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De zorgen over teveel drukte en het verlies van eilander
waarden en identiteit geven samen met een aantal andere
zaken het gevoel dat er veranderingen gaande zijn waar we geen
grip op lijken te hebben. Denk hierbij aan veiligheidsincidenten
in de containervaart, klimaatverandering en de verslechtering
van onze bereikbaarheid. Ondertussen zuchten we onder een
corona pandemie die voorlopig nog niet ten einde lijkt en heeft
een ieder daarbij zijn persoonlijke uitdagingen te beslechten. De
huidige tijd kenmerkt zich door zekerheden die niet meer zeker
zijn. Door alle generaties heen leven we met beperkingen en is
er minder contact dan we zouden wensen. Het is niet vreemd
dat we door dit alles soms onzekerder en prikkelbaarder zijn.
Juist in deze tijd dat polarisatie extra op de loer ligt wil
AmelandEén een verbindende factor zijn in de politiek en in de
samenleving. De wereldproblemen lossen we vanaf ons eilandje
niet op maar laten we met elkaar het hoofd koel houden en het
hart warm en de lokale problemen te lijf gaan zodat Ameland
ook in de toekomst gastvrij, leefbaar en goed bereikbaar blijft.
In het eerste hoofdstuk van dit verkiezingsprogramma staat de
AmelandEén koers voor de raadsperiode 2022-2026
samengevat benoemd in zes hoofdthema’s. Het moge duidelijk
zijn: ook voor de komende periode hebben we weer hoge
ambities en liggen er stevige -bekende en onbekendeuitdagingen vóór ons. Trots zijn wij op onze lijst met vertrouwde
én nieuwe namen. Wij zijn er klaar voor en zetten graag samen
met iedereen de schouders er weer onder!

Island House Design

Steun jij ons ook? Iedere stem telt op 16 maart!
COPYRIGHT
Niets mag zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van AmelandEén op enigerlei wijze
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Hoofdthema’s
2022-2026
Deze zes hoofdthema’s zijn een
samenvatting van de AmelandEén
koers in de raadsperiode 2022-2026
en lopen als een rode draad door
ons verkiezingsprogramma.

1.1 Balans leefbaarheid en economie
Toerisme is en blijft direct of indirect de
belangrijkste bron van werk en inkomsten van
Amelanders. Verdere groei is echter niet in het
belang van de Amelander gemeenschap. Voor
blijvend draagvlak onder de bevolking is het van
belang dat een goed evenwicht wordt gevonden
tussen leefbaarheid, natuur, cultuur en economie.
De bestaande economie ontwikkelt zich stap voor
stap (verder) naar volledig duurzaam en
omgevingsbewust. Bestaande bestemmingsplannen zijn bestaand recht.

1.2 Huisvesting
Nieuwbouw van zowel huur- als koopwoningen
heeft de huisvestingsmogelijkheden voor eilanders
sterk verbeterd. De komende jaren wil AmelandEén
hiermee doorgaan, met extra aandacht voor
personeelshuisvesting inclusief zorg en onderwijs.
Woningen voor permanente bewoning moeten op
de lange termijn worden behouden voor eilanders.
Dit vraagt om blijvende regulering en handhaving,
maar ook om eigen verantwoordelijkheid.

1.3 Duurzaam zelfvoorzienend
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. AmelandEén wil dat de gemeente hoog
blijft inzetten op: 1) ondersteuning gebouweigenaren
2) eigen gebouwen en bedrijfsvoering 3) samen met
partners initiëren en pionieren in duurzame opwek
en slimme netwerkoplossingen.
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HUISVESTING

2022-2026
BALANS
LEEFBAARHEID
EN
ECONOMIE

1.4 Sociaal en vitaal
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.

1.5 Toekomst verkeer en veerverbinding
De veerverbinding en het verkeer op het eiland
zullen veranderen de komende 10 jaar. De
toekomst van de veerdienst is emissieloos en
betrouwbaar. Op het eiland is het (auto)verkeer in
de toekomst op slimme wijze (sterk) gereguleerd
en zijn er goede alternatieven gevonden. De
kernwaarden van Ameland: rust, ruimte en natuur
worden versterkt.

1.6 Daadkrachtig eilandbestuur
Ameland staat voor grote opgaven. Dit vraagt om
een daadkrachtig eilandbestuur, een slagvaardige
gemeentelijke organisatie, burgerparticipatie en
samenwerking.

“Leefbaarheid is op de
OPV gekozen als
centraal hoofdthema”
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2. Huisvesting
Nieuwbouw van zowel huur- als koopwoningen heeft de huisvestingsmogelijkheden
voor eilanders sterk verbeterd. De komende
jaren wil AmelandEén hiermee doorgaan,
met extra aandacht voor personeelshuisvesting. Woningen voor permanente
bewoning moeten op de lange termijn
worden behouden voor eilanders. Dit vraagt
om blijvende regulering en handhaving,
maar ook om eigen verantwoordelijkheid.

2.2 Uitgifte kavels en koopwoningen
•

•

2.1 Gemeentelijk Woningbedrijf
•
•

•
•

•

•

•
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AmelandEén wil de duurzaamheidsambitie van
de Gemeente nog meer in praktijk brengen in
het bestaande woningbestand.
Huurders en kandidaat-huurders moeten
kunnen rekenen op een kwaliteits- en
serviceniveau dat zich kan meten met de
betere voorbeelden uit de markt. Een regulier
interactie moment organiseren met huurders.
AmelandEén ziet graag meer uitleg richting
huurders over het toewijzingsbeleid en veel
gestelde vragen zo mogelijk met visualisaties.
Het is van belang dat elementen in het
toewijzingsbeleid zoals de verhouding tussen
sociale huur en vrije huur regelmatig worden
geoptimaliseerd.
Het nieuw te ontwikkelen ‘strategisch
voorraadbeheer’ zal door AmelandEén worden
beoordeeld op de bijdrage aan gehele
woningmarkt.
Nadat de nu in aanbouw zijnde woningen zijn
toegewezen en de huurmarkt zich opnieuw
heeft ‘gezet’ wil AmelandEén evalueren en
overwegen om nog een volgende serie nieuwe
huurwoningen te bouwen. Dit in samenhang
met het nieuw te ontwikkelen strategisch
voorraadbeheer en de beslissing of een deel
van het ‘gesplitst bezit’ wel of niet wordt
verkocht.
AmelandEén wil actief blijven inzetten op
afschaffing van de verhuurdersheffing en dit
geld investeren in (bestaande)huurwoningen.

Tussen juli 2020 en december 2021 zijn 36
kavels en koopwoningen aangeboden voor
uitgifte. In 2022-2023 zullen de laatste kavels
en koopwoningen van het de nu lopende
projecten worden uitgegeven.
Voorafgaande aan deze uitgifte is mede op
verzoek van AmelandEén het uitgiftebeleid
geëvalueerd en geoptimaliseerd, zo zijn onder
andere de bindingseisen aangescherpt, is er
voorrang geboden aan mensen zonder eigen
woning, dit mede om doorstroom vanuit
huurwoningen te bevorderen en de kloof
tussen huurders en woningbezitters zo veel als
mogelijk te verkleinen. Het anti-speculatie
beding is strenger gemaakt.

Woningbouw Miedenweg Nes, november 2021

2.3 Bescherming en regulering van de
Amelander woningmarkt
•

•
•

De gemeente is niet de baas op de
woningmarkt. De woningmarkt is net als de
rest van de economie een vrije markt. De
gemeente kan binnen de door de wet gegeven
mogelijkheden beperkt regulerend optreden.
Om Ameland bewoonbaar te houden moeten
de beschikbare beleidsinstrumenten op de
juiste manier worden ingezet.
AmelandEén wil dat er snel wordt
geanticipeerd op nieuwe beleidskansen,
marktbedreigingen en (dreigende)
beleidsomissies.

•

•

Voorbeeld I: de huisvestingswet maakt per
1-1-2022 een opkoopverbod /
zelfbewoningsplicht mogelijk. De motie van
AmelandEén hieromtrent is inmiddels
gemeentelijk beleid.
Voorbeeld II: De afgelopen raadsperiode is de
‘koopprijsgrens’ van woningen regelmatig
geëvalueerd, geïndexeerd en qua systematiek
geoptimaliseerd. Dit laatste met name om een
prijsopdrijvend effect tegen te gaan. Uiteraard
hebben woningeigenaren bij verkoop ook een
eigen verantwoordelijkheid.

2.4 Personeelshuisvesting
•

Er is al langere tijd een tekort aan geschikte en
passende personeelshuisvesting. Qua omvang
is dit probleem het grootst in de horeca- en
recreatiesector. Ook vanuit de zorg, het
onderwijs, de gemeente en in andere sectoren
is in wisselende mate behoefte aan
verschillende vormen van
personeelshuisvesting.

“In deze flow doorgaan
met specifieke vormen
van huisvesting”
•

In de afgelopen periode hebben we in
toenemende mate gezien dat woningen in de
dorpen worden opgekocht voor
personeelshuisvesting. Dit is op zich een
logische ontwikkeling geweest omdat het
gemeentebeleid er lange tijd op gericht was
dat werkgevers zelf in oplossingen moesten
voorzien. Eind 2021 is gebleken dat in
meerdere gevallen niet de juiste vergunningen
aanwezig zijn en dat deze waarschijnlijk ook
niet kunnen worden verkregen. De gemeente
moet handhaven op deze situaties maar
tegelijk ook meedenken over een
toekomstbestendige oplossing. In tussentijd

•

zal er voor betreffende situaties een redelijke
overgangsregeling moeten komen.
AmelandEén wil dat de gemeente met een
werkgroep van betrokkenen in een aantal
sessies naar concrete en realistische
oplossingen gaat kijken. Er moet nadrukkelijk
ook aandacht zijn voor de belangen van de
gebruikers. Er moet een goede balans zijn
tussen de belangen van werkgevers,
werknemers, omgeving en de gemeenschap.

2.5 Toekomstige ontwikkellocaties
•

•

•

•

•

AmelandEén wil dat de gemeente de komende
raadsperiode plannen maakt voor
onderstaande locaties en dat dit wordt
vormgeven als een participatieproces met
burgers en belanghebbenden.
Locatie Stelp Hollum. Het huidige gebouw,
behalve de zuidvleugel zal worden afgebroken.
AmelandEén ziet als een van de alternatieven
voor de op termijn vrijkomende locatie
mogelijkheden voor een combinatie van
voordelige woonstudio’s en iets in de gedachte
van de zogenoemde ‘knarren hofjes’ eventueel
aangevuld met een aantal koop- en/of
huurwoningen.
Locatie Polderweg Nes. Deze locatie is in 2019
aangekocht als toekomstige ontwikkellocatie.
AmelandEén wil dat de komende jaren studie
wordt gedaan naar alternatieve vormen voor
de ‘traditionele woonwijk’ zoals een ecobuurtschap met vooral ook kleinere wooneenheden en gezamenlijk gebruik van zaken.
Bij toekomstige ontwikkellocaties nog meer
aandacht besteden aan de vraag hoe de grond
en gerealiseerde woningen op de lange
termijn blijven bijdragen aan gevarieerde en
betaalbare huisvesting voor iedereen.
Bij ontwikkeling van specifieke woonvormen
zoals hofjes bekijken of deze kunnen worden
gekocht van een vereniging met de
verplichting deze weer terug te verkopen aan
de vereniging. Dit om grip te houden op
prijsstijgingen en te garanderen dat de
oorspronkelijke doelstelling gewaarborgd blijft.
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3. Vervoer
De veerverbinding en het verkeer op het
eiland zullen veranderen de komende 10 jaar.
De toekomst van de veerdienst is
emissieloos en betrouwbaar. Op het eiland is
het (auto)verkeer in de toekomst op slimme
wijze (sterk) gereguleerd. Er zijn goede
alternatieven. De kernwaarden van Ameland:
rust, ruimte en natuur worden versterkt.

•

•

3.1 Tijd voor keuzes
•

In de afgelopen vijftig tot zestig jaar is het
vervoer naar en op Ameland enorm
veranderd. Waar mogelijk is de infrastructuur
steeds aangepast om de toename van
verkeersstromen te faciliteren. Inmiddels zijn
we op een punt gekomen dat dit
fundamenteel begint te schuren met de
basiswaarden van ons eiland en dat er
weloverwogen en duidelijke politieke keuzes
gemaakt moeten worden.

