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Agenda
Ledenvergadering
iedere vrijdag 10.00 uur
LADA-overleg in kantoor Ard Smit
maandag 12 april 20.00 uur
ledenvergadering
dinsdag 27 april 20.00 uur
gemeenschappelijke raadsvergadering in Anna Paulowna
donderdag 29 april 20.00 uur
vergadering gemeenteraad

Op maandag 12 april houdt LADA een ledenvergadering in dorpshuis Harmonie in ’t Veld; aanvang
20.00 uur.
Een belangrijke vergadering. Er moet een nieuw bestuur gekozen worden en de organisatiestructuur
van onze kiesvereniging moet gestalte krijgen. Ook
zal er verslag gedaan worden van de formatieonderhandelingen.
De definitieve agenda wordt zo spoedig mogelijk nagezonden.

In dit nummer
Beste mensen
Voortgang raadsprogramma en
collegevorming in Niedorp
Persbericht LADA
Geachte (bestuurs)leden

Slim bezuinigen
Volgens het CPB moet de komende jaren
€ 29 miljard worden bezuinigd. Ook gemeenten zullen hun steentje moeten bijdragen. Om hen hierbij te ondersteunen is
de VNG gestart met de website ‘Slim bezuinigen; alternatieven voor de kaasschaaf en de botte bijl’.

Colofon
informatie
* 06-51781883 (JaapJan van Essen)
* robravensteijn@hotmail.com
redactie
p.a.couwenhoven@quicknet.nl

Lees verder op:
http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=94109

www.lada2010.nl
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VAN HET BESTUUR

