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VAN HET BESTUUR

te geven ter voorbereiding van deze fusie omdat
naar onze mening de kans zeer groot is dat deze
fusie niet door de tweede kamer wordt goedgekeurd. (de brief staat op pagina 3 - red - )

Herindeling
Hierbij de status van de herindeling.
Nadat de gemeenteraden van de fusiegemeenten in meerderheid akkoord waren gegaan ligt nu
het voorstel bij de staatssecretaris en ligt het te
wachten op behandeling in de tweede kamer
commissie. LADA heeft protest aangetekend tegen deze fusie via een schrijven op 3 april 2010.
Op deze brief is een antwoord gekomen met de
mededeling dat voorlopig geen actie wordt ondernomen in verband met het demissionair zijn
van het kabinet. Als de procedure weer op gang
komt ( te verwachten in het najaar of zelfs voorjaar 2011) zullen ongetwijfeld ook hoorzittingen
deel uitmaken van de procedure.

Ook tijdens het politieke debat dat plaats vond in
Schagen werd door de tweede kamerleden bevestigd dat een draagvlak vanuit de bevolking
zeer belangrijk wordt gevonden. SP en PVV waren van mening dat er altijd naar de bevolking
moet worden geluisterd. De ander partijen leggen de nadruk op het feit dat er wel een werkzaam alternatief moet zijn dat op brede steun
van de bevolking kan rekenen.
Communicatie
De LADA-fractie heeft een voorstel ingediend om
het verslag van de raadsvergaderingen voortaan
in de Niedorper te publiceren. Op deze manier
kunnen de kiezers beter volgen wie voor en tegen is op bepaalde onderwerpen en welke argumenten er worden gehanteerd.

Het bestuur heeft een werkgroep ingesteld die
op dit moment de gesprekken voert met de politieke partijen van de omliggende gemeenten
(Schagen, Harenkarspel) met als uiteindelijk doel
het ontwikkelen van een beter alternatief voor de
voorgenomen fusie. Het eerste idee om nogmaals een handtekeningenactie te organiseren
is verlaten omdat gebleken is, ook bij andere gemeenten, dat een dergelijke actie geen wettelijke
grondslag heeft. Alleen een reglementair goedgekeurd referendum heeft deze status. De ingediende zienswijzen, de enquête van het NHD en
de uitslag van de verkiezingen geven voldoende
aan dat de bevolking van Niedorp deze fusie niet
ziet zitten.

Overige zaken
Omdat LADA nu een volwaardige fractie heeft en
er een bestuur is benoemd door de leden dat
verantwoordelijk is voor de organisatie van de
vereniging zijn ook een aantal financiële zaken
meer formeel geregeld. LADA beschikt nu over
een eigen bankrekening zodat niet langer gebruik hoeft worden gemaakt van de voorlopige
rekening van Ard Smit. De LADA rekening valt
onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van LADA. Het rekeningnummer is:
1230 77 966

Het bestuur van LADA heeft een brief gestuurd
aan alle deelnemende gemeenten met kopieën
naar de omliggende gemeenten waarin wordt
aangedrongen om geen onnodig extern geld uit

Samenvoegen gemeenten bespaart niets
Minder ambtenaren door schaalvergroting? Omgekeerde is het geval.
Het samenvoegen van gemeenten leidt niet tot de verwachte bezuinigingen. Integendeel: grotere gemeenten tellen omgerekend per burger meer ambtenaren en geven
per inwoner verhoudingsgewijs meer geld uit. Dat schrijft Maarten Allers, directeur van
het Groningse Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden
(Coelo), in het blad Economisch Statistische Berichten.
http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article3080586.ece/
Samenvoegen_gemeenten_bespaart_niets.html
© Trouw 2010
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Aan: De raadsleden van gemeente Niedorp, Wieringermeer, Wieringen en Anna Paulowna
Cc: Overige Noordkop gemeenten