•

3.2 Knelpunten
•
•

•
•
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Op steeds meer momenten in het jaar is er
een gevoel van topdrukte door steeds meer
autobewegingen.
Steeds vaker volle boten, de auto wordt ook
bij (zeer) kort bezoek steeds makkelijker
meegenomen. Eilanders hebben steeds vaker
te maken met dagen waarop alle boten vol zijn
geboekt.
De belasting van fietspaden is op bepaalde
momenten te groot. Er is in toenemende mate
sprake van onveilige situaties.
Ons wegennet is niet berekend op grote
volumes aan afwijkende typen
vervoersmiddelen zoals: e-scooters, eshoppers, solexen, bakfietsen, tuk-tuks,
enzovoort. Sommige categorieën begeven zich
bovendien ook te vaak buiten de paden in de
natuur. Veel van deze ‘nieuwe’
vervoersmiddelen worden door andere
weggebruikers als irritant en onveilig
beschouwd.

Fietsparkeren in de dorpen. Ondanks nieuw
gerealiseerde fietsparkeerplaatsen in 2019 in
het dorp Nes leidt het parkeren van fietsen
midden in het dorpscentrum steeds vaker tot
onwenselijke overlastsituaties. Ook in de
andere dorpen zien we dit probleem
toenemen.
Twee voorbeelden van grote
verkeersknooppunten zijn de driesprong in
Buren en de kruising bij schoenhandel Kienstra
in Nes. Alle verkeer met bestemming
recreatiegebied en strand Nes/Buren moet via
deze twee punten. Daarnaast is dit ook de
route voor bus-, vracht- en landbouwverkeer
en regulier woon-/ werkverkeer. Dit leidt
steeds vaker tot overlast en onveilige situaties.
Een onderzoek naar alternatieven en/of
reductie van verkeersbewegingen is wenselijk.
Voor (bijna) alle knelpunten geldt dat deze
‘tijd/seizoensgebonden’ zijn en dat maakt
passende oplossingen niet gemakkelijker.
Wanneer een maatregel wordt toegepast op
een pieksituatie kan deze in dalsituaties als te
zwaar worden ervaren. Dit is met recht een
uitdaging te noemen.

3.3 Vervoersvisie 2030-2040
•

•

•

Om de komende decennia zo eenduidig
mogelijk te kunnen sturen op verkeersstromen
en bijpassende infrastructuur is een
‘vervoersvisie 2030-2040’ nodig. Op basis van
deze visie kunnen concrete plannen worden
gemaakt.
AmelandEén ziet de noodzaak in van het
maken van duidelijke keuzes die leiden tot een
forse reductie van verkeersbewegingen en
knelpunten. De komende jaren zullen hiervoor
extra financiële middelen opzij moeten
worden gezet.
We moeten verkeer veel meer kunnen sturen
op locaties/wegen in combinatie met een
tijdstip/seizoen, dit kan mogelijk met systemen
die we kennen van enkele Duitse eilanden
waar gewerkt wordt met vignetten.

3.4 Betrouwbare veerverbinding korte
termijn
•

•
•
•

De maatschappelijke en economische gevolgen
van de onbetrouwbare veerverbinding zijn
onacceptabel. De vooruitzichten voor de
verbinding Holwerd-Nes zijn zeer zorgelijk. Er
wordt in opdracht van het Rijk gewerkt aan een
lange termijn visie voor de verbinding naar
Ameland. De uitwerking en realisatie hiervan
laat in het meest gunstige geval nog vele jaren
op zich wachten. Tot die tijd moet de
veerdienst zo snel als mogelijk weer
betrouwbaar zijn. Op de korte termijn zijn er
twee realistische oplossingen:
(1) Loslaten van de 60 minuten dienstregeling,
bijvoorbeeld naar 75 minuten.
(2) Met de natuurlijke ontwikkeling van de
vaargeul mee-baggeren. Blijven optimaliseren
van het baggeren.
Rijkswaterstaat bevestigt dat ook wanneer het
baggerplafond van 3,65 miljoen kuub
structureel wordt overschreden RWS ‘gewoon’
doorgaat met baggeren. Dit zullen we zeer
kritisch volgen.

3.5 Betrouwbare veerverbinding lange
termijn
•
•

•

Ameland moet toe naar een degelijke,
duurzame, toekomstbestendige verbinding
met het vaste land.
Eind 2018 is in opdracht van het ministerie van
IenW gestart met een onderzoek naar de lange
termijn oplossing. Uit de voorstudie zijn drie
mogelijke oplossingen gekomen waarvan twee
nader worden bestudeerd. Dit is onder andere
via een aantal bewonersavonden
gecommuniceerd. Het gaat om: (1)
optimalisatie van het huidige traject vanaf
Holwerd (2) de veerdam verplaatsen naar
Ferwerd. Het vervolgonderzoek is eind 2021
gestart, in 2023 moet er een advies bij de
minister liggen.
AmelandEén is van mening dat het werken aan
de langetermijnoplossing de aandacht niet

•

mag afleiden van de noodzakelijke extra
maatregelen op de (zeer) korte termijn.
Het gehele veerdienst dossier is te vinden in
bijlage A.

3.6 Veerdienst concessie 2029
•

•

•

In april 2029 zal de uitvoering van de
veerdienst door het ministerie van IenW
opnieuw worden gegund aan een vervoerder.
Het voortraject start al vele jaren eerder.
Ondertussen is er nog sprake van verplaatsing
van de concessieverlening van Rijk naar
Provincie. De gemeente Ameland heeft slechts
een adviespositie in de veerdienst concessie
en geen enkele formele bevoegdheid.
AmelandEén wil dat de belangen van onze
inwoners en bedrijven maximaal worden
behartigd en acht daarom de inhuur / inzet
van een concessiespecialist noodzakelijk in
samenhang met het totale veerdienst dossier.
AmelandEén staat sympathiek tegenover de
idealen van het initiatief ‘Eigen Veerdienst
Ameland’. Voordat de gemeente(raad) steun
kan uitspreken in welke vorm dan ook is eerst
gedegen (juridisch) onderzoek nodig onder
andere i.v.m. de wet markt en overheid.

3.7 Infrastructuur
•
•

•

•
•

Infrastructuur afstemmen op vervoersvisie.
Niet alle onderhoudsreserves zijn op peil
gebleken. AmelandEén wil de reserves
aanvullen op basis van actuele
onderhoudsplannen.
Fietspad door de duinen Hollum-Oerd op
termijn geheel vervangen door beton of
geopolymeerbeton, minder intensief gebruikte
fiets/wandelpaden kunnen prima uitgevoerd
blijven in schelpen.
Jachthaven: de nieuw gerealiseerde jachthaven
is veilig en representatief. In 2022 wordt de
noodzakelijke golfbreker gerealiseerd.
Vliegveld: alle in 2018 gestelde uitgangspunten (te vinden in bijlagen B) worden
gerealiseerd in nieuwbouw en zelfstandige
exploitatie.
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4. Economie
Toerisme is en blijft direct of indirect de
belangrijkste bron van werk en inkomsten
van Amelanders. Verdere groei is echter niet
in het belang van de Amelander
gemeenschap. Voor blijvend draagvlak
onder de bevolking is het van belang dat een
goed evenwicht wordt gevonden tussen
leefbaarheid, natuur, cultuur en economie.
De bestaande economie ontwikkelt zich stap
voor stap (verder) naar volledig duurzaam en
omgevingsbewust.

rondom functiewijziging. Specifiek wil
AmelandEén laten onderzoeken of een
functiewijziging naar mini camping mogelijk is
en onder welke voorwaarden.

4.3 Dagrecreatie, horeca, detailhandel,
rustpunten en beleving
•

4.1 Toe aan nieuwe toeristische visie
•

•

•

Ameland is toe aan een nieuwe toeristische
visie. AmelandEén ziet graag dat dit begint met
een ophaalronde bij burgers en vervolgens
ondernemers, instellingen en bezoekers.
De gemeente kan de vrije markteconomie niet
direct aansturen. De gemeente kan dus niet
een dag- of jaarlimiet stellen aan het aantal
gasten dat naar Ameland komt. In de
‘Economische Visie 2030’ is een fictieve limiet
genoemd van 650.000 toeristen per jaar, deze
wordt in feite al bereikt.
De meest concrete instrumenten om drukte te
beperken en groei te remmen zijn: veerdienst
en verkeer (zie vorig hoofdstuk) en ruimtelijke
ordening. Dit zijn wel zaken van de lange adem
en we dienen te onderkennen dat de
ontwikkelruimte in bestaande bestemmingsplannen bestaand recht is. In hoofdstuk vijf
gaan we specifiek in op ruimtelijke ordening van
verblijfsrecreatie in relatie tot leefbaarheid.

4.2 Divers aanbod recreatieve verblijven
•

•
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Ameland heeft nog steeds een divers aanbod
in recreatieve verblijven, maar de diversiteit is
wel afgenomen en deze trend lijkt door te
zetten. De identiteit van Ameland wordt mede
bepaald door onze diversiteit aan gasten, laten
we dit proberen te behouden.
Kampeerboerderijen moeten gebruik kunnen
maken van begeleiding bij vraagstukken

•

•

•

Het is belangrijk dat er een goede verhouding
is in het aanbod van verblijfsrecreatie en
voldoende kwalitatieve dagrecreatieve
voorzieningen zoals musea, zwembaden,
robbenboten, strandritten, outdoor bedrijven,
maneges, rondleidingen, activiteiten,
enzovoort. Dit belang mag wat AmelandEén
betreft meer doorklinken in een nieuwe
toeristische visie.
AmelandEén wil geld vrijmaken voor een
upgrade van speel- en recreatiegebieden De
Vleyen en De Aanleg.
Een nieuw Horeca- en detailhandelsbeleidsplan is in ontwikkeling. Als het gaat om
nieuwe horeca bestemmingen heeft
AmelandEén liever meerdere kleinschalige
gespecialiseerde/ondergeschikte horeca
voorzieningen dan enkele grote. Door nieuwe
kleinschalige horeca te koppelen aan
bijvoorbeeld een rustpunt, monument of
beleefvoorziening draagt het bij aan
instandhouding van die voorziening en
toegevoegde waarde voor gastvrijheid,
beleving en bewustwording. Bovendien zorgt
dit voor meer spreiding over het eiland.
Het initiatief van de Stichting herbouw van het
Camminghaslot ziet AmelandEén als een
ambitieuze en unieke toevoeging aan de
dagrecreatie, cultuur en beleving van het eiland.

4.4 Boeren op Ameland
•

•

De agrarische sector hoort bij de Amelander
cultuur en heeft een prominente plaats in het
eilander landschap. Goede contacten tussen
de LTO en de gemeente zijn belangrijk.
We constateren dat het aantal boeren blijft
afnemen en dat sommige bedrijven voor
moeilijke keuzes staan wat betreft

•
•

investeringen in de toekomst versus (steeds
wisselend) landelijk beleid. AmelandEén ziet
goede voorbeelden van andere, meer
kleinschalige, biologische en innovatieve
vormen van boeren als toekomstkans, maar
voor een transitie is iedereen in het systeem
nodig: zuivelproducenten, overheid, banken
en consument. Boven alles moet het een
overtuiging en keuze van de boer zelf zijn.
Hobby- en deeltijdboeren vormen een
aanvulling op de agrarische sector en hebben
een meerwaarde voor Ameland.
Agrarische grondgebruikers hebben een
belangrijke rol in weidevogel- en
landschapsbeheer. AmelandEén zou graag zien
dat de aandacht voor bodemgezondheid en
biodiversiteit verder toeneemt.

•

•

4.5 Werkgelegenheid op en boven peil
•

•

Bijna alle economie en werk zijn direct of indirect
gerelateerd aan toerisme. Het werkaanbod op
Ameland is in de afgelopen decennia sterk
toegenomen en is ondanks de mono economie
‘toch best’ divers en solide te noemen. De bouw,
techniek, transport, overheid, onderwijs, zorg en
dienstverlening hebben een stevig aandeel in de
‘indirecte’ werkgelegenheid. Alle sectoren met
elkaar houden het voorzieningenniveau op peil.
Forenzen i.c.m. werken op afstand zal verder
toenemen. Veel Amelanders zijn eigen
ondernemer (voltijd of deeltijd) en spelen
flexibel in op nieuwe kansen, ontwikkelingen en
trends.
Voor jongeren is er voldoende perspectief om
een goed bestaan op te bouwen op Ameland.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de
beste voorwaarden voor economie en werk
die een gemeente kan scheppen simpelweg
goede huisvesting en goede verbindingen zijn.