Beste mensen,
Twee informele gesprekken hebben afgelopen week geleid tot een principe akkoord met de PvdA.
Belangrijkste conclusies waren:
Over de herindeling:
Het verzet tegen de Oos-tvariant richting Den Haag zal niet gevoerd worden vanuit de fractie of door
leden van de fractie. Aan grondwettelijke rechten van individuele burgers (al of niet LADA lid) zal
(kan) niet getornd worden.
Een voorbereidingskrediet voor de herindeling zal solide gedekt moeten zijn; desnoods krijgt zo'n
voorstel steun van de partijen die het Arhi 2 besluit ook hebben genomen. (Dit is het staartje van het
door de vorige raad genomen besluit).
De voorbereidingsactiviteiten van de (door ons niet gewenste) fusie zal positief/kritisch worden gevolgd. Mogelijkheden daartoe zijn er volop, o.a. bij de vaststelling van een strategienota. Ook de positie van andere partners (Anna Paulowna) zal daarbij goed in de gaten gehouden worden.
LADA maakt van een door LADA gewenst referendum geen breekpunt. Wel zal LADA een dergelijk
plan voorstellen maar als daar geen meerderheid voor te vinden is zal op een andere manier gezocht
worden naar instrumenten om de burger te raadplegen over bijvoorbeeld zaken die herindeling betreffen.
Een LADA - PvdA college vormt de romp van een coalitie, waarbij vervolgens ook aan de VVD gevraagd zal worden om mee te werken. Twee wethouders lijkt in de huidige situatie voldoende.
De winst van de afspraak ligt vooral om vernieuwing van de democratische omgang, zowel binnen
het bestuur als met de burger.
LADA zal in de komende raadsvergadering verslag uitbrengen waarbij zonodig JanSteven van Dijk
zou aanvullen.
Een kort stukje in het NHD riep bij veel burgers vragen op. Reden om de positie van LADA te verduidelijken. In de raad werd dit voorgelezen en is verder beschikbaar voor publicatie.
In de raad van donderdagavond waren er talloze vragen, niet over wat de samenwerking bond, maar
uitsluitend over de herindelingsverschillen. Het gemeenschappelijke vijandsdenken was alom aanwezig. En waar was Jan Steven? Geen enkele aanvulling, toelichting of correctie.
De dinsdag nog besproken hantering van een ongedekt voorbereidingskrediet was plotsklaps reden
om de zaak af te blazen. Het recht op een referendum (ook over andere zaken) bleek ineens een
probleem want "via een burgerinitiatief kan alsnog de steun voor de Oost-variant worden onderzocht". Waarheidsvinding, zo zuiver mogelijk vaststellen hoeveel steun er is voor de Oostvariant blijkt
dus zeer bedreigend. Bang voor de Burger. Dat kan nog wat worden in dorpsraden.
De VVD heeft nu het initiatief overgenomen.
De teleurstelling is er natuurlijk. Binnen de raad een weg zoeken om het LADA programma zo goed
mogelijk te verwezenlijken blijft de ambitie. En voor de West-variant blijft de weg naar Den Haag de
beste, niet de enige. Wij zoeken verder. Maar dat wist u al.
Zodra we meer nieuws hebben over de te volgen koers hoort u dat weer.
met vriendelijke groeten,
Rob Ravensteijn
(Ard en JaapJan zitten tijdelijk in Vietnam) (niet voor een cursus strategie)
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VOORTGANG RAADSPROGRAMMA EN COLLEGEVORMING IN NIEDORP
Het realiseren van een nieuw raadsprogramma en het voordragen van wethouderskandidaten neemt
in Niedorp wat meer tijd in beslag dan in de ons omringende gemeenten. De reden laat zich raden:
De herindeling en de verkiezingsuitslag maken dat dit een ingewikkeld proces is.
Verkiezingen veranderen niet de opvatting van burgers of hun vertegenwoordigers, zij verstrekken
slechts macht. Democratie is echter meer dan macht. In “Democratische deugden” beschrijft Kees
Schuyt (hoogleraar, socioloog en lid van de Raad van State) hoe complex democratie in werkelijkheid is. De burger mag zich erkend en gekend voelen in het denken en handelen van hun vertegenwoordigers. Het niet onderkennen van emoties kan leiden tot conflicten. Voorbeelden buiten Niedorp
genoeg. Zelfs in de Niedorper geschiedenis hoeven we maar terug te gaan naar de raadhuiskwestie
en de zwembadkwestie om te zien hoe verschil van inzicht kan leiden tot langdurige bestuurlijke ontwrichting. Ongewenst, daarom:
Voor LADA is er maar een weg: “De kracht van de burger” moet leidraad zijn voor een nieuw raadsprogramma. Lokale binding en betrokkenheid is het allerbelangrijkste voor een vitale lokale gemeenschap. Burger – burger en burger – bestuur vice versa. De wet biedt ruimte om daar eigentijds vorm
aan te geven. Dat is ook noodzakelijk: met een opkomst rond de 60%. Slechts 12 % van de bevolking heeft vertrouwen in de politiek. LADA wil zich dit aantrekken. Referenda kunnen een goed instrument zijn om de burger te raadplegen. LADA is daar een voorstander van. Waarheidsvinding boven andere principes.
In het streven naar een beter functioneren van de democratie ziet de PvdA mogelijkheden tot goede
samenwerking met LADA. Burgerparticipatie, betere en vroegtijdige communicatie, dorpsraden en
leefbaarheid kleine kernen, optimaliseren van het duale functioneren.
Het Arhi voorstel Amstelmeer ligt nu in Den Haag. LADA zal zich onverkort inzetten om de kracht van
de burger, verwoord in de vele zienswijzen, onder de aandacht van de staatssecretaris en de Tweede Kamer te krijgen. Een grondwettelijk recht waar geen enkel akkoord iets aan kan veranderen. Tegelijkertijd moet duidelijk zijn dat de mogelijkheden binnen de raad voor de fractie buiten de machtssfeer liggen: m.a.w. lawaai maken kan, puur op basis van macht werken is geen optie, vanuit democratisch opzicht zelfs ongewenst. Vooruitlopend op een bekrachtiging of terugverwijzing wordt er gehandeld voor/namens Niedorpers. Zonodig wil LADA kunnen bijsturen. Dynamiek in politieke processen is nodig. Omgevingsverkenning en voortschrijdend inzicht zijn daarin kernbegrippen. De PvdA
heeft aangegeven de samenwerking met overige gemeenten te willen optimaliseren. Anders gezegd:
het zal niet aan Niedorp liggen als Harenkarspel en Schagen weer positiever in beeld komen. Een
bevrijding in denken t.o.v. het verleden, zo vinden wij. Bovendien een zienswijze waar wij andere gemeenten uit de Oostvariant warm voor willen krijgen.
Het vinden van een werkbaar geheel zal gefaseerd verlopen: Bewegen doet soms pijn, maar is
noodzakelijk. Na vanavond zal er overleg met de achterban plaatsvinden. Uiteindelijk zullen gemeenschappelijke verklaringen uitsluitsel geven over behaalde resultaten. Alle partijen zullen aan bod komen bij het opstellen van het raadsprogramma. In de methodiek die is verzonden op 3 maart is dit
uitgebreid beschreven.
Zodra er nieuws van enig belang is, zullen wij daar weer melding van maken.

