
 
 
 
 
 
Wat zijn de speerpunten van GBS? 

- Directe betrokkenheid van de inwoners en organisaties; 
- Klantvriendelijker dienstverlening door ambtelijk apparaat; 
- Efficiënter financieel beleid; 
- Lagere gemeentelijke belastingen; 
- Betere harmonisatie met het beleid in Enkhuizen en Drechterland; 
- Betere ontwikkelingsmogelijkheden voor de kinderen in onze gemeente; 
- Betere jeugdzorgaanpak door vroeg signalering en directe aanpak;    
- Een op meer welzijn en goede gezondheid gericht ouderenbeleid; 
- Een woningbouwbeleid gericht op snel meer betaalbare huur- en koophuizen; 
- Anti-speculatiebeding voor de te koop staande voormalige sociale huurhuizen; 
- Betaalbaar woningbouwbeleid voor jong en oud; 
- Een voor eenieder betaalbare klimaatmaatregelen.  

 
 Hoe willen we deze doelen proberen te halen? 

Ten eerste lukt dat alleen als we voldoende stemmen 
van u krijgen. We willen een effectievere manier van 
vergaderen in de gemeenteraad. Dat betekent dat we 
eerst de beeldvorming samen met de inwoners, 
besturen en organisaties helder moeten krijgen, 
vervolgens binnen de raad tot oordeelvorming komen 
en daarna volgt dan de besluitvorming. Op deze 
manier worden de inwoners van onze gemeente beter 
bij het beleid betrokken. 
 
Harmonisatie  
Omdat de gemeenten Enkhuizen, Drechterland en 
Stede Broec binnen SED-verband gebruik maken van 
een gezamenlijk ambtenarenapparaat lijkt het ons 
wenselijk om voornoemd ambtenarenapparaat door 
een betere harmonisatie van het beleid tussen 
Drechterland, Enkhuizen en Stede Broec efficiënter te 
laten werken. Indien dit lukt betekent dit dat de lasten 
voor de burgers omlaag kunnen.    
 
Regionaal 
Naast de ambtelijke samenwerking die onze gemeente 
heeft met Enkhuizen en Drechterland wordt er ook 
binnen West-Friesland met zes andere gemeenten 
samengewerkt binnen meer dan tien zogenaamde 
Gemeenschappelijker Regelingen, kortweg GR’en. Zo 
wordt er o.a. samengewerkt bij de omgevingswet en 
de verduurzamingsopdracht die op ons af komen 
vanuit de landelijke overheid. Dit vergt veel bestuurlijk 
overleg en het sluiten van compromissen waarin we er 
wel op moeten blijven letten dat we ons in het 
uiteindelijke besluit kunnen blijven herkennen.  

Sociaal 
Wij zijn er een voorstander van om het onderwijs meer 
“kind centraal” te laten functioneren. Dat kan door het 
opzetten van zogenaamde Integrale Kind Centra. (IKC) 
Alle activiteiten van peuterspeelzaal tot buitenschoolse 
opvang hierin ondergebracht worden. Daarnaast wil 
GBS deze centra gebruiken om ouderenactiviteiten en 
activiteiten op het gebied van welzijn en (preventief) 
gezondheidsbeleid te organiseren; jong en oud bij 
elkaar.  
 
Iedereen wil immers gezond oud worden, zo lang 
mogelijk in het eigen huis blijven wonen en in een 
veilige omgeving onderdeel van de maatschappij 
blijven. Kortom, mee blijven doen.  
 
GBS wil de kosten voor de jeugdzorg beperken door 
een directere aanpak aan de voorkant, op scholen, en 
kinderdagverblijven, oftewel vroeg-signalering.  
Zo hopen we te voorkomen dat deze kinderen worden 
doorgestuurd naar de veel duurdere -door onze 
gemeente te betalen- regionale jeugdzorg.  
 
Meer weten, lid of actief worden? 
Indien u deze punten kunt onderschrijven dan hopen 
wij dat u straks op ons zal stemmen of dat u lid van 
GBS wilt worden, voor het geld (€ 10,- per jaar) hoeft u 
het niet te laten! Wilt u actief worden binnen GBS 
neem dan eens contact op met ons secretariaat:  
T. 0228-520730 of bezoek onze website: 
www.gbstedebroec.nl   
 


