Vaststellen profielschets burgemeester Hollands Kroon (23/2/2012)
Agendapunt 11 Inbreng door LADA (Democratie Anders)
Voorzitter, leden van de raad, CvK heer Remkes
Een afvaardiging van de fracties heeft enkele weken geleden een document voorbereid dat gebruikt
kan worden bij de selectie van kandidaten. LADA (Democratie Anders) kan zich, behoudens enkele
(technische) aanvullingen vinden in dit document.
Het tijdpad dat is uitgezet is uitgebreid en biedt voldoende waarborgen om tot een zorgvuldige selectie
te komen. De rol die de Commissaris van de Koningin hierin heeft wekt vertrouwen: nog onlangs was
hij in staat twee goede kandidaten voor Hollands Koon te selecteren. De vertrouwenscommissie kon
daar goed mee uit de voeten.
De belangrijkste kwalificatie die LADA (Democratie Anders) zou willen meegeven aan de nieuwe
burgemeester is dat hij/zij een REGIONALIST is, iemand die goed in staat is over de lokale grenzen
heen te kijken. Het besef moet postvatten dat Hollands Kroon een onlosmakelijk deel van de
Noordkop is. Dat moet uitgedragen worden. De Noordkop (het geheel) dat meer is dan de som der
delen. Dat geldt natuurlijk ook voor de omliggende gemeenten. Problemen als eerder in het Gewest
hebben uiteindelijk alleen maar tot ongewenste situaties geleid. De noodzaak van bovenlokale
bestuurskracht vinden we inmiddels terug in rapporten van Deetman-Mans, de Kop op de kaart en ook
het huidig college heeft het vizier gericht op collega gemeenten en verbonden partijen. Dat we nog
geen strategische visie zelfs geen regionaal strategische visie hebben vinden we een belangrijker
gegeven dan dat we een stoplicht in onze gemeente hebben.
Enkele tekstcorrecties:
In hst 1. Gemeente in beeld:
- Hollands Kroon de grootste gemeente van Nederland wijzigen in:
Hollands Kroon de grootste gemeente van Noord-Holland
-

Elk van de huidige gemeente heeft een eigen landschap wijzigen in:
Hollands Kroon kent een heel gevarieerd landschap

-

LADA toevoegen: (Democratie Anders)

In Hst 2. Burgemeester als representant:
- Een nieuwe burgemeester kan de nieuwe gemeente pas goed uitdragen als de gemeenteraad
definitief een strategische visie heeft vastgesteld waarin de profilering tot uitdrukking komt.
- Toevoegen: Een regionale strategische visie waarvan afgeleid een lokale strategische visie is
in ontwikkeling.
Wij hopen dat de Commissaris hiermee goed uit de voeten kan en wensen hem succes in zijn aandeel
van de procedure.

