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Na een intensieve campagne, het afsluiten van het raadswerk in Niedorp, de
(verkennende) besprekingen voor de
vorming van een coalitie in Hollands
Kroon hebben bestuur en fractie besloten om een kerstreces te houden. Even
bijkomen en afstand nemen van een
hectische tijd en opladen voor wat komen gaat. Veel te melden over Hollands
Kroon is er nog niet. Een vergaderschema, de organisatie van de overlegstructuur, het moet allemaal nog gestalte krijgen.
Op 2 januari zal de nieuwe raad geïnstalleerd worden. Verder valt er nog weinig
te melden.
In de pers hebt u de coalitiebesprekingen kunnen volgen (zie verslagen op
ww.lada2010.nl). Duidelijk is dat er geen
ruimte was voor LADA en Senioren Hollands Kroon. VVD, CDA en PvdA kruipen
bij elkaar om toch vooral de oude politiek
krampachtig vast te houden. Opkomst
van 40% noopt niet tot enige reflectie.
Voor nieuwe geluiden en ideeën is geen
plaats.
Wij zullen ons op korte termijn moeten
beraden hoe LADA de komende twee
jaar gaat invullen.
Peter Couwenhoven

Erepenning voor Theo Moras

Beste Mensen ,
Aanvankelijk had ik een andere kijk op het in aanmerking komen van deze onderscheiding.
Maar moet nu toch eerlijk toegeven dat ik het ontzettend waardeer dat mij deze eer te beurt valt ,
maar één ding moeten we absoluut niet vergeten
dat ik dit ook voornamelijk te danken heb aan
Truus.
Jullie zullen het niet vreemd vinden dat ik ook dit
enigszins ludiek wil ondergaan.
Dat ik en met mij vele andere inwoners liever die
ander fusievariant hadden gehad hoef ik niet nog
eens uit te leggen , maar ik heb uit voorzorg voor
het College en de meeste Raadsleden een mogelijk nog wel eens van pas komend presentje meegenomen om ingeval van enige op komende twijfel -teleurstelling en spijt een zakdoekje bij de
hand te hebben om een traantje weg te pinken.
Maar ook heb ik een zinken emmer vol met fleurige altijd blijvende bloemen als blijk van waardering voor jullie meegebracht en hoop dat ook dit
een stimulans mag geven om er een mooie gemeente van te maken, ook al ben ik ervan overtuigd dat jullie dat ook zonder deze emmer bloemen ook zeker al van plan waren om alles te proberen om er een mooie gemeente Hollands Kroon
van te maken.
Tot slot wil ik nog iedereen bedanken die besloten
hadden om mij voor te dragen met als opmerking
dat ik dit alles altijd met veel plezier en enthousiasme heb gedaan.
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UIT DE FRACTIE

Op donderdag 15 december de laatste vergadering in de raad van Niedorp. Geen besluitvorming
meer maar een ceremonieel afscheid van de gemeente Niedorp.
De vergadering werd geopend met een moment van stilte ter nagedachtenis aan de overleden
vrouw van Theo Moras. Daarna werd Hans Geel als langstzittende raadslid benoemd tot lid in de
orde van Oranje Nassau.
De fractievoorzitters blikten terug en keken voorzichtig vooruit. Wat opviel was dat de coalitie liet
blijken dat het vooral een moeilijke, niet echt leuke, periode was geweest. De reden laat zich raden, maar werd niet benoemd.
Burgemeester van Dok nam afscheid van de raad met een persoonlijke karakterschets van alle
raadsleden te beluisteren op www.lada201.nl). Daarna volgde het uitreiken van de erepenningen
aan een groep burgers die zich op enigerlei wijze verdienstelijk voor de gemeenschap in Niedorp
hadden gemaakt. Onder hen ook Theo Moras, die om begrijpelijke redenen na het overlijden van
zijn vrouw, niet aanwezig was. Zijn onderscheiding is hem later in een persoonlijke ontvangst door
het college overhandigd. Theo, het is volkomen verdiend!
pc

Adieu gemeente Niedorp
Uitgesproken ter gelegenheid van de buitengewone openbare vergadering
van de gemeenteraad van Niedorp op 15/12/2011
door Rob Ravensteijn, fractievoorzitter LADA

