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Eerste reactie op het coalitieprogramma VVD/PvdA/CDA 18/4/2010
Methode: eens/ oneens; toevoegingen en slotbeschouwing
Titel:
Eens
Toevoeging: De titel geeft overigens ook aan waar het het afgelopen jaar aan ontbroken heeft. De
vorige raad heeft vorm en timing over de samenwerking en communicatie richting burger m.b.t. de
herindeling niet begrepen. Benieuwd of dit gaat veranderen. Als het aan LADA ligt: vanaf nu wel.
Inleiding:
Eens:…. “Met LADA is een signaal afgegeven” enz..
Oneens: Nog steeds de kromme en ondeugdelijke redenering over de vermeende steun bij de burger
voor de Oost-variant: De verantwoording over de fusievariant is door de andere partijen nooit tot inzet
gemaakt. Met deze conclusie trek je de samenwerking en communicatie in het belachelijke.
Toevoeging 1: Vertrouwen wordt de raad/college pas gegeven als gedane toezeggingen worden
nagekomen:”Eerst alle lijken uit de kast”. Inzicht in alle (financiële) gevolgen van de fusie voor de
Niedorpse situatie (= 4x de boeken open en de West-variant moet serieuzer onderzocht worden).
Toevoeging 2: Hoop als de samenwerking wordt waargemaakt. Maak je kwetsbaar als het gaat over
de communicatie over het proces en de resultaten.
Toevoeging 3: Van respect voor het LADA standpunt m.b.t. de herindeling hebben we nog niets gemerkt. De coalitiepartijen VVD, PvdA en CDA maakten van een legitiem en breed gedragen fusiestandpunt van LADA een breekpunt of deinsden er niet voor terug een hetze te stimuleren. LADA
heeft al op 3 maart een aanpak bepleit zonder verliezers.
De honger naar macht bleek voor de huidige coalitie sterker.

Blad 2
Eens: Afmaken van reeds in gang gezet beleid.
Oneens: “…zelf geen nieuw beleid ontwikkelen”. Leg dat de kiezer maar eens uit. Nergens gevonden
in de programma’s. Door nu geen beleid te ontwikkelen verzwak je de Niedorpse inbreng
Toevoeging: Het in gang gezette beleid zal wel expliciet naar buiten gebracht moeten worden.
Raadscontrole op ongeschreven beleid is niet effectief mogelijk. Een door de raad vastgesteld raadsprogramma biedt daartoe de eerste en ook beste mogelijkheid.
Samenwerking:
Eens: Met de intentie.
Eens: Samenwerking met toekomstige buurgemeenten. CONCRETISEREN!
Alleen met LADA en de steun van alle burgers kan hier een belangrijke stap gezet worden. Lessen uit
het verleden: samenwerken lukt beter als er een einddoel wordt gesteld (fusie of gemeenschappelijke
regeling o.i.d.)
Oneens: Met de gevolgde procedure. Van een afspiegelingscollege (VVD) kan zo geen sprake zijn.
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Communicatie:
Communiceren en informeren zijn twee. (De lessen lijken nog niet geleerd) Over de uitgangspunten
die tot een herindeling zouden moeten leiden is nooit open gecommuniceerd. De argumenten voor
oost deugen niet in de ogen van veel Niedorpers. Het begrip “beter communiceren” moet in de coalitie
opnieuw ontdekt worden. Wij willen daarbij graag helpen. De incidenteel uitgegeven gemeentebulletins hebben door de propagandistische en eenzijdige opzet gewerkt als een rode lap op een stier. Dat
blijft zo als zo’n bulletin structureel wordt uitgegeven.
Graag overleg over de ruimte voor oppositioneel geluid.

Blad 3
Bestuur:
Eens: Minder fte’s. (zelf goede voorbeeld geven!).
