POLITIEKE RAADSAGENDA
2018-2021 GEM. AMELAND
Proces gebaseerd op: ‘dualistisch
onderhandelen’ (*B)
Prioritering d.m.v.: MoScoW


Raad verzoekt college:

1



Voorbereiden
& Uitvoeren*






“korte termijn”




Must

Should

Would

“moet”

“zou eigenlijk moeten”

“zou mooi zijn als”

unaniem op raadsagenda

unaniem op raadsagenda

niet unaniem op raadsagenda

zeker concretiseren in coalitieakkoord (*A)

indien mogelijk concretiseren in coalitieakkoord (*A)

naar keuze concretiseren in coalitieakkoord (*A)

Betrouwbare veerverbinding zeer korte termijn (*C), lobby
vaargeul bij IenW samen met provincie e.a. betrokkenen.
Nieuwbouw STELP, eerst komen tot breed gedragen
ontwikkeldoel, dan doorpakken (incl. Wantij-N.Licht-‘tHofje)
Oplossing probleem “De Hagen”.
Grondaankoop woningbouw > inbreiding vóór uitbreiding.
Eerder besluit “40 huurwoningen in 4 jaar”.
Scherper in kaart brengen VOORS en TEGENS Raadsfracties
m.b.t. Wellness Nes (nog meer duidelijkheid nieuwe aanvragen)
Ameland duurzaam zelfvoorzienend: DOEN. (wat nu kan.)
Reconstructie Nes.










* in nadere samenspraak
met de raad




Raad verzoekt college:

2

Plannen &
Beleid maken






“middellange en
lange termijn”



Gezamenlijke visie op:

3

Bestuur &
Organisatie






“aandachtspunten en

voorstellen tot
vernieuwing en
verbetering gemeente”

Betrouwbare duurzame veerverbinding lange termijn (*C)
De langetermijnoplossing begint vandaag.
Ameland duurzaam zelfvoorzienend: nieuwe ambities,
nieuwe doelen, nieuwe projecten.
Komen tot meer wooneenheden, meer variatie in vorm en
prijsklasse etc. Vestiging voor jongeren aantrekkelijker.
Doorstroom voor ouderen aantrekkelijker. Doorstroom in
algemene zin bevorderen. Huisvesting voor (tijdelijke)
werkenden van buitenaf moeten beter.
Collectieve personeelshuisvesting op basis van “de
gebruiker betaalt” (vakantie-, seizoens- en vaste krachten).
Sociaal economische visie Ameland: balans sterke economie
en kwalitatief goede werkgelegenheid vs rust en behoud
van de eilander waarden en voorwaarden voor levensgeluk
eigen inwoners (=ook toeristisch aantrekkelijk).
Duurzaamheidsambitie nog meer in praktijk brengen in
eigen woningbedrijf: zowel nieuwbouw als
renovatieprojecten. Langetermijnambitie + visie.



Zelfstandigheid door sterke organisatie, degelijk bestuur en
gezonde/sterke financiële positie.
Kwaliteit van bestuur door consistentie en duidelijkheid.
Raad (waar mogelijk) meer op hoofdlijnen en wat meer op
afstand van de uitvoering. Duidelijk en proactief
kaderstellen en richting geven. Meer langetermijnbeleid.
Raad/college/organisatie meer bewust eigen ROL.
Mandaat drempelbedrag (regelruimte) College verhogen.
Nader voorstel + onderbouwing vanuit audit-CIE en College.
Gericht cursusaanbod en ondersteuning raadsleden.















Meedenken in alternatieve locatie Coöp.
Eerder vaststellen toeristenbelasting.
Evalueren bebouwingsmogelijkheden en
activiteiten vliegveld.
Stimuleren elektrisch vervoer.
Nalopen bestemmingsplannen en beleid inz.
borging diversiteit toeristische accommodaties.
Splinterverkoop (kortetermijnwinst) waar
mogelijk nog meer uitsluiten.
Wijze van meten groei-/afname toerisme
éénduidig kwantificeren.
Korte en praktische evaluatie: 3 jaar ‘sociaal
domein’ Gemeente Ameland: wat gaat goed,
wat kan beter en wat moet beter?
Evalueren structuurvisie.




