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Voorwoord 
 
Inwoners van Drechterland, 
 
Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het regelen van zaken die ons allemaal direct 
aangaan. In ons democratisch bestel kiezen we eens in de vier jaar een gemeenteraad. De 
raad wijst wethouders aan, die samen met de burgemeester het dagelijks bestuur voor haar 
rekening neemt. De gemeenteraad heeft tot taak het bestuur te controleren. Het 
afnemende vertrouwen in de politiek heeft alles te maken met het falen van deze 
controlerende taak. Zowel in de landelijke politiek als lokaal sluiten coalities de rijen. Een 
eigen minister of wethouder afvallen is uit den boze. Oppositie wordt daarmee monddood 
gemaakt.  
De SPD wil dit patroon doorbreken. Met Marcel ten Have en Maartje Tros – van Diepen 
hadden wij de afgelopen raadsperiode twee uitstekende raadsleden die voortdurend 
hebben gehamerd op transparantie van de besluitvorming. Voor de komende raadsperiode 
hopen wij op uitbreiding van de fractie. Wij hebben daar uitmuntende kandidaten voor. Op 
onze kieslijst staan diverse Drechterlanders die het werk van onze fractie steunen.  
Wij zijn bereid zitting te nemen in het gemeentebestuur. Maar de SPD belooft dat wij onze 
principes niet zullen verloochenen. Wij zullen blijven opkomen voor het recht van de 
inwoners van Drechterland op eerlijke en transparante besluitvorming. Onze raadsleden 
zullen loyaal samenwerken binnen het kader van het partijprogramma en samen gemaakte 
afspraken, zonder harde fractiediscipline. Wij blijven open staan voor signalen van de 
burgers. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 kiest u voor de volgende vier 
jaar de gemeenteraad van Drechterland. Onze oproep is: Ga in ieder geval stemmen! Laat 
uw stem meetellen. Zorg dat het gemeentebestuur u vertegenwoordigt. 
 
STEM SENIORENPARTIJ DRECHTERLAND! GEEF OUDEREN EEN STEM! 
 
Dr. Erik de Graaff, voorzitter SPD 
 
 

Het SPD-verkiezingsprogramma in 10 kernpunten: 
 
1. Actief woningbouwbeleid. De gemeente neemt de regie bij het ontwikkelen van projecten. 
2. Voldoende betaalbare woningen, met aandacht voor starters en senioren. 
3. Inzetten op zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid; saamhorigheid en betrokkenheid 

nastreven. 
4. Verkeersveiligheid aanpakken met solide en duurzame oplossingen 
5. Het landschap koesteren; evenwicht tussen wonen, werken en recreëren.  
6. Een zorgvuldig afgewogen aanpak voor alternatieve energievormen voor de toekomst. 
7. Goede voorzieningen in het sociale domein: mensen moeten worden geholpen te krijgen 

waar ze recht op hebben. 
8. Het bevorderen van de mobiliteit met veilig en betaalbaar openbaar vervoer met 

innovatieve technieken 
9. Gemeentefinanciën op orde; tekorten niet afwentelen op de burgers. 
10. Geen afgedwongen fusie van SED-gemeenten. 
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1. Inleiding 

De politieke verhoudingen in Nederland zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. De oude 
tegenstellingen tussen Links, rechts en confessioneel verliezen hun betekenis. Het 
vertrouwen tussen de overheid en de burgers is beschadigd. Juist op het niveau van de 
gemeente moeten we werken aan het herstel van dit vertrouwen. De gemeente moet niet 
alleen de juiste beslissingen nemen voor haar inwoners, maar moet ook duidelijk en open 
uitleggen hoe het beleid tot stand komt. Steeds meer mensen geven daarom bij 
gemeenteraadsverkiezingen hun vertrouwen aan een lokale partij.  
De Senioren Partij Drechterland (SPD) bestaat uit een enthousiaste en betrokken groep 
inwoners van deze gemeente. Wij hebben twee raadsleden die worden gesteund door een 
actieve groep leden.  De inzet is het opkomen voor de belangen van de inwoners van 
Drechterland. Gemeentepolitiek gaat over praktische zaken die ons allemaal raken, zoals 
verkeer, wonen, zorg en welzijn, veiligheid en gemeentebelastingen.  
De SPD is opgericht in 2012 omdat wij vonden dat er binnen de gemeente Drechterland een 
nieuwe onafhankelijke partij nodig was die o.a. de belangen van senioren en zwakkeren zou 
vertegenwoordigen en ook kan bijdragen bij het verkleinen van de kloof tussen burgers en 
de gemeente d.m.v. het ook aandragen van kleine initiatieven op lokaal niveau. We hebben 
meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en 2018 en we zijn momenteel met 
twee raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad. De laatste jaren hebben wij 
constructieve oppositie gevoerd waarbij wij met talloze moties en amendementen hebben 
aangedrongen op openbaar en fair beleid. Wij zijn zeker bereid in coalitieverband onze 
standpunten in te brengen. Maar wij vinden dat er een open bestuurscultuur moet komen, 
waarin ook serieus aandacht wordt gegeven aan standpunten van partijen die geen deel 
uitmaken van de coalitie.  
Wij komen op voor de belangen van alle burgers in Drechterland. Wel zullen wij ons als 
eerste hard maken waar de belangen van de senioren en/of de zwakkeren ondergesneeuwd 
dreigen te raken. Wij staan voor een sociaal, eerlijk en transparant beleid voor iedereen. Het 
is belangrijk dat de mensen die voorzieningen nodig hebben ze ook daadwerkelijk kunnen 
krijgen. Wij willen de kloof tussen gemeente en inwoners zo klein mogelijk houden.  
Wij streven naar behoud van de kernen en versterking van de leefbaarheid in de dorpen, dit 
d.m.v. voldoende (groen- en recreatie) voorzieningen, werkgelegenheid en veiligheid. Een 
veilig, leefbaar, mooi, gezellig Drechterland waarin ook de kleine dingen het verschil kunnen 
maken. Dit doen we samen, met en voor elkaar. Wij steunen ongeruste inwoners bij het 
verkrijgen van de juiste hulp, ondersteuning of informatie binnen de gemeente om 
bepaalde zaken te realiseren.  
De afgelopen jaren hebben wij ons sterk gemaakt voor lokale initiatieven. Wij hebben extra 
aandacht gevraagd voor onveilige verkeerssituaties, zoals de Torenweg en de Houterweg. 
Ook hebben wij ideeën aangedragen rondom onveilige verkeerssituaties in Westwoud en 
Hoogkarspel. Wij hebben aandacht gevraagd voor problemen met drank- en drugs- en 
medicijnengebruik en voor de rubberkorrels in de kunstvoetbalvelden of speelplaatsen. De 
eenzaamheid onder ouderen maar ook onder jongeren heeft onze aandacht. Wij zijn 
tevreden dat dit inmiddels ook aandacht van de gemeente heeft gekregen.  
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We hebben een positief aandeel geleverd aan de opwaardering van het haventje in 
Wijdenes en wij hebben eraan bijgedragen dat er vis- en parkeerplaatsen zijn gekomen voor 
mindervaliden. Ook de (te) hoge salarissen van ambtenaren hebben wij onder de aandacht 
gebracht en de onveilige situatie in de gemeente rondom de AED vanuit de EHBO. Wij 
schromen niet om bij grote projecten, zoals de aanleg van de N307, onze opvattingen 
duidelijk naar voren te brengen, zeker als het de gezondheid van omwonenden betreft.  
We zouden nog veel meer zaken kunnen opsommen. Laat het duidelijk zijn: wij maken ons 
hard voor zeer uiteenlopende grote en kleine onderwerpen. Het zijn soms de kleine dingen 
die het verschil maken. 
Het voorliggende verkiezingsprogramma geeft de uitgangspunten van ons beleid weer. In de 
geest van dit programma zullen wij reageren op nieuwe situaties. Het programma heeft vier 
hoofdstukken, zijnde de belangrijkste pilaren van het gemeentebeleid: 1. Sociaal domein, 2. 
Ruimtelijke planning wonen en infrastructuur, 3. Financiën en 4. Energietransitie. 
 
