Algemene beschouwingen P.v.d.A.
De PvdA constateert dat het beleid van het huidige college aanmerkelijk helderder en opener
is geworden.
Probleem zaken, welke al veel te lang lopen, worden zo veel mogelijk opgelost, of er wordt
naar de betrokkenen duidelijk over de voortgang gecommuniceerd.
Ook aan ons pleidooi in de vorige algemene beschouwingen, voor regelmatige inspraak en
voorlichting en gebruik te maken van de inbreng is redelijk voldaan.
Programma 0 Bestuur.
De elektronische dienstverlening gaat een grotere rol vervullen in de dienstverlening aan de
burgers. We zullen er echter aan moeten denken dat voor (meest oudere)
burgers zonder computerkennis de dienstverlening op niveau gehandhaafd blijft.
Overigens maken we ons zorgen over de kosten van de diverse systemen.
Ervaringen van vergelijkbare projecten laten vaak zien dat de kosten veelal onbeheersbaar
worden.
Als PvdA vinden we dat de bewaking van de wensen en daarmee gepaard gaande kosten op
college niveau dient plaats te vinden.
Wij vinden dat de raad regelmatige rapportage van de kosten en prognoses van dit project
behoort te krijgen.
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat.
De PvdA kan zich opnieuw goed vinden in de voorstellen van het college om het verkeer en
de verkeersveiligheid een hoge prioriteit te geven.
Door de werkzaamheden aan de N242 is de Schermer de afgelopen tijd moeilijk bereikbaar
geworden en is de druk op de wegen in de Schermer verder toe genomen.
Door de onoverzichtelijke situatie en de filevorming bij de toegang tot de N242 is er forse
toename van sluipverkeer opwegen in de Schermer die daar tot voor kort nauwelijks hinder
van hadden. (dit is met name in de spitstijd, echter ook overdag zijn wegen aanzienlijk
drukker)
Hopelijk wordt de planning voor de oplevering van de N242 in februari 2008 gehaald, indien
echter geen aanvullende verkeersremmende maatregelen genomen worden in de
toegangswegen naar de Schermer zal de verkeersdruk op de wegen in de Schermer hoog
blijven.
Recentelijk vernamen wij dat de provincie de extra beveiliging aan de fietstunnels wil laten
vervallen. Wij als PvdA zijn hier niet blij mee, verzoeken het college dan ook druk uit te
oefenen op het provinciebestuur. Als PvdA hebben wij reeds een brief gezonden aan onze
fractie inde provincie.
We verwachten namelijk dat door toename van het forensenverkeer de verkeersdruk na
verbetering van de N242 op termijn weer zal toenemen.

De PvdA is dan ook voorstander van de verplaatsing van de rotonde Oterlekerweg en
Noordervaart richting het gemeentehuis met aansluitend een ontsluitingsweg om
Stompetoren.
Hierdoor kan het deel Oterlekerweg in de dorpskern van Stompetoren autoluw gemaakt
worden.
Uiteraard zal dan ook de verkeersdruk op Zuid Schermer structureel verminderd dienen te
worden.
De PvdA vind wel dat duidelijk moet zijn wat de verplaatsing van de rotonde voor de
toekomstige winkels betekend.
Indien winkels door een bijna afsluiting van de Oterlekerweg in het dorpshart niet
levensvatbaar zullen zijn omdat zij onvoldoende bereikbaar worden zullen we keuzes moeten
maken.
Wat is belangrijk voor de leefbaarheid van Stompetoren:
Winkels in het dorp of een autoluw dorpshart?
Het toegenomen gemotoriseerd “fun”verkeer (motoren, klassieke auto´s, rally´s, e.d. zorgen in
de weekeinden voor verhoogde verkeersdruk op de smalle dijkwegen.
De PvdA is ook van mening dat we oplossingen voor vermindering van de verkeersdruk
tijdens de spits en in de weekeinden creatief moeten benaderen, waardoor met een klein
nadeel grote voordelen zijn te bereiken t.b.v. de veiligheid, vermindering van de verkeersdruk
en verbetering van de recreatie.
Voer 1 richtingverkeer in voor de Menningmeerweg en de Oostdijk/Grootschermerweg.
Voer 1 richtingverkeer in voor de Molendijk en de Ursemmerweg.
De genoemde wegen worden steeds meer als een racebaan gebruikt.
Het spitsverkeer rem je er behoorlijk mee af en de wegen kunnen ingericht worden met een
fietspad waardoor de veiligheid en de mogelijkheid voor recreatief fietsen verbeteren..
Het nadeel voor aanliggende woningen is voor deze wegen te overzien.
Ook de kosten zijn beheersbaar.
De PvdA verzoekt het college deze optie te onderzoeken.
Het kruispunt bij Oterleek is een onoverzichtelijk kruispunt voor auto-, fiets- en
wandelverkeer uit Oterleek en van de Oterlekerweg.
De PvdA is van mening dat het kruispunt verkeersveiliger gemaakt dient te worden en dat de
provincie zijn verantwoordelijkheid moet nemen.
Eventueel is een uitbreiding van de brug met een fietspaddeel al een verbetering.
Programma 3 economische zaken.
Ontwikkelingen ijzerwerf Overdie
De PvdA is het eens met zinsnede over de ontwikkelingen van de Ijzerwerf Overdie.
Wij blijven alert op de invulling van het gebied.
Wij zullen geen hoogbouw of volledige bebouwing van de omval accepteren.
Programma 5 cultuur en recreatie.
De PvdA is voorstander van het uitbreiden van wandel- en fietspaden en kleinschalige
recreatieve voorzieningen. Zij kan zich vinden in de standpunten van het college.
Wij verwijzen voor het onderdeel fietspaden naar programma 2.
(1 richting verkeer)