4.6 Amelands product, Waddencampus,
Ameland Academy, ondernemers
verenigingen
•

Het Amelands Product heeft ook de afgelopen
jaren een verdere ontwikkeling doorgemaakt

•

en is nog bewuster gepositioneerd. Initiatieven
voor verdere ontwikkeling moeten kunnen
blijven rekenen op steun van de gemeente.
De Waddencampus begeleidt en bemiddelt
tussen vraagstukken uit het bedrijfsleven/
instellingen en studentenonderzoek. Dit kan
zorgen voor nieuwe inzichten en soms worden
aanbevelingen ook één-op-één overgenomen.
In de afgelopen periode is de organisatie en
financiering van de Waddencampus meer op
afstand komen te staan van de gemeente. Zo
mogelijk moet deze lijn worden vastgehouden.
De Ameland Academy verzorgt sinds 2019
middelbaar beroepsonderwijs (werken/leren) op
Ameland. Op dit moment gaat het om horecaopleidingen, er zijn inmiddels al vele
leerlingen/studenten die hier een diploma
hebben behaald en blijven werken op Ameland.
AmelandEén wil graag dat samen met
ondernemers in andere sectoren en de
organisatie van de Ameland Academy wordt
besproken of er ook werken/leren voor bouw- en
installatietechniek kan worden aangeboden.
Ondernemers verenigingen zijn belangrijke
gesprekpartners voor de gemeente. Door de
coronapandemie zijn de contacten
geïntensiveerd. AmelandEén hecht aan goede
contacten tussen gemeente en het
maatschappelijk middenveld en ziet graag dat er
blijvend wordt geïnvesteerd in goede
verhoudingen.

4.7 Blijvend belang van Ameland
Promotie, gastheerschap,
voorlichting en toeristeninformatie
•

Ook al willen we geen verdere groei van het
toerisme, het is niet vanzelfsprekend dat
mensen Ameland vinden en kiezen als
vakantiebestemming. Het verzorgen van
gastheerschap en het verstrekken van
toeristeninformatie blijven essentieel.
Voorlichting en bewustwording worden steeds
belangrijker, AmelandEén wil daarom dat de
campagne ‘Welkom in onze Wereld’ wordt
voortgezet door de gemeente en partners zoals
VVV, WPD, Arriva en de natuurbeheerders.
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5. Leefomgeving
Voor een blijvend gastvrij, leefbaar en
authentiek eiland zijn bewuste keuzes nodig.
AmelandEén wil daarom 1) blijvend
investeren in aantrekkelijke dorpen
2) blijvend aandacht geven aan cultuur,
vrijwilligerswerk en verenigingsleven,
3) bewust evenementenbeleid 4) een brede
aanpak voor duurzaam gebruik en herstel
van natuur 5) optimaal aandacht besteden
aan veiligheid en toezicht 6) waar mogelijk
anticiperen op ongewenste ontwikkelingen
in de ruimtelijke ordening.

5.1 Aandacht beschermde dorpsgezichten
•

AmelandEén wil planmatig het aangezicht van
de beschermde dorpsgezichten verbeteren met
als speerpunt de aanpak van de parkeerproblematiek en andere objecten in de bermen.
Voor 2022 is al geld vrijgemaakt en zal een pilot
starten. Dit begint met een gesprek met de
buurt en het in kaart brengen van de
problematiek en het wensbeeld. Bij succes krijgt
dit vervolg ook buiten het beschermd
dorpsgezicht wat AmelandEén betreft.

5.4 Cultuur, eilander identiteit, historisch
medegebruik
•
•
•

5.5 Vrijwilligerswerk en verenigingsleven
•

5.2 Dorpsreconstructie 2.0
•

Alle dorpskernen zijn tussen 2005 en 2019
gereconstrueerd. AmelandEén wil doorgaan
met planmatige reconstructies van de
gebieden en wijken rond de dorpscentra.
Hiervoor moet een 10- tot 15 jarenplan komen.

5.3 Dorpscoördinatoren
•
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In en rond de omgeving van de dorpen spelen
permanent praktische problemen en kleine of
grote ergernissen. Deze kunnen mogelijk
sneller worden opgelost met wat overleg en
aandacht ter plaatse tussen de betrokken
disciplines en de betreffende burgers,
ondernemers en het dorpsbelang.
AmelandEén ziet graag een proefondervindelijke aanpak.

Cultuur en eilander waarden moeten goed
worden beschermd en waar mogelijk versterkt.
AmelandEén wil dat de lijst met monumenten,
karakteristieke- en beeldbepalende gebouwen
op korte termijn wordt geactualiseerd.
AmelandEén maakt zich samen met andere
partijen sterk voor behoud van kleinschalig
historisch medegebruik op en om ons eiland.

•

Op Ameland dragen vele vrijwilligers bij aan
het vervullen van veel uiteenlopende taken die
noodzakelijke en waardevol zijn voor de
gemeenschap. Ook met de vaccinatiecampagne is er weer een groot beroep gedaan
op vrijwilligers. Richting de toekomst is het
belangrijk dat vrijwilligers zich gewaardeerd en
betrokken blijven voelen.
Het verenigingsleven op Ameland zoals
muziek- en cultuurverenigingen verdienen
waar nodig ondersteuning van de gemeente.

5.6 Bewust evenementenbeleid

5.9 Toezicht en handhaving

•

•

AmelandEén wil evenementenbeleid dat past
bij de waarden van Ameland, de nieuwe
toeristische visie kan daarbij leidend zijn.

5.7 Natuur
•

•

Delen van de natuur op Ameland staan onder
druk door te intensief gebruik, stikstof en
terugtrekkende bewegingen van sommige
terreinbeheerders. AmelandEén wil dat er
samen met terreinbeheerders een brede en
structurele aanpak komt voor duurzaam
recreatief gebruik, goed onderhoud en waar
nodig herstel van de natuur.
In het nieuwe groenbeleidsplan voor
gemeentelijk groenonderhoud wordt extra
aandacht besteed aan biodiversiteit.

“Laat ook toekomstige
generaties genieten van
een gastvrij en leefbaar
Ameland”
5.8 Veiligheid
•

AmelandEén wil optimale aandacht voor
preventie in ‘nieuwe’ veiligheidsvraagstukken
waaronder de containervaart / scheepvaart
boven de eilanden.

Er is extra geld vrijgemaakt voor toezicht en
handhaving. Naast de reguliere handhaving
zijn speerpunten voor AmelandEén: strijdig
gebruik van woningen, onbevoegd verkeer en
parkeren in de dorpen en in de natuur en
verrommeling van het buitengebied.

5.10 Ruimtelijke ordening verblijfsrecreatie
•

•

•
•

•

•

•

De optelsom van alle recreatieve verblijven is
een belangrijke factor in het aantal gasten dat op
Ameland verblijft en de (toeristische) drukte die
wordt ervaren. De (ervaring) van drukte of rust
op het eiland wordt grofweg bepaald door de
volgende factoren: omvang alle recreatieverblijven x bezetting x (vervoers)gedrag van
deze gasten (+ aantal dagjesmensen x gedrag).
Er is al lange tijd een trend gaande dat
bestaande recreatieve verblijven vernieuwen en
daarbij ook (fors) groeien. Ook is de trend dat de
bezetting toeneemt en dat gasten ‘zichtbaarder’
gedrag vertonen. Wanneer een aanvraag voor
een nieuwe ontwikkeling volledig past binnen
het bestemmingsplan kan de gemeente deze
niet weigeren. Bestaande bestemmingsplanruimte is nu eenmaal bestaand recht.
De afgelopen jaren zijn vele aanvragen voor
uitbreiding of nieuwe verblijfsrecreatieve
bestemmingen afgewezen.
AmelandEén is voorstander van ontwikkeling en
kwaliteitsverbetering in de recreatiesector maar
wil onder deze noemer niet meewerken aan
groei van (gebouwde) verblijfsrecreatieve
bestemmingen.
In de marge moet de gemeente blijvend zoeken
naar mogelijkheden om ongewenste
ontwikkelingen tegen te gaan. Voorbeelden van
zaken die al zijn bereikt: een uitpondingsverbod
en het beperken van kelderdieptes.
AmelandEén wil dat er eenduidige en strenge
regels worden gehanteerd ten aanzien van impact
op de omgeving ter plaatse zoals parkeren op
eigen terrein en een plan voor
personeelshuisvesting.
In bijlagen C en D zijn een aantal concrete
locaties/-dossiers opgenomen waaronder die
van het voormalig zwembad.
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6. Sociaal domein
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.

schapjes met sociale contacten en (lichte) zorg in
de nabijheid. Dit is prettige wonen voor de
ouderen, vermindert druk op de zorg en
bevordert doorstroming. Zie ook paragraaf 2.5

6.3 Begeleid wonen
•

6.1 Een leven lang op Ameland
•

•

Er moet voldoende capaciteit en deskundigheid
beschikbaar zijn om de gemeentelijke taken
binnen het sociaal domein goed uit te voeren.
Vakmensen en professionals moeten de ruimte
krijgen om hun taken uit te voeren gericht op
het beste resultaat voor de cliënt. Alle
doelgroepen van 0 tot 100 moeten de zorg en
aandacht krijgen die ze nodig hebben en
verdienen. Het spreekt voor zich dat mensen
een leven lang op Ameland moeten kunnen
blijven. (Meer informatie hierover is te vinden
in bijlage E.)
AmelandEén wil onderstrepen dat mantelzorgers een onmisbare rol vervullen, overbelasting moet tijdig worden gesignaleerd.

“Nieuwbouw van De Stelp
blijft topprioriteit
voor AmelandEén”
6.4 Op weg naar één welzijnsorganisatie
•

6.2 Ouderenzorg en nieuwbouw De Stelp
•

•

•
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Nieuwbouw van De Stelp blijft topprioriteit.
Begin 2022 is een aannemer aan het bouwteam
toegevoegd zodat deze mee kan praten tijdens
het ontwerpproces. Dit moet leiden tot betere
oplossingen en goede kostenbeheersing.
AmelandEén wil dat er optimaal aandacht wordt
besteed aan een integratie tussen bestaande en
nieuwe functies en gebouwuitstraling.
Toekomstige gebruikers optimaal betrekken bij
de uitwerking en detaillering van zaken die
belangrijk zijn voor de dagelijkse werkpraktijk.
(Het gehele Stelp dossier 2017-2022 is te
vinden in bijlage F.)
AmelandEén wil aandacht voor zogenoemde
‘knarrenhofjes’ bij ieder dorp. Kleine gemeen-

Ook op Ameland is er behoefte aan begeleid
wonen. Dit is geen universele behoefte, voor
iedere persoon kan de ideale vorm en
begeleiding weer anders zijn. De behoefte zal
ook wisselen door de tijd. AmelandEén is
voorstander van een flexibel concept waarbij
het bijvoorbeeld ook denkbaar is dat gewone
woningen tezamen met een gemeenschappelijke ruimte deel uitmaken van het concept.

•

De welzijnsorganisaties op Ameland zijn
versnipperd over veel locaties en organisaties.
De toekomstvisie van AmelandEén is: “het
combineren en versterken van maatschappelijke voorzieningen en daarbij in basis steeds
uitgaan van vraag in plaats van aanbod”.
Eerst is een gedragen toekomstambitie nodig
om maatschappelijke functies zoals zorg,
sport, onderwijs, kinderopvang en sociaalcultureel werk te combineren en elkaar te
laten versterken. Goede en bewezen
praktijkvoorbeelden kunnen model staan. Van
daaruit verder gaan en kijken of de
gezamenlijke ambities kunnen worden
gerealiseerd. De afgelopen jaren is samen met
de betrokken besturen en medewerkers het
gesprek gestart voor verdere samenwerking
en (organisatorische) integratie van dorpshuizen, kinderopvangen en sociaal cultureel
werk, tot op heden nog zonder resultaat.

6.5 Sport en beweging
•

Sport en beweging zijn belangrijk in het
streven van ieder mens om een leven lang fit
te blijven. Iedereen moet hierin voor zichzelf
op zijn of haar eigen manier
verantwoordelijkheid nemen. Wat
AmelandEén betreft heeft de gemeente een
rol in voorlichting, beleid en voorzieningen. Dit
is een ondersteuning in de eigen
verantwoordelijkheid.