Toevoeging: Twee wethouders zou voldoende moeten zijn. Wat is het praktische bezuinigingseffect
van 3 part time wethouders (incl. wachtgeldverplichtingen)? Wees eerlijk: Drie wethouders is de politieke oplossing na het pak slaag door de kiezer (PvdA en CDA gehalveerd in %). Machtsdenken is
hier het leidend motief: alleen door LADA te isoleren ontstaat de situatie dat de partijen die de burger
de kans op west hebben ontnomen, ondanks het verlies, toch een coalitie”programma” hebben kunnen opstellen en elk een wethouder kunnen leveren. De bij elkaar gekropen fracties van 3 maart, de
“blaffende honden” van de vorige raadsvergadering, zitten nu snorrend bijeen. Hoezo duaal? Hoezo
Democratie Anders? Door “weinig tot geen aandacht te schenken aan nieuw beleid” zijn alle politieke
risico’s afgedekt. Geen kans op interne breekpunten. Of toch wel?
Fusie:
Eens: Voor alle duidelijkheid: nadrukkelijk aandacht voor communicatie met de burger. LADA waakt
en communiceert mee!!!
Eens: Bewaken van de financiële risico’s. Een chequelist hiervan ontbreekt. Ook LADA gaat hieraan
werken. (Als eerste: raadsvragen op 29/4) Eerdere toezeggingen door het gemeentebestuur aan de
burger kunnen nu ingevuld worden. Het gaat om meer dan het benoemen van “eerst alle lijken uit de
kast”. Ook de te verwachten kosten. Salderen van de risico’s tussen de gemeenten onderling en het
vinden van de oplossingen. Eerder kan geen sprake zijn van een “gelijkwaardige fusie”.
Oneens: Inpassing (loopbaanbeleid). Of is dit nog onvoldoende geregeld in de projectorganisatie?
Dat zou zorgelijk zijn.
Toevoeging:
Optie: In het regionaal actieplan kunnen afspraken opgenomen worden om bij het inpassingsproces
ook uitwisseling mogelijk te maken met de overige gemeenten in de Noordkop. Dit vooral om loopbaankansen te vergroten en ongewenste boventalligheid te voorkomen. (ook: “personeelspool”?).
Suggestie: Hierover kunnen langlopende afspraken gemaakt worden (Ook denkbaar: personeel in
gemeenschappelijke dienst. Dure adviesbureaus kunnen daarmee overbodig worden).
Duurzaamheid:
Eens.
Toevoeging: Ook inbrengen in een regionaal actieplan. De Noordkop heeft de potentie om een CO2
neutrale regio te worden. Kansen voor werkgelegenheid en imagoversterking. Zon, wind, biomassa en
offshore(wind) kunnen prima verbonden worden met regionale, ruimtelijke en ambachtelijke kwaliteiten. In samenhang kan een toeristisch product opgewaardeerd worden. Uitwerking volgt. “masterplan
duurzaam NHN” (met provinciale gelden na het afblazen van het Wieringerrandmeer?)
Kleine kernen:
Eens: Leefbaarheid.
Oneens: De optelsom van kernen levert op zich geen meerwaarde op. De Oost-variant evenmin. Daar
is meer voor nodig. De genoemde thema’s zijn niet verkeerd maar wel ontoereikend.
Toevoeging: Er is een uitgebreider begrippenkader nodig.
Voorzet: Differentiatie per kern, clustervorming kleine kernen, bovenlokale en interlokale faciliteiten,
krimpbeleid, demografische ontwikkelingen, gevolgen brede herwaardering, samenhang regio(hoofd)kern - kleine kernen. Thuis voelen is belangrijk. Leefbaarheid op termijn wellicht nog belangrijker.
Tip 1: Neem artikelenserie van het NHD mee in de bijlage van de Nota kleine kernenbeleid.
Tip 2: Stel een gemeenschappelijk kader op met Harenkarspel en Schagen. Er kan een meerwaarde
ontstaan omdat leefbaarheid een begrip is dat door de burger ervaren moet worden. Een gemeentegrens (lees: beleidsgrens) kan hier belemmerend werken.