Geachte raadsleden
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Onder leiding van de projectleider Nico van den Bergh zijn de voorbereidingen van de voorgenomen fusie van
de deelnemende gemeenten gestart. Deze voorbereidingen brengen aanzienlijke externe kosten met zich mee
welke vooralsnog geraamd worden op ca 2,4 miljoen euro.
De tweede kamer heeft nog geen goedkeuring gegeven voor deze voorgenomen fusie. Uit correspondentie met
de staatsecretaris van binnenlandse zaken blijkt de dat de behandeling van deze fusie waarschijnlijk niet voor
het voorjaar van 2011 zal plaats vinden.
Daarnaast is de kans naar onze mening zeer groot dat deze voorgenomen fusie niet de goedkeuring van de
tweede kamer zal krijgen.Toetsing van dit fusievoorstel zal plaats vinden aan de hand van een aantal in het beleidskader aangegeven criteria te weten:
Lokaal draagvlak
Het is bekend dat uit de ingediende zienswijzen en uit de door het Noord Hollands dagblad gehouden peiling
blijkt dat de overgrote meerderheid van de bevolking van de gemeente Niedorp niets voelt voor deze fusie.
Daarnaast is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gebleken dat zelfs bijna 50% van de kiezers hun vertrouwde partij hebben verlaten door op LADA of op Groen Links te stemmen.
Procesmatige criteria
Omliggende gemeenten ( Schagen/Harenkarspel) zijn onvoldoende betrokken in het ontwikkelen en beoordelen
van alternatieven. Deze omliggende gemeenten zijn nog steeds van mening dat een fusie met Schagen en Harenkarspel een logische combinatie is. Op de onlangs gehouden politieke avond in Slot Schagen werd door de
aanwezige Tweede Kamerleden bevestigd dat alternatieven met betere steun van de bevolking de voorkeur
genieten mits voldaan wordt aan de criteria genoemd in het beleidskader.
Maatschappelijk Draagvlak
Het ontbreekt aan een gemeenschappelijk gevoelde identiteit. Dit is verwoord in de vele ingediende zienswijzen.
Het beleidskader spreekt dan ook over “zich één kunnen voelen met de nieuwe lokale gemeenschap”. Het moge
duidelijk zijn dat dit niet het geval is.
Regionale samenhang en evenwicht
Deze voorgenomen fusie gaat voorbij aan een discussie over de vorming van een regiovisie waarin een fusie
een logische plaats zou moeten krijgen. Zowel de landelijke politieke partijen alsook de VNG zetten staatkundige vernieuwingen opnieuw op de politieke agenda. Het terugbrengen van het aantal provincies en het opschalen
van gemeenten tot regiogemeenten zou moeten leiden tot grotere doelmatigheid en bezuinigingen. De duurzaamheid van de Oostvariant komt daarmee nadrukkelijk in het geding. Tegelijk ook kansen voor de ontwikkelingen in de Noordkop.
Wij doen daarom dan ook een dringend beroep op uw gezond verstand om uiterst terughoudend te zijn met het
uitgeven van geld aan externe kosten ter voorbereiding van deze fusie. Het is verstandig om deze voorbereidingen op te schorten tot het moment dat besluitvorming over deze fusie heeft plaats gevonden in de Tweede kamer. Het is verbazingwekkend om te constateren dat er met grote spoed wordt getracht om zo snel mogelijk de