6.6 Onderwijs
•

•

•

•

Kwaliteit van onderwijs en daarmee optimale
ontwikkeling van het individu staat bij iedere
beslissing voorop. Wanneer dit niet mogelijk is
op het eiland dient adequaat leeringenvervoer
naar de vaste wal ondersteund te worden door
de gemeente volgens de wettelijke richtlijnen.
AmelandEén wil dat onderwijsinstellingen
worden gestimuleerd tot het verder uitbouwen
van de sterkten. Er moet tijdig worden
geanticipeerd op kansen, bedreigingen en
zwakten. Er moet blijvend worden geïnvesteerd
in de bestuurlijke contacten tussen de
gemeente en het onderwijs. De schoolbesturen
en directies dienen optimale voorwaarden te
creëren voor goed werkgeverschap en goed
onderwijs nu en in de toekomst.
In 2020/2021 hebben de schoolbesturen van
de basisscholen in Ballum en Hollum
aangekondigd een bestuurlijke fusie te
onderzoeken. AmelandEén ziet dit als een
proces waarin de scholen leidend zijn.
AmelandEén wil ook de vraag vanuit het
onderwijs nadrukkelijk betrekken in het
bredere vraagstuk van personeelshuisvesting.

6.7 Jeugdzorg, preventie, middelengebruik
•

•

In algemene zin wil AmelandEén de preventiemogelijkheden voor jeugdzorg in kaart laten
brengen met aanbevelingen voor verbetering.
Specifiek maakt AmelandEén zich zorgen over
het middelengebruik en andere problemen
onder jongeren zoals (digitale)verslaving en
cyberpesten.

6.8 Volksgezondheid, omgaan met de
coronapandemie
•
•

•

•

Het omgaan met corona vergt langetermijnbeleid van de Rijksoverheid.
Eenzaamheid is een probleem dat we vaak
moeilijk zien van de buitenkant. Door corona is
het begrip eenzaamheid wel meer in de
aandacht gekomen en bespreekbaarder
geworden. AmelandEén wil optimale aandacht
voor dit probleem dat speelt door alle
generaties.
Burgers en zeker ook zelfstandig ondernemers
onder hen die het mentaal moeilijk hebben met
de gehele corona situatie moeten
laagdrempelige en indien gewenst anoniem
steun kunnen krijgen.
Op de Openbare Partij Vergadering van
september 2020 hebben we intensief met elkaar
gesproken over de impact en gevolgen van
corona op Ameland. Met elkaar spreken en het
delen van ervaringen lost niet altijd direct iets op
maar doet vaak wel goed. De bijbehorende
stellingen zijn terug te zien in bijlage G.

6.9 Ameland voor iedereen
•

Ameland moet goed en prettig toegankelijk
zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met
een beperking. In het verleden is hier
projectmatig aandacht aan gegeven.
AmelandEén wil dat dit structureel onder de
aandacht blijft.

6.10 Ameland ook een Bloeizone?
•

Mensen die in een ‘Bloeizone’ (of ‘Blauwe
zone’) leven worden gemiddeld 90-100 jaar, in
goede gezondheid, zonder medicijnen en zijn
gelukkiger. Er zijn een aantal plaatsen op de
wereld waar dit voorkomt, zoals Okinawa in
Japan en op Sardinië in Italië. Het komt steeds
meer in de aandacht te staan. Wat kunnen we
leren van deze preventieve levensstijl, wat zou
ook kunnen werken op Ameland en kun je dat
wel planmatig aanpakken? AmelandEén is hier
nieuwsgierig naar en volgt met belangstelling
het nu lopende studentenonderzoek hierover.
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7. Duurzaamheid
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. AmelandEén wil dat de
gemeente hoog blijft inzetten op: 1) ondersteuning gebouweigenaren 2) eigen
gebouwen en bedrijfsvoering 3) samen met
partners initiëren en pionieren in duurzame
opwek en slimme netwerkoplossingen.

•

7.1 Van klimaatakkoord naar keukentafel
•

•
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Het Klimaatakkoord kent vele lastige opgaven.
De opgave om tot ‘een duurzame
transformatie van de gebouwde omgeving’ te
komen is daarvan waarschijnlijk de grootste, de
ongrijpbaarste en meest diffuse. Op Ameland
zijn we gelukkig al goed op weg, maar
uiteindelijk moeten alle gebouwen en
woningen transformeren naar goed geïsoleerd
en aardgasvrij met duurzame warmte en
waarin schone elektriciteit wordt gebruikt en
opgewekt en dat wordt nog een hele klus. Het
gaat op ons eiland om zo’n 1700 woningen,
200 bedrijfsgebouwen en 2500
vakantieverblijven van chalets en bungalows
tot hotels die naar CO2-neutraal worden
gebracht. De opgave is om dat tot 2035
stapsgewijs en samen met bewoners en
gebouweigenaren te doen. Het Klimaatakkoord
heeft de gemeenten aangewezen om deze
forse opgave te regisseren.
AmelandEén wil dat huishoudens die dat nodig
hebben laagdrempelig worden ondersteund in
de energietransitie van hun eigen woning en
dat daarbij oog is voor de vele verschillende
woningen en financiële situaties. Voorlopers in
de energietransitie merken dat het best lastig
is om in de veelheid aan mogelijkheden keuzes

•

te maken, zelfs als de kennis en financiële
middelen wel aanwezig zijn. Het is belangrijk
dat iedereen mee kan doen. Want als de
transitieslag eenmaal gemaakt is zijn er ook
voordelen, zoals een (veel) lagere
energierekening, meer wooncomfort en een
goed gevoel duurzaam bezig te zijn en klaar te
zijn voor de toekomst waarin fossiele energie
alleen maar schaarser en duurder wordt.
Uiteindelijk zal iedereen voordeel hebben bij
de Amelander ambitie om 15 jaar voorop te
lopen in de energietransitie. Maar voor dit
zover is zullen er nog vele gesprekken aan vele
keukentafels worden gevoerd.
AmelandEén is van mening dat van de
recreatiesector en het bedrijfsleven eigen
initiatief mag worden verwacht. Vele bedrijven
maken al stappen in de goede richting. Om met
alle recreatieve gebouwen en
bedrijfsgebouwen de doelen te halen zal meer
gemeentelijke regie en monitoring nodig zijn.
AmelandEén is, indien nodig, bereid te
investeren in extra gemeentelijke capaciteit.

7.2 Gemeentelijke gebouwen
•

•
•

AmelandEén wil dat er per gemeentelijk
gebouw een plan wordt opgesteld om op de
kortst mogelijke maar wel realistische termijn
aardgasvrij en CO2 neutraal te zijn.
Hetzelfde geldt voor alle huurwoningen.
De circa vijf gemeentelijke monumentale
huurwoningen dienen ‘per direct’ voorzien te
worden van dubbelglas (in dit geval het dure
zogenoemde monumentenglas).

“De situatie van ieder
huishouden is anders,
dit vraagt om
maatwerk ondersteuning”
7.3 Ameland zelfvoorzienend in energie
•

•

•

Niet alle gebouwen op Ameland zullen in de
toekomst het eigen jaarverbruik aan energie
kunnen opwekken. Zeer weinig gebouwen
zullen de energievraag (piek/dal) ieder
moment in het jaar in balans kunnen brengen
met de eigen duurzame opwek.
Er zal dus gebalanceerd moeten worden in een
groter en ‘slim’ netwerk. Dit netwerk wordt
gevoed met duurzaam geproduceerde energie
uit bijvoorbeeld de Amelander zonneparken
en de onderwatervlieger tussen Terschelling
en Ameland. Het netwerk moet ook op kunnen
slaan. In de winter is de energie opbrengst van
zonnepanelen circa 1/3 van de zomer terwijl
het energieverbruik voor verwarming in de
winter juist hoger is. Om dit in balans te
brengen is een grote uitdaging.
AmelandEén wil dat de gemeente samen met
partners doorgaat met het vinden van
passende en innovatieve oplossingen voor een
slim Amelander energie netwerk waarmee we
een echt zelfvoorzienend eiland worden.

7.4 Ameland zelfvoorzienend in water
•

AmelandEén wil op de lange termijn dat het
eiland zelfvoorzienend wordt in water. Uit
onderzoek blijkt dat de zoetwaterbellen
hiervoor niet toereikend zijn. Wanneer hier
teveel water aan wordt onttrokken kunnen
deze uitgeput raken en kan er verzilting
ontstaan, hier moeten we dus voorzichtig mee
omgaan. AmelandEén zou onderzocht willen
zien hoe er minder of geen zoet water meer
geloosd wordt in de Waddenzee maar wordt
vastgehouden en terug wordt gebracht in het
natuurlijke systeem. Uiteraard zonder nadelige
gevolgen voor landbouw of andere zaken.
Omdat drinkwater in Nederland relatief maar
eigenlijk ook absoluut heel goedkoop is zal dit
niet rendabel zijn. Maar AmelandEén zou
graag onderzocht willen hebben of het
technisch kan en wat het kost.
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8. Eilandbestuur

•

Ameland staat voor grote opgaven. Dit
vraagt om een daadkrachtig eilandbestuur,
een slagvaardige gemeentelijke organisatie,
burgerparticipatie en samenwerking.

8.1 Daadkrachtig en slagvaardig
•

•

De gemeente voert veel uiteenlopen taken uit
en heeft daarbij verschillende rollen zoals die
van beleidsmaker, vergunningverlener,
dienstverlener, hulpverlener in het sociaal
domein, overlegpartner, belangen behartiger,
vertegenwoordiger, aanspreekpunt,
bemiddelaar, duurzaamheidsadviseur,
uitvoerder van vele wettelijke taken,
burgerloket, belastinginner, groenbeheerder,
reinigingsdienst, woningverhuurder,
ontwikkelaar, toezichthouder, handhaver en
hoeder van de openbare orde en veiligheid.
(Bijlage H: overzicht taken van een gemeente.)
Deze taken worden uitgevoerd met een
relatief kleine organisatie en tal van
samenwerkingsverbanden. Vanzelfsprekend
worden alle taken uitgevoerd met in
achtneming van wet- en regelgeving, beleid,
procedures, bevoegdheden en werkafspraken.
Het college legt in het openbaar
verantwoording af aan de gemeenteraad en
de bevolking.

“AmelandEén wil blijvend
investeren in een sterke
zelfstandige gemeente”
•
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Met volledige inachtneming van bovenstaande
‘kaders en complexiteit’ spoort AmelandEén
graag aan tot het praktisch en
oplossingsgericht blijven denken, handelen en
samenwerken.

•

Gemeente Ameland wil een autonome
eilandgemeente zijn en blijven. De organisatie
moet daarom blijvend toegerust zijn op het
praktisch, professioneel en adequaat
uitvoeren van een groot pakket aan taken.
AmelandEén ziet de noodzaak en het belang
om blijvend te investeren in de gemeentelijke
organisatie en het verder profileren als
aantrekkelijk en uitdagend werkgever.
Het gemeentebestuur en de ambtelijke
organisatie werken op resultaatgerichte en
verbindende wijze samen met elkaar en met
het maatschappelijk middenveld ten dienste
van de burgers, bedrijven en toeristen.

8.2 Politieke en bestuurlijke vernieuwing
•
•

•

Ook voor de raadsperiode 2022-2026 streven
we weer naar een raadsprogramma/
raadsagenda met alle partijen.
Wederom willen we een ambitieus
coalitieakkoord met duidelijke bestuurlijke
richting en waar mogelijk concrete doelen.

AmelandEén wil nog meer vorm en inhoud
geven aan participatie van burgers en
bedrijven. Belangrijk is dat de participatievorm
goed aansluit bij de wensen, behoeften en
verwachtingen van de betreffende doelgroep.
Voor elke situatie moet de juiste timing en het
juiste abstractieniveau worden gevonden,
bijvoorbeeld vooral extra participatie ruimte
bieden bij de praktische uitwerking in plaats
van bij de grote lijnen in het voortraject.

•

De ingezette weg van meer en regelmatigere
actieve informatie richting gemeenteraad
(raadsinformatiebrieven) consequent
voortzetten en blijven verbeteren.

•

•

•
•

Burgers duidelijke visuele en informatie
verstrekken over zaken zoals toewijzingsbeleid
van woningbedrijf en de gemeentebegroting.
Aandacht blijven houden voor rolvastheid van
raad, college en organisatie.

8.3 Samenwerkingsverband
De Waddeneilanden
•

AmelandEén hecht grote waarde aan een
blijvend goede Waddensamenwerking waarbij
de doelen gericht zijn op de eilander
gemeenschappen.

