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Twee maanden

Bericht van de penningmeester

Hollands Kroon twee maanden oud.
Functioneren doet Hollands Kroon nog niet soepel. De
wijze waarop het college tot stand is gekomen, biedt
weinig vertrouwen op een goede samenwerking.De
oude structuren blijven intact. VVD, CDA en PvdA
vinden dat slechts zij in staat zijn om de nieuwe gemeente vorm te geven. Wij houden ons hart vast.
In de oppositie is toenadering zichtbaar tussen
LADA, Senioren Hollands Kroon, Progressief Wieringermeer en Partij Vrije Liberalen. Dit resulteerde
in het steunen van elkaars amendementen en moties
tijdens de begrotingsraad. D66 en Christen Unie
hebben er voor gekozen zelfstandig op te trekken.
Grote problemen hebben zich al aangediend. Van het
harmoniseren van de tarieven is niets terecht gekomen. De pers heeft er aandacht aan besteed. De wet
Arhi biedt de gemeente de ontsnapping