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aanwezigen thuis en in de BWS
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OPV 20 oktober 2021
agenda (zie ook uitnodiging)

Opening
Rapportage 2018-2021
Enquête: resultaten en conclusies
Stel je vragen aan AmelandEén
Presentatie Hoofdthema’s 2022-2026
Proces verkiezingsprogramma
Preview: kandidatenlijst 2022
Sluiting

2. Rapportage 2018-2021
onderwerpen en sprekers

▪ Introductie (Theo Faber)
▪ Prioritaire dossiers / -projecten
1.
2.
3.
4.
5.

Nieuwbouw De Stelp
Duurzaam zelfvoorzienend
Herontwikkeling voormalig zwembad
Betrouwbare veerverbinding
Huisvesting

▪ Overige onderwerpen in het kort
▪ Vragen

(William de Jong)
(Esther Oud-Kooiker)
(Martijn Boelens)
(Dirk Metz)
(Dirk Metz)

(Theo Faber)
(allen)

2. Rapportage 2018-2021
inbreng eerdere OPV’s

2. Rapportage 2018-2021
introductie

▪ 2018, groot mandaat, aan de slag!
▪ Samenwerking:
✓ Raadsagenda/-programma 2018-2021
✓ Coalitieakkoord I
✓ Coalitieakkoord II >> lijn gecontinueerd

▪ Gehele periode 5 grote prioritaire dossiers/projecten
▪ Zeer dynamische periode, vele andere onderwerpen

2. Rapportage 2018-2021
Nieuwbouw De Stelp

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2017 Locatieonderzoek, 2019 second opinion
Ontwikkelgroep, gebiedsvisie, bewonersavonden
Brandveiligheid, einde gedoogsituatie
Eind 2020 start Ontwerpfase
Financiën grotendeels gedekt > Min. BiZa
Aanbesteding aannemer, start 2023
Raadsbesluiten: Bestemmingsplan en bouwkrediet

2. Rapportage 2018-2021
Ameland duurzaam zelfvoorzienend

▪
▪
▪
▪
▪

Duurzaamheidsambitie, waar staat de gemeente nu?
Energierotonde
Tidal-Kite
Water
Gebouwde omgeving

2. Rapportage 2018-2021
herontwikkeling oude zwembad De Vleyen

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Verkiezingsprogramma 2018
Onderzoek
Besluit tot uitpondingsverbod, maar hier niet mogelijk
Gemeente van kaderstellende naar toetsende rol
2021 plan in voorbereiding
Aanvraag omgevingsvergunning?

2. Rapportage 2018-2021
betrouwbare veerverbinding

▪ Vertraging afgenomen maar onvoldoende
▪ Korte termijn
- Met natuur mee baggeren (LNV)
- Dienstregeling: 60 minuten op voorhand niet haalbaar, dus aanpassen

▪ Lange termijn
-

Voortraject: meerdere bewonersavonden, advies minister IenW (2019-2020)
Diepteonderzoek minister IenW: Holwerd + Ferwerd (start nov. 2021)
Keuze minister 2023
Oplossing na 2030 of zoveel eerder als mogelijk (2029 nieuwe concessie)

2. Rapportage 2018-2021
huisvesting

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Huisvesting in 2018 met stip op één
Veel grond aangekocht
Ruimte >100 nieuwe woningen
50% sociale huur
Komende jaren nog volop bouw
Strenger huisvestingsbeleid en handhaving
Landelijke krapte zorgelijk, Ameland relatief (zeer) goed

2. Rapportage 2018-2021
overige onderwerpen

Te verdelen in
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zichtbare resultaten
Plannen en beleid
Bestuur en organisatie
Gebeurtenissen
Niet gepland
Financieel

2. Rapportage 2018-2021
overige onderwerpen

Zichtbare resultaten (1/6)
✓ Nieuwe Jachthaven

✓ Aankoop + sloop ‘De Kronkel’

✓ Ambulancepost

✓ Historische verlichting

✓ Betonpaden + Hagedoornveld

✓ Coöp / Dossier ‘De Hagen’