De Waddensamenwerking met Texel,
Vlieland, Terschelling, Ameland en
Schiermonnikoog heeft tot doel het behoud
van zelfstandigheid, het aanpakken van
gezamenlijke problematiek, samen
optrekken richting hogere overheden en
algemene uitwisseling van kennis en
vaardigheden.
In 2020 hebben de eilanden gezamenlijk een
aanvraag ingediend bij het Rijk voor een
regiodeal gericht op in stand houding van
leefbaarheid en brede welvaart op de
eilanden. Belangrijke thema’s hierbij zijn:
huisvesting, personeelshuisvesting,
ouderenzorg, optimaal verbonden en
bereikbaar, onderwijs en duurzaamheid.
Deze aanvraag is uiteindelijk niet
gehonoreerd. In 2021 is een nieuwe
aanvraag in voorbereiding genomen om in te
kunnen spelen op nieuwe regiodeals
wanneer deze weer beschikbaar komen.
Vooruitlopend daarop heeft het ministerie
van binnenlandse zaken 4,5 miljoen euro
toegekend aan de gezamenlijke eilanden
voor een serie concrete projecten die al zijn
opgestart waaronder De Nieuwe Stelp op
Ameland.

8.4 Financiën en belastingen
•
•
•
•
•
•

Degelijk en volledig begroten. Financiële
reserves en buffers op orde houden.
Durven investeren waar nodig.
Ameland is een gemeente met lage
belastingen voor haar inwoners.
Evenwichtige verdeling van belastingdruk is
en blijft belangrijk.
AmelandEén staat voor diversiteit in het
toeristische aanbod en wil doorgaan met de
subsidie voor toeristische jeugdgroepen.
Voor de toekomst onderzoeken of een
toeristenbelasting als percentage van de
accommodatieprijs mogelijk is waarbij het
tarief voor voordelige locaties omlaag gaat
ten opzichte van het huidige tarief.
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9. Beginselverklaring
Dit is ons ideologisch kompas voor de
komende decennia. Hiermee geven we
richting aan onze verkiezingsprogramma’s
en de praktische politiek.

in het DNA van alle eilanders. De werkelijke kracht
van Ameland zit na al die jaren nog steeds in het
eigenwijze, het vrijgevochtene en het
gemoedelijke. Ook in een nieuw tijdperk is
Ameland het voor zovelen geliefde Ameland
gebleven.

9.1 Onze permanente opdracht
“Samen voortbouwen aan onze waardevolle leefen werkomgeving, voor een toekomstbestendig en
zelfstandig eiland dat we door willen geven aan
volgende generaties.”

“Iedereen is waardevol
en heeft een rol en
verantwoordelijkheid
in de samenleving”

9.2 Onze visie op de toekomst
Ameland anno 2038. Ameland is een
vooruitstrevend eiland dat gericht is op de
ontwikkelingen in de wereld maar niet blind mee
gaat in de vaart der volkeren. Ameland maakt
eigen en weloverwogen keuzes. Ameland is een
voorbeeld van een samenleving die de kunst heeft
verstaan een genuanceerd evenwicht te vinden
tussen vooruitgang en behoud van het goede.
Vreemd kapitaal, kennis en kunde zijn waar nodig
aangewend, maar kapitaal is niet de nieuwe
vrijheer van het eiland geworden. We hebben de
welvaart benut om te transformeren naar een
duurzame leefomgeving en het versterken van de
voorwaarden voor levensgeluk. Inwoners nemen
hun verantwoordelijkheden, zijn betrokken en
doen mee maar ervaren tegelijk de luxe van
bovengemiddelde vrijheid en eigen keuze.
Ameland kent een gezond, creatief en innovatief
ondernemersklimaat. Ondernemers pakken
gezamenlijke problemen gezamenlijk aan.
Ameland is een sterke zelfstandige gemeente en
staat bekend als een betrouwbare en waardevolle
samenwerkingspartner. De kwaliteit van de
samenleving blijkt uit de goede ondersteuning en
aandacht voor minder zelfredzame burgers.
Ameland kent goede en innovatieve
huisvestingsmogelijkheden voor zowel eilanders
als voor seizoenswerkers. Ameland is een goed
werkgever én gastheer voor alle mensen die naar
Ameland komen om te werken. Gastvrijheid is een
vanzelfsprekendheid die met trots wordt gedragen
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9.3 Deze waarden binden ons
I.

We hebben de wereld geërfd van onze
voorouders en te leen van de mensen na
ons.

II.

Mensen zijn niet gelijk, wèl gelijkwaardig, er
is ruimte voor verschil.

III.

Samenwerken en samenleven is plezier voor
iedereen.

IV.

Iedereen is waardevol en heeft een rol en
een verantwoordelijkheid in de
samenleving.

V.

De gemeente schept voorwaarden, stelt
duidelijke grenzen en geeft mensen
zekerheid.

VI.

De gemeente dient de samenleving en
bouwt op door te verbinden.

“De livestream bij OPV’s
heeft voor veel mensen de
drempel verder verlaagd”
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10. Communicatie
en partijdemocratie
Communicatie is de sleutel tot wederzijds
begrip. Gemakkelijk gezegd, moeilijker
gedaan. We leggen verantwoording af en
reiken mogelijkheden aan om vragen te
stellen, geïnformeerd te worden, mee te
praten, mee te doen en je stem te geven.

•

•
•
•

10.1 Terugblik communicatie, contactmomenten en inspraak 2018-2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augustus 2017
Flyer ‘De Nieuwe Partij dat ben Jij!’
Januari 2018
Verkiezingsprogramma open voor inspraak
1e Openbare Partij Vergadering.
Inloopcafé Hotel de Jong en De Zwaan
Februari 2018
Verkiezingsprogramma huis-aan-huis
Mei 2018
Informatie uurtje verantwoording
coalitievorming
November 2018
2e Openbare Partij Vergadering
2019, 2020 en 2021
Diverse malen ‘aan de koffietafel’ bij de Lokale
Omroep Ameland
Januari-Maart 2020
Openbaar proces tussentijdse coalitievorming

•
•
•
•
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September 2020
3e Openbare Partij Vergadering, ook via
livestream. Met elkaar gesproken over impact
corona.
September - Oktober 2021
Enquête: ‘AmelandEén vraagt om reacties en
inbreng.’
4e Openbare Partij Vergadering, ook via
livestream.
Inloopcafé Hotel De Jong en De Welvaart
vraag en antwoord enquête en OPV op
website.

Maandelijks 2018-2022
Inloopavond raadsfractie
Openbare commissie- en raadsvergadering
Gehele periode 2018-2022
Continu actuele informatieve website
Regelmatige (social) media berichten

10.2 Partijstructuur en interne partij
democratie
•

•

•
•

•
•

•
•

•

De partijstructuur en interne partij democratie
zijn vastgelegd in de statuten van AmelandEén
(www.amelandeen.nl) Onderstaand geven we
een samenvatting over de functie en het doel
van:
- De Algemene Leden Vergadering
- Lidmaatschap met functie
- Het Bestuur
- De Openbare Partij Vergadering (10.3)
Algemene Leden Vergadering
Het doel van de Algemene Leden Vergadering
(ALV) is het nemen van noodzakelijke en
wenselijk geachte besluiten over
verenigingszaken die bijdragen aan het
hoofddoel van de vereniging (artikel 11.1).
De besluiten van de 1e t/m de 7e ALV staan op
de website.
Door de ALV vastgestelde jaarverslagen 2017
t/m 2020 inclusief financiële samenvatting
staan op de website.
Lidmaatschap met functie
Een politieke partij die deelneemt aan de
verkiezingen in Nederland kan uitsluitend een
vereniging met leden zijn.
Politieke partijen zoeken landelijk en lokaal
naar alternatieven voor de traditionele
ledenpartij omdat ledenaantallen al decennia
lang afnemen.
Lidmaatschap van AmelandEén is daarom
alleen mogelijk in combinatie met een actieve
functie binnen de partij.
Vertegenwoordigers van AmelandEén trachten
de idealen zoals omschreven in de
beginselverklaring uit te dragen en te
verwezenlijken.
Het Bestuur
De actuele samenstelling van het bestuur
inclusief het rooster van aftreden met de
historie vanaf 2017 staan op de website.

10.3 Openbare Partij Vergaderingen
•
•
•
•

Bij AmelandEén hoef je geen lid te zijn,
iedereen heeft toegang tot de OPV.
Op de OPV kun je meepraten en meedenken
over politiek en maatschappelijke
onderwerpen.
In de afgelopen periode heeft AmelandEén
vier maal een OPV georganiseerd waarvan
twee keer uitgezonden via livestream.
De OPV is opgenomen in de statuten van
AmelandEén onder artikel 13.1 t/m 13.12.

10.4 Vooruitblik communicatie en contact
momenten v.a. heden tot 16 maart 2022
•
•
•
•
•
•
•

Januari 2022
Verkiezingsprogramma open voor inspraak
Bekendmaking kandidatenlijst
Februari 2022
Bezorgen verkiezingsprogramma
Uitnodiging OPV
Maart 2022
02 maart 5e Openbare Partij Vergadering
12 maart LOA Verkiezingsdebat
14-16 maart Gemeenteraadsverkiezingen

10.5 Vooruitblik communicatie, contactmomenten en inspraak 2022-2026
•
•
•
•
•
•
•
•

Maandelijks
Inloopavond raadsfractie
Openbare commissie- en raadsvergadering
met beelduitzending
April-Juli 2022
Informatiemoment coalitievorming
Jaarlijks
óf een Openbare Partij Vergadering
óf een Inloopcafé/luister-/informatiemoment
Actualiteiten (regelmatig / continu)
Nieuws en informatie berichten
Website, Facebook en Instagram
Lokale en regionale media

24

Bijlagen
Overzicht online bijlagen
Onderstaande bijlagen zijn te vinden op www.amelandeen.nl bij het online
verkiezingsprogramma. In deze bijlagen is aanvullende achtergrondinformatie
te vinden over onderwerpen en standpunten uit ons verkiezingsprogramma.
A. Veerverbinding 2016-2022
B. Vliegveld uitgangspunten 2018
C. Voormalig subtropisch zwembad De Vleyen
D. Diverse ruimtelijke ordening dossiers waarover discussie is geweest
E. Sociaal domein, aanvullende informatie op paragraaf 6.1
F. De Nieuwe Stelp 2017-2022
G. Corona op de Openbare Partij Vergadering 2020
H. Taken van een gemeente
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ALGEMEEN BESTUUR

Dirk Metz

Martijn Boelens

Jan-Ede Brijker

dagelijks bestuur

dagelijks bestuur

dagelijks bestuur

secretaris-penningmeester

bestuurslid

voorzitter

De Stringen 3
9162 EX Ballum
06 - 11 43 81 53

Noorderweg 7
9163 HR Nes
06 - 20 72 14 76

Bronlaan 40
9101 VS Dokkum
06 – 50 64 02 46

[ uittreksel statuten AmelandEén, artikel 8 ]
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) bestuursleden.
2. De bestuurders worden door de Algemene Leden Vergadering benoemd. Het bestuur geeft
een eigen invulling aan de partijstructuur en verschillende functies inclusief taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en communiceert dit met de leden. Grote
wijzigingen worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering.

[ taakverdeling ]

Theo Faber
politiek leider
’t Skottepâd 2
9162 GB Ballum
06 - 42 32 53 75

Het Algemeen Bestuur (AB) van AmelandEén is bij besluit van de Algemene Leden
Vergadering van 17-11-2017 voor de eerste maal gevormd door zeven bestuursleden. Het AB
mandateert in beginsel alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden die toekomen aan “het
bestuur” zoals bedoeld in artikel 8 van de statuten aan het Dagelijks Bestuur (DB). Tenzij het
AB anders beslist of het DB het noodzakelijk of wenselijk acht een situatie in breder verband
te behandelen. De rol van de Raad van Advies (RvA) is coachend en adviserend en
nadrukkelijk niet politiek inhoudelijk. De Raad van Advies faciliteert het team van AmelandEén
onder andere met kennis en ervaring, maar ook met een betrokken en kritische blik van
buitenaf.

Gert-Jan Ridder

Gerard Kiewiet

Andries Metz

raad van advies

raad van advies

werkgroeplid specialisme duurzaamheid

Ceintuurbaan Zuid 1
9301 HW Roden

Scholterweg 194
2021 HX Haarlem

Kuipersstraat 3
9295 SN Buitenpost

BIJLAGEN
De informatie in deze bijlagen is afkomstig uit bestaande bronnen en dienen als aanvullende
achtergrondinformatie. Per bijlage staat een bronvermelding.