2. Sociaal Domein 

Het sociaal domein staat bij ons centraal. Het gaat om hulp en ondersteuning voor de meest 
kwetsbaren in onze gemeente. Wat betreft de financiën en kwaliteit van de hulpverlening 
staat de gemeente voor een grote uitdaging. Sinds 2015 is de aanbesteding naar de 
gemeenten gegaan. Dit is voor veel gemeenten een grote uitdaging. De gelden die het rijk 
beschikbaar stelt, blijken vaak niet voldoende om de uitgaven te dekken.  
 
2.1. Uitbesteding zorg 
Gemeenten zoeken manieren om besparingen door te voeren en meer eisen te stellen aan 
zorgaanbieders. Een voorbeeld is het project ‘resultaatgericht werken’. Het mag dan mooi 
klinken, echter blijkt dat dit voor veel zorgaanbieders juist een dusdanige administratieve 
druk geeft dat het ten koste gaat van het werk zelf. Als Seniorenpartij Drechterland zien wij 
graag dat er wél gelet wordt op de resultaten maar niet dat dit zou moeten leiden tot 
dusdanig veel rapportages en administratieve druk waardoor de kwaliteit van de zorg 
ondergeschikt raakt. Zorg blijft maatwerk en wat ons betreft verdient het aandacht dat de 
interne professionals die over de inkoop gaan voldoende geschoold zijn én werkervaring 
hebben in de (jeugd)zorg zelf. Op deze manier kunnen we met elkaar waarborgen dat er 
geen keuzes gemaakt worden op basis van onrealistische doelen. Een goed voorbeeld is het 
uitbestedingstraject rondom Horizon. Dat laat zien dat met het inkopen van kwalitatief 
goede zorg ook kan worden bespaard. 
 
2.2. Preventie 
In het sociaal domein staan de financiële beslissingen meestal centraal. Maar om effectief te 
zijn zouden wij met elkaar meer moeten inzetten op preventie. Door goed te letten op 
preventie, kan je voorkomen dat kleine problemen groot worden. Als je op tijd mensen kunt 
ondersteunen in een kwetsbare situatie, zorg je ervoor dat het niet té laat wordt opgepakt 
met alle oplopende kosten die daarbij horen. Door mensen in een heel vroeg stadium te 
informeren over zaken en te wijzen waar ze terecht kunnen, kan je voorkomen dat iemand 
die lang eenzaam is allerlei extra klachten ontwikkelt zoals angsten en depressies. Ook 
iemand die te laat ondersteuning krijgt voor een verslaving, kan andere problemen 
ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van financiën en verwaarlozing. Wij pleiten voor 
een concrete aanpak met prioriteit voor preventie, zowel bij de lichamelijke als de 
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geestelijke gezondheid van jong en oud.  
Het gaat nadrukkelijk om lichamelijke én mentale gezondheid. Een gezonde geest in een 
gezond lichaam: beide aspecten zouden binnen het sociaal domein voldoende aandacht 
moeten krijgen. De Seniorenpartij Drechterland heeft zich al jaren hard gemaakt voor meer 
aandacht én een aanpak voor eenzaamheid, verslavingsproblematiek, 
(v)echtscheidingsproblematiek, ondersteuning voor mantelzorgers en psychische 
gezondheid. Voor de geestelijke gezondheid van senioren is een resolute aanpak tegen de 
eenzaamheid belangrijk, ieder heeft recht op een (sociale) activiteit die bij hem/haar 
aansluit. Daarnaast is bewegen goed voor het lichaam én het geheugen. Onze regio biedt 
veel gezonde voeding en bewustwording over voeding en de positieve effecten hiervan 
bieden voor jong en oud veel voordelen! Steun initiatieven op dit gebied en zorg dat het 
aantrekkelijk wordt eraan deel te nemen. 
De afgelopen jaren was reductie van het gebruik van genotmiddelen, zoals roken, speerpunt 
van landelijk beleid en van ons lokaal gezondheidsbeleid ‘Samen Gezond Leven’. Voorzichtig 
kun je zeggen dat dat effect had. In overeenstemming met landelijke trends zien we in 
Drechterland een structurele afname van roken onder jongeren. Het percentage 
volwassenen dat rookt is de afgelopen jaren echter gelijk gebleven. De Seniorenpartij 
Drechterland wil niet de individuele verantwoordelijkheid t.a.v. leefstijl aantasten, maar wel 
stevig inzetten op beperking van maatschappelijke kosten. De gemeente is bij uitstek in de 
positie om multidisciplinair bij te dragen aan een rookvrije gemeente en een rookvrije 
generatie: als regievoerder in het sociale domein, als spin in het web van zorg, onderwijs en 
ontplooiing, met veel directe contacten met bewoners en instellingen, als inrichter en 
beheerder van, en als handhaver in, openbare en publieke ruimten.  
 