Winkel, 25-3-2010
Rob Ravensteijn, fractie LADA
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Persbericht L.A.D.A.
Naar aanleiding van de ontwikkelingen tijdens de raadsvergadering van Niedorp op 25 maart 2010
geeft L.A.D.A. de volgende verklaring uit.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jl. heeft L.A.D.A. als grootste fractie het initiatief gekregen bij het vormen van een college. Uitgangspunt van L.A.D.A. was het vertalen van de verkiezingsuitslag op grond waarvan onze partij 6 van de 15 zetels is gaan bezetten.
Met alle andere fracties is overleg geweest waarbij de belangrijkste conclusies waren dat er programmatisch zaken konden worden gedaan maar dat de gemeentelijke herindeling het grootste struikelblok zou blijven. Desondanks bleek er ruimte voor een voortgezette dialoog met enkele fracties.
Alleen het CDA stelde geen prijs meer op verdere gesprekken. Met name de PvdA bleek bereid tot
nader overleg. Maar ook bij Algemeen Belang en VVD meende L.A.D.A. ruimte te zien om met elkaar in gesprek te blijven.
Zo was er nog op dinsdagavond 23 maart een gedachtewisseling tussen de heren Van Dijk en Kleine
van de PvdA en de heren Ravensteijn en Pankras van L.A.D.A. Een positief en plezierig gesprek
waarin van beide kanten ruimte werd geschapen. L.A.D.A. gaf duidelijk aan te willen uitgaan van de
politieke werkelijkheid. Geen absolute meerderheid voor partijen met een voorkeur voor West. Uitgangspunt zou zijn om uit te gaan van een besluit van de vorige raad om te willen fuseren met gemeenten binnen de Oostvariant. L.A.D.A. verklaarde zich bereid, zich daarin zo loyaal mogelijk op te
stellen en vooral niet elke raadsdiscussie over welk onderwerp dan ook te belasten met haar voorkeur voor West. Daarbij gaat L.A.D.A. ervan uit dat geen fractie verwacht dat een zo duidelijk standpunt vóór de verkiezingen daarna t.b.v. collegevorming zal worden losgelaten.
De PvdA stemde ondermeer in met het zoeken naar een mogelijkheid om de mening van de bevolking te peilen rond de gemeentelijke herindeling.
De vertegenwoordigers van beide partijen spraken uit, dat een coalitie van PvdA en L.A.D.A. de
romp zouden kunnen vormen van een stabiele coalitie, mogelijk aangevuld met de VVD. Uit eerder
gesprekken bleek bij alle drie de partijen een voorkeur te bestaan voor een college van twee wethouders.
De verslaglegging in de raadsvergadering van 25 maart 2010 van de besprekingen en het daaropvolgende debat leidde tot onverwachte en voor L.A.D.A. en haar achterban ongelukkige ontwikkelingen.
Een referendum of enige andere vorm van onderzoek bleek geen optie meer te zijn. Dat er geen
goedkeuring zou komen voor € 600.000,- als daar geen solide dekking tegenover stond was op dinsdagavond al naar voren gebracht. Dit zou opgevat kunnen worden als het sluitstuk van het Arhi 2 besluit. Dat deed staande de vergadering de PvdA besluiten af te haken.
Vanuit de wetenschap dat L.A.D.A. een aanzienlijk aantal kiezers vertegenwoordigt en de verantwoordelijkheid die je daardoor draagt, blijft L.A.D.A. bereid een coalitie te steunen op programmatische gronden. De overeenkomsten zijn gebleken bij de gesprekken in de afgelopen weken. Die overeenkomsten vindt L.A.D.A. bij PvdA en VVD. Gevoegd bij de voorkeur van alle drie de partijen voor
twee wethouders ziet L.A.D.A. hier een mogelijkheid deze keus duidelijk naar haar kiezers te verwoorden. Genoemde partijen vormen een minderheid, maar met steun van L.A.D.A. ontstaat een coalitie die kan rekenen op een grote meerderheid van twaalf zetels.
Duidelijk zal zijn dat L.A.D.A. als partij zich het democratisch recht voorbehoudt om staatssecretaris,
Kamercommissie en Staten-Generaal proberen te overtuigen van een andere dan de voorgenomen
gemeentelijke herindeling. Dat zijn we verplicht aan onze kiezers. Maar ook moet helder zijn dat L.A.
D.A. haar verantwoordelijkheid kent als het gaat om het besturen van onze gemeente. Daarmee creeer je mogelijkheden de eenheid onder inwoners en politici van Niedorp te herstellen.