BIJLAGE A.
Veerverbinding 2016-2022
BRON: Raadsagenda 2018-2021 (blauw) en Coalitieakkoord 2020-2022 (zwart)

Betrouwbare veerverbinding zeer korte termijn, lobby vaargeul bij IenW samen met provincie
e.a. betrokkenen.
De maatschappelijke en economische gevolgen van de onbetrouwbare veerverbinding zijn ernstig en
onacceptabel. De vooruitzichten voor de verbinding Holwerd-Nes zijn zorgelijk. Er wordt in opdracht
van het Rijk gewerkt aan een lange termijn visie voor de verbinding naar Ameland. De uitwerking en
realisatie hiervan laat in het meest gunstige geval nog jaren op zich wachten. Tot die tijd moet de
veerdienst zo snel als mogelijk weer betrouwbaar zijn.
Eind 2016 zijn in het Open Plan Proces (OPP) een 5-tal maatregelen geadviseerd voor de korte
termijn, dit zijn:
1. Realiseren van de bochtafsnijding ‘Vloedgeul’ en het nader onderzoeken van de haalbaarheid
van de bochtafsnijding ‘Reegeul-Oost’.
2. Het aanbrengen van een knip in de dienstregeling, waardoor in de ochtend ontstane
vertragingen niet doorwerken in de middag.
3. Doorvoeren van enkele optimalisaties in het proces van in- en uitladen.
4. Het realiseren van een sneldienst, met name gericht op de eilandbewoners en forenzen.
5. Het optimaliseren van het baggerregime.
De coalitie stelt vast dat het goed is dat er acties in gang zijn gezet maar dat deze
5 maatregelen tot op heden onvoldoende zijn om het probleem op de (zeer) korte termijn geheel op
te lossen. Er zijn aanvullende en doortastende maatregelen nodig op de (zeer) korte termijn. De
opdrachtgevers van het “OPP 2016” waren: Rijkswaterstaat, Wagenborg Passagiersdiensten en
Gemeente Ameland. De gemeente Ameland is geen probleem eigenaar, maar komt wel op voor de
schade die de gemeenschap lijdt door het vaargeulprobleem en de onbetrouwbare veerverbinding.
Resultaten en inzet 2018 en 2019 (de belangrijkste punten samengevat):
• Bochtafsnijding ‘Vloedgeul’ gerealiseerd. Dit bracht nog niet direct en in alle omstandigheden het
gewenste effect. In de loop van de tijd is nu wel een structurele verbetering waarneembaar. De
afsnijding lijkt inmiddels ook een gunstig effect te hebben op het smalle traject direct ten westen
van de veerdam Holwerd.
• Open tafel gesprek met provincie, wagenborg, natuurorganisaties en RWS over (on)logica
vergunningstrajecten en logischer beheer in belang natuur én betrouwbaarheid.
• Expertmeetings met Amelanders die beroepsmatig actief zijn op het wad en RWS.
• Start Lange Termijn Visie (zie verder M2.1).
• Vergunningstraject bochtafsnijding ‘Reegeul-Oost’ opgestart (kent diverse complicaties).
• Onderzoek naar optimalisatie baggerregime is in gang gezet door RWS.
• Diverse groot opgezette bewonersavonden georganiseerd door RWS en Gemeente.
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Doel en inzet 2020 en 2021:
• De coalitie blijft op de (zeer) korte termijn inzetten op >95% betrouwbaar.
• De coalitie stelt dat het ‘afwachten’ op enkel de 5-maatregelen uit het OPP onvoldoende is om
het probleem op de (zeer) korte termijn geheel op te lossen.
• De coalitie wil dat de gemeente de gesprekken blijft voeren met Rijkswaterstaat, Wagenborg, de
Provincie en het ministerie van IenW over verbeter mogelijkheden op alle mogelijke vlakken.
• Inzetten op meer mogelijkheden tot een dynamischer beheer van de vaargeul door
Rijkswaterstaat, dit vergt een andere kijk van o.a. het ministerie van LNV.
• Blijven inzetten op het verder tot uitvoer brengen van de 5 OPP maatregelen
• OPP-plus maatregel: anticiperen met een optimalisatie van de dienstregeling.

Betrouwbare duurzame veerverbinding lange termijn. De langetermijnoplossing begint
vandaag.
Parralel aan de maatregelen voor de (zeer) korte termijn moet er werk worden gemaakt van de
langetermijnoplossing. Ameland moet toe naar een degelijke, duurzame, toekomstbestendige
verbinding met het vaste land. Eind 2018 zijn de gemeenten Ameland en Noardeast Fryslân, de
provincie Fryslân en Rijkswaterstaat gestart met het zoeken van oplossingsrichtingen voor de
bereikbaarheid van Ameland op de lange termijn. Dit gaat om de periode na 2030. Er is een notitie
tot stand gekomen met participatie van maatschappelijke organisaties, dorpsbelangen en
ondernemers die hebben deelgenomen in een adviesgroep. Op 16 april en 18 september 2019 zijn
bewonersavonden georganiseerd op Ameland. In januari 2020 is de notitie met drie
oplossingsrichting aangeboden aan de minister van IenW.
•
•
•

Oplossingsrichting 1 – Optimalisatie van de bestaande verbinding Nes-Holwerd
Oplossingsrichting 2 – Verplaatsen van de vertrek en aankomstlocatie (Ferwerd)
Oplossingsrichting 3 – Geen varende oplossing, de tunnelvariant

Het gaat om oplossingsrichtingen die binnen de aanwezige randvoorwaarden en in technisch opzicht
haalbaar zijn. De financiële haalbaarheid en politieke wenselijkheid is bij deze drie oplossingsrichting
bewust nog niet meegenomen. De provincie Fryslân en de gemeenten Ameland en Noardeast Fryslân
hebben de tegelijk met de notitie een regiostandpunt aangeboden aan de minister van IenW met het
verzoek een MIRT-Verkenning te starten waarin de drie oplossingsrichtingen nader worden
onderzocht. De minister heeft laten weten niet voornemens te zijn de tunnelvariant nader te
onderzoeken. De minister heeft nog geen besluit genomen om oplossingsrichting 1 en 2 op te nemen
in de MIRT-Systematiek. De notitie lange termijn oplossing wordt eerst behandeld in De Tweede
Kamer.
De coalitiepartners zijn kritisch over de term varen op tij (2x per dag) voor vracht en auto’s in
oplossingsrichting 1. Dit betekent een dramatische daling van de huidige capaciteit en frequentie. De
behoefte en de ontwikkelingen op het eiland moeten leidend zijn en niet de veerverbinding. Een
goede langetermijnoplossing vergt een lange adem en een intensieve samenwerking met alle
betrokken partijen. Er moet de komende jaren gestaag, systematisch en structureel worden gewerkt
aan het ontwikkelen van een passende doordachte toekomstoplossing met een breed draagvlak
onder de bevolking en de betrokken partijen. Het werken aan de langetermijnoplossing mag de
aandacht niet afleiden van de noodzakelijke extra maatregelen op de (zeer) korte termijn.
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BIJLAGE B.
Vliegveld uitgangspunten 2018

BRON: AmelandEén verkiezingsprogramma 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quotum vliegbewegingen gelijk houden, niet verhogen.
Kwaliteit en uitstraling van de voorzieningen upgraden.
Niet uitbreiden of vergroten.
Bebouwing en activiteiten vliegveld en overheid gerelateerd houden.
Bijvoorbeeld nieuwbouw hangar met ruimte voor ondergeschikte horeca. Winst en verlies voor
externe exploitant. Energieneutraal. Onderhoudsarm.
Oog voor gastvrije uitstraling.
Samenwerken met bestaande partijen op vliegveld.
Luisteren naar ideeën van de mensen uit de praktijk.
Waar mogelijk met de diverse partijen komen tot 1 gezamenlijke ‘balie en informatie’ functie.
Oog hebben en houden voor positie en inzet vrijwillige verkeersleiders.
Exploitatie strategie: lage kosten, lichte sturing.

BRON: Raadsagenda 2018-2021 (blauw) en Coalitieakkoord 2020-2022 (zwart)

Evalueren bebouwingsmogelijkheden en activiteiten vliegveld
Het uitgangspunt van de coalitie is kwaliteitsverbetering. Bebouwing en activiteiten moeten
luchtvaart en overheid gerelateerd zijn. De ontwikkelvisie uit 2012 die een forse extra bebouwing
mogelijk maakt ten behoeven van ‘vreemde activiteiten’ moet worden ingeperkt. De wijze van
exploitatie van het vliegveld kan/moet nader worden onderzocht.
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BIJLAGE C.
Voormalig subtropisch zwembad De Vleyen
BRON: Raadsagenda 2018-2021 (blauw) en Coalitieakkoord 2020-2022 (zwart)

Scherper in kaart brengen VOORS en TEGENS Raadsfracties m.b.t. Wellness Nes (nog meer
duidelijkheid nieuwe aanvragen)
Al sinds 1999 zijn er door verschillende marktpartijen initiatieven ondernomen om te komen tot een
herontwikkeling van het voormalig zwembad. Veelal ging dit om een invulling met wellness. Het
bestemmingsplan van 1995 geeft aan dat er een groot kuuroord en/of een zwembad toegestaan is.
In 2012 heeft de gemeenteraad een beginseluitspraak gedaan en kaders gesteld op basis van een
plan van de marktpartijen. Het plan betrof een grote invulling met hotel/appartementen en een
wellness. Om binnen deze kaders een passend plan te kunnen realiseren was een nieuw
bestemmingsplan nodig. In 2015 en 2017 zijn bestemmingsplannen aan de gemeenteraad
voorgelegd maar verworpen. De marktpartijen gaan in 2018 in beroep bij de Raad van State tegen
het raadsbesluit.
In 2019 heeft de raad besloten om door middel van een proces/stappenplan vooraf helderheid te
verschaffen aan de betrokken private partijen binnen welke kaders zij plannen kunnen realiseren. De
raad wil tot een verantwoorde invulling komen en een einde maken aan de desolate situatie van het
voormalig zwembad. Dit proces gaat uit van 3 stappen.
• Optie 1: een laatste poging om een wellnesscentre te realiseren, met ondersteunende
hotelaccomodatie
• Optie 2: een korte verkenning naar een voorziening die een versterking betekent van het
toeristisch/recreatief product van Ameland en planologisch ook goed inpasbaar is.
• Optie 3: nader overleg met de gemeenteraad en vervolgens met private partijen over de invulling
van het gebied. Sloop van het voormalig zwembadcomplex en herinrichting van het terrein
maakt in ieder geval deel uit van de uiteindelijke oplossing.
De raad geeft met dit proces proactief invulling aan haar kaderstellende rol. Om onderbouwde en
verantwoorde kaders te kunnen stellen zijn in 2019 diverse onderzoeken uitgevoerd, ook is het
maatschappelijk veld geconsulteerd. De bedoeling is uiteindelijk dat door de gemeenteraad gestelde
kaders en uitgangspunten voor een nieuw bestemmingsplan ook daadwerkelijk tot een ontwikkeling
gaat leiden door de marktpartijen. Het beroep bij de Raad van State wordt op verzoek van de
marktpartijen en met instemming van de gemeente ‘on-hold’ gezet. Het proces loopt voorspoedig,
maar krijgt een enigszins onverwachte wending als 2e helft 2019 blijkt dat sinds 1995 al een hotel
toegestaan is in het gebied van het voormalig zwembad.
Er lijkt nu een extra oplossingsrichting ontstaan, namelijk dat de gemeente een
omgevingsvergunning voor een hotel kan/moet verlenen op basis van het vigerende
bestemmingsplan uit 1995. Meerdere raadsfracties, maar ook de marktpartijen lijken voordelen te
zien in deze ‘route’. De gemeente is met de marktpartijen in gesprek over de voor- en nadelen van de
verschillende oplossingsrichtingen/routes. De coalitie wil het ingezette traject om tot consensus te
komen voortzetten en streeft een realistische oplossing/ontwikkeling na. Uitgangspunten zijn: een zo
gering mogelijke massaliteit, oog voor de natuur, openheid, ontsluiting en leefbaarheid van het
gebied met een maximale buffer tussen de aanwezige waterpartij en de bebouwing. Een
wellnesshotel in het hoge segment met 80 tot 100 hotelkamers en een royale openbare wellness is
wat de coalitie betreft mogelijk, uitponden in appartementsrechten is/moet worden uitgesloten.
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BIJLAGE D.
Voorbeelden enkele ruimtelijke ordening dossiers waarover
maatschappelijk en politiek discussie is geweest