2.3. Jongeren 
De mentale druk voor jongeren is door de corona-maatregelen flink toegenomen. Voor deze 
periode was er al een hoog percentage aan eenzame jongeren. Er zijn in veel dorpen wel 
sportclubs aanwezig, maar dit sluit niet aan bij alle jongeren. De digitale wereld met sociale 
media maakt de druk om op veel gebieden te presteren groter en de contacten anoniemer 
en oppervlakkiger. Veel jongeren raken ondergesneeuwd, mentaal verwaarloosd, 
beschadigd en onzichtbaar. Het hoge alcoholgebruik van jongeren is een groot probleem.  
De Seniorenpartij Drechterland wil dat er laagdrempelige ondersteuning voor de jongeren 
komt. Niet drie keer hetzelfde verhaal hoeven doen om dan zoveel brieven verder een 
afwijzing te krijgen omdat niet aan alle bureaucratische criteria is voldaan.  
 
Daarnaast wil de Seniorenpartij Drechterland actief inzetten op het bereiken van jongeren 
op hun eigen wijze. Jongeren zijn in het politieke en maatschappelijke proces 
ondervertegenwoordigd, omdat de overheid via andere kanalen communiceert. Het aanbod 
moet zich veel meer richten op de verschillende interesses en hobby’s van jongeren om ze 
uit mogelijke isolatie te krijgen. Een veelbelovende aanpak is het opzetten van ‘huiskamer’ 
projecten om jongeren met elkaar in contact te brengen. 
 
2.4 Senioren 
De senioren in onze gemeente verdienen extra aandacht. Het laatste ‘Seniorenbeleid’ vanuit 
de gemeente Drechterland is geschreven voor de periode 2012-2016, ondanks 
herhaaldelijke verzoeken van SPD en toezeggingen hieromtrent is er nog steeds geen 
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nieuwe versie. Wij pleiten voor een uitgebreide seniorennota met specifieke onderdelen die 
aandacht verdienen. De volgende punten moeten daarin aan de orde komen: 

 
1. Activiteiten op maat 
Tegen eenzaamheid en isolatie, vóór geluk en gezondheid. De SPD zal voorstellen 
indienen die er toe bijdragen dat senioren hun leven als optimaal en zinvol ervaren. 
 
2. Ondersteuning in de digitale wereld 
De gemeente moet toegankelijk blijven voor de senioren via een loket. Daar waar 
echt nodig is laagdrempelige ondersteuning in de digitale wereld mogelijk voor 
iedereen. 
 
3. Toegankelijke informatie 
Senioren zouden duidelijk op papier in een goed leesbaar lettertype en grootte de 
activiteiten in de regio moeten kunnen zien. Evenals toegang en contactgegevens 
van lokale ondersteuning. 
 
4. Wonen 
Wij zien graag dat er genoeg seniorenwoningen gebouwd worden, die aansluiten bij 
de ruimten en afstanden tot voorzieningen die wenselijk zijn. Ook zouden wij graag 
zien dat de gemeente zich actief inzet voor de ontwikkeling van betaalbare 
woonvormen met sociale functionaliteit voor ouderen, zoals een  ‘Knarrenhof’. 
 
5. Verzorging en ondersteuning 
Senioren zouden snel toegang moeten krijgen tot ondersteuning die kwalitatief goed 
is. Actief kunnen er vrijwilligers ingezet worden, daar waar het kan en wenselijk is.  
 
6. Aandacht voor armoede 
Vaak wordt gezegd dat het de rijkste generatie is, dat gaat zeker niet altijd op. Veel 
senioren moeten rondkomen van een AOW en klein pensioen. Daar waar de 
gemeente financieel kan ondersteunen, kwijtschelden en ontlasten moet dat 
aandacht krijgen. 
 
7. Veiligheid 
Senioren zijn helaas een doelgroep op wie fraudeurs zich dikwijls richten. Aandacht 
en aanpak hiervoor is nodig, om zowel digitaal als via de deur het gevoel van 
veiligheid te vergroten.  
 
8. Dementie 
Drechterland heeft het predicaat ‘dementievriendelijke’ gemeente. De 
Seniorenpartij Drechterland ziet graag dat er actief wordt ingezet op preventie van 
deze ziekte, via bewegen, muziek en informatie. 
 