Bij het recreatiegebied Stad van de Zon komt na buitengebruik stelling van een deel van de
Huigerdijk (onderdeel verbetering N242) een z.g. overtoom voor kleine boten.
De PvdA verzoekt het college in overleg met Heerhugowaard te kijken of een koppeling
tussen dit recreatiegebied en het recreatiegebied Schermerpolder mogelijk is.
(fiets-, wandelbrug?) Er is al een wandelpad tussen Oterleek en de JanGlijnisweg.
Wellicht kunnen we een deal maken met Heerhugowaard voor een lening zonder rente en
aflossingsvrij. (grapje?)
Programma 8 ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
De toekomst van het unieke karakter van de Schermer als de meest gave droogmakerij van
ons land staat onder druk.
Het beeldkwaliteitplan en de bestemmingsplannen gaan wel uit van de gedachte dat bij alles
wat je doet in de Schermer met ruimtelijke ordening het unieke landschappelijke karakter
behouden moet blijven, echter de economische druk is groot.
De PvdA is voorstander van de aanwijzing tot beschermd gebied van de Schermer door het
rijk.
Individuele boeren moeten daar niet de dupe van worden.
De PvdA vraagt het college opnieuw maar nu dringend om de provincie en het rijk te
activeren om het door de schermerpartijen gevraagde onderzoek naar de eventuele
verandering van de grondprijzen door aanwijzing van de schermer als beschermd gebied te
houden.
Op dit moment loopt de discussie over het beheer van de Eilandspolder hoog op.
De PvdA blijft vooralsnog bij het standpunt dat de raad reeds eerder ingenomen heeft.
Wij staan achter het Eilandspolderplan om het beheer te verbeteren.
Indien er alternatieven gevonden worden zullen wij die serieus beoordelen.
De PvdA kan zich ook hier goed vinden in de voorstellen van het college genoemd in de
programma´s economische zaken en ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, zoals o.a.:
Geen uitbreiding van het bedrijventerrein.
Woningbouw zoals vastgesteld in de woonvisie met in acht neming van het
beeldkwaliteitplan.
Actualisering van de bestemmingsplannen.
Een actieve rol ( in het bijzonder van de raad) bij de invulling van het Cono-terrein en de
ontwikkelingen bij de Omval en de ijzerwerf Overdie.
Gaarne willen wij over het invullen van het Conoterrein een discussie
We willen niet vooruitlopen op de besluitvorming over het plan de Hulst bij Oterleek, echter
duidelijk kan zijn dat de PvdA niet gecharmeerd is van forse toename van autoverkeer op in
wezen recreatieve wegen.

Als PvdA zijn we blij met de huidige aanpak van de ontwikkeling van de dorpskern van
Stompetoren door het college.
Met name de inventarisering van alle gebeurtenissen en afspraken maakten helder dat er een
nieuwe start nodig was.

De PvdA vindt dat er vaart in de voortgang gehouden dient te worden omdat er al te veel tijd
verloren is.
Met de invulling van de inspraak zijn we content.
Onderwijs
Het college en de raad hebben zich uitgesproken over het feit om 2 brede scholen te willen
vestigen in de grootste kernen Stompetoren en Schermerhorn. In de begroting missen wij de
planning voor de toekomst.
De 6 basisscholen worden op dit moment in stand gehouden op grond van de bepalingen
vanuit de verordening huisvesting onderwijs.
Onderwijs vernieuwt zich voortdurend en wij dienen ons te bezinnen op de vraag of wij nog
op verantwoorde wijze de schoolgebouwen in stand kunnen houden.
In 2003 heeft de gemeente Deloitte & Touche de opdracht gegeven de bestaanskansen van de
scholen te onderzoeken en een advies uit te brengen. Er werden 3 scenario’s uitgewerkt en de
raad heeft zich uitgesproken voor scenario 2: centrale brede netwerkvoorzieningen.
De leefbaarheid in de dorpen blijft gehandhaafd wat aantrekkelijk is voor jonge gezinnen. En
dat vinden we zeer belangrijk. Het onderzoek en de aanbeveling wezen uit dat ieder scenario
voor-en nadelen heeft.
Om de toekomst voor het gekozen model veilig te stellen zullen we wel in gesprek met de
schoolbesturen moeten komen. De deuren zijn dicht en alleen door in gesprek te gaan met
elkaar kunnen we verder. Zo wordt het een sterfhuisconstructie.
Probeer draagvlak bij de scholen en ouders te creëren en vervolgens het contact met de
besturen te herstellen.
Kan wellicht de wooncompagnie meedenken, zeker waar de 2 brede scholen zouden moeten
komen? Een algemene voorziening voor jongeren, school,peuterspeelzaal, kinderdagverblijf,
naschoolse opvang, bibliotheek, dependance arts, ruimte voor een motorisch remedial
teacher?
Zowel in Grootschermer als Stompetoren moeten de bejaardenwoningen binnen niet al te
lange tijd gesloopt worden. Woningen en een multiculturele voorziening? Het overdenken
waard en zeker terugkomend over de patstelling in onderhandeling met de schoolbesturen,
Aktie!