voorbereidingen te treffen, zo blijk o.a. uit de uitlatingen in de pers van de heer van den Bergh. Opschorting van
de voorbereidende activiteiten betekent uitsluitend dat geen risico’s worden gelopen om onnodig veel geld te
gaan uitgeven, nog wel in een tijd waarin we zorgvuldiger dan voorheen moeten omgaan met de schaarse middelen van de burgers.
Hoogachtend,
E.Elzinga
Voorzitter LADA
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Willem wordt wakker
Column van Willem Kerkhoven
Waren, toen ik mijn vorige stukje schreef de verkiezingen achter de
rug, nu ik dit stukje schrijf heeft ook de coalitievorming plaatsgevonden. LADA heeft haar verkiezingszege helaas niet kunnen verzilveren.
De drie landelijke partijen hebben uit het feit dat ze alle drie zijn afgestraft door hun achterban geconcludeerd dat ze gewoon verder kunnen.
Heet dit geen arrogantie? Laten we het bij de volgende verkiezingen
maar in de gaten houden. Nadat de coalitie gevormd was kreeg mijn
vertrouwen in de politieke onafhankelijkheid van het College ook nog
eens een stevige deuk. Wat was er aan de hand? LADA wilde graag de
zittende wethouders handhaven. Dat had veel voordelen, immers ze hebben de benodigde dossierkennis van alle lopende zaken in huis. Daarnaast vervalt er niemand in wachtgeldregelingen hetgeen de gemeente
een hoop geld zou schelen. Maar nee, het mocht niet wezen. Jan Steven
van Dijk en Henk Koomen moesten wethouder worden. Gelooft U dat
het college nu niet aan de hand van de drie partijen meeloopt? Beste
burger van Niedorp, U bent gevild en geschoren.
Dat voor zover de coalitievorming. Hoe gaat het met de herindeling zult
U vragen. Welnu de vereniging LADA is achter de schermen druk bezig. We hebben contacten met omliggende gemeenten en we zullen de
politiek ook niet vergeten. Volgens mij is de strijd nog lang niet gestreden. Het blijft dan ook nuttig om dit rond U heen uit te blijven dragen.
Als laatste, want vanwege het mooie weer heb ik mezelf beloofd dat dit
een korte column wordt, het acteren van LADA in de Raad. Ik zag deze
week een motie van Ard Smit aangenomen worden waarin de wethouder gevraagd wordt bij de provincie te gaan knokken voor behoud van
subsidies voor openbaar vervoer in het algemeen en Uw buurtbus in het
bijzonder. De heer Koomen (CDA wethouder) die zelf chauffeur is op de
buurtbus was hier kennelijk zelf niet opgekomen en had daar LADA
voor nodig. Daarnaast is LADA bezig te proberen de communicatie
van de Raad naar de burger op gang te krijgen. Vragen zijn gesteld
om te zorgen dat de burger –bijvoorbeeld via het gemeentenieuws- beter
op de hoogte wordt gebracht van wat er in de Raad speelt. Ook hier
neemt LADA het voortouw. Ga zo door jongens.
Ik stop er mee mensen, blijf zelf Uw kranten lezen, houdt het programma van LADA in het achterhoofd en zoek contact als U denkt dat het
niet goed gaat. Tot horens
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UIT DE FRACTIE