9. Ontlasten mantelzorgers 
Veel mantelzorgers zijn fysiek en/of mentaal vaak overbelast. Er moet ondersteuning 
ook voor hen zijn, zij moeten hun verhaal kwijt én er ook even uit kunnen en durven. 
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2.5. Schuldhulpverlening 
Financiële problemen komen voor bij jong en oud. Mensen die financiële problemen 
hebben schamen zich vaak. De gevolgen van financiële problemen strekken zich vaak uit 
naar andere gebieden. De gemeente zou ervoor moeten zorgen dat een eventueel 
schuldhulpverleningstraject zo snel mogelijk van start kan om problemen niet onnodig op te 
laten lopen. Vooral vinden wij in deze problematiek dat de gemeente vol in moet zetten op 
preventie! Hoe meer financiële problemen, hoe langer nodig om eruit te komen. Daarom, 
leer jongeren zo vroeg mogelijk basiskennis over geld, belasting en uitgaven. Neem de taboe 
weg en leg -voor alle leeftijden- concreet uit waar zij laagdrempelig terecht kunnen bij 
beginnende financiële problemen 
 
3. Ruimtelijke planning wonen en infrastructuur 

3.1. Wonen 
Er dient voor Drechterland (bij voorkeur in samenwerking met omliggende gemeenten) een 
concreet woningbouwplan te komen. Landelijk gezien heeft de Rijksoverheid de 
volkshuisvesting (net als zovele onderwerpen) toebedeeld aan provincies en vooral 
gemeenten. Dit zonder de benodigde budgetten, iets dat we inmiddels ook herkennen. De 
woningnood is in heel Nederland groot. Het vinden van een betaalbare koop- of huurwoning 
is voor veel mensen een haast onmogelijke opgave geworden.  
De SPD meent dat het roer nu om moet. De huidige bouwplannen in Drechterland zijn 
onvoldoende. Nu de Rijksoverheid laat afweten, moeten gemeenten het heft in eigen 
handen nemen. Er moeten alleen al in Drechterland ruim 1500 woningen worden 
bijgebouwd. Hoewel we Drechterland natuurlijk niet willen volbouwen (er moet voldoende 
ruimte overblijven voor landbouw, recreatie etc.) is er nog voldoende ruimte. 
In Hoogkarspel kan aan de overzijde van de spoorlijn, naast het station, een nieuwe wijk 
worden gebouwd. Gedacht kan worden aan plm. 1000 woningen, daarvoor is ruimte 
genoeg. Voordeel van deze locatie is dat deze vlakbij voorzieningen, waaronder het station, 
is gelokaliseerd. Ook in Westwoud kan de huidige nieuwbouwlocatie nog flink worden 
uitgebreid. Maar ook in de andere kernen moeten huizen worden bijgebouwd. Ook 
daarvoor kan voldoende ruimte worden gevonden. 
Voor grotere bouwprojecten, zoals in Hoogkarspel, kan gebruik worden gemaakt van 
subsidie van de Rijksoverheid. Zo kan bij (duurzame) bouwprojecten van minimaal 500 
woningen tot uiterlijk 2023 een aanvraag worden ingediend bij het Stimuleringsfonds 
woonsubsidie. Om daarvoor in aanmerking te komen is een voortvarende aanpak nodig.  
Daarnaast dient de gemeente individuele initiatiefnemers die een duurzaam bouwproject 
willen realiseren, positief tegemoet te treden en te helpen (mits deze projecten voldoen aan 
onder meer provinciale vereisten). 
Het college dient voor wat betreft woningbouw het heft meer in eigen hand te nemen en 
aan het roer te gaan staan door zelf bouwlocaties te ontwikkelen en het bouwproces zelf 
vorm  te geven. Dat betekent op hoofdlijnen voor Drechterland: 

1. Het maken van een concreet woningbouwplan, waarbij in Drechterland locaties 
worden geselecteerd voor woningbouw.  

2. Per locatie wordt bezien aan welke woningen daar behoefte is. Koop/huur, sociaal / 
vrije sector huur, senioren, starters etc. Er is veel vraag naar kleinschalige woningen 
voor senioren, appartementen. Aan woonvormen voor senioren, zoals een 
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‘Knarrenhof’, dient bijzondere aandacht te worden besteed. Onderzoeken wijzen uit 
dat hiervoor onder senioren grote belangstelling bestaat. Deze woonvorm past ook 
in het gegeven dat ernaar wordt gestreefd dat ouderen langer zelfstandig blijven 
wonen. ‘Tiny houses’ is een andere nieuwe trend. Hierbij worden de woonfuncties 
teruggebracht tot een minimale oppervlakte. Voor jongeren en starters kan deze 
woonvorm interessant zijn.  

3. De gemeente ontwikkelt een visie op grondpolitiek en gaat zo nodig grond aankopen 
voor vernieuwende initiatieven. 

4. Ter uitvoering van woningbouwplannen worden ontwikkelaars, bouwbedrijven etc. 
gevraagd met plannen te komen. Zo nodig verstrekt de gemeente zelf opdracht aan 
aannemers om bouwprojecten te realiseren. Lokale initiatieven tot realisering van 
duurzame bouwprojecten worden gestimuleerd. 

5. Er wordt samenwerking gezocht met woningbouwverenigingen voor het beheer van 
huurwoningen, alsmede de inning van huurgelden. 

6. Financiering van deze plannen kan door geld lenen op de kapitaalmarkt. Aflossing 
van leningen geschiedt door verkoop van huizen aan particuliere kopers en het innen 
van huurgelden van huurders. 