Op 11 december 1989 sprak de toenmalige burgemeester van Barsingerhorn en Niedorp, Ype Dijkstra,
ter gelegenheid van de samenvoeging van beide gemeenten per 1/1/1990 de volgende woorden:
“Het zou de moeite waard zijn eens grondig te evalueren:
- Welke bestuurlijke winst deze herindeling
heeft opgeleverd.
- Doet de herindelingswet recht aan werkelijke
wensen en verlangens van de bevolking.
- En, is er recht gedaan aan besluiten door gemeenteraden genomen, op grond van het bepaalde in de gemeentewet, strekkende tot vrijwillige herindeling.”
Dit deel van zijn betoog sloot hij af met het verzoek
aan Rijk en Provincie om dit gebied tenminste 25 jaar
met rust te laten.
Nu, 21 jaar later, gaat Niedorp over in Hollands Kroon.
Goed om de balans op te maken en te zien of dit kan
aan de hand van dezelfde evaluatievragen of dat ook
nieuwe vragen aan de orde zijn.
De wet Arhi is van 1984 en is sindsdien op onderdelen aangepast (1991, 1994, 2001, 2003 en
2006). Beide herindelingen zijn tot stand gekomen onder dezelfde wet. Het beleidskader, de nadere regels, zijn anders.
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Van recente datum is een “onderzoek naar ervaringen van overheden met de wet Arhi”. Bevindingen
zijn heel herkenbaar voor de Niedorpse situatie.
-

Interpersoonlijke relaties op lokaal niveau vormen obstakels.
Er wordt geworsteld met het begrip “van onderop”.
Er wordt geworsteld met de rolverdelingen tussen de bestuurslagen.
De Tweede Kamer voelt zich niet gebonden aan het beleidskader.

Het onderzoek eindigt in een groot aantal aanbevelingen. Voor Niedorp komen deze jammer genoeg
te laat. Naast hoop op meer bestuurskracht is er persoonlijke en democratische schade. Als de beloofde bestuurlijke winst niet voelbaar wordt in het dagelijks leven zal die schade alleen maar toenemen.
Als morgen de kranten koppen:
”Donner stapt op na druk LADA”, dan is dit laatste niet waar. (gedroomd)
De Niedorpse situatie heeft er wel toe bijgedragen dat Donner het beleidskader heeft aangepast.
Vanaf nu wordt namelijk vereist dat de gemeente een representatief en toetsbaar onderzoek doet
naar het maatschappelijk draagvlak. De wil om dat uit eigen beweging te regelen heeft in Niedorp
altijd ontbroken. (Weerwind: “We hebben iets niet goed gedaan”, NHD)
In de herindelingsdiscussie werd gewezen op ons systeem van de representatieve democratie. Eenmaal gekozen zal de burger vertrouwen moeten hebben. Juist dat wordt nu regelmatig geschaad.
Landelijk en lokaal. Met een verkiezingsopkomst van 40% werd dit systeem eenzijdig door de burger
opgezegd. Dat noopt tot verandering. Al tijdens de campagne werd dit pijnlijk duidelijk: afkeer, wantrouwen, teleurstelling en onverschilligheid richten zich tegen het huidige politieke systeem. Soms
met onterechte verwijten, maar vaak ook met zeer gedegen argumenten.
Er ligt een taak en niet alleen voor LADA.
LADA zal het voortouw nemen. Met de burger zal een verbond gesloten moeten worden. Solidariteit
en wederkerigheid, sober en duurzaam, sociaal en verantwoordelijk. Met gedeelde bevoegdheden,
macht en middelen. Niet alleen met de Niedorpers, met alle bewoners in de Noordkop. Daar horen
Schagen en Hollands Kroon bij. Onlangs is LADA op haar wenken bediend door de Commissie
Dwarshuis met het advies over de sociaal-econonomische en ecologische impuls voor de Kop van
Noord-Holland: samen zetten we “De Kop op de kaart”.
Als burger nemen we niet echt afscheid van elkaar, toch zeg ik: Moge het jullie goed gaan. We houden contact.
<

Vrijdag 23 december hebben VVD, CDA en PvdA hun
coalitieakkoord gepresenteerd. De fractie heeft een
uitnodiging ontvangen om daarbij aanwezig te zijn. Wij
zijn daar niet heen gegaan. Ook andere oppositiefracties waren dat niet van plan. Zonder stukken te kennen hebben we ook geen inhoudelijke mededelingen
richting pers. Wel valt op dat er geen enkele advertentie heeft gestaan waarin een wethouder van buiten
wordt opgeroepen. Het is dus zeer de vraag of de beste kandidaten zullen aantreden.
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Nieuwsberichten
Theo van Eijk waarnemend burgemeester Hollands Kroon
De commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, Johan W. Remkes, heeft na
overleg met een delegatie bestaande uit de lijsttrekkers c.q. beoogd fractievoorzitters van de gemeente Hollands Kroon besloten de heer Th. (Theo) van Eijk te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Hollands Kroon.
Per 1 januari 2012 zullen de gemeente Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer
worden samengevoegd tot de nieuw te vormen gemeente Hollands Kroon. Daardoor zal er een
burgemeestersvacature ontstaan. Er wordt een waarnemend burgemeester benoemd voor de periode dat de vacature voor burgemeester van de nieuwe Hollands Kroon is ingevuld.
De heer Th. van Eijk was van 1 januari 2011 tot 1 juli 2011 waarnemend burgemeester van Medemblik. Daarvoor was hij van 1 september 2007 tot 1 januari 2011 burgemeester van de
(voormalige) gemeente Medemblik. Hij is lid van het CDA en 58 jaar.
De heer Van Eijk treedt met ingang van 1 januari 2012 in functie.