BREDE SCHOOL (vragen gesteld 23 april)
Afgelopen zaterdag 17 april bij de introductiedag raadsleden ( wat overigs een prachtige/leerzame /
nuttige en niet onbelangrijk een gezellige dag was) hebben wij vernomen dat informatie betreffende
de voortgang, plaatsbepaling en financiering om tot realisatie van de twee genoemde brede scholen
te komen, pas na het zomerreces meer informatie kunnen verwachten van het college.
De fractie van LADA kan niet instemmen met het voorgenomen tijdspad gezien de urgentie en ernst
van de situatie van de huisvesting en onderhoud bij de betreffende scholen.
Hierbij willen wij ook verwijzen naar de memo van het college dd.9 februari 2010 waarin u aangeeft:
“Besluitvorming over het vervolg rond de brede scholen in Nieuwe Niedorp-Winkel en ‘t Veld wordt
niet eerder dan in april 2010 aan de raad aangeboden.”
We zijn nu eind april.
De onzekerheid die door deze stroperige voortgang in de besluitvorming bij het onderwijsveld blijft
bestaan is voor ons onacceptabel.
Uit het fonds stimuleringsgelden brede scholen kan een startsubsidie verkregen worden die kan oplopen tot 10% van de stichtingskosten. Uitgaande van de investeringskosten duurzame kwaliteit MFA
't Veld , groot € 6.748.862 en duurzame kwaliteit MFA Nierdorp-Winkel, groot € 8.823.032 kan een
maximale subsidie van € 1.557.189 verkregen worden.
Dit brengt ons tot de volgende vragen:
- Is het juist dat de subsidieregeling stimuleringsgelden brede scholen volgend jaar niet meer
van kracht is?
- Is een aanvraag voor deze subsidie ingediend?
College wij zouden graag in de raad van 29 april mondeling geïnformeerd willen worden over de
voortgang en de verdere stand van zaken, betreffende de brede scholen.
Antwoord:
1.
Wij gaan ervan uit dat wordt gedoeld op de Uitvoeringsregeling Multifunctionele Accommodaties Noord-Holland van de provincie Noord-Holland 2009-2012.
In het kader van deze regeling kan een subsidie worden ontvangen voor:
a. het verrichten van een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek voor een multifunctionele accommodatie
b. het opstellen van een bedrijfsplan voor een multifunctionele accommdatie
c. overige activiteiten uit het bedrijfsplan.
Om hoeveel subsidie gaat het:
De subsidie bedraagt 50% van de totale kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een
maximum van:
a. € 40.000 voor het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek;
b. € 10.000 voor het opstellen van een bedrijfsplan
c. € 250.000 in de stichtingskosten (overige activiteiten)
d. € 300.000 in de stichtingskosten als de kosten voor het haalbaarheidsonderzoek en bedrijfsplan al bekostigd zijn uit eigen middelen.
Maximaal kan dus 300.000 subsidie worden aangevraagd door de gemeente Niedorp.
De regeling geldt in principe nog twee jaar. Er is gelet op mogelijke toekomstige bezuinigingen nog
geen zekerheid of de regeling blijft bestaan.
Voor 2010 is het subsidieplafond (3.500.000) bij de provincie op 40.000 na bereikt.
2. Er is nog geen aanvraag voor subsidie ingediend omdat nog geen besluitvorming op basis
van het haalbaarheidsonderzoek heeft plaatsgevonden.
Ook is nog geen bedrijfsplan opgesteld. Dit zijn wel voorwaarden om subsidie in de stichtingskosten te verkrijgen.
Overwogen kan worden om een aanvraag in te dienen vooruitlopende op besluitvorming voor
het jaar 2011 en verder.
Mr. W.N. Cool
Portefeuillehouder onderwijs
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In de vergadering van 29 april zijn door onze fractie vragen, ingediend op 23 april, gesteld over de
voortgang in de besluitvorming en subsidiëring van de brede scholen. Het verbaast ons dat deze niet
beantwoord werden omdat het memo met de beantwoording gedateerd is op 27 april, twee dagen
voor de bewuste vergadering.
Ook zijn we ontstemd dat wij, pas nadat we hebben geïnformeerd waarom het zo lang moet duren, de
beantwoording van 27 april pas 28 mei hebben ontvangen.
Op uitnodiging van de medezeggenschapsraden van de Antoniusschool en de Zwerm zijn op donderdagochtend 27 mei leden uit de fracties geïnformeerd over de problemen op deze scholen met de
huisvesting en onderhoud van de gebouwen. Wethouder van Dijk was ook aanwezig. Gezamenlijk
kwamen wij tot de conclusie dat het niet verantwoord is een beslissing om te komen tot realisering
van de brede school in Nieuwe Niedorp/Winkel uit te stellen. Ons verzoek gedaan in de raad van 29
april om de brede school nog voor het reces op de agenda te plaatsen werd ondersteund. De wethouder nam dat over.
Donderdagmiddag 27 mei heeft op verzoek van wethouder van Dijk een gesprek plaats gehad met
onze fractie. Hij wil onze inbreng gebruiken om tot een zo goed mogelijk voorstel te komen waaraan
wij nadrukkelijk willen meewerken. De wethouder zegde toe dat hij in de vergadering van 8 juli de raad
wil informeren over de stand van zaken over de brede scholen. Wij zijn verheugd dat er eindelijk beweging komt in deze zaak.