Een uitgewerkt plan zoals hierboven beschreven is noodzakelijk om te komen tot voldoende 
betaalbare woningen in Drechterland. Samenwerking met omliggende gemeenten in een 
dergelijk plan ligt voor de hand. Maar zo nodig moet Drechterland hierin zijn eigen weg 
durven te gaan. De portefeuillehouder wonen dient hierover lokaal regie te nemen. De 
alliantie in Oosterblokker heeft via vitale dorpen terugkoppeling gegeven over 
woningwensen en daarover veel in kaart gebracht. Tot op heden is daarmee echter niets 
gedaan. 
Onze partij maakt zich er ook hard voor dat starterswoningen gebruikt zouden moeten 
worden voor starters of gezinnen. Het gebeurt in onze gemeente te vaak dat deze woningen 
aan vier, vijf verschillende individuen verhuurd worden. Individuen die ook nog door hun 
tijdelijke verblijf geen deel uitmaken van de lokale maatschappij. Deze wijze van verhuur is 
niet toegestaan in de gemeente, naast het sociale aspect drijft het ook de woningprijzen 
omhoog. Door hier stevig op te controleren, zullen deze woningen minder aantrekkelijk 
worden voor beleggers en zullen zij in handen komen voor degenen voor wie deze 
woningen nu bedoeld zijn: starters en/of gezinnen.  
 
 
3.2. Infrastructuur 
Binnen Drechterland bestaan diverse problematische situaties, waarbij bewoners 
stelselmatig verkeersoverlast ondervinden, zoals het vrachtverkeer op de Noorderdracht.  
Dergelijke situaties duren al veel te lang, zonder uitzicht op een oplossing. 
Deze overlastsituaties dienen structureel te worden opgelost, waar nodig in samenwerking 
met omliggende gemeenten. Als hiervoor de aanleg van een beperkt aantal nieuwe wegen 
en/of ontsluitingen nodig is, dient de hiervoor benodigde financiële investering te worden 
gedaan. Het is momenteel mogelijk om tegen gunstige condities geld te lenen op de 
kapitaalmarkt. Als kan worden samengewerkt met omliggende gemeenten, kunnen kosten 
worden gedeeld. 
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Naast de andere knooppunten in Drechterland, dient de Nieuweweg in Hoogkarspel te 
worden ontlast. De SPD heeft zich in het verleden ingespannen voor de aanleg van 
tractorstroken in de N 307, maar helaas is dat plan door de provincie getorpedeerd. Een 
parallelweg aan de oostkant van Hoogkarspel lijkt voor nu de enige optie om de Nieuweweg 
definitief te ontlasten.  
 
3.3 Veiligheid in Drechterland 
Veiligheid, thuis en op straat, staat voorop. De SPD zet zich daar ten volle voor in. Veiligheid 
is een onderwerp dat iedereen aangaat.  We willen allemaal veilig zijn in zijn ons eigen huis 
en op straat. Mede door inzet van de SPD komen er nu camera’s op de stations tussen 
Enkhuizen en Hoorn. Dus ook in Hoogkarspel. Dat wordt hoog tijd. Men moet zich veilig 
voelen op het station en de fiets kunnen stallen zonder dat deze vernield wordt. De SPD 
ijvert ook voor camerabewaking in het centrum. Dit zou ook kunnen door mobiele camera’s 
die op verschillende plaatsen in de gemeente kunnen worden ingezet.  
Ook het toezicht door BOA’s die onmisbaar zijn in onze gemeente en een goede aanvulling 
zijn op de politie is de afgelopen tijd uitgebreid. Inmiddels zijn twee BOA’s in vaste dienst en 
zijn hun arbeidsuren uitgebreid naar 24 uur per persoon. Dat is winst, maar de SPD-fractie 
wil meer toezichthouders in Drechterland aanstellen en zal zich daar de komende 
raadsperiode voor (blijven) inspannen. Tegen iedereen de veiligheid in onze gemeente in 
gevaar brengt dient preventief dan wel – als het niet anders kan – repressief te worden 
opgetreden.  
Een ander aspect van veiligheid is goede en werkende straatverlichting. Er zijn wegen in 
Drechterland waar de verlichting ontbreekt of beter kan. Zoals de Torenweg in Venhuizen. 
Ook daar zullen wij ons hard voor maken, zoals we reeds eerder hebben gedaan. Hetzelfde 
geldt voor veilige wegen en fietspaden. De SPD stelt regelmatig vragen over de 
verkeersoverlast in Drechterland en komt met voorstellen om dit op te lossen. 
Tenslotte zal de SPD de talrijke initiatieven tot tegengaan van ondermijning van harte 
ondersteunen en in naam van alle inwoners blijvend monitoren.  Voor tegengaan van 
ondermijning dient niet alleen bij de politie, maar ook bij de SED-gemeenten, voldoende 
bekwaam personeel te worden ingezet.  
 
    
4. Financiën  

4.1 Terugblik op periode 2018-2022 
We hebben in financieel opzicht een turbulente raadsperiode achter de rug, denk daarbij 
aan de steeds maar oplopende kosten voor de gezamenlijke ambtelijke organisatie SED 
(Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland), de coronacrisis en voor de burger fors hogere 
lasten (8%) voor de gemeentelijke belastingen en afvalstoffenheffingen. Wij als 
seniorenpartij hebben geprobeerd de lasten minimaal gelijk te houden maar dat is ons 
helaas niet gelukt. Meerdere coalitie partijen hadden dit ook beloofd in hun 
verkiezingsprogramma’s, maar ze zijn deze belofte niet nagekomen. De financiële reserves 
in het gemeentelijke huishoudboekje dalen zorgwekkend. De gemeente Drechterland is de 
afgelopen periode duidelijk in financieel zwaar weer terecht gekomen. 
 