✓ Reconstructie Nes

✓ Beroepsonderwijs Horeca

2. Rapportage 2018-2021
overige onderwerpen

Plannen en beleid (2/6)
✓ Toewijzingsbeleid GWA

✓ Economische Visie 2030

✓ Uitgiftebeleid kavels

✓ Horeca- en detailhandel

✓ Koopprijsgrens

✓ Vervoersvisie

✓ Uitpondingsverbod

✓ Toeristische visie (op planning)

✓ Wijziging nota verblijfsaccomodatie

✓ Groenbeleidsplan

✓ Kelderbesluit

✓ Subsidie jeugdgroepen

2. Rapportage 2018-2021
overige onderwerpen

Bestuur en organisatie (3/6)
✓ Constructiever, duidelijke koers

✓ Meer resultaatgericht
✓ Actieve informatie
✓ Veel bestuurlijke wissels, inmiddels rustig vaarwater

✓ Veel geïnvesteerd in gemeentelijke organisatie

2. Rapportage 2018-2021
overige onderwerpen

Gebeurtenissen (4/6)
✓ Bezoek Koning

✓ Bezoek CdK
✓ Bezoek Dijkgraaf
✓ Bezoek minister BiZa

2. Rapportage 2018-2021
overige onderwerpen

Niet gepland (5/6)
✓ Corona

✓ MSC Zoë
✓ Politiek crisis
✓ Mosdiertjes

✓ …

2. Rapportage 2018-2021
overige onderwerpen

Financieel (6/6)
✓ Veel geïnvesteerd / gereserveerd voor projecten

✓ Geen tekorten
✓ Algemene reserve in plus
✓ Normale bestedingsruimte komen jaren

✓ Sluitende meerjarenbegroting
✓ Belastingen: gemiddeld +0,25% tot +0,5% p/j

3. Enquête samenvatting
algemeen beeld en conclusies

▪ Verbeterpunten en
complimenten
▪ Dank voor opbouwende
kritiek

3. Enquête samenvatting
algemeen beeld en conclusies

Meest genoemd…
▪ Zorgen leefbaarheid:
▪ Investeerders / Toerisme / Vervoer
▪ Natuur en Duurzaamheid /
Woningbeleid
▪ Communicatie
▪ Terugkoppeling

4. Algemene vragenronde
circa 20 minuten

Live contact
amelandeen@gmail.com
✓stel vragen ✓word geïnformeerd ✓geef je stem

5. Hoofdthema’s 2022-2026
presentatie, discussie, toetsing

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sinds zondag online
Basis voor uitwerking verkiezingsprogramma
Korte presentaties door ………
Link agendapunt 6
Vragen en discussie: is dit de juiste koers?
Toetsing Mentimeter

2018-2022 (was)

2022-2026 (wordt)

5. Hoofdthema’s 2022-2026

Sterke
gebalanceerde
eilandeconomie

Er leven steeds meer zorgen over (teveel) groei, maar tegelijk
ook over kwalitatief goede werkgelegenheid op het eiland.
Economische ontwikkelingen moeten perspectief bieden voor de
(werkende) gemeenschap op de lange termijn.

Huisvesting

Goede en diverse huisvesting is de basis voor leefbaarheid. Op
een beperkte ruimte vraagt dit om ambitie, visie en innovatie! De
gemeente en het woningbedrijf hebben een sleutelrol en moeten
deze veel meer benutten.

Ameland
Duurzaam
Zelfvoorzienend

BALANS
LEEFBAARHEID EN
ECONOMIE

layout zoals op website

HUISVESTING

DUURZAAM
ZELFVOORZIENEND

De Amelander gemeenschap heeft geen behoefte aan verdere groei van het toerisme.
Leefbaarheid, natuur en de eilandercultuur worden gewaarborgd. De bestaande
economie ontwikkelt zich stap voor stap (verder) naar volledig duurzaam en
omgevingsbewust. (noot: bestaande bestemmingsplannen = bestaand recht)

