Voorzitter,

Het gaat weer goed in Nederland. Althans in financieel opzicht. De inkomsten van gemeenten
groeiden in 2016. De inkomsten zijn voor een belangrijk deel afkomstig van het Rijk. De
Rijksuitkeringen vallen mee en dat merken we natuurlijk ook op Urk. We kunnen de financiële
meevaller gelukkig weer deels terug geven aan onze burgers door ze minder OZB belasting te laten
betalen dan eerder begroot.
We zijn als gemeente volop in beweging! Dat zit deels in onze Urker mentaliteit die gekenmerkt
wordt door een hands-on-mentaliteit.
De economie mocht weer verder aantrekken en de werkgelegenheid nam sterk toe. Urk kenmerkt
zich door een hoge arbeidsethos en lage werkloosheidcijfers. Echter zijn er ook bedreigingen, we
denken aan de Brexit en aanlandplicht voor onze vissers. De onrust in de wereld neemt toe. Oorlogen
en geruchten van oorlogen, aanslagen en een verdere individualisering.
We maken ons zorgen over de stabiliteit van ons land. De Kabinetsformatie is tot op heden niet
gelukt. Wat de gevolgen voor onze gemeente zijn moeten we nog afwachten.
Dus in financieel oogpunt gaat het voor de wind, echter we maken ons veel zorgen op ethisch
terrein. We zien hierin dat de intolerantie naar christenen steeds verder toeneemt.
Dit laatste jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen is het van belang dat we oog blijven houden voor
heel onze samenleving. Een ieder is uniek, daarom gaan we voor maatwerk.
We willen nu verder ingaan op de kadernota en de uitvoeringsprogramma’s in het bijzonder.
1. Bestuur en dienstverlening
De digitalisering neemt steeds verder toe. Het jaar 2017 is het jaar van de digitale overheid met als
doelstelling; alles digitaal in 2020! De privacy en gegevens van onze burgers dienen te allen tijde
beschermd en gewaarborgd te zijn! Enerzijds brengt dit alles, efficiency en gemak met zich mee,
anderzijds moeten we het directe contact met onze burger niet uit het oog verliezen. De Urker
Gereformeerde Partij hecht grote waarde aan bijvoorbeeld de baliefunctie en bereikbaarheid van
onze gemeente. Communicatie is belangrijk. Als het nu gaat om de nieuwe begrafenisverordening of
op het terrein van het sociaal domein, onze burgers dienen deskundig geholpen te worden.
De gemeente moet blijven meedenken en faciliteren waar nodig. Denken in mogelijkheden en
kansen. Denk aan de omslag van de nieuwe Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid
de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen, zodat het straks
bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Urker Gereformeerde Partij ziet hier
zeker kansen voor onze gemeente.
We moeten en mogen uitgaan van onze eigen Urker kracht, Mit enkanger…. Soms moet je over de
grenzen heen kijken, verbinden en samenwerken waar mogelijk maar wel met behoud van eigen
identiteit. De zelfstandigheid van onze gemeente is een belangrijk punt voor de Urker
Gereformeerde partij. We zijn dan ook dankbaar dat onze buitendienst zelfstandig is gebleven en dat
we de mogelijke samenwerking van onze buitendienst met de gemeente Noordoostpolder,
gezamenlijk in het presidium hebben kunnen stopzetten.
Nu Urk blijft groeien dient het ambtelijk apparaat ook enigszins gewijzigd te worden. De Urker
Gereformeerde partij wil dat de gemeente blijft investeren in haar personeel en ziet graag dat het

