Visserij
Visserijlobby
De visserijlobby krijgt hoge prioriteit. In de commissie, waarin
visserijzaken aan de orde komen, wordt de agenda van de
vaste Kamercommissie van LNV gevolgd, zodat duidelijk is
welke zaken spelen.
De commissie gaat periodiek het overleg aan met de PO
zodat er samenhang ontstaat in de visserijlobby en er één
vuist kan worden gemaakt richting Brussel.
Door het opstellen van een contactenlijst kunnen de juiste
mensen met elkaar in contact worden gebracht.
IJsselmeerafslag
Uitgangspunt is dat de IJsselmeerafslag voor Urk behouden
blijft en geëxploiteerd wordt door de gemeente. Onderzocht
wordt in hoeverre de IJsselmeerafslag gebruikt kan
worden voor promotie van de visserij, waardoor de afslag
aantrekkelijker wordt voor een grotere groep gebruikers. Te
denken valt aan het realiseren van een versmarkt en/of het
inrichten van een visserij-informatiecentrum.

Welzijn en Cultuur
Jeugd
De gemeente staat open voor particuliere initiatieven die zich
richten op verantwoorde uitgaansmogelijkheden voor de
oudere jeugd.
Jeugdhonken
De beleidsregels, die zijn opgesteld ten aanzien van de
jeugdhonken, worden consequent gehandhaafd.
Cultureel erfgoed
Het historische karakter van Urk dient behouden te blijven en
zo mogelijk te worden versterkt. Er wordt opdracht gegeven
om een plan te maken voor de aanleg van een loopsteiger
langs het dammetje.
Zwembad
Onderzocht wordt waar en hoe een therapeutisch bad voor
gehandicapten gerealiseerd kan worden. Verder zal een visie
over de toekomst van het bestaande zwembad ontwikkeld
worden.

Veiligheid
Veiligheid Torenstraat
In samenspraak met partners als bij voorbeeld Bezorgd Urk en
de politie wordt nagegaan hoe het toezicht in het oude dorp
versterkt kan worden. De mogelijkheid van het aanbrengen
van camera’s in het openbare gebied maakt daarvan
onderdeel uit.

Brede school
De gedachte van een brede school, waarin diverse disciplines
onder één dak worden gebracht, wordt losgelaten. Bezien
wordt of de betreffende onderdelen afzonderlijk kunnen
worden gerealiseerd. Dit is vooral ingegeven om de snelheid
te bevorderen. Koppeling van zaken is een groot afbreukrisico
voor dergelijke projecten.
Grote speeltuin
Er wordt voortvarend gewerkt aan de plannen voor de aanleg
van een grote speeltuin. Het streven is dat de grote speeltuin
in deze raadsperiode wordt gerealiseerd.
Minimabeleid
De gemeente heeft oog voor de zwakkeren in de
samenleving en voert een actief minimabeleid.

“Zeilen bijzetten”
COALITIEAKKOORD 2010 - 2014

Inleiding

Financiën

De gemeenteraad vervult in het duale bestel drie rollen,
een volksvertegenwoordigende, een kaderstellende en
een controlerende rol. Dit coalitieakkoord is vanuit de
kaderstellende rol geformuleerd met als doel thema’s te
benoemen die in de periode 2010 - 2014 tenminste aan
de orde moeten komen.

Bezuinigingen
De gemeente krijgt in deze raadsperiode te maken met
forse bezuinigingen van het Rijk. Dit heeft gevolgen voor de
financiële positie van de gemeente. Om deze bezuinigingen
het hoofd te kunnen bieden, wordt in eerste instantie
gekozen voor de zogenaamde kaasschaafmethode, waardoor
de financiële pijn eerlijk over alle terreinen wordt verdeeld.
Vooralsnog wordt het welzijnsbeleid in de meest ruime zin
van het woord van deze bezuinigingsoperatie uitgesloten.