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Blad 4
Communicatie:
Eens: Dorpsraden is goede denkrichting. Het inrichten was reeds toebedeeld aan de burger zelf. Wie
wordt waar verantwoordelijk voor? Hoe gaan de communicatielijnen lopen? Aanscherping van kadernota vraagt om aandacht. Bevoegdheden lijken onvoldoende. Een model statuut kan de stroomlijning
verbeteren (Geen bonte verzameling van verenigingsstatuten afwachten; dat wordt onwerkbaar). De
rol van een ambtenaar als poortwachter nader bezien. Opzet convenant ook.
Kernbegrippen zijn ook: informeren, participeren, luisteren.
Woningbouw:
Eens.
Toevoegen: Alweer: samenbrengen in een regionaal actieplan/onderdeel krimpbeleid en duurzaamheid.
Voorzieningen:
Eens.
Toevoegen: Het begrip “voorzieningen” moet variabel en door de burger ingevuld kunnen worden.
Hoe om te gaan met bovenlokale voorzieningen? Deze mogen geen speelbal worden van meerdere
dorpsraden.
Blad 5
Financiën:
Oneens: Meer voortvarendheid geboden. Opgelegde bezuinigingen voor 2011 komen er zeker aan.
Voorbereidingen treffen voor 8-10%. Nu handelen dus. Niet handelen zou een gemiste communicatiekans zijn. De burger begrijpt dat beter dan afwachten.
Stappen: Vragen stellen over potentiële bezuinigingsmogelijkheden. (reeds gebeurd)
Met toekomstige (?) partners bedragen afspreken over incidentele en structurele bezuinigingen /e.v.
belastingmaatregelen daar. Een gelijkwaardige start (financieel) moet het vertrekpunt zijn. Dit valt ook
af te dwingen: zonodig opzeggen van het Arhi 2 advies zal LADA zeker ondersteunen.!!!
Er is nog geen kleine kernenbeleid. Dit verdient een hoge prioriteit en een grondige oriëntatie en discussie.
Prima als vrijwilligersorganisaties en verenigingen buiten de bezuinigingen kunnen blijven. Vooraf
moet er meer duidelijkheid komen hoe het element leefbaarheid zal worden meegewogen. Het wegen
onder druk van een bezuinigingsoperatie zal daarom niet meevallen.
Eens: vacatures eerst intern en in samenspraak vaststellen. (zie ook eerdere opmerking. Denk ook
aan Noordkopspecialismen) Afbouwen van dure rapportages door externe bureaus kan interessant
zijn (geen nieuw beleid = geen dure adviesbureaus). (2x gemeld)
Eens: Opvatting over Nuon gelden.
Oneens: Opvatting over fusiekosten. Standpunt LADA: Alle kosten worden gedekt door eenmalige
provinciale en/of rijksgelden. Mochten de kosten hoger uitvallen dan is er sprake van een aangetoonde terugverdientijd. (anders blijft er geen fusieargument meer over)
Oneens:
Begroting 2012: Zodra de door LADA niet gewenste Oos-tvariant wettelijk bekrachtigd is zal LADA dit
feit erkennen. Het goedkeuren van de begroting door LADA zal bepaald worden door meer factoren.
We komen hier nader op terug. In ieder geval de vraag: zijn de Niedorper belangen (kosten – baten)
in de nieuwe gemeente in redelijkheid verdeeld. Zijn “de Lijken in de kast” vroegtijdig opgespoord en
opgelost (2011 wordt het jaar van de waarheid). Belangenbehartiging van de Niedorper bevolking is
bij LADA in goede handen. Een plaats in de regiegroep lijkt voorlopig de enige manier om in de huidige procesgang een bijdrage te kunnen leveren. Wij claimen zo’n plaats. Als aan een gelijkwaardige
instapsituatie niet wordt voldaan, of als de voordelen van de fusie voor de Niedorpers niet concreet
kan worden, gaat LADA opnieuw in gesprek met de burger. Niet alleen in Niedorp, maar in heel
Noord-Holland Noord. ( De ambitie: een federatief (?) LADA. in NHN). Zeker voor de langere termijn
het nieuwe lokale speelveld. Indien nodig kan een ontvlechingsproces de start worden van een nieuwe ronde met meer kansen en zeker een groter maatschappelijk draagvlak. (een serieuze optie). Aansluiting bij de West-variant of het inzetten op een regiogemeente “nieuwe stijl” komt dan ook in beeld.