Nieuwbouw van zowel huur- als koopwoningen heeft de huisvestingsmogelijkheden
voor eilanders sterk verbeterd. De komende jaren gaan we hiermee door. Met extra
aandacht voor personeelshuisvesting (ook zorg/onderwijs). Woningen voor permanente bewoning moeten op de lange termijn worden behouden voor eilanders. Dit vraagt
om verregaande regulering en handhaving, maar ook om eigen verantwoordelijkheid.
Ameland wil 15 jaar voorop lopen in de energietransitie. In 2035 zijn we volledig
duurzaam zelfvoorzienend in energie en water. Een deel van de huishoudens en
bedrijven heeft al grote stappen gezet. Uiteindelijk zal iedereen aardgasvrij gaan
verwarmen. De gemeente verzorgt waar nodig praktische ondersteuning: "van
klimaatakkoord tot keukentafel" en blijft samen met partners initiëren en pionieren.
Zorg, sport, onderwijs, kinderopvang en buurtwerk, de gemeente moet samen met
verantwoordelijke partijen zorgen voor vitale sociale voorzieningen die aansluiten bij de
vraag van de toekomst. Nieuwbouw De Stelp en ouderenzorg algemeen blijft
topprioriteit. De Amelander omgeving stimuleert een bewuste, gezonde en vitale
levensstijl van eilanders en bezoekers.

Presentatie Hoofdthema's 2022-2026
Ameland loopt landelijk gezien in de voorhoede. Deze voorsprong
moeten we behouden. Groen moet je doen.

aanscherpingen en accentverschuivingen zichtbaar gemaakt

Sociaal op
eilandschaal

Zorg, sport, onderwijs, kinderopvang, enz. De gemeente moet
samen met verantwoordelijke partijen zorgen voor sociale
voorzieningen die aansluiten bij de vraag van de toekomst. Het is
van belang dat er integraal en out-of-the-box naar mogelijkheden
en oplossingen wordt gekeken.

SOCIAAL EN
VITAAL

2018-2022 (was)

2022-2026 (wordt)

De Amelander gemeenschap heeft geen behoefte aan verdere groei van het toerisme.
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BALANS
Sterke
veerverbinding
en het
verkeer
op het eiland
zullen
veranderen
de komende 10 jaar.
Investeren in duurzame
en constructieve
verhoudingenopmet
alle
ook over kwalitatief
goede werkgelegenheid
het eiland.
natuur
en de
eilandercultuur
worden
gewaarborgd.
De bestaande
TOEKOMST EN De Leefbaarheid,
gebalanceerde
LEEFBAARHEID
Economischezijn
ontwikkelingen
perspectief bieden voor de
zich stap voor
stap (verder)en
naar
volledig duurzaam
en eiland is het
Betrouwbare
partijen die betrokken
bij de korte-moeten
en langetermijnoplossing
De economie
toekomstontwikkelt
van de veerdienst
is emissieloos
betrouwbaar.
Op het
eilandeconomie
VERKEER
EN
ECONOMIE
(werkende)
gemeenschap
op
de
lange
termijn.
omgevingsbewust.
(noot:
bestaande
bestemmingsplannen
=
bestaand
recht)
van de veerverbinding. Ameland heeft recht op een goede
(auto)verkeer in de toekomst op slimme wijze (sterk) gereguleerd. Er zijn goede
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5. Hoofdthema’s 2022-2026
presentatie, discussie, toetsing

BALANS LEEFBAARHEID EN ECONOMIE (1/6)
▪ Geen verdere groei toerisme
▪ Borging: leefbaarheid, natuur en de eilandercultuur
▪ Economie (verder naar) volledig duurzaam en omgevingsbewust
▪ Noot: bestaande bestemmingsplannen = bestaand recht

5. Hoofdthema’s 2022-2026
presentatie, discussie, toetsing

HUISVESTING (2/6)
▪
▪
▪
▪
▪

Sterke verbetering door nieuwbouw
We gaan door!
Speciale aandacht personeelshuisvesting (ook zorg / onderwijs)
Verder beschermen permanent wonen waar mogelijk
Regulering, handhaving én eigen verantwoordelijkheid