Het akkoord is opgesteld door de partijen die betrokken
zijn geweest bij de collegeonderhandelingen, te weten
ChristenUnie, Hart voor Urk en SGP.
De partijen zijn er zich van bewust dat de financiële
mogelijkheden beperkt zijn. De zaken die benoemd worden,
zullen dan ook uitgewerkt worden met inachtneming van
de financiële mogelijkheden.
De coalitiepartijen hebben er voor gekozen het coalitieakkoord beknopt te houden. ChristenUnie, Hart voor Urk en
SGP hebben in de besprekingen vertrouwen in elkaar
uitgesproken en de samenwerking zal dan ook in hoge mate
daarvan uitgaan.
Het college krijgt de opdracht een collegeprogramma te maken
dat uitgaat van de partijprogramma’s van ChristenUnie,
Hart voor Urk en SGP.
In gang gezet beleid, zoals onder andere weergegeven in de
strategische lijst en in het raadsprogramma “Koersvast”, wordt
voortgezet, tenzij in dit coalitieakkoord daarvan afgeweken
wordt dan wel in de komende periode door de coalitie
bepaald wordt dat daarvan afgeweken wordt.
Hét kompas voor het bestuur van Urk is Gods Woord.
De christelijke waarden en normen zijn richtinggevend.
ChristenUnie, Hart voor Urk en SGP spreken de hoop en
verwachting uit dat zij de komende periode met elkaar en
met de andere partijen op constructieve wijze en met respect
voor elkaar de gemeente zullen besturen.

Werken
Havenplannen
Ontwikkeling van nieuwe plannen op het haventerrein moet
gebaseerd zijn op een blanco situatie. Dit betekent dat de
overeenkomst met de projectontwikkelaar Farus op een
correcte wijze afgehandeld moet worden. Daarna kunnen
nieuwe plannen worden ontwikkeld, waarin bedrijvigheid,
recreatie en toerisme centraal staan. Bedrijvigheid zal dan met
name aan de oost- en zuidzijde worden gesitueerd. Om het
werken op het haventerrein veilig te stellen en te bevorderen,
worden er op het haventerrein geen woningen gerealiseerd.

Dekking
Uitgangspunt bij het financiële beleid is dat structurele lasten
worden gedekt met structurele middelen.

Buitendijkse haven
Het bedrijfsleven moet het initiatief nemen bij de aanleg
van een buitendijkse haven. De rol van de gemeente is
faciliterend. Vooraf moet duidelijk zijn welke bedrijven zich
committeren aan de buitendijkse haven en bereid zijn te
investeren in dit project.

Ter stimulering van bepaalde eenmalige of kort durende
activiteiten worden incidentele subsidies verleend. Dit zijn
projectsubsidies.

Derde brug over de Urkervaart
De derde brug over de Urkervaart wordt aangelegd op de
plaats zoals aangegeven in de structuurvisie. De gemeente
spant zich maximaal in om de streefdatum te halen.

Wonen
Woningbouw
De gemeente streeft naar voldoende aanbod van betaalbare
woningen. Om starters op de woningmarkt een maximale
kans te geven wordt met name aandacht besteed aan de
mogelijkheid van huurkoopwoningen.
Verkeersproblematiek oude dorp
Aan het begin van de raadsperiode wordt aandacht besteed
aan de parkeer- en verkeersproblematiek in het oude dorp.
Bij het zoeken naar oplossingen worden de bewoners van het
oude dorp betrokken. Moeilijke keuzes om de situatie in het
oude dorp te verbeteren, worden daarbij niet uit de weg gegaan.

Subsidies
Bij het subsidiebeleid is beleidsgestuurde contractfinanciering
uitgangspunt. De gemeente sluit met voor subsidie in aanmerking komende instellingen contracten, waarin meetbare
doelstellingen worden opgenomen. Nakoming van de
gemaakte afspraken wordt periodiek geëvalueerd.

Inkoopbeleid
In het kader van de bezuinigingen wordt het gemeentelijk
inkoopbeleid nog een keer tegen het licht gehouden.
Het verstrekken van onderzoeksopdrachten aan externe
adviseurs wordt beperkt tot die gevallen, waarin het absoluut
noodzakelijk is en de kennis niet of onvoldoende binnen de
ambtelijke organisatie aanwezig is. Dit wordt vooraf met de
gemeenteraad besproken.
Het vastgestelde inkoopbeleid moet strikt nageleefd worden.
Bezien moet worden waar door bundeling van opdrachten
financieel voordeel kan worden behaald.
Werkgroep
Eén keer per jaar neemt een werkgroep vanuit de gemeenteraad een programma van de begroting door. Doel daarvan
is om de op dat programma drukkende kosten inzichtelijk te
maken.
Huisvesting
De huisvesting van de buitendienst kan in het huidige gebouw
geschieden. Plannen voor nieuwbouw voor huisvesting van
de buitendienst zijn in deze raadsperiode niet aan de orde.
Wijkvoorzieningen
In alle toekomstige bestemmingsplannen worden de
wijkvoorzieningen, zoals speeltuintjes, wijkplein, sportveldjes,
e.d. meegenomen in de exploitatie.