VVD, CDA en PvdA bereiken een principe akkoord
VVD, CDA en PvdA hebben zaterdag 17 december een principe akkoord bereikt. Het coalitie akkoord wordt komende week ter goedkeuring aan de achterban van de verschillende partijen voorgelegd.
Bij instemming van alle partijen wordt op vrijdag 23 december om 14.00 uur het coalitieakkoord
door de fractievoorzitters ondertekend. De gemeenteraad Hollands Kroon worden voor dit moment uitgenodigd.

Einde abonnement signalering
raadsstukken gemeente Niedorp
Beste abonnementhouders,
Per 1 januari 2012 gaat de gemeente
Niedorp op in de nieuwe gemeente Hollands Kroon. Als u per email een signalering wenst te ontvangen voor de agenda en
stukken van de nieuwe gemeenteraad kunt
u dit doorgeven aan mevrouw Ineke de
Vries.
Haar emailadres is:
Ineke.de.Vries@wieringermeer.nl.
Na 1 januari kunt u haar bereiken op
inekedevries@hollandskroon.nl
Met vriendelijke groet,
Marcel Louwe
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Burgemeester zonder kleurr
Column Ruud Swagerman
ster zonder

kleur

:
Regio's:

Nu de gemeente Hollands Kroon per 1 januari 2012 van start gaat moet er gezocht worden naar
een nieuwe Burgemeester. Een nieuwe gemeente kan wat mij betreft ook de start zijn van een
nieuwe manier om de burgemeester aan te wijzen. Het zou wenselijk zijn dat de nieuwe Burgemeester uit een blanco politieke achtergrond komt. Een goede bestuurder is niet per definitie iemand met een politieke achtergrond, maar meer iemand die affiniteit heeft met de politiek. Maar al
te veel zie ik dat Burgemeesters vanuit hun politieke geloof leiding geven aan een gemeente. En de
vraag is of dat de juiste manier is om een gemeente te besturen. Een Burgemeester is iemand die
boven de politieke partijen zou dienen te staan en niet vanuit een politieke ideologie leiding dient te
geven aan een gemeente.
Een Burgemeester is iemand die Burgmeester is voor alle inwoners van een gemeente, los van geloof of politieke achtergrond. En dat is niet mogelijk als je een Burgemeester neemt vanuit een politieke achtergrond. Het voostel van Steven Jan van Dijk (PvdA) om Hans Wiegel tijdelijk te willen
aanstellen als tijdelijke Burgemeester lijkt daarom wel aardig maar is het niet. Wiegel is een ras
VVD’er en ook al lijkt hij mij op het eerste gezicht een oprecht man, de kans zit er altijd in dat hij leiding geeft vanuit de VVD gedachte en daarmee niet boven de partijen staat. Daarnaast lijkt mij dat
Wiegel echt niet zit te wachten op een positie als waarnemend Burgemeester. Nee, de nieuwe raad
van Hollands Kroon zou er goed aan doen om iemand die in het bedrijfsleven een besturende functie heeft bekleed te zoeken. Iemand die op een zakelijke manier leiding aan de nieuwe gemeente
weet te geven.
Daarnaast lijkt de ons kent ons mentaliteit ook een rol te spelen. Ik heb te vaak meegemaakt dat
een Burgemeester met een politieke achtergrond bijna in het openbaar, maar zeer zeker sterk aanwijsbaar, zijn positie als Burgemeester misbruikt om politieke vriendjes te helpen. En dan praat je
niet meer over iemand die onpartijdig is. Natuurlijk, ook partijloze Burgemeester kunnen in de verleiding komen om hun vriendjes in het zadel te helpen, maar het voordeel is dan wel dat de lokale
partijen, zonder partijbelangen te schaden, daar tegen kunnen ageren. Iemand van een politieke
partij zal niet zo snel iemand met dezelfde politieke kleur afvallen.
Als de nieuwe Burgemeester geen lid is van een (landelijke) politieke partij kan hij, normaal gesprokken, minder rekenen op steun vanuit de politieke partijen, simpel om de kleur van de Politieke
partij te verdedigen.
Overigens wat mij betreft geldt dat ook voor de nieuw aan te wijzen Wethouder. Liever mensen uit
het bedrijfsleven die hun kunnen hebben bewezen, dan wethouder vanuit een politieke achtergrond. Daarvoor zouden de wethouders door de gehele raad dienen te worden voorgedragen en
niet door een coalitie. Het zou een hele omslag zijn, maar het komt het politieke niveau, waarvan
de meeste mensen zich hebben afgekeerd, goed doen. Partijen kunnen dan aan hun verkiezingsprogramma houden, zonder rekening te houden met de coalitie waarvan ze deel van uitmaken. De
bevolking kan weer het vertrouwen in de politiek terug vinden omdat de politiek doet wat het beloofd. En de politiek zelf kan weer werken aan een imago wat ze zo lang kwijtgeraakt is. Een imago
als echte volksvertegenwoordigers.
Ik daag de politiek vertegenwoordigers uit om hun visie te geven op deze column.
En uiteraard geld dat niet alleen voor de politieke vertegenwoordigers.
Ik ben gewoon benieuwd naar uw mening .
Dat wilde ik even kwijt.
www.hollandskroon-plaza.nl
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Kiezersbedrog?