 
4.2. Een sluitende en wendbare begroting 
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De SPD vindt het belangrijk dat de inwoners van Drechterland op eenvoudige wijze de 
begroting kunnen volgen. Wij vinden dan ook dat de communicatie van de gemeente naar 
de burger sterk moet worden verbeterd - er een z.g. burgerbegroting (papier en digitaal) 
moet komen. In zo’n stuk wordt op eenvoudige wijze aan de burgers uitgelegd wat er met 
het belastinggeld gaat gebeuren. De SPD meent dat met een dergelijke begroting de 
betrokkenheid van de burger bij het bestuur van de gemeente Drechterland zal toenemen 
en dat is een goede zaak. 
Om op de lange termijn de begroting van de gemeente Drechterland sluitend te houden 
dienen wij ervoor te zorgen dat de begroting enige flexibiliteit en wendbaarheid heeft, 
zodat we beter kunnen anticiperen op veranderingen. Er is dan meer ruimte om keuzes te 
maken op het gebied van bezuinigingen en investeringen dan bij een ‘dichtgetimmerde’ 
begroting met veel vaste posten. 
 

1. Voorkom een vastlopende begroting door kosten flexibeler te maken en keuzes te 
maken in plaats van kosten te stapelen en door te sparen. 

2. Vergroot efficiency door het doelmatiger organiseren van de dienstverlening. Zorg 
waar nodig voor bijscholing van de uitvoerende ambtenaren. 

3. In samenwerking met de gemeenten in Nederland blijven vragen om verhoging van 
de rijksbijdragen aan het gemeentefonds. 

4. Het aantal dure onderzoeken door externe bureaus moet binnen de perken blijven. 
Ook het inhuren van externen door de gemeentelijke organisatie dient te worden 
beperkt. 

5. De gemeente sluit geen ingewikkelde transacties, die zij niet kan overzien en 
waaraan grote financiële risico’s kleven 

 
 4.3. Kosten SED  
Een van de grotere kostenposten op de gemeentelijke balans is de SED (ambtelijke fusie de 
gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) Deze fusie is in 2015 tot stand 
gekomen, met als belangrijk oogmerk om kosten te besparen op de administratieve 
huishouding van de 3 gemeenten. Het tegendeel blijkt waar, over de afgelopen jaren 
werden wij jaarlijks geconfronteerd met forse overschrijdingen van de jaarlijks begrote 
budgetten voor de SED. 
Door deze extra kosten is er de laatste jaren fors ingeteerd op AV (algemene reserves) van 
de gemeente Drechterland. In het lijstje van financieel gezonde gemeenten zijn we al gezakt 
en bij de buurgemeenten staat het er nog veel slechter voor. Door deze verslechterende 
financiële situatie zou de provincie ons kunnen dwingen algeheel te fuseren met de 
gemeenten Stede Broec en Enkhuizen. Wat de Senioren Partij Drechterland betreft zou dit 
de situatie alleen maar erger maken. Wij zijn hier dan ook faliekant tegen. 
Wij dringen aan op een onafhankelijk verkennend onderzoek in de komende raadsperiode 
met een diepgaande analyse van de financiële consequenties, waarbij ook wordt gekeken 
naar alternatieve mogelijkheden voor een eventuele fusie van de gemeente Drechterland in 
de regio. 
 
4.3. Differentiatie Gemeentelijke belastingen 
De Gemeentewet biedt de mogelijkheid om verschillende tarieven te hanteren voor de 
verschillende categorieën onroerende zaken. Dit heet tariefdifferentiatie. De tarieven 



 

 

11 

binnen de OZB (onroerendezaakbelasting) kunnen onderverdeeld worden in maximaal drie 
verschillende tarieven:  

• Eigenarentarief voor woningen 
• Eigenarentarief voor niet-woningen 
• Gebruikerstarief voor niet-woningen. Binnen een categorie is een verdergaande 

uitsplitsing, bijvoorbeeld naar locatie of functie, niet mogelijk. 
Het tarief is voor iedereen die onder dezelfde categorie valt gelijk. De mate waarin 
tariefdifferentiatie wordt toegepast zegt iets over hoeveel de tarieven voor de drie 
categorieën van elkaar verschillen. 
In de nieuwe raadsperiode is het voorstel van de Seniorenpartij Drechterland ten aanzien 
van de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, dat we kritisch 
willen kijken naar de ontwikkeling van deze drie belastingen en heffingen.   
De daarbij genoemde activiteiten zijn:  

• onderzoeken van de mogelijkheid tot differentiëren van tarieven voor OZB (en 
toeristenbelasting) 

• beperken lokale lasten, wanneer mogelijk 
• stijging totale opbrengst OZB met maximaal het inflatiepercentage, wanneer 

mogelijk 
• De SPD is voorstander van ontheffing van gemeentelijke lasten voor ouderen met 

alleen AOW en een aanvullend pensioen onder de €500,- per maand. 
Bij de afvalstoffenheffing en Rioolheffing willen wij dat gezinnen met één inkomen worden 
aangeslagen als éénpersoonshuishoudens in plaats van meerpersoonshuishoudens.   
 