LADAnieuwsbrief 10

4

28 maart 2010

Willem wordt wakker
Column van Willem Kerkhoven
Ja mensen, Willem blijft wakker, maar blijft de politiek dat ook? Of de krant?
Ik bied U deze keer een wat chaotische column. Ik had weinig informatie en moest er
toch wat van maken. De krant had niet veel te bieden, of, tussen de regels lezend,
juist wel. We zagen ineens prominent wethouders en raadsleden op de buurtbus en ze
stonden vooraan in de krant. Waarom nu ineens die belangstelling? Moesten ze de
kiezer weghouden van wat er werkelijk aan de hand is? We zagen ook allerlei plannen en ideeën van Schagen in de krant. Sommigen best belangrijk voor Niedorp,
maar we staan echt buiten spel, en dat blijft voorlopig ook zo. Tenminste, dat is mijn
voorlopige conclusie.
Ik heb met belangstelling de pogingen tot coalitievorming gevolgd, hoewel er niet veel
informatie kwam. Een persbericht vermeldde dat LADA met de PvdA samenging en
in ruil daarvoor haar weerstand tegen de Oostvariant liet vallen. Dat was geen wakker blijven meer, dat was een nachtmerrie. Gelukkig bleek e.e.a. onjuist. De gevestigde partijen houden echter de hakken in het zand, dat staat nu wel vast. LADA is veroordeeld tot oppositie. Ik verwacht dat men alle belangrijke onderwerpen naar eer en
geweten zal behandelen en dat ook in de Raad gestreden zal worden voor “democratie
anders”. Volgens de VVD is democratie “de helft plus 1” dus als U in Niedorp met
4000 mensen iets wilt dan vindt U bij hen geen gehoor, immers U heeft geen meerderheid. Verder nadenken is voor de heer Swaag dan niet nodig. De PvdA belijdt wel
lippendienst aan dit standpunt. Wellicht kunnen er dus toch nog mooie dingen gebeuren. CDA en Algemeen Belang noem ik maar niet.
Het bevechten van de Oost-variant zal van buiten de Raad, maar binnen LADA moeten gebeuren. Wellicht kan dit toch slagen. Het wordt echter wel moeilijk om in de
Raad de onderwerpen aangaande de financiering van de Oost-variant te bespreken.
Wellicht echter is deze constructie zuiverder en pragmatischer. Immers in een coalitie
werken aan een fusie en daarbuiten deze weer afbreken, daar word je ook niet vrolijk
van.
Als laatste, hoe gaan nu de volgende verkiezingen (voor de nieuwe fusie gemeente) er
uit zien? Gaat de kiezer zich herinneren dat de gevestigde partijen lak aan hem hadden? Dat partijen gehalveerd werden maar zich toch niets aantrokken van de standpunten van hun kiezers? Interessant om dit eens in het achterhoofd te houden. Te
meer omdat er kennelijk (maar ik weet er nog niet veel van) een nieuwe landelijke
partij in de maak is die (zo lijkt het wel) helemaal wil gaan werken volgens het
“democratie anders” principe zoals dat door LADA steeds krachtig is verwoord. Ik kijk
dus ook met spanning uit naar de komende maanden, hoe gaat dit in de landelijke
politiek? Voor een wakkere columnist is het nog wel mogelijk om hier een stukje uit te
persen.
Mensen U blijft van me horen.
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LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.