De Hagen Hollum
volgt

Esther Meindertstraat 6 Buren
volgt

Nesserweg 18 Ballum
volgt

Molenweg 1 Nes
BRON: Gemeente Ameland / Persbureau-Ameland 8 maart 2019
Reactie van de gemeente n.a.v. brief omwonenden Molenweg 1
Graag wil de gemeente kort reageren op de open brief ‘Omwonenden Molenweg luiden de
noodklok’. In een open brief hebben de omwonenden van de Molenweg 1 Nes hun zorgen geuit. Het
college is op de hoogte van deze zorgen en begrijpt deze ook. De omwonenden hebben vorig jaar
een aantal zienswijzen ingediend waarop het college binnenkort reageert door middel van een
zienswijzennota. Deze is openbaar. Hierbij vast een reactie op hoofdlijnen. De bestemmingswijziging
waartegen de omwonenden nu in het geweer komen, is in feite vastgelegd in een
wijzigingsbevoegdheid, die in 2014 door de toenmalige gemeenteraad is goedgekeurd.
Op grond van het collegeprogramma 2018 - 2022 heeft het college afgelopen zomer afwijkend
besloten op het voorstel om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid. Dit ging om een
wijziging van de bestemming ‘Bedrijven’ naar de bestemming ‘Horeca-III’ op de locatie Molenweg 1.
Het college wilde dus dat de bestemming niet gewijzigd zou worden. Dit collegebesluit bleek juridisch
niet houdbaar; de wijzigingsbevoegdheid van 2014 is in feite dwingend. Het afwijzen van de
bestemmingswijziging is in strijd met het vertrouwensbeginsel richting de aanvrager. Ambtelijk is
onderzocht of aankoop van het pand voor woningbouw mogelijk was, maar dit bleek niet haalbaar.
Bovengenoemde punten zijn eerder al besproken met de omwonenden, maar naar aanleiding van de
zienswijzennota wil de gemeente in de loop van deze maand graag met de omwonenden verder
spreken. Behalve de bestemmingswijziging zal dan ook de genoemde overlast in de buurt ter sprake
komen. Alle betrokkenen worden hiervoor binnenkort uitgenodigd.
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BIJLAGE E.
Sociaal domein, aanvullende informatie bij paragraaf 6.1

BRON: gemeente Ameland

Decentralisatie taken in het sociaal domein
•

•
•
•
•
•

In 2015 zijn door het Rijk extra taken toebedeeld aan gemeenten binnen het sociaal domein.
Het gaat hierbij om de Jeugdzorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet
en Passend Onderwijs. Door een pragmatische en eigen(wijze) aanpak die goed aansluit bij de
praktijk moet Ameland dit met minder geld net zo goed of zelfs beter uit kunnen voeren dan
het Rijk. Steekwoorden hierbij zijn:
Eén burger, één huishouden, één gezin, één plan, één hulpverlener.
Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van onze inwoners en hun sociaal netwerk.
Participatie (meedoen) in de samenleving van 0 tot 100+ en ondersteuning, zoveel mogelijk,
dicht bij huis in eigen omgeving.
Preventie vanuit één overheid, inclusief financiering.
Het streven is dat zoveel mogelijk mensen en gezinnen actief participeren in de samenleving,
werken om in hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien, de eigen regie
over hun leven voeren en bijdragen aan het welbevinden van henzelf en die van anderen in
hun sociale omgeving. Voor de meeste mensen is dit bijna vanzelfsprekend. Zij kunnen
voorzien in hun eigen levensonderhoud en nemen actief en volwaardig deel aan de
maatschappij/samenleving. En meer dan dat: ze geven de maatschappij/samenleving op het
eiland mede vorm en dragen bij aan de economie, de sociale cohesie en bieden sociale
ondersteuning aan anderen (bijvoorbeeld in de rol van collega, werkgever, goede buur, vriend,
familie, vrijwilliger of mantelzorger). Soms is aanvullend hierop (professionele)
ondersteuning/hulp/zorg nodig. Dit kan tijdelijk zijn of structureel, gevraagd of ongevraagd,
eenvoudig of complex. Er moet worden ingezet op ondersteuning die bijdraagt aan het
versterken van de ‘eigen kracht’ van de burgers/inwoners, het verbeteren van de participatie in
de samenleving en daar waar nodig in samenwerking met elkaar professionele
ondersteuning/hulp/zorg inzetten.

x
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BIJLAGE F.
De nieuwe Stelp 2017-2022

BRON: Raadsagenda 2018-2021 (blauw) en Coalitieakkoord 2020-2022 (zwart)

Nieuwbouw STELP, eerst komen tot breed gedragen ontwikkeldoel,
dan doorpakken (incl. ’t Anker - Noorderlicht - ‘t Hofje)
Nieuwbouw van de Stelp is noodzakelijk. Hierover is iedereen het eens. Het is vandaag de dag niet
meer vanzelfsprekend dat een zorgorganisatie op de kleine schaal van een eiland een zorginstelling
als de Stelp exploiteert, laat staan nieuwbouw realiseert. In 2017 heeft de gemeente besloten
nieuwbouw voor rekening te willen nemen. Dit is een bijzondere en niet vanzelfsprekende stap. Samen
met de zorgaanbieders (Kwadrant en Thuiszorg het Friese Land) is de visie “Een leven lang op
Ameland” opgesteld.
Er werd door de gemeente ingestoken op nieuwbouw op de huidige locatie. In 2017 is gestart met
een financieel en ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek. Het blijkt niet haalbaar. Deze conclusie wordt
unaniem overgenomen door de gemeenteraad. Alle raadsfracties zien voordelen in een nieuwe
locatie bij de sporthal in Hollum. Er ligt een kans om voorzieningen te combineren en het voorkomt
dubbele verhuizingen en overlast voor bewoners.
In mei 2018 geeft de gemeenteraad opdracht tot een verdere uitwerking van de nieuwe Stelp op de
locatie sporthal. De gemeente begint in samenwerking met een breed samengestelde
ontwikkelgroep met het opstellen van een gebiedsvisie. De ontwikkelgroep bestaat uit
medewerkers/afgevaardigden van: de zorgorganisaties, de cliëntenraad, Sociaal Cultureel Werk,
sportclub Amelandia, Dorpsbelang Hollum namens alle dorpsbelangen, huisartsen en
fysiotherapeuten. Samen met de ontwikkelgroep wordt door middel van een Europese aanbesteding
een architect geselecteerd. In de periode 2018-2019 volgen vele bijeenkomsten met de architecten
en de ontwikkelgroep. In augustus 2018 en oktober 2019 zijn er eiland brede
bewonersbijeenkomsten georganiseerd.
Midden in deze periode presenteert werkgroep ‘Stelp op de Stelp’ een alternatief plan. De
werkgroep verzameld bijna duizend handtekeningen en biedt deze aan bij de gemeenteraad. De
gemeenteraad wil een second opinion en zet onderzoeksvragen uit. Er zijn nog meer complicerende
factoren: er moeten forse brandveiligheidsmaatregelen worden getroffen in de huidige Stelp en de
aanleunwoningen. Langer gedogen wordt niet verantwoord geacht. Zorgaanbieder Kwadrant komt
gaande het traject met een nieuwe/doorontwikkelde woon-zorgvisie. In de basis staat ‘wonen’ hierin
voorop, appartementen zijn hierbij groter. De visie gaat uit van (een voorbereiding op) het scheiden
van wonen en zorg. Door al deze factoren loopt de voorbereiding en de besluitvorming van de
nieuwe Stelp vertraging op.
In januari 2020 verspreidt zorgaanbieder Kwadrant een informatieflyer over het eiland en
organiseert een bewonersavond in de Stelp. Antwoord op de onderzoeksvragen is eind februari
toegestuurd aan de gemeenteraad en kan worden behandeld in de raadscommissie van maart 2020.
Wat de coalitiepartners betreft is het beeld helder. Nieuwbouw op de huidige locatie is om meerdere
redenen niet mogelijk of niet realistisch. Het is belangrijk dat er nu geen tijd meer verloren gaat en
dat de gemeente definitief doorpakt op de nieuwe locatie. Er moeten nog een serie complexe
beslissingen worden genomen over ruimtebeslag, programma van eisen,
samenwerkingsovereenkomsten en de financiën voordat er kan worden gestart met de ontwerpfase
van het gebouw.
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Het financiële uitgangspunt van de coalitiepartners: De huur van de appartementen en centrale
voorzieningen moet zoveel mogelijk kostendekkend zijn. Waar dit niet mogelijk blijkt moeten de
uitgaven en financiële risico’s in een redelijke verhouding staan tot het de maatschappelijke
meerwaarde op de lange termijn.
De coalitiepartners zien op termijn op de vrijkomende locatie van de huidige Stelp mogelijkheden
voor een combinatie van sociale huurwoningen/hofjes, woonstudio’s en huur/koop appartementen.

De tijdlijn van De Stelp
BRON: gemeente Ameland www.ameland.nl/denieuwestelp

April 2013
In zorgcentrum De Stelp moeten extra maatregelen worden genomen omdat het pand niet meer aan
de eisen van brandveiligheid voldoet. Duidelijk wordt dat het pand vernieuwd moet worden.

Eind 2014
Zorggroep Pasana, eigenaar van De Stelp, gaat failliet. Na het faillissement neemt de Stichting
Continuïteit Zorgverlening Friesland het bestuur en de bedrijfsvoering van Pasana Ouderenzorg over,
in opdracht van de curatoren. Het bestuur van deze zgn. Vangnetstichting besluit De Stelp langer
open te houden, waarmee een plan kan worden ontwikkeld voor toekomstbestendige ouderenzorg
op het eiland.

Januari 2015
De gemeenteraad van Ameland stelt een ambitie voor de ouderenzorg vast onder de titel ‘Een leven
lang op Ameland’. Daarin stelt de gemeente zich garant voor een zo compleet mogelijk zorgaanbod
óp het eiland voor ouderen.

September 2015
De Vangnetstichting draagt de bedrijfsvoering van De Stelp per 1 september over aan de
KwadrantGroep, tevens de nieuwe eigenaar van het gebouw. Op grond van het visiestuk ‘Een
levenlang op Ameland’ wordt gewerkt aan een verdergaande samenwerking tussen de
KwadrantGroep, Thuiszorg het Friese Land, huisartsen en de gemeente. In het najaar vindt een
Amelander zorgconferentie plaats.

Voorjaar 2017
Thuiszorg Het Friese Land en KwadrantGroep geven invulling aan de Amelandse ambitie met het
document ‘Een leven lang op Ameland – visie op ouderenzorg’. In dit stuk concluderen de
zorgpartijen dat een nieuw gebouw noodzakelijk is. Twee varianten lijken levensvatbaar: volledige
nieuwbouw of een combinatie van nieuwbouw en gedeeltelijke renovatie. Beide varianten gaan uit
van de bestaande locatie van De Stelp.

September 2017
Bijeenkomst over de visie van de zorgorganisaties. Alle medewerkers van De Stelp en de leden van de
Cliëntenraad ontvangen het visiedocument. Later die maand is er een bijeenkomst voor
medewerkers en de Cliëntenraad over kleinschalig wonen.

September 2017
De gemeenteraad besluit op basis van het stuk van de zorgpartijen om volledige nieuwbouw verder
te laten uitwerken. Ook geeft de raad groen licht voor de constructie waarbij de gemeente de
investering in de gebouwen voor haar rekening neemt en de zorgpartijen dit vastgoed voor langere
tijd huren.

Begin 2018
ICS Adviseurs, het bureau dat de nieuwbouwvariant uitwerkt en doorrekent, komt tot de conclusie
dat het project een miljoenenverlies oplevert. Vooral de tijdelijke huisvesting tijdens de bouwperiode
leidt tot zeer hoge kosten. Bovendien past het nieuwe programma niet goed op de locatie. Daarmee
is de toekomst van de ouderenzorg op het eiland opnieuw onzeker.
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Februari 2018
Leden van de Cliëntenraad en andere betrokkenen ontvangen het boekje ‘Wonen met zorg op
Ameland’, waarin Thuiszorg Het Friese Land en de KwadrantGroep onder meer een toelichting geven
op het concept van kleinschalig wonen.

April 2018
De zoektocht naar een oplossing voor het kostenprobleem brengt een nieuwe locatie in beeld aan de
noordkant van Hollum. De gemeente is al eigenaar van de grond en er zijn diverse maatschappelijke
functies gevestigd die elkaar versterken en waarmee de ouderenzorg faciliteiten zou kunnen delen.
Nieuwbouw op deze locatie betekent bovendien dat de kosten voor tijdelijke huisvesting vervallen.