Peuterspeelzalen
In de programmabegroting mis ik een kostenpost peuterspeelzalen (of vallen deze onder de
noemer Kinderopvang? (650) ), zeker nu is vastgesteld door de GGD dat de peuterspeelzaal in
Oterleek heeft afgekeurd als locatie. Ik neem aan de gemeente financiële ondersteuning biedt
bij aanpassingen die nodig zijn om deze locatie weer in verantwoorde staat te brengen.
Wellicht is het zoeken af aanbieden van een ander onderkomen een beter alternatief?
We kunnen er niet meer omheen dat het peuterspeelzaalwerk binnen het integrale jeugdbeleid
een belangrijke en zelfstandige functie heeft. Deze is afgestemd op de ontwikkeling van het
jonge kind en valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Het VNG heeft een aanbeveling gedaan naar de gemeenten waarin zich drie ambitieniveau’s
onderscheiden en waar in een keuze dient te worden gemaakt. Onze gemeente heeft zich
uitgesproken voor ambitieniveau 0. Voor dit niveau is een minimum aan kwaliteitseisen
noodzakelijk op het gebied van de fysieke omgeving, het pedagogisch klimaat en het
management van het peuterspeelzaalwerk.

De laatste maanden is er veel aandacht in de media geschonken aan de plannen van minister
Rouvoet, minister van Jeugd en Gezin, en aan staatssecretaris van onderwijs en kinderopvang
Sharon Dijksma.
Om segregatie in de kinderopvang en de peuterspeelzalen tegen te gaan wil het kabinet de
regelgeving t.a.v. kinderopvang, peuterspeelzalen en voor-en vroegschoolse eductie (V.V.E.)
harmoniseren.
Het gaat er om dat het peuterspeelzaalwerk straks onder de wet Kinderopvang gaat vallen.
Voor het speelzaalwerk zal dezelfde financiële regeling van kracht worden die nu voor de
kinderopvang geldt. Ouders kunnen dan een opvangtoeslag terug ontvangen via het
belastingstelsel. Hierbij is niet van belang of de ouder werkt of niet.
Peuterspeelzalen zijn niet meer weg te denken en worden steeds professioneler. Wij dienen
dan ook als gemeente de peuterspeelzalen te ondersteunen en creatief mee te denken in hun
kwaliteitsverbetering en indien noodzakelijk financieel te ondersteunen.

Financiën.
De begroting geeft voor 2007 een positief saldo te zien de meerjarenbegroting is echter
negatief. Om de goede partner te zijn bij de onderhandelingen over samenwerking of
samenvoeging dienen wij een sluitende begroting te hebben. U geeft aan dit te bewerkstellen
met een extra verhoging van de O.Z.B. met 4%.
Wij zijn het met u eens dat verdere bezuiniging niet zinvol zijn. Wij verwachten echter wel
een lastenverlichting indien in de loop van 2008 een verdere gaande samenwerking met Graft
de Rijp wordt doorgevoerd, dit is niet terug te vinden in de meerjarenbegroting.
U geeft in uw aanbiedingsbrief aan dat per 1 januari 2008 de uitvoering van de WMO op
afstand wordt gezet. De financiele consequentie hiervan kunnen wij ook niet in de begroting
terug vinden. Al met al hebben wij nog een aantal vragen alvorens wij met de extra verhoging
van 4% kunnen instemmen.
Als PvdA maken wij ons grote zorgen over de ontwikkelingen rond de WMO. Door onze
inspanningen, via het project Aangenaam”, zullen steeds meer inwoners een beroep op de
WMO doen. Daar de huidige uitkering via het Gemeentefonds voor de WMO gebaseerd is op
historische gegevens, zullen wij bij een overschrijding de financiering voor eigen rekening
moeten nemen.
Wij verzoeken u dan ook bij evaluatie van de WMO met het Rijk de problematiek van de
kleine gemeenten onder de aandacht te brengen.

P.vd.A.