Geachte (bestuurs)leden,
Een aantal punten uit uw verkiezingsprogramma spraken mij dusdanig aan dat ook ik heb gestemd voor Lada 2010 tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Met name de volgende
stelling uit uw partijprogramma vind ik essentieel als het gaat om het integer toepassen van democratische principes:
Democratisch
Wij respecteren de kiezer. Verkiezingsbeloften komen wij na. Als dit niet kan gaan wij terug naar
de kiezer die wij zullen raadplegen via referenda, polls of bijv. E-mail communicatie.
Omdat ook de landelijke politiek toe is aan vernieuwing, worden er momenteel initiatieven ondernomen die inspelen op de wens van de burger om ook direct gehoord te worden in de landelijke
politiek. Dit is dan ook de reden om u te attenderen op een recentelijk opgerichte politieke partij:
meebeslissen.nl.
Meebeslissen.nl wil zich inzetten voor "Democratie 2.0" waarin u veel zult terugvinden van hetgeen waarvoor Lada 2010 voor staat. U kunt dit lezen in bijgaand persbericht.
Buiten het persbericht kunt u natuurlijk ook de website bezoeken en, indien u dit wenst, alvast een
voorproefje van Democratie 2.0 ervaren. Ziehiervoor de start-enquête.
Rest mij nog u succes en wijsheid toe te wensen bij het voeren van de coalitiegesprekken.
Met vriendelijke groet,
Theo Jongerling
Tjaddinxlaan 8
1735KB 't Veld

PERSBERICHT
De nieuwe politieke partij Meebeslissen.nl wil de kloof tussen de bevolking en politiek dichten.
Een halfjaarlijks referendum moet hiervoor zorgen. De parlementaire democratie gaat zo, verrijkt
met een stuk directe democratie, over in een hybride model.
Dit zal veel ontevredenheid wegnemen over gevormde coalities en partijstandpunten die hierbij
ingeruild worden. Meebeslissen.nl werkt aan een interactieve omgeving waarin leden binnenkort
zelf stellingen en argumenten kunnen plaatsen en waarderen. Via deze zogeheten Democratie
2.0-module kunnen leden aangeven wat bij hen het meest leeft en waarom.
Zo kunnen leden (Meebeslissers) ook na de verkiezingen invloed blijven uitoefenen. Gezien de
korte tijd tot de verkiezingen, biedt Meebeslissen.nl een Start-enquête. Ruim 50 stellingen over
belangrijke en actuele kwesties kunnen worden beoordeeld. Duidelijke meerderheidsstandpunten
vormen het verkiezingsprogramma.
Meebeslissen.nl werkt met een participatie-kader dat de normen en waarden respecteert, zoals
deze in de Nederlandse grondwet zijn verankerd.
Met vriendelijke groeten,
Maurice van Ulden
Voorzitter Meebeslissen.nl
info@meebeslissen.nl
06 - 255 68 332
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