
 
 
 
 

 

 
GBS, waar staan wij voor 
 
Draagvlak, verantwoordelijkheid delen  
Directe betrokkenheid van inwoners bij opstellen van beleid. 
Inwoners, besturen, organisaties, clubs die betrokken zijn, of zij die dat willen, moeten 
kunnen meedoen. 
Een raadsprogramma met een prioriteitenlijst, moet dan uitgangspunt voor de raad en 
college zijn. 
 
De raad stelt de kaders en neemt de besluiten, het college voert uit. 
Het ambtelijk apparaat staat ten dienste van de inwoners en de raad. 
 
Financiën 
De financiële positie van Stede Broec staat sterk onder druk. 
Efficiënte inzet van gelden, ambtenaren en bestuurders, moet uitgangspunt zijn. 
 
Harmonisatie van beleid tussen de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en 
Drechterland (SED)  
Efficiëntie en kostenbesparing waren o.a.de uitgangspunten bij de vorming van de SED 
ambtelijke organisatie. 
Op verschillende terreinen vindt afstemming plaats bij uitvoering van beleid, maar elke 
gemeente blijft toch vast houden aan zijn eigen beleidsuitgangspunten. 
 
Op alle terreinen één beleid voor alle drie de gemeenten, dat is pas efficiënt, dezelfde 
rechten en plichten voor alle inwoners binnen de SED. 
 
Regionale ontwikkelingen 
Met 6 andere gemeenten in oostelijke en midden Westfriesland, wordt samengewerkt in 
meer dan 10 Gemeenschappelijke Regelingen (GRen). Ongeveer 60% van de Stede 
Broecse besluitvorming heeft met deze GRen te maken. 
Ook de nieuwe Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt en de verduurzamingsopdracht 
gaan uit van meer regionale invulling en uitvoering. 
Dit vraagt veel bestuurlijk overleg met compromissen tot gevolg, waardoor er van de eigen 
inzichten steeds minder overblijft. 
Besluitvorming vindt hierdoor steeds meer op afstand plaats. 
Je kunt bijna spreken van een derde (dus extra) bestuurslaag. 
 
Bestuurlijke opschaling met deze gemeenten naar minder bestuurlijke drukte, zou onderwerp 
van studie moeten zijn. 
 
Onderwijs, buitenschoolse opvang, sociale activiteiten  
Bevordering van de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen door het opzetten 
van zogenaamde IKC’s, Integrale Kind Centra. 
Alle activiteiten van peuterspeelzaal tot buitenschoolse opvang moeten hierin ondergebracht 
worden. 
GBS wil van deze IKC’s graag centra maken, waar ouderen en andere activiteiten op het 
gebied van welzijn en (preventief) gezondheidsbeleid bij elkaar komen. 
 
Jong en oud bij elkaar. 
 
Het lijkt ons een uitdaging om hieraan mee te doen, bestuurlijk of ondersteunend. 
Op onze website, www.gbstedebroec.nl vindt U meer informatie over (contact) 
personen en fractieagenda’s  

http://www.gbstedebroec.nl/