ambtelijk apparaat versterkt en vooral verbreed en verdiept wordt met bijvoorbeeld een paar
strategische adviseurs en/ of lobbyisten voor onder andere onze visserijsector. Een 20.000 plus
gemeente verdient een professionele ambtelijke organisatie.
Het christelijk karakter van Urk willen we graag behouden. We denken hierbij o.a. aan de
zondagsrust! Dit is een groot goed en heilzaam voor alle mensen.
2. Sociaal Domein
De overheid moet opkomen voor haar burgers. Immers is zij het schild der zwakken. Urk kent een
groot participatiegehalte dat gevormd wordt door de vele welzijnsorganisaties, verenigingen,
stichtingen , kerken, etc. Hebben we voldoende oog voor al deze vrijwilligers? We moeten er voor
waken dat deze mensen overbelast worden. De Urker Gereformeerde Partij wil dan ook waar
mogelijk ondersteuning en scholing voor onze vrijwilligers.
De decentralisaties op het sociale domein hebben vaste vormen aangenomen. Inmiddels zijn de
nodige ervaringen opgedaan en is er enig zicht ontstaan in de financiële aspecten. De financiële
voordelen over 2016 zijn toegevoegd aan de betreffende reserves en voorzieningen en deze hebben
we nodig voor de toekomst.
Wij zijn ‘’groos’’ op onze cultuur. Wat hebben we als Urker samenleving genoten op vlaggetjesdag en
Urkerdag! We zijn blij dat het palenscherm een flinke re-fit heeft ondergaan en zien uit naar de
voltooiing van dit project. Immers moet een volk leren van zijn geschiedenis. We schrokken dan ook
toen wethouder Brouwer (Cultuur) ons vertelde dat er jongeren zijn die niet meer weten dat Urk
een eiland was. Graag willen we inzetten op geschiedenis en cultuur door middel van lessen op de
scholen. We dienen hier straks een motie voor in.
Het Urker museum kan een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van het historisch besef bij
onze jeugd.
Naast al dat positieve werden wij ook mindere berichten gewaar. De verse vismarkt, een toeristische
attractie, is verdwenen uit onze IJsselmeervisafslag. Wij betreuren deze gang van zaken en de
opstelling van het college hierin. Wij zien dan ook graag dat hier verandering in komt en dat er actief
gezocht wordt naar een nieuwe invulling hiervan. We begrijpen dat het college hier al mee bezig is.
3. Ruimte en ontwikkeling
We staan aan de vooravond van de nieuwe Omgevingswet, een wet met kansen voor ons als
gemeente maar ook voor onze ondernemers en burgers. We moeten inzetten op deregulering en
handhaven als de Wet wordt overtreden. Eigenlijk wat wij als Urker Gereformeerde Partij altijd al
zeggen. Denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden.
De verkoop van industriegronden ondervindt na jaren van stilstand weer vooruitgang. Heeft ons
college te weinig vooruit gedacht want onze gronden zijn nagenoeg op. De Urker Gereformeerde
Partij wil dan ook maximale inzet voor de verwerving van nieuw industrieterrein. Immers is de
economie de motor waar alles financieel om draait. We hebben duizenden jongeren waarvoor we
arbeidsplaatsen moeten realiseren. We zijn zeer verheugd met de Maritieme Servicehaven die vooral
dankzij de inzet van de Provincie Flevoland en het doorzettingsvermogen van onze Urker
ondernemers gerealiseerd gaat worden.
De woningmarkt trekt steeds verder aan. Betaalbare woningen voor onze starters is een must. Er is
een grote behoefte aan woonruimte binnen onze gemeenschap. Schokkerhoek is daarbij onmisbaar!
Grenscorrectie is nodig om Urk verder te laten groeien. De derde brug komt eindelijk in zicht.