5. Hoofdthema’s 2022-2026
presentatie, discussie, toetsing

DUURZAAM ZELFVOORZIENEND (3/6)
▪
▪
▪
▪
▪

15 jaar voorop lopen
2035: zelfvoorzienend in energie en water
Al grote stappen gezet
Iedereen mee: ondersteuning gemeente
Gemeente en partners: door met initiëren en pionieren

5. Hoofdthema’s 2022-2026
presentatie, discussie, toetsing

SOCIAAL EN VITAAL (4/6)
▪ Vitale sociale voorzieningen, aansluiting vraag toekomst
▪ Bewuste, gezonde en vitale levensstijl: bewoners en bezoekers
▪ Hoogste Prioriteit: Nieuwbouw Stelp en ouderenzorg algemeen
▪ Door met project: Welzijnswerk naar één organisatie
▪ Vele andere projecten

5. Hoofdthema’s 2022-2026
presentatie, discussie, toetsing

TOEKOMST VERKEER EN VEERVERBINDING (5/6)
▪ Komende 10 jaar: grote verandering
▪ Toekomst veerdienst: emissieloos en betrouwbaar (LTV + 2029)
▪ Vervoer op het eiland
= Keuzes in gerichte verkeersreductie en regulering
= Vervoersvisie

▪ Door met fietsinfrastructuur

5. Hoofdthema’s 2022-2026
presentatie, discussie, toetsing

DAADKRACHTIG EILANDBESTUUR (6/6)
▪
▪
▪
▪

Vele grote opgaven
Daadkracht en samenwerking
Burgerparticipatie
Resultaten leveren

5. Hoofdthema’s 2022-2026
presentatie, discussie, toetsing

▪ Nu eerst:
proces verkiezingsprogramma
(agendapunt 6)
▪ Dan:
discussie en toetsing

6. Verkiezingsprogramma
processchets inspraak

▪ Terugblik 2018 (inspraakversie / OPV / inloop cafés)
▪ 2018-2021 waardevolle inbreng enquêtes en OPV’s
▪ Luister, dialoog, koffiemomenten (thema tafels, kleine groepjes)
- donderdag 28 oktober 19:30 - 21:30 Hotel de Jong, Nes
- dinsdag 2 november 19:30 - 21:30 Welvaart, Hollum
- doelgroep- / expertbijeenkomsten op afspraak

▪ Inspraakversie eind december online

5. Hoofdthema’s 2022-2026
presentatie, discussie, toetsing

Discussie
▪ Juiste koers aanscherping?
▪ Vragen?
▪ Toetsing:
www.menti.com
code: 7166 5477

7. Kandidaten 2022
preview

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Theo Faber
Dirk Metz
Esther Oud-Kooiker
Erik IJnsen
Didi Koudijs-Baars
Siard Bonthuis
Britta Kooiker-Boersma

▪
▪
▪
▪
▪
▪

William de Jong
Martijn Boelens
Vera van der Geest-Nagtegaal
Hanneke Ruijgh-Wansink
…aspirant kandidaten
…meer nieuws: januari 2022!

7a. Communicatie en contact
vooruitblik 2022-2026

▪
▪
▪
▪
▪
▪

iedere maand
mei 2022
2 jaarlijks
2 jaarlijks
op afspraak
nieuws

:
:
:
:
:
:

inloopavond
informatiemoment coalitievorming
openbare partij vergadering
inloopcafé / koffiemoment
op locatie
social- en lokale media

✓stel vragen ✓word geïnformeerd ✓geef je stem

7a. Communicatie en contact
vooruitblik t/m 16 maart 2022

▪
▪
▪
▪
▪

28 okt + 2 nov
eind december
januari
februari
2 maart

:
:
:
:
:

koffie-/theemoment met thema tafels
inspraakversie verkiezingsprogramma
kandidatenlijst definitief
bezorgen verkiezingsprogramma
OPV stel je vragen aan AmelandEén

✓stel vragen ✓word geïnformeerd ✓geef je stem

8. Sluiting

BEDANKT!
voor je aandacht en inbreng
#opnaar16maart2020!

#doe mee!

✓stel vragen ✓word geïnformeerd ✓geef je stem

