voor iedereen met name 
sociaal zwakkeren, kwetsbaren, chronisch zieken en gehandicapten. 

- We hebben een belangrijke taak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk – of 
vrijwilligerswerk -te helpen.  

- We willen een duidelijk minimabeleid, waarbij het voorkomen van armoede en een effectieve 
schulphulpverlening belangrijk zijn.  

- Vooral voor kinderen kan het opgroeien in armoede leiden tot sociale achterstand, uitsluiting 
en gevoel van schaamte. Het is belangrijk dat kinderen kunnen deelnemen aan 
(sport)verenigingen, mee kunnen doen met een schoolreisje, etc. Daarom willen we dat de 
gemeente een goed vangnet heeft voor deze kinderen en hun ouders met intensieve 
samenwerking met stichting Leergeld en lokale partners.  

- We willen ook aandacht voor de onzichtbare armoede, zoals bijvoorbeeld de ouderen zonder 
pensioen, sommige oudere agrariërs en een groep ZZP-ers die (tijdelijk) onder de armoedegrens 
schieten. 

- Daarnaast is ook in Opmeer eenzaamheid een belangrijk thema. Eenzaamheid wordt vrijwel 
automatisch gekoppeld aan de ouderen. Maar eenzaamheid doet zich onder alle   leeftijden 
voor. Het alleen achter de voordeur weg halen voor kortstondige momenten van aandacht kan 
daarbij helpen. Maar is voor velen van hen is dit  niet afdoende. Daarom willen we een effectief 
actieplan eenzaamheidpreventie.  
 

Alle inwoners kennen het "Wijkteam Opmeer": 
 
Als er zorg nodig is: dan is het goed dat u weet hoe u de mensen van het wijkteam Opmeermensen kunt 
inschakelen. Dus moet er een gemakkelijk bereikbaar Wijkteam Opmeer zijn, waar je laagdrempelig en 
dichtbij – dus ook in de wijksteunpunten terecht kunt voor vragen en ondersteuning over alle 
zorgvragen. En waarbij er een goede, onafhankelijke cliëntondersteuning is. Een wijkteam dat er voor u 
is.  
 
Versterken rol adviesraad sociaal domein: 
 
De functie van de adviesraad sociaal domein willen we versterken, zodat de adviesraad gevraagd en 
ongevraagd advies en informatie aan het college, gemeenteraad én de burgers zelf kan geven. 
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D. Vitale dorpskernen 

Versterken van de leefbaarheid = vitaliteit van de dorpskernen  
 
We werken aan vitale dorpskernen. Daarom willen we samen met de bewoners en dorpsraden of 
gemeenschapsraad werken aan een gezamenlijke kernvisie (of leefbaarheidsplan) gericht op de kwaliteit 
van de woon en leefomgeving; Hierbij denken we aan:   

 Sociaal samenhang versterken door meer de betrokkenheid bij buurt en samenleving 

 De mate van groen en blauw: ruimte, water en spelen.  

 Het verwezenlijken van de duurzaamheidsdoelstellingen  

 De bereikbaarheid en openbaar vervoer 

 Fysieke kwaliteiten zoals kwaliteit van de voorzieningen, woning voorraad  

 Veiligheid en criminaliteit; slachteroffer risico = veiligheidsbeleving , verkeersveiligheid 
 
Dit betekent dat: 

- De dorpsraden krijgen een belangrijke functie bij het versterken van  de sociale samenhang in 
de verschillende dorpskernen. 

- Er heldere afspraken komen over de verantwoordelijkheid van de dorpsraad/gemeenschapsraad 
en de gemeente. 

- Voor elke dorpskern een dorpsbudget beschikbaar is waarmee burgerinitiatieven voor de 
leefbaarheid, zorg en sociale samenhang worden gestimuleerd. 

- Met een centrale aanspreekpunt voor de betreffende dorps- gemeenschapsraad middels een  
portefeuillehouders ‘leefbaarheid’ (dorpskern specifieke zaken).   

 
Specifieke aandacht voor elke dorpskern 
De PvdA wil specifieke aandacht voor elke  dorpskern waarbij we de komende vier jaar een aantal 
concrete zaken willen realiseren: 
Aartswoud: 

- Behoud De Dubbele Punt als belangrijke school- en dorpsfunctie 
- Aanpak kruising Zuiderzeeweg-Westfriese dijk 
- Opknappen huurwoningen 
- En een beperkte woningbouwlocatie. 

 
De Weere: 

- Versterken functie Theresiahuis als dorpshuis 
- Initiatief zorg- en ouderen woningen ondersteunen 
- Opknappen Driestedenweg 
- En een beperkte woningbouwlocatie 

 
Hoogwoud: 

- Centrumplan (locatie Tuk: hoek Herenweg-Ooster-Boekelweg) realiseren met goede 
overzichtelijke kruising en extra zebrapad. 

- Plan ontwikkeling Hoogwoud-Oost II als nieuwe bouwlocatie 
- Een goede nieuwe IKC-schoolgebouw met voldoende speel- en plantsoen en vijver. 
  

Spanbroek/Opmeer: 
- Locatie Scheringa-museum aangepakt (als museum of woningbouwlocatie) 
- Behoud karakteristieke boerderij Breestraat (huidige bibliotheek) 
- Veilige fietsroutes zoals kruisingen in Centrum Opmeer, met name kruising Breestraat-

Lindengracht 
- Duidelijk plan voor HOSV-terrein en voormalig Amazone. 
- Koninginneweg veiliger.  
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E. Een dienstverlenende gemeente 
 
Een meedenkende en bereikbare gemeente 
Een dienstverlenende gemeente  vraagt om een meedenkende  gemeentelijk apparaat. Daarbij is 
natuurlijk niet alles wat de inwoners willen mogelijk. Maar samen zoeken binnen de kaders van wet- en 
regelgevingen . Behulpzaam bij vragen over initiatieven, knelpunten en wensen van de inwoners van 
Opmeer. Transparant, tijdig en een heldere communicatie. En goed bereikbaar voor de burgers. 
Waardoor er een laagdrempelige en goed bereikbare gemeente is voor de burgers. 
 