Economie:
Eens. De kansen voor duurzame ontwikkelingen zijn eerder onderschreven.
Oneens: De Noordkop is de fysieke ruimte. Een gemeenschappelijke regeling of een vergelijkbare
formule moet het ondernemers mogelijk maken daar te starten in de Noordkop waar het ruimtelijk
gezien wenselijk is. De kracht van de ruimte impliceert ook : kunnen (durven) verwijzen. (zie ook:
structuurvisie 2040)
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Toevoegen: (alweer!) Lokale economie moet worden: regionale economie.
Een samenhangend regionaal masterplan: duurzaamheid – krimpbeleid - toerisme en werkgelegenheid. “van leefbaarheid kleine kernen naar leefbaarheid Noord Holland Noord”.

Blad 6
In uitvoering zijnde werken:
Eens: Afmaken van bestaande projecten, tenzij...
Oneens: Op basis van het zo spoedig mogelijk op te stellen regionaal actieplan en –visie (zie nota
Schoof) is het verstandig regionale taken en ambities te benoemen en ook ter hand te nemen. (“stilstand is achteruitgang”).

De Brede Scholen:
Eens.
Aanvulling: Tempo houden. (concrete vragen over anders bestede gelden zijn reeds gesteld)
Verkeer en vervoer:
Eens.
Toevoeging: Na de vele aanpassingen uit het verleden komt de onveiligheid van het huidige verkeer
vooral voort uit gedrag van de gebruikers. Handhavingsbeleid verdient prioriteit. Dorpsvoorzieningen
of verdere aanpassingen van de wegen, dat is de keuze. De vele minirotondes zijn voor burgers met
beperkingen van het bewegingsapparaat een kwelling. De rotondes worden vaak linksom gepasseerd
en dragen niet bij aan de (goedbedoelde) verhoging van de verkeersveiligheid. Het ontbreken van
voldoende zichtbaar controlemateriaal (grijze kastjes, al of niet voorzien van camera) werkt preventief
en is niet zo kostbaar.
Recreatienota:
Eens.
Toevoeging: samenbrengen met eerder genoemd masterplan lijkt beter.

SLOTBESCHOUWING: (kernwoorden)
Deze schriftelijke reactie beschikbaar stellen. De coalitie en het nieuwe college even de tijd gunnen
om de opmerkingen op te pakken en te reageren.
LADA-programma wordt schaduwprogramma: “De kracht van de burger, de kracht van LADA” .
De eerste kans die zich nu voordoet om inhoud te geven aan “samenwerking en communicatie vormen de basis van een sterke gemeente en dorpen waar je je thuis voelt” is het is het aangaan van
een programmatische verbinding met LADA en Algemeen Belang. Zo niet dan blijft dit programma
hangen in mooipraterij.
LADA kiest voor een pragmatische benadering. Wat goed is krijgt steun.
Wat ontbreekt: cultuur, ouderenbeleid, een overzicht van het lopende beleid, een raadsprogramma,
veel taken genoemd in de taakverdeling komt op geen enkele manier aan de orde: Ook daar zal de
raad kaders moet aangeven (verlengen of verwijzen). Zonder kaders vooraf is geen controle mogelijk.
Motie(s) achter de hand houden.
Rob Ravensteijn,
LADA (Democratie Anders)
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