REFERENDUM
vragen gesteld 24 april
aan: burgemeester van de gemeente Niedorp
mevrouw A. van Dok - van Weele
betreft: peiling ARHI-2 besluit
mevrouw van Dok,
Wij verzoeken u in het kader van de op 9 juni te houden Tweede Kamer verkiezingen van de gelegenheid gebruik te mogen maken om onder de kiezers van de gemeente Niedorp in de stemlokalen
een peiling te houden over het genomen ARHI-2 besluit van 13 januari 2010.
·
·
·

Kunnen wij, de fractie van LADA, dit zelf organiseren met gebruikmaking van de adressen (of
adresstickers) en stempasnummers van de kiesgerechtigden?
Mogen wij eigen stembussen in het stemlokaal plaatsten of mogen wij stembussen buiten
voor het stemlokaal plaatsten?
Kan de gemeente ons enquêteformulier gelijk met de oproep meesturen naar de stemgerechtigden?

Antwoord
Datum: 1 juni 2010
Op 24 april jl. heeft de fractie van Lokaal Alternatief Democratie Anders (LADA) een aantal vragen
gesteld over een te houden enquete over het Ahri2-besluit gelijktijdig met de verkiezing Tweede Kamer op 9 juni a.s.
Voor een juiste beantwoording van de vragen hebben wij op 24 april jl. contact opgenomen met de
Kiesraad:
De fractie van LADA verzoekt u in het kader van de op 9 juni te houden Tweede Kamerverkiezingen van de gelegenheid gebruik te mogen maken om onder de kiezers van de gemeente Niedorp
in de stemlokalen een peiling te houden over het genomen ARHI-2 besluit van 13 januari 2010.
De fractie van LADA vraagt of zij dit zelf mogen organiseren met gebruikmaking van de adressen (of adresstickers) en stempasnummers van de kiesgerechtigden.
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De Kieswet ziet in principe niet toe op het houden van een referendum, maar heeft alleen betrekking op reguliere verkiezingen (voor gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer, Eerste
Kamer en Europees Parlement).
Wel is in artikel J 6 van de Kieswet bepaald dat de gemeenteraad kan bepalen dat tegelijk met
de stemming in het stemlokaal een andere, door de gemeenteraad uitgeschreven, stemming plaatsvindt.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven met het oog
op de combinatie van de stemmingen. In artikel J 9 van het Kiesbesluit is vervolgens bepaald dat indien met toepassing van artikel J 6 van de Kieswet tegelijk met de stemming in het stemlokaal een of
meer andere stemmingen plaatsvinden, de artikelen J 10 tot en met J 12 van het Kiesbesluit gelden.
Zo is in artikel J 10 van het Kiesbesluit geregeld dat de burgemeester kan besluiten dat de
stempas voor de reguliere verkiezing ook geldt voor de andere stemming (het referendum). Ook het
uittreksel van ongeldige stempassen en verzoekschriften om bijvoorbeeld bij volmacht te mogen
stemmen, kunnen voor het referendum gebruikt worden.
In artikel J 11 van het Kiesbesluit is bepaald dat de leden van het stembureau ook werkzaamheden kunnen verrichten voor de andere stemming, onderscheidenlijk stemmingen, mits deze werkzaamheden de voortgang van de stemming ingevolge de Kieswet niet belemmeren.
Tot slot is in artikel J 12 het een en ander bepaald over stembiljetten en stembussen. Zo is bepaald dat in het stemlokaal zonodig stembussen worden bijgeplaatst en dat de stembiljetten die voor
de andere stemming worden gebruikt een zodanige kleur hebben dat zij voldoende kunnen worden
onderscheiden van de stembiljetten voor de stemming ingevolge de Kieswet.
Het beschikbaar stellen van adressen is niet toegestaan aan een politieke groepering of partij.
Het is geen overheidinstelling of semi-overheidsinstelling, zij hebben geen publiekrechtelijke taken
Zij vallen onder artikel 100 Vrije Derden GBA en deze ontvangen geen gegevens uit de GBA.
Het is dus aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over het houden van referendum.
Het kan hiertoe uiteraard besluiten naar aanleiding van een verzoek daartoe.
Een politieke partij kan dit echter niet zelf besluiten en organiseren.
Overigens beschikken veel gemeenten over een zogenoemde referendumverordening, waarin
vaak bepaald wordt dat de bepalingen in de Kieswet van overeenkomstige toepassing zijn op die
stemmingen.
In de raad van 29 april 2010 heeft de raad op verzoek van de voorzitter te kennen gegeven dit
onderwerp nog niet te willen behandelen.
A. van Dok – van Weele