OUDE politiek en de ‘Ons kent ons mentaliteit’, het ziet er heel somber uit. De
verkiezingsopkomst (40,5%) in Hollands Kroon heeft aangetoond dat de kiezers
teleurgesteld zijn in de gang van zaken zoals die zich al tientallen jaren voordoet in wat nu Hollands Kroon geworden is. Waarschijnlijk zou de uitslag een
stuk anders zijn als de PVV had meegedaan. Een groot aantal kiezers die VVD
hebben gestemd zouden anders zeker voor de PVV hebben gekozen.
Het is zeer onfatsoenlijk van de VVD om al deze signalen te negeren door ‘gewoon’ door te gaan
met de al jaren gevoerde politiek en te kiezen voor CDA en PvdA. De buitensluiting van de VVD door
CDA en PvdA in A-P vier jaar geleden is geheel vergeten, ondanks het feit dat de VVD toen ook de
grootste was. Het is niet onmogelijk dat CDA en PvdA in het geniep de VVD weer in de maling nemen door onderling afspraken te maken zodat de VVD het nakijken heeft, dat is de PvdA en het CDA
wel toevertrouwd. Op hulp van Lada en de Senioren partij hoeft de VVD dan niet meer te rekenen,
hoe naïef kan je zijn als VVD?
Het ergste van dit alles is dat dit soort mensen de dienst gaan uitmaken in de nieuwe gemeente.
Niemand van de aanstaande coalitiepartijen die zich eens achter de oren krabt en stelt dat dit minachting van de kiezers is, nee, zolang ze er zelf, hun vriendjes, familie of goede kennissen er voordeel bij hebben negeren ze de signalen uit de bevolking. In het(recente) verleden is er gesmeten met
geld, ook nu weer met het opknappen van het oude gemeentehuis, niets lijkt te gek, alles kan opeens wat vroeger niet kon, geld van de kiezer genoeg. Gratis telefoontjes voor de ambtenaren, kortom het kan niet op en de ellende moet allemaal nog beginnen.
Volgens een accountant heeft in ieder geval de gemeente Anna Paulowna afgelopen jaar al een tekort gehad van ruim € 4.700.000,00 . Wat de tekorten zullen zijn in de andere gemeentes van Hollands Kroon is nog een duistere zaak, niemand van de raadsleden die er ook maar een kritische
vraag over heeft gesteld.
Nu de VVD, PvdA en het CDA samen een coalitie zullen vormen zal de waarheid wel nooit boven
tafel komen en mocht dat wel het geval zijn dan zullen de verantwoordelijken hun handen ongetwijfeld in onschuld wassen.
Er wordt altijd gesteld dat we in een democratie leven, dat willen de politici ons iedere keer weer laten geloven, maar of het nu op Gemeentelijk, Provinciaal of Landelijk niveau is, de burgers hebben
niets te vertellen. Alleen in het stemhokje mag een kiezer zijn stem uitbrengen maar daarna moeten
ze hun mond houden want de politici denken precies te weten wat ‘goed’ is voor de burger.
Over twee jaar zullen er weer gemeenteraadsverkiezingen zijn en dan is het te hopen dat de PVV
wel meedoet. Nu mogen we hopen dat de Senioren partij en Lada zich laten gelden want de toekomst van Hollands Kroon met deze OUDE politiek en de ‘Ons kent ons mentaliteit’ ziet er
heel somber uit.
www.stichting-jas.nl

Deze column op de site van de stichting JAS is niet ondertekend. Het zal mij niet verbazen als hij
geschreven is door PVV-statenlid Hero Brinkman. (pc)
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