Mei 2018
De gemeenteraad besluit positief over de nieuwbouw van De Stelp op de nieuwe locatie. Het college
krijgt opdracht om, in afwachting van de definitieve financiële toezeggingen van de zorgpartijen, de
voorbereidingen voor de ontwerpfase op te starten. Het nieuwe college voegt daar het ontwikkelen
van een gebiedsvisie aan toe en formeert een ontwikkelgroep bestaande uit medewerkers,
Cliëntenraad, sportclub Amelandia, Sociaal Cultureel Werk, de Zorgcoöperatie, huisartsen,
fysiotherapeuten en de dorpsbelangen

Augustus 2018
Informatieve bewonersavond in Ons Hol. Alle geïnteresseerden worden bijgepraat over de plannen.

Oktober 2018
Inspiratiereis met geïnteresseerden naar moderne zorginstellingen waar combinaties met andere
functies zijn gerealiseerd. In oktober start ook de Europese aanbesteding van het ontwerpteam voor
de nieuwbouw.

November 2018
De Friesland Zorgverzekeraar zegt definitief een bijdrage van 1,3 miljoen euro toe voor de realisatie
van De Nieuwe Stelp.

Eerste kwartaal 2019
De brandveiligheid van de bestaande Stelp vergt aandacht; dit vertraagt de samenwerking en de
ontwikkeling van de nieuwbouw. Het proces voor de aanbesteding van het ontwerpteam wordt
afgerond en het ontwerpteam wordt gepresenteerd.

Tweede kwartaal 2019
•
•
•

KwadrantGroep vraagt om uitstel en start met nieuwe woonzorgvisie.
(April) Defintieve keuze voor bureau 19 Het Atelier Architecten voor de nieuwbouw van De
Stelp.
19 Het Atelier Architecten gaat als eerste aan de slag met de gebiedsvisie; het gebouw volgt
later.

Derde kwartaal 2019
•
•
•
•
•

(Juli) Concept-gebiedsvisie gepresenteerd aan de gemeenteraad.
(Juli) De werkgroep De Stelp op de Stelp stelt vagen aan de gemeenteraad over de
locatiekeuze voor De Nieuwe Stelp.
KwadrantGroep start met de verkenning voor een nieuwe woonzorgvisie.
(September) Gebiedsvisie gepresenteerd aan inwoners van Ameland.
(September) Werkgroep De Stelp op de Stelp biedt de gemeenteraad 1000 handtekeningen
aan voor het behoud van De Stelp op de oude locatie.

Vierde kwartaal 2019
•

•

(November) Gemeenteraad neemt een motie aan, naar aanleiding van de
handtekeningenactie van werkgroep De Stelp op de Stelp, die vraagt om het programma van
Eisen en de locatiekeuzen nogmaals te overwegen. Het college zet dit onderzoek in gang.
(December) De Friesland Zorgverzekeraar presenteert zijn woonzorgvisie aan het college en
de gemeenteraad en geeft een toelichting bij de toegezegde bijdrage van 1,3 miljoen euro.

Eerste kwartaal 2020
•
•

(Januari) KwadrantGrep presenteert zijn woonzorgvisie aan bewoners van De Stelp, en
inwoners van Ameland. Een huis-aan-huis folder wordt verspreid.
(Maart) Presentatie van het gevraagde onderzoek naar de locatiekeuze, waarbij de keuze
voor de locatie bij Ons Hol opnieuw wordt bevestigd.

9

Derde kwartaal 2020
•
•

(Juni) Gemeenteraad wordt bijgepraat over de stand van zaken en het tijdspad
Afstemming met KwadrantGroep over het programma van eisen en de financiën.

Vierde kwartaal 2020
•
•
•

•

(Oktober) Raadsvoorstel wordt afgerond.
(Oktober) Informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad met KwadrantGroep en De
Friesland Zorgverzekeraar.
(November) Definitief besluit van de gemeenteraad over de start van het ontwerpproces
voor de nieuwbouw op de locatie van Ons Hol; hiervoor stelt de raad een
voorbereidingskrediet beschikbaar.
(December) Ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen KwadrantGroep en
gemeente Ameland. Hiermee is de bijdrage van De Friesland zorgverzekeraar gegarandeerd.

Tweede kwartaal 2021
•

Start ontwerpproces.

Derde kwartaal 2021
•

(Augustus) Leden van de raad krijgen een toelichting op de eerder verzonden raadsbrief over
het ontwerpproces.

Vierde kwartaal 2021
•

•

(November) College van B&W stelt de raad op de hoogte van het ontwerpproces en de
aanpassingen in het structuurontwerp. De eerste beelden van het aangepaste
structuurontwerp worden gedeeld.
(November) Start selectie van het bouwteam via Tendernet. De aannemer wordt in deze fase
al geselecteerd zodat invulling kan worden gegeven aan efficiënt en circulair bouwen. Onder
leiding van de architect wordt het ontwerp verder ingevuld. Als de raad het krediet
beschikbaar stelt (eerste kwartaal 2022) en het project financieel haalbaar blijkt, krijgt de
aannemer de uitvoeringsopdracht.

Dijkstra Draisma geselecteerd voor bouwteam Nieuwe Stelp
Bouwgroep Dijkstra Draisma is via een Europese aanbesteding geselecteerd als de bouwteampartner
voor de bouw van De Nieuwe Stelp. Als de raad ermee instemt gaat het bouwbedrijf uit Dokkum
straks de nieuwbouw realiseren, en brengt het nu al zijn specifieke bouwkennis in bij de uitwerking
van het ontwerp van architect Sara van Popta. De gemeente en het bouwbedrijf tekenden op vrijdag
4 februari 2022 de bouwteamovereenkomst.
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BIJLAGE G.
Het onderwerp Corona op de 3e Openbare Partij Vergadering 2020
•
•

Terugkijken 3e OPV: link naar YouTube (onderwerp Corona vanaf 1 uur en 32 minuten)
De onderstaande stellingen zijn besproken op de Openbare Partij Vergadering
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BIJLAGE H.
Taken van een gemeente

BRON: www.prodemos.nl

Wat doet de gemeente?
De gemeente heeft veel verschillende taken, maar ze doet niet alles zelf. Neem het ophalen van
huisvuil of het aanleggen van straten. De gemeente moet er voor zorgen dat het gebeurt, maar het
werk zelf is meestal uitbesteed aan particuliere bedrijven en organisaties.
Een gemeente heeft taken op de volgende gebieden.

Burgerzaken
De gemeente houdt precies bij wie er in de gemeente wonen. Dat gebeurt in de Basisregistratie
personen (BRP). Ook geeft de gemeente allerlei officiële documenten uit, zoals een paspoort, een
identiteitskaart en een rijbewijs.

Openbare orde en veiligheid
De burgemeester in de gemeente heeft het gezag over de politie en de brandweer. Hij kan deze
inzetten wanneer dat nodig is. Elke gemeente heeft ook een Algemene Plaatselijke Verordening
(APV), waarin regels staan over bijvoorbeeld het afsteken van vuurwerk, de sluitingstijden van cafés
en het plaatsen van bewakingscamera’s.

Economische zaken
De gemeente zorgt voor een goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen en voor markten. De
middenstand is gebaat bij mooie winkelstraten. Ook de openingstijden van winkels worden door de
gemeente vastgesteld.

Sociale zaken en werkgelegenheid
De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Participatiewet. Een gemeente zal proberen
zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien,
krijgt een uitkering van de gemeente. De gemeente kan wel eisen stellen.

Zorg, welzijn en volksgezondheid
De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een belangrijke taak van de
gemeente. Deze wet regelt onder meer allerlei taken op het gebied van zorg voor de inwoners,
bijvoorbeeld thuiszorg. Ook voor een rolstoel moet je bij de gemeente zijn. Gemeenten zijn
verantwoordelijk voor de jeugdzorg; kinderen en jongeren die hulp nodig hebben moeten eerst de
goedkeuring van de gemeente krijgen voordat zij deze hulp kunnen krijgen. Daarnaast heeft elke
gemeente een GGD, een gemeentelijke gezondheidsdienst. GGD’s in een bepaalde regio werken vaak
met elkaar samen. Gemeenten moeten ook toezicht houden op de kwaliteit van de kinderopvang.
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Asielbeleid en integratie
Gemeenten moeten asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning volgens een bepaalde
verdeelsleutel van het Rijk huisvesten. Na vijf jaar kunnen ze een vergunning voor onbepaalde tijd
aanvragen. Als zij daarnaast ook Nederlander willen worden, is deelname aan een
naturalisatieceremonie verplicht. Een dergelijke ceremonie wordt door de gemeente georganiseerd.

Onderwijs
De belangrijkste taak op het gebied van onderwijs is huisvesting van de scholen. Daarnaast geven
gemeenten geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Ook houden zij toezicht op
naleving van de Leerplichtwet.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Voor de inrichting van de gemeente moeten structuurvisies en bestemmingsplannen worden
gemaakt. In een bestemmingsplan legt de gemeente precies vast hoe een gebied er uit moet zien.
Welk deel is bestemd voor huizen, welk deel voor natuur en welk deel voor bedrijven? De gemeente
houdt ook toezicht op de woningbouw en maakt daarover afspraken met woningcorporaties.

Verkeer en vervoer
Straten en wegen, voetpaden, parkeerterreinen en fietsroutes: allemaal zaken waarmee de
gemeente veelvuldig te maken heeft. De gemeente moet zorgen voor aanleg en onderhoud. Om alle
verkeer in goede banen te leiden, stellen veel gemeenten een verkeer- en vervoerplan op. Daarin
staat welke straten voor doorgaand verkeer zijn bestemd, welke voor het lokale verkeer enzovoort.

Milieubeheer
Een belangrijke landelijke wet is de Wet milieubeheer. Deze regelt onder meer de gescheiden
inzameling van huisvuil en de kwaliteit van de lucht. De gemeente zorgt voor uitvoering en naleving
van de wet. De gemeente geeft onder andere milieuvergunningen uit aan bedrijven.

Cultuur, sport en recreatie
Hierbij gaat het vaak om subsidies en het beschikbaar stellen van ruimten. We kunnen hierbij denken
aan een schouwburg, maar ook aan sportvelden of een zwembad. Ook heeft de gemeente vaak de
zorg voor een natuurgebied, waar mensen hun vrije tijd kunnen doorbrengen.
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Inkomsten – vooral van het Rijk
Het uitvoeren van de gemeentelijke taken kost veel geld. Dat geld komt natuurlijk ook ergens
vandaan. De gemeente krijgt ongeveer 60% van haar inkomsten van het Rijk. Afhankelijk van het
aantal inwoners, de oppervlakte en een aantal speciale omstandigheden krijgt elke gemeente een
bijdrage uit het zogeheten Gemeentefonds: de algemene uitkering. Daarnaast bestaan er nog
specifieke uitkeringen van het Rijk, maar die bedragen gaan langzaam maar zeker omlaag, terwijl de
algemene uitkering de afgelopen jaren omhoog is gegaan. Hierdoor is de beleidsruimte van de
gemeente enigszins toegenomen.
Naast de inkomsten uit Den Haag, krijgt de gemeente geld van zijn eigen inwoners en andere mensen
die iets met de gemeente te maken hebben. Dat geld komt uit:
• gemeentelijke belastingen, bijvoorbeeld onroerendezaak-, honden- en parkeerbelasting;
• heffingen, bijvoorbeeld riool- en reinigingsheffing;
• tarieven, bijvoorbeeld voor het openbaar zwembad;
• leges, bijvoorbeeld voor het afgeven van bouwvergunningen en paspoorten.
Tot slot hebben gemeenten inkomsten uit eigen vermogen, bezittingen en bedrijven, bijvoorbeeld
een gemeentelijk havenbedrijf.

Begroting en jaarrekening
Elk jaar presenteert het college van B en W een begroting, die vervolgens – al dan niet gewijzigd
– door de raad wordt vastgesteld. Het debat over de begroting is voor de raad een belangrijke
gebeurtenis. Dit vindt op twee momenten plaats. In het voorjaar worden de hoofdlijnen besproken
en in het najaar wordt de begroting vastgesteld. De begroting wordt door het college van B en W
gedetailleerd ingevuld.
Na afloop van een begrotingsjaar moet het college aan de raad verantwoording afleggen over het
gevoerde beleid. Dat doet het college in de jaarrekening en het jaarverslag. De raad moet deze
stukken vervolgens goedkeuren.
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