4.4. Eenzaamheid en armoede bij senioren.    
Er zijn senioren die zich heel goed financieel kunnen redden. Er is echter ook een grote 
groep senioren die moet leven van hun AOW, eventueel aangevuld met een klein pensioen. 
Om de eenzaamheid en armoede onder senioren te bestrijden moet er een ouderenwerker 
bezoeken afleggen en in kaart brengen waar hulp geboden moet en kan worden. 
Voor de Senioren Partij Drechterland (SPD) is uitgangspunt van beleid dat de gemeentelijke 
belastingen en tarieven in de komende collegeperiode het inflatiecijfer volgen. Als de 
tarieven toch worden verhoogd dient de gemeente actief schrijnende gevallen op te sporen 
en waar nodig te helpen. 
De SPD stelt voor dat er een verhuissubsidie komt voor alle inwoners boven de 65 jaar die 
wonen in een groot huurhuis. De subsidie moet beschikbaar worden gesteld als deze 
mensen verhuizen naar een kleinere huurwoning.  Wij stellen voor eenmalig een bedrag van 
1000 euro per woning beschikbaar te stellen. De verhuissubsidie is erop gericht ouderen die 
wonen in een te grote huurwoning te stimuleren naar een kleinere woning, die meer bij hun 
leefsituatie past te verhuizen. Daarmee komen eengezinswoningen vrij voor starters en 
gezinnen. 
Er moet aandacht komen voor de bestrijding van financieel misbruik van ouderen. Naar 
schatting 30.000 ouderen (65+) zijn jaarlijks het slachtoffer van financieel misbruik. 
In onze gemeente wordt hier weinig tot niets aan gedaan. Veel ouderen schamen zich om te 
erkennen dat iemand die zij vertrouwen, misbruik maakt van die afhankelijkheid. De 
schaamte kan zo groot zijn dat ze er liever niet over praten. Daardoor blijft financieel 
misbruik onopgemerkt voor kinderen of zorgverleners. Op die manier kan het misbruik lang 
doorgaan. Financieel misbruik is een veelzijdig probleem. Een oplossing vraagt maatwerk en 
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samenwerking tussen verzorgers, zorginstellingen en financiële dienstverleners. Ook de rol 
van mantelzorgers en familie is belangrijk en vraagt zorg en/of ondersteuning. 
Er moet een meldpunt komen waar men signalen die kunnen duiden op financieel misbruik 
kan doorgeven: 

• Plotselinge of onverklaarbare geldopnames bij de bank  
• Het verdwijnen van waardevolle spullen uit huis 
• Een onverklaarbaar tekort aan geld 
• Het ontstaan van schulden 
• Huurachterstand 
• Grote belangstelling van familie voor geld of bezittingen van de oudere 
• Het weigeren van informatie over de financiële situatie 

 
4.5. Wat er moet veranderen  
Wij willen dat er op de website van de Gemeente Drechterland duidelijk uitleg komt waar 
de burger terecht kan met haar/zijn verhaal.  
 
Lokale Allianties 
Daarnaast willen wij dat de gemeente de komende raadsperiode een lokale alliantie gaat 
opzetten met de ons omringende gemeenten. Een Lokale Alliantie is een netwerk ter 
preventie van financieel misbruik van ouderen. De alliantie is georganiseerd als publiek-
(semi-)private samenwerking. Lokale allianties zijn een effectief middel om financieel 
misbruik van ouderen te voorkomen, tijdig te signaleren en aan te pakken.  
Deelnemers aan allianties zijn bijvoorbeeld Veilig Thuis, politie, notarissen, 
wijkverpleegkundigen, banken, ouderenbonden, thuiszorg, bewindvoerders, gemeenten, en 
(thuis-)zorginstellingen. Binnen een lokale alliantie ontstaan ‘korte lijntjes’: de diverse 
disciplines leren elkaar kennen en trekken gezamenlijk op. 
 
5. Regionale Energiestrategie (RES) 
 
5.1. Strategie voor RES Energietransitie 
Duurzaamheid is geen luxe meer. We moeten verstandig omgaan met de hulpbronnen om 
te zorgen dat de volgende generaties verder kunnen. 
De Energietransitie-strategie van de SPD is opgebouwd rond de volgende uitgangspunten: 
 

1. Duurzaamheid niet duur maken  
• Duurzaam hoeft niet duur te zijn. Alle mogelijkheden moeten bekeken 

worden en ook of het betaalbaar blijft. De Gemeente heeft hierin een 
belangrijke rol om dit samen met de inwoners en bedrijven vorm te geven. Er 
wordt nu bij voorbeeld al geld geïnvesteerd in de West-Friese Energie 
coöperatie https://www.zonnecooperatiewestfriesland.nl/ en dit kan worden 
gebruikt om inwoners en bedrijven te ondersteunen. Ook de kosten van leges 
op verduurzaming kunnen eens onder de loep genomen worden. Nu worden 
de burgers alleen maar extra belast als ze verduurzamend bezig zijn en dat 
kan toch niet de bedoeling zijn. Zie ook punt 3. 
 

2. Alternatieven onderzoeken 
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• We moeten ons niet alleen beperken tot zon- en windenergie. Er is gebleken 
dat dit niet zaligmakend is en lang niet altijd de allerbeste oplossing. We 
kunnen nog niet makkelijk energie opslaan. Daardoor kunnen we geen 
optimaal rendement halen uit onze zonne-energie. Ook windmolens leveren 
niet het gewenste rendement als je de kosten en baten tegen elkaar afweegt. 
Dat moet nog veel verder uitgewerkt worden. Nog los van het feit dat 
windmolens prominent aanwezig zijn in het landschap, wat de nodige 
minpunten oplevert voor de gezondheid en voor de natuur. 

• De volgende initiatieven verdienen nadere aandacht:  
o De Energy Gateway/The Harp  https://www.shau.nl/en/project/1 

combineert energiewinning uit zon en wind met een 
ontmoetingscentrum boven de A13. De Energy Wall functioneert als 
geluidswal met energieproductie en fijnstoffilter. 

o WATERSCHAPSENERGIE. Warmtewinning uit afvalwater, 
energieproductie uit vergisting van slib en voedingsstoffen-winning 
voor de landbouw. Het energieoverschot kan door burgers van de 
streek gekocht worden. ENERGIE UIT WATER. Op de afsluitdijk zijn 3 
hydro-turbines geïnstalleerd die gezamenlijk voor 100 huishoudens 
stroom leveren. https://www.duurzaamnieuws.nl/meer-
getijdenturbines-afsluitdijk/ 

o Geothermie (aardwarmte) is lokale duurzame warmte uit de 
ondergrond voor de verwarming van huizen, kassen en industrie. De 
temperatuur loopt op met de diepte: hoe dieper hoe warmer. Het van 
nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. 
De warmte wordt eruit gehaald. 

o Kernenergie 
o Energie uit waterstof  
o Burgerinitiatieven (zie punt 5)  
o Isolatie 

3. Betaalbaarheid 
• Zoals het er nu naar uitziet zijn bij voorbeeld de kosten van isolatie zo hoog 

(ca € 40.000 per woning), dat het eigenlijk nog maar de vraag is of het 
haalbaar is. Er moet meer gekeken worden naar de draagkracht van de 
burgers en bedrijven. Er moeten betere mogelijkheden komen om dit te 
realiseren. De burgers en bedrijven moeten geholpen worden om alles te 
realiseren door bv lening of financiering te regelen voor hen. Of subsidies te 
verstrekken. Ook moet er nadien niet de rekening bij de burgers liggen ten 
tweede male, doordat de WOZ-waarde omhoog gaat. 