4. Leefomgeving
We hebben recent raadsbreed het IBOR ( Integraal Beheer Openbare Ruimte ) vastgesteld. Het
beheer van de openbare ruimten zal veranderen en versoberen. Hierin liggen kansen voor de buurt
en de scholen. In de gemeenteraad zijn diverse suggesties geopperd om bijvoorbeeld verenigingen
en buurtvereniging hierin een rol te geven. Vraag: Kan het college al een tipje van de sluier
oplichten? Indien we geen medewerking zien van verenigingen, buurtverenigingen dan maken we
ons ernstig zorgen omtrent de openbare ruimten en zal het onkruid verder het straatbeeld ontsieren.
Monumenten zijn er voor ons nageslacht, een gedenkteken van wat er in het verleden heeft
plaatsgevonden. Deze monumenten dienen goed en zorgvuldig te worden onderhouden. In
bijzonderheid denken we aan het oorlogsmonument dat in slechte staat verkeerd. De Urker
Gereformeerde Partij ziet deze graag voor volgend jaar mei hersteld en heeft reeds een mondelinge
toezegging van wethouder Brouwer (cultuur) ontvangen en zien uit naar het resultaat.
Binnen onze leefomgeving is de infrastructuur van groot belang. Veiligheid staat voorop bij de Urker
Gereformeerde Partij. De belevingswaarde is hierbij belangrijk. Vandaar dat wij ook het
collegevoorstel van rotonde Rotholm/Vlaak/ Toppad steunen. De werkzaamheden bij de
‘’Slikhoogte’’ naderen zijn voltooiing. Veel jongeren en ook ouderen maken dagelijks gebruik van het
openbaar vervoer. De Urker Gereformeerde Partij ziet graag dat het college inzet op snellere en
betere busverbindingen. Het vliegveld in Lelystad ontwikkelt zich snel en wordt vergroot. De Urker
Gereformeerde Partij is zich terdege bewust dat goede bereikbaarheid een groot goed is. Daarom
moet ook het openbaar vervoer richting dit vliegveld onze aandacht hebben.
De Urker Gereformeerde Partij is blij dat het college een rondje om Urk middels de dijkovergang bij
het “watervalletje” mogelijk gaat maken. De gemeenteraad heeft hiervoor vanuit het positieve
rekeningresultaat 2016 een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld.
5. Economie en Samenleving
Onlangs was ons koningspaar te gast op ons mooie dorp. Ze hebben daar iets mogen zien van het
maritieme cluster. We moeten blijven inzetten op de doorontwikkeling van onze maritieme en
visserij gerelateerde activiteiten. De IJsselmeervisafslag speelt daarbij een belangrijke rol. Wat ons
betreft zien we veel meer mogelijkheden voor de IJsselmeervisafslag in relatie met het promoten van
vis bij onze toeristen. Met de ZZL- gelden* (Zuiderzeelijn gelden) kon u als college flink investeren in
ons havengebied. Dat is belangrijk omdat dit stukje beschermd dorpsgezicht ons visitekaartje en
eerste indruk is.
De Urker Gereformeerde Partij maakt zich ernstig zorgen aangaande de Brexit en de invloed voor
onze vissers hierop. Het brengt onzekerheid in zo’n 100 Urker gezinnen. Het is tijd om als
visserijgemeenten nog meer gezamenlijk op te trekken. Wat de Urker Gereformeerde Partij betreft
neemt onze gemeente hier een prominente rol in. Dit geldt ook aangaande de pulsvisserij en de
aanlandplicht.
We vernemen aanhoudende problemen aangaande de stroomvoorzieningen op het bedrijventerrein.
De schade loopt steeds verder op. Welke rol ziet het college hierin om samen met onze ondernemers
op te trekken zodat deze problemen, met grote financiële gevolgen, tot het verleden behoren?
6. Financiën
De Urker Gereformeerde partij maakt graag een uitzondering en spreekt zijn waardering uit voor alle
collega’s in de gemeenteraad. In de auditcommissie (financiële commissie) hebben we lastige tijden

gekend. Er moest immers flink bezuinigd worden vanwege de financiële crisis. We zijn ambtelijk door
Wim Zoer en Menno Hakvoort ontzettend gefaciliteerd. Dank daarvoor! Ook de plezierige en
constructieve samenwerking in de auditcommissie steken we niet onder stoelen en banken.
Na jaren van flinke bezuinigen, ombuigingen en verhogingen van de OZB hebben we een groot
overschot gedurende het jaar 2016 kunnen realiseren. (€ 1.248.276). Dit komt mede door een
hogere uitkering van het gemeentefonds. De Rijksuniversiteit Groningen doet elk jaar een uitgebreid
onderzoek naar de gemiddelde belastingdruk van de gemeenten. Volgens dit onderzoek stijgt Urk op
deze ranglijst. De fractie van de Urker Gereformeerde Partij is voor lastenverlichting voor onze
burgers waar het mogelijk is. Vanzelfsprekend vindt de Urker Gereformeerde Partij het dan ook dat
we als gemeente nu een deel aan onze burgers teruggeven.
Voorzitter, we zijn de programma’s kort langs gegaan en hebben er het een en ander uitgelicht. We
mogen ook dit jaar weer verder werken en besturen aan onze mooie gemeenschap zo de HEERE het
geeft. Die verdienste ligt niet in onszelf want hoe dikwijls hebben wij het verzondigd. Ons doel
gemist! Nog mogen we zijn in het heden der genade, de wel aangename tijd der zaligheid. Er is
redding en verzoening in het bloed van de HEERE Jezus Christus. En alleen daarom mogen we nog
weer verder gaan, verder op weg naar die dag dat Hij wederkomt. Elkander dienen door de liefde.
Die dienende houding wensen wij dan ook ons college, onze ambtelijke dienst en al onze inwoners
toe. De Heere schenkt genade, omdat Hij genade wil schenken. Dat komt niet omdat u Hem kunt
behagen, maar omdat de genade Hem behaagt. Die genade wensen wij u als college , u als collega’s
in onze gemeenteraad en onze ambtelijke dienst van harte toe.

Fractie Urker Gereformeerde Partij
Jan Hakvoort
Willard Woord
*financiële compensatie vanuit de landelijke overheid vanwege het niet doorgaan van de Zuiderzee
spoorlijn. Dit bedraagt vele miljoenen welke geïnvesteerd moeten worden in economische en
toeristische doeleinden.