Economie / banen: Ondersteunen ondernemers
en instellingen met centrale wervings- en
opleidingsaanpak.
Uitbreiden en aantrekkelijker maken
fietsinfrastructuur.
Toekomstvisie / ambitie: “combineren en
versterken maatschappelijke voorzieningen”.
Opstellen integrale visie: vervoer op Ameland in
de toekomst (uiteraard inclusief: het vervoer
naar en van Ameland).
Onderzoek: Wat zijn effectieve ondersteuningsmogelijkheden vanuit de gemeente om de
economie te verbreden en een duurzaam
gevarieerder banenaanbod te creëren?
In gesprek met onderwijs directies /
professionals met de vraag waar we als
gemeente (nog extra) kunnen faciliteren in het
verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.



Onderzoek naar eigen gemeentelijk/coöperatief
vastgoed ontwikkel bedrijf (‘verhuur en beheer’
blijft ‘gewoon’ bij eigen woningbedrijf).
Uitvoerende organisatie woningbedrijf
zelfstandiger, meer eigen verantwoording, meer
resultaat gestuurd, exploitatie meer benaderen
vanuit de huurder. (bezit altijd behouden bij
gemeente/gemeenschap.)
Heroverwegen effectiviteit en werkbaarheid
aparte CIE-sociaal domein.
Werkwijze die nog bewuster gericht is op
opbouwen, verbinden en dienen van de
samenleving.
















Onderzoek redelijkheid en billijkheid
forensenbelasting e.d.
Onderzoek verkeersstromen centrum Buren en
strandweg Nes. Drukste punten ontlasten.
Verbeteren veiligheid. Mogelijke alternatieve
routes.
In kaart brengen “toekomstige vergane glorie”
appartement gebouwen bestemd voor recreatieve
verhuur + mogelijkheden tot bijsturen.
Hoe is het met de maatschappelijke betrokkenheid
van onze jeugd (12-21) en hoe kunnen we dit
verbeteren?
Beleid voor het stimuleren van biologische
landbouw / alternatieve gewassen / evaluatie
landbouwbeleidsplan.
Afvalverwerking: onderzoek circulaire / biobased
oplossingen.
Objectief in kaart brengen belasting natuur door
recreatie, sport en toerisme.
Ideeën t.a.v. Upgrade “De Vleyen” o.a. sport etc.
Ideeën t.a.v. Inrichting jachthaven.
Ideeën t.a.v. Wegenonderhoud.
Ideeën t.a.v. Cultuurhistorie.
Diverse maatregelen sociaal domein.
Meer en bewuster aandacht voor het Rijnlands
denken en doen.
Naast een periodiek coalitieoverleg ook een
oppositieoverleg (met actieve informatie vanuit het
college).
Burgers (nog) eerder en meer betrekken in
planvorming / besluitvorming (niet unaniem omdat
niet duidelijk is of dit nu erg te wensen overlaat…)

toelichtingen,
opmerkingen en
aandachtspunten
(*A) Naast concretisering in
een coalitieakkoord is er ook
de mogelijkheid om punten
van de politieke raadsagenda
2018-2021 nader te
concretiseren in een (deel-)
akkoord. De voorbereiding
hiervan kan bijvoorbeeld in
handen worden gesteld van
een raadsbrede werkgroep.
Partijen kunnen punten van
de politieke raadsagenda ook
nader concretiseren in een
initiatiefvoorstel (met name
de punten onder “Would”)
(*B) SAMENVATTING:
“Dualistisch onderhandelen”
Met een politieke
raadsagenda maakt de Raad
proactief gebruik van haar
kaderstellende en richting
gevende rol. De raad mag
verwachten dat de genoemde
punten onder “Must” zeker
terug te vinden zijn in een
coalitieakkoord en het
college(werk)programma. De
raad heeft vervolgens nog
velerlei mogelijkheden om
haar kaderstellende rol in de
loop van de tijd uit te oefenen.
Dit kan o.a. via de kadernota
(voorjaarsnota) en de
programmabegroting. Met
een raadsagenda wordt
duidelijk richting gegeven aan
de komende vier jaar, maar
houden partijen ‘voldoende
armslag’ voor politieke
profilering. Dit voorkomt
onverschilligheid bij de burger
(“het is toch allemaal één pot
nat”). Ook dát was een doel
van de invoering van het
dualisme.
(*C) De gemeente Ameland is
geen probleem eigenaar,
maar komt wel op voor de
schade die de gemeenschap
dagelijks lijdt van het
vaargeulprobleem.

