LADA verwerpt begroting Hollands Kroon
Inbreng in eerste termijn:
Voorzitter,
De programmabegroting 2012-2015 zal vanavond worden vastgesteld, zo mag worden verwacht.
Tenminste gesteund door de coalitie. Waarom:
1) Het waren vooral VVD, CDA en PvdA die in het voortraject een belangrijke rol hebben kunnen
spelen, zowel in de stuurgroep als in de regiegroep. De eerste versie van de begroting met
zowel de oplossingen als de pijnpunten dateert uit die tijd.
2) Het zijn dezelfde partijen, nu in andere samenstelling, die een coalitieakkoord hebben
gesloten. De wethouders die vanuit eigen kring naar voren zijn geschoven hebben een aantal
aanpassingen toegepast die daarop aansloten.
3) De kans op een breed draagvlak (aanpakken en meedoen) zijn doelbewust niet benut. (geen
brede coalitie, geen raadsprogramma).
Dit alles zet de partijen die tot nu toe niet zijn ingesloten op een achterstand, maar de partijen, ook
LADA leggen zich daar niet zomaar bij neer. Dit blijkt uit de vele amendementen en moties die zijn
ingediend. Dit agendapunt geldt daarom ook als een toets. Besturen we samen als raad, of is dit het
privilege van de coalitie? Vanavond zullen we het weten.
De bijsturing zoals LADA dat wenselijk acht is neergelegd in een aantal moties en amendementen. In
de loop van dit jaar zullen we ook met initiatiefvoorstellen komen, zeker als het gaat om de
strategische visie en een samenhangend pakket onder de titel: “Hollands Kroon, de schoonste
gemeente van Nederland”
De door LADA beoogde bijsturing heeft betrekking op:
1) Het budget RekenKamerCommissie RKC van 24 naar 47.000,- (Motie 1/amendement 2)
2) De heffingen afvalstoffen en riool (motie 2)
3) De hondenbelasting
4) De voorlopig vastgestelde strategische visie (motie 4)
5) Aanpak bodemverontreiniging (motie 5)
6) Economische zaken (trend regionale voedselproductie)
(amendement 1)
- Voorzitter, vol vertrouwen gaan we dit debat in De variant waarin we akkoord gaan met de begroting is uiteindelijk niet aan de orde. Er wordt
onvoldoende ruimte gemaakt voor de voorstellen die door de oppositie werden aangedragen.
STEMVERKLARING:
Voorzitter, aan het voorbereiden van deze begroting is een lang en ingewikkeld traject voorafgegaan
dat politiek en ambtelijk in 2011 al gaande was. Regelmatig hebben als LADA moeten accepteren dat
alle energie werd besteed aan de voorbereiding van Hollands Kroon. Dat wekte verwachtingen.
Nu, aan het eind van de tweede ronde kunnen we de balans opmaken.
Ons oordeel is genuanceerd: ambtelijk is veel en merendeels ook goed werk verzet, politiek/bestuurlijk
zijn we minder enthousiast. We hebben niet het idee dat de startdatum 2012 een goede keuze is
geweest. Het ambitieniveau om zoveel mogelijk voor de fusiedatum te regelen lijkt ons wat
opportunistisch. De stuurgroep en regiegroep hadden hier eerder en beter zicht op moeten
ontwikkelen. Ook brief van 8 februari 2012 over de lokale lasten ligt ons rauw op de maag. Aan het
gelijkheidsbeginsel hechten wij in hoge mate, zelfs al biedt de wet Arhi juridisch soelaas.
Als wij nu moeten kiezen tussen steunen of afwijzen van de begroting en de balans opmaken dan
kiezen wij toch voor het laatste. De belangrijkste argumenten zijn dat de VVD en uiteindelijk de hele
coalitie het acceptabel vinden om niet te zoeken naar een zo breed mogelijke coalitie. Macht is ook
hier de leidraad, of ligt het anders? Een zuinige opvatting van democratie die haaks staat op
Aanpakken & meedoen.

Positiever zijn we over het college als het gaat om de poging de (hele) raad te informeren over de insen outs van de begroting. Desondanks missen we het gevoel om goed te kunnen sturen met
voldoende grip op de dekkingsmiddelen.
Wat mag u van ons verwachten het komend jaar: Wij zullen ons hoofd niet in de schoot leggen.
Positief/kritisch zullen wij onze raadstaak vervullen, pro actief sturen waar mogelijk, controleren waar
nodig, evenals samenwerken. Daarvoor zijn ook openingen nodig binnen de coalitie. Voor eenieder:
succes met het werk waarvoor je staat.
Rob Ravensteijn,
fractievoorzitter LADA (Democratie Anders)