referendumverordening
In de raadsvergadering van 10 juni werd het voorstel van LADA om een referendumverordening vast
te stellen behandeld. In het debat werd al snel duidelijk dat de coalitie en Algemeen Belang er niets
voor voelen om de burgers in deze gemeente de gelegenheid te geven om zich uit te spreken over
ingrijpende kwesties. Zij zijn van mening dat de dorpsraden een goed alternatief zijn voor een referendum. De VVD vond het belangrijker te vragen hoe groot het VVD-gehalte van Jip Pancras en
Cees Franzen nog was. Voor Jan Swaag was het allemaal duidelijk. Als de burger van Niedorp zo
tegen de Oost-variant was dan had LADA met twaalf zetels in de raad gezeten. De PvdA vindt een
referendum te duur voor Niedorp maar het kan in Hollands Kroon wel een goed instrument zijn.
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Toelichting voorstel referendumverordening gemeente Niedorp.
Mevrouw de voorzitter,
Het politieke systeem in Nederland is gebaseerd op de representatieve democratie. Dat geldt voor
het landelijke, het provinciale en het gemeentelijke bestuur. Een systeem dat in eerste aanzet dateert van 1848. Een systeem dat ook LADA van harte is toegedaan.
Kenmerkend voor dit stelsel is het bestaan van politieke partijen die staan voor een bepaalde maatschappijvisie. Op grond van die opvattingen worden standpunten bepaald en kandidatenlijsten voor
de verkiezingen vastgesteld.
Vele decennia gebeurde dat tijdens druk bezochte bijeenkomsten in rokerige zaaltjes. En dat zien
we bijna niet meer.
De belangstelling voor politieke vergaderingen is er in de afgelopen jaren niet groter op geworden
en dat betekent dat politiek en burger op enige afstand zijn komen te staan. Het is hier niet de
plaats en wij zijn niet de deskundigen om daar een verklaring of verklaringen voor geven. Dat zou
slechts borreltafelpraat zijn. Het rookverbod in die zaaltjes zal er in elk geval niet mee te maken
hebben …
Overigens krijgen nieuwkomers, en ik bedoel nieuwe politieke groeperingen, nog wel eens meer
aandacht. Verklaarbaar maar wij durven niet de stelling aan dat dat beklijven zal.
Ons neerleggen bij die geslonken belangstelling willen wij niet. Te vaak worden klachten geuit als:
ZE doen na de verkiezingen niet wat ZE ervoor beloven, ZE zitten aan het pluche geplakt. En dat
zijn nog de vriendelijkste verwijten.
Dat is slecht voor het aanzien van de politiek en dat beeld moet zo veel mogelijk worden bestreden.
Daarom heeft de fractie van LADA u een voorstel doen toekomen voor een referendumverordening.
En graag licht ik dat voorstel nog kort toe.
Het gaat om een raadplegend of opiniërend referendum. Het beslisrecht blijft te allen tijde bij de
raad. Deze vorm van referendum is met name bedoeld wanneer een genomen of een te nemen besluit maatschappelijke onrust veroorzaakt onder de burgers. Dus niet elke lantarenpaal of kleur van
asfalt en ook niet de aard van de beplanting van de plantsoenen of de wijze waarop de te decoreren burgers naar het gemeentehuis worden gebracht zal referendabel zijn. Overigens is het aan de
raad om daarover te beslissen.
Maar het bombarderen van Haringhuizen tot groeikern à la Heerhugowaard of het volledig ontpolderen van de Groetpolder lijken LADA wel besluiten om aan de bevolking voor te leggen.
Het besluit tot een raadplegend referendum ligt bij de raad. Maar het staat elke burger vrij om de
raad te verzoeken een referendum te houden. Dat geeft de burger een extra mogelijkheid om - met
name ook tussen gemeenteraadsverkiezingen - te vragen zich te mogen uitspreken over kwesties
die meer dan gemiddeld de gemoederen in de gemeente verhitten.
Of het middel van het referendum ooit wordt gebruikt is aan de raad. LADA is van mening - en dat
zal u na mijn betoog duidelijk zijn - dat het middel beperkt dient te worden ingezet. Voorkomen
dient te worden dat burgerraadpleging ontaardt in een manier om de burger zoet te houden terwijl
de raad toch zelf, en mogelijk ook nog anders, besluit. Dan kunnen we beter trachten de burger met
creatieve middelen weer naar die zaaltjes te lokken.
Tot zover mijn toelichting namens de fractie van LADA,