 
4. Stap voor Stap aanpak 

• Bij de energietransitie moeten steeds in kleine stappen worden genomen, 
zodat tussentijds gekeken kan worden naar betere vormen en 
mogelijkheden. We staan nog maar aan het begin van deze ontwikkelingen 
en er komen voortdurend nieuwe technieken beschikbaar. De strategie moet 
daarom steeds worden aangepast en verbeterd zodat hier optimaal gebruik 
van kan worden gemaakt. 
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• Goede planning en afstemming is noodzakelijk. Als je nu kijkt naar hele 
velden met zonnepanelen die niet eens op het energienet van Liander 
kunnen worden aangesloten, dan is hier nog veel winst te behalen.  

• Wij staan open voor nieuwe initiatieven. Zelfs nieuwe innovatieve toepassing 
van kernenergie heeft onze interesse. Wij vinden het belangrijk om te 
onderzoeken wat dit kan betekenen in de toekomst, mits de risico’s en de 
milieubelasting op lange termijn serieus in aanmerking worden genomen.   

• De SPD is nu geen voorstander van het helemaal dichtdraaien van de 
gaskraan. Dit brengt kapitaalvernietiging met zich mee en enorm hoge kosten 
voor burgers en bedrijven. We kunnen wel kijken wat er mogelijk is, maar we 
moeten dit niet als een lukrake missie uit gaan voeren. Het geeft toch te 
denken dat burgers in Duitsland milieusubsidie krijgen als ze nu overstappen 
op aardgas.  
 

5. Burgerinitiatieven. 
• We moeten inspelen op burgerinitiatieven.  
• BURGERINITIATIEVEN Collectieve burgerinitiatieven kunnen ook invulling 

geven aan duurzaamheidambities, bijvoorbeeld door energieopwekking of 
lokale voedselproductie 

6. Natuur en landschap behouden. 
• Het behouden van ons landschap en de natuur staat voorop. We moeten de 

belangen heel goed afwegen en de tijd nemen die nodig is. We staan nog aan 
het begin en de echte energie in de toekomst moet nog ontdekt worden. Als 
je nu kijkt welke zoekgebieden al zijn meegenomen in het plan, dan baart dat 
wel zorgen voor de natuurgebieden. 
 

7. Nuchter blijven. 
• We willen ook graag nuchter blijven. Nederland is een innovatief land, maar 

klein ten opzichte van de rest van de wereld. Wij hoeven niet ten koste van 
alles voorop te lopen. Nederland alleen kan de wereldtemperatuur echt niet 
omlaag krijgen met onze inspanningen. En zeker niet als de rest van de 
wereld alleen maar toekijkt en niet dezelfde inspanning gaat leveren. 
Uiteraard is het belangrijk dat we een schoner milieu krijgen en dat kan heel 
breed aangepakt worden. Dit hoeft alleen niet ten koste te gaan van onze 
burgers, die dan straks gebukt gaan onder torenhoge kosten en daar 
verhoudingsgewijs weinig tot niets voor terug krijgen als alleen maar hogere 
lasten. De rest van de wereld zal hierin toch ook haar aandeel moeten gaan 
leveren. 

 
8. Vooruitgang is het doel 

• Uiteindelijk is het doel dat we erop vooruitgaan. Dat het milieu verbeterd in 
de hele wereld, niet alleen in ons innovatief Nederland. Dat deze 
ontwikkelingen en investeringen zich positief vertalen naar onze burgers, 
onze economie en de werkgelegenheid.   
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6. Slotwoord 
 
Het Actieplan van de SPD: Iedereen doet mee! Jong en oud, ongeacht waar iemand geboren 
is, iedereen die hier woont maakt deel uit van deze mooie gemeente. Onbekend maakt 
onbemind, er moet ruimte worden geboden waar Drechterlanders van divers pluimage met 
elkaar in contact kunnen komen. De gemeente zou hier een proactieve en creatieve rol in 
kunnen spelen, of mogelijk hebben inwoners hier zelf goede ideeën over? 
 
Iedereen beslist mee. Politiek en de besluitvorming moet toegankelijk zijn voor iedereen, wij 
zien graag dat bewoners proactief geïnformeerd worden over (politieke) besluiten die in 
hun dorp plaatsvinden. Daarnaast moet er actief ruimte zijn én blijven voor ideeën vanuit 
inwoners. Niet door middel van een gesloten projectsysteem, wél laagdrempelig en dat 
nieuwe ideeën door de jaren heen ook deze ruimte krijgen. Ook hier geloven wij in de 
kracht van ideeën vanuit de jongeren, wat vinden zij belangrijk en prettig in onze gemeente 
en hoe bereiken wij hen en zij ons? 
 
En nu, actie! 
Wij zien graag uitvoering van beleid in plaats van stapels goedbedoelde beleidsplannen die 
in de la blijven liggen. De hoogste prioriteit heeft wat ons betreft het inzetten op acties, in 
plaats van onderzoeken en verantwoorden. De vraag is duidelijk, we gaan nu samen vol voor 
de aanpak voor een sociaal, gezond en gezellig Drechterland! 
 