Een efficiëntere vergaderwijze 
De PvdA is er voorstander van om de vergaderstructuur met drie commissies kritisch te bekijken en 
vernieuwen waardoor burgers meer betrokken zijn bij de besluitvorming. Denk daarbij aan bijvoorbeeld 
een vaste vergaderavond met mogelijkheid om commissies te combineren, ronde tafelgesprekken te 
organiseren, thema-avonden of dorpskernbezoeken te houden. Dit alles bedoeld om beter geïnformeerd 
te worden als gemeenteraad, meer informeel van gedachten te wisselen en daardoor tot betere 
besluitvorming te komen.  

 
De huidige tijd vraagt om een moderne gemeente 
Een belangrijke opgave voor de gemeente is om bij te blijven in het licht van de decentralisaties vanuit 
het rijk, nieuwe vormen van dienstverlening, zoals de omgevingswet, wisselende regionale 
samenwerkingsverbanden. Dit vraagt nieuwe vaardigheden van de ambtelijke organisatie . Een 
gemeente, die mee kan met de continue veranderingen. Die zowel fysiek als online goed bereikbaar is 
voor alle burgers.. Dit vraagt om slimme investeringen in moderne automatisering samen met andere 
gemeenten.  
 
 
De gemeente Opmeer  is (te) kwetsbaar als zelfstandige gemeente. 
Het ambtelijk apparaat is klein van omvang en niet voldoende gespecialiseerd . Geheel zelfstandig willen 
blijven betekent dat er geïnvesteerd moet worden in het ambtelijk apparaat om de dienstverlening op 
peil te houden. Vooral nu de gemeente steeds meer wettelijke taken krijgt en de inwoners 
dientengevolge steeds meer vragen van gemeenten. 
De overheveling van taken vanuit het rijk, complexere vraagstukken vraagt ook om meer regionale 
samenwerking, bijvoorbeeld rond sociaal domein, participatiewet (WerkSaam), afvalverwerking, 
automatisering, regionale huisvesting.  
Door deze onontbeerlijke regionale samenwerking neemt de invloed van de gemeente Opmeer af. 
Immers steeds meer zaken worden in regionale samenwerkingsverbanden besproken én besloten. De 
invloed van een kleine gemeente als Opmeer wordt hierdoor minder.  
Dit betekent dat  

 Er in het komende raadsperiode een eigen onafhankelijk bestuurskrachtonderzoek wordt 
uitgevoerd om te kijken of en in hoeverre de gemeente Opmeer als zelfstandige gemeente nog 
kan blijven voortbestaan. 

 En we willen een helderder en democratischer besluitvormingsproces voor alle regionale 

gemeentelijke samenwerkingsverbanden.  

  



  – Opmeer – verkiezingsprogramma 2018-2022 www.opmeer.pvda.nl     
 

 

 
1. Niko de Groot - Hoogwoud (Lijsttrekker) 
 
- Raadslid en lid commissie samenleving 
- Voorzitter Award Opmeer 
- Adviseur Jeugd, Jongerenwerk en Samenlevingszaken 
- Landelijk coördinator beroepsvereniging Kinder- en 

Jongerenwerk 

 

 

 
2. Jose Appelman – Spanbroek 

 
- Lid raadscommissie Ruimte 
- Coördinator Nierstichting 
- Zelfstandig hypotheekadviseur 

 
 
 

 

 
3. Andre Matherus -Hoogwoud 

 
- Voorzitter Wmo-raad gemeente Opmeer 2006 – 2015 

- Penningmeester ( en technisch voorzitter) Adviesraad 

Sociaal Domein 2015 – 2017 

- Gepensioneerd verpleegkundige en docent 

verpleegkunde 

 
  

 

 
4. Mark Goedhart - De Weere 

 
- Adviseur voor de voedingsmiddelenindustrie 
- Bedrijfseconoom 
- Oud gemeenteraadslid gemeente Opmeer 
- Oud voorzitter MR Dubbele Punt Aartswoud  
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5. Bart Knobbe -  Hoogwoud 

 
- Medewerker gehandicaptenzorg 
- Docent 
- Lid dorpsraad Hoogwoud 
- Actief lid van de Stichting HoochhoutwouGids bij de 

museumboerderij van Adriaan Donker 

 
 

 

 
6. Jaap de Bood  - Spanbroek 

 
- Oud Raadslid gemeente Opmeer 
- Vrijwilliger HOSV 

- Vrijwilliger Kolfvereniging 

 

 
7. Herman ter Veen – Hoogwoud 

 
- 12 jaar gemeenteraadslid gemeente Opmeer 

- 6 jaar bestuursvoorzitter PvdA De Koggen 

- Directeur Sense Organisatie & Coaching (SportFair, 

Ideeëntheater, Bootcamp,  Obstacle Run, Congressen en 

Evenementen) 

 

 

 
8.  Ruud Heijtink - Opmeer 

 
- Wethouder Financiën (2010 – 2018) en      

Participatiewet (2014 -2018) 
- Regiomanager ArboNet 
- Penningmeester Kerstactie West-Friesland 
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