Samenvatting Jaarverslag 2020
Samen. Wendbaar. Krachtig.

2020 was een bijzonder jaar dat voor een groot deel in het teken
stond van het coronavirus. De effecten hiervan zijn ook duidelijk
zichtbaar binnen onze gemeenschap. Op het gebied van gezondheid en
werkgelegenheid, maar ook sociaal/emotioneel en financieel. Hopelijk
komt dit jaar het einde van alle beperkende maatregelen in zicht. Waar
mogelijk hebben we onze inwoners en ondernemers ondersteund.
En hebben boa’s door handhaving van de coronaregels gezorgd voor
een veilige omgeving. Ook de komende periode kunt u op ons blijven
rekenen.
De pandemie heeft ook gevolgen gehad voor onze organisatie. We
kregen er taken bij, moesten massaal thuiswerken, participatietrajecten
aanpassen en extra prioriteiten stellen. Ondanks alle beperkingen
en uitdagingen hebben we afgelopen jaar veel projecten ‘gewoon’
kunnen afronden of voorbereiden. En zo onze dienstverlening en de
leefbaarheid, veiligheid en verduurzaming van onze mooie gemeente
verder kunnen verbeteren. We lichten hier graag een aantal voorbeelden
voor voormalig Zeevang uit. Informatie over de andere kernen is te
vinden op edam-volendam.nl

Werk in uitvoering!
In 2020 zijn we gestart met de voorbereiding van een aantal initiatieven en projecten.
Zodat we deze in 2021 kunnen gaan uitvoeren of verder kunnen voortzetten.

• Meldingenapp

Financieel gezond
Als gemeente hebben we een
maatschappelijke rol te vervullen. Waar
nodig moeten we kunnen inspelen op
actuele ontwikkelingen. Het is belangrijk
dat we hiervoor ruimte reserveren in onze
begroting. Het beleid van het afgelopen jaar
(en voorgaande jaren) heeft ervoor gezorgd
dat we ‘financieel gezond’ zijn. Dit wordt ook
bevestigd door objectieve beoordelingen van
andere partijen.

•

√

Uitgevoerd
in 2020
Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt
om verschillende projecten en initiatieven ten
uitvoer te brengen. Hieronder een greep uit de
activiteiten waar we trots op zijn.

Participatiebijeenkomsten

Herinrichting MFA

	
De Provincie Noord-Holland plaatst ons
onder de laagste vorm van toezicht die er is
op gemeentelijke financiën.

Door corona konden er geen fysieke
participatiebijeenkomsten meer plaatsvinden.
Als alternatief hebben we online bijeenkomsten
georganiseerd zodat inwoners met ons konden
blijven meedenken.

De verkeerssituatie rond het MFA in Oosthuizen
is verbeterd en veiliger geworden. De plannen
hiervoor zijn in overleg met gebruikers van
de school, sporthal, ouders en omwonenden
gemaakt.

BDO Accountants heeft de financiële
10 	situatie
van alle gemeenten onderzocht.
In deze benchmark scoren we een 10 en
worden aangemerkt als ‘minst risicovol’.
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	Op de ‘Monitor financiële conditie’ van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
scoren we een 8. De gemiddelde score van
gemeenten is een 7,2.
Toch sluit de gemeente 2020 met een
negatief resultaat af, hoe zit dat?
Bij het opstellen van de Winternota hebben
we rekening gehouden met de verkoop van
het voormalig stadskantoor in Oosthuizen.
De daadwerkelijke overdracht hiervan vindt
plaats in 2021. Als we de verkoopopbrengst
buiten beschouwing laten, is het financieel
resultaat 2020 in lijn met de begroting.

Sinds 1 maart is de meldingenapp voor de openbare
ruimte live. U kunt via de app 24/7 een melding
aan ons doorgeven. En hierbij aangeven of u op de
hoogte gehouden wil worden van de opvolging. Op
onze website staat een overzichtskaart met daarop
alle actuele meldingen met de status. Hier kunt u
aangeven of u een melding wilt volgen. Het maakt
niet uit als deze van iemand anders is.

Ondersteuningsregelingen
corona
De coronacrisis heeft grote gevolgen gehad voor
de werk-gelegenheid. Waar mogelijk hebben we
inwoners en ondernemers ondersteuning
geboden. Zo hebben we ruim 1000 Tozoaanvragen (Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers) in behandeling
genomen.

Afvalcontainers
Zonnepanelenacties
Door het grote succes van verschillende
zonnepanelenacties zijn er met subsidie
honderden zonnepanelen geplaatst. Een
duurzame investering voor de inwoner én de
gemeente.

We hebben 20 ondergrondse restafvalcontainers
geplaatst voor circa 1300 huishoudens. Hierdoor
maken 11.000 huishoudens (80%) in Edam en
Volendam hiervan gebruik. De locaties voor de
containers zijn mede via participatie bepaald.
Het gefaseerd plaatsen van afvalcontainers in de
buitengebieden volgt nog

•K
 raaiennest Oosthuizen

• Ledverlichting

Bedoeling is de locatie van de leegstaande
basisschool Het Kraaiennest en het omliggende
voormalige schoolplein te herontwikkelen naar
10 starterswoningen en 18 doorstroomwoningen.
Na goedkeuring van de vergunningsaanvraag en
het nieuwe bestemmingsplan kan de bouw vanaf
september 2021 starten.

We zijn gestart met het vervangen van alle
straatverlichting door duurzame ledverlichting.
Het Zuideinde is door de sfeervolle ledverlichting
omgetoverd in een prachtige wandelboulevard.

•G
 ymsportcentrum en
bouwspeelplaats

• Dijkversterking
De komende jaren versterkt de Alliantie de
Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. De
dijk is opgedeeld in vijftien dijkdelen (modules),
waarvan er acht in onze gemeente liggen.
Informatie over de planning en gekozen oplossing
per dijkdeel is te vinden op markeermeerdijken.nl
via de zoekterm 'modules'.

• LEF
Met een aangepast creatief programma is ons team
LEF er samen met Kansrijk in geslaagd alternatieve,
gezonde activiteiten voor de jeugd te organiseren.
Ondanks de beperkende coronamaatregelen
hebben we jongeren de mogelijkheid kunnen bieden
hun vrijdag- en zaterdagavond anders te besteden.
Onder de noemer Weekend fun Nights blijven we
dit ook de komende periode doen.

Vanaf november 2021 kunnen verschillende
sportverenigingen gebruik gaan maken van
ons nieuwe gymsportcentrum. De bouw is in
2020 gestart en verloopt voorspoedig. Vanaf
dit voorjaar kunnen kinderen van 6 tot en met
12 jaar zich creatief en technisch uitleven in de
bouwspeelplaats op de Broeckgouw. Ook voor
andere doelgroepen biedt de bouwspeelplaats
mogelijkheden. Denk aan vrijwilligerswerk,
maatschappelijke stages en werkervaringsplaatsen.
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Het volledige jaarverslag 2020 kunt u nalezen op edam-volendam.pcportal.nl. Ga voor meer informatie over actuele projecten naar edam-volendam.nl
of volg ons op social media.
facebook.com/edamvolendamgemeente,
twitter.com/GemEdamVolendam,
linkedin.com/company/gemeente-edam-volendam