Adriaan Rodenburg
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We weten nu wat de paragraaf communicatie in het collegeprogramma inhoudt.
Communicatie
De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Door beter te communiceren zijn
inwoners goed geïnformeerd en zal er begrip en draagvlak ontstaan voor genomen en te
nemen besluiten. Daarom vindt de coalitie, dat de inwoners van de gemeente Niedorp goed
geïnformeerd dienen te worden over het wel en wee in hun gemeente. De coalitie draagt het
college op hiervoor alle mogelijke communicatiemiddelen in te zetten. Hierbij valt te denken
aan:
Inwoners actief wijzen op de mogelijkheden van contact met de politiek en het bestuur
(openbare fractievergaderingen, wethouders spreekuren, dorpsraad vergaderingen etc);
Meer informatie verstrekken via deze site en het interactiever maken van de gemeentelijke
website door met de huidige technieken actief te communiceren met de inwoners; het structureel
uitgeven van een aantrekkelijke en leesbare gemeentebulletin / -krant.
Het inrichten van de dorpsraden;
Het benoemen van een portefeuillehouder kleine kernenbeleid;
De inwoners optimaal informeren over de stand van zaken met betrekking tot ontwikkelingen
in en om hun dorp. Dit zou in samenspraak met de dorpsraden kunnen gebeuren, door
bijvoorbeeld 2 maal per jaar de wethouder met de portefeuille kleine kernenbeleid in het
openbaar te laten vergaderen met elke dorpsraad en andere belangstellenden en het verslag
hiervan te publiceren.
Communicatie betekent dus voor de coalitie eenrichtingsverkeer. Geen woord over waar het in de
vorige periode fout is gegaan. Niet kunnen/willen luisteren om de mening van de burger te vertalen in
beleid. De burger mag zich alleen in een dorpsraad laten horen, geen uitspraak doen over genomen
besluiten. Eén keer in de vier jaar naar de stembus gaan en zich dan vooral niet meer laten horen.
Algemeen Belang huldigt die opvatting ook.

BUURTBUS (motie ingediend in de raadsvergadering op 3 juni)
Op 21 juni vergadert provinciale statuten over de bezuinigingsvoorstellen van GS. Daarin tien miljoen euro te laste van het openbaar vervoer. Er is een motie door ons ingediend om de buurtbusprojecten te ontzien. Het college wordt gevraagd de motie naar provinciale staten en GS te sturen. Ook
wordt het college gevraagd om de gemeenten waarin de buurtbus rijdt te verzoeken de motie te onderschrijven. Het college heeft de motie overgenomen. De VVD stemde tegen, CDA en PvdA stemden verdeeld en brachten ieder een stem tegen de motie uit. Algemeen Belang was niet aanwezig.
FINANCIERING FUSIE (vragen gesteld in de raadsvergadering van 29 april)
De hierover gestelde vragen zijn onvolledig of niet beantwoord waarop in de raadsvergadering van
3 juni gevraagd is om volledige beantwoording.
COMMUNICATIE (vragen gesteld in de raadsvergadering op 1 juni)
Een voorstel van LADA om in het gemeentenieuws, verschijnend in het Niedorper weekblad en De
Heraut, beknopt verslag te doen van de raadsvergadering met vermelding hoe de besluitvorming tot
stand is gekomen, is door het college overgenomen.
Peter Couwenhoven

De raadsvergadering van 24 juni vervalt. De laatste vergadering voor het reces is op 8 juli. Daarin
moet de perspectiefnota vastgesteld worden en
staat de brede school op de agenda.
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Theo Moras on tour langs gemeenteraden om fusie te voorkomen
Vrijdag 28-05-2010, 08:53 uur
WIERINGEN - Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 27 mei sprak Theo Moras uit
Niedorp de raadsleden toe. Moras is fel gekant tegen de fusie van de vier gemeenten welke nu Hollands Kroon gaan vormen. Liever ziet hij de gemeente Niedorp fuseren met Harenkarspel en Schagen.

Om zijn betoog kracht bij te zetten had Moras een bord meegenomen met daarop een uitslag van
een enquête. De gemeenteraadsleden Volkers en Koppe wezen Moras nog even op het democratisch besluit zoals deze door de gemeenteraad in Niedorp werd genomen.
www.wieringernieuws.nl

Reconstructiekaart West-Friesland rond 1300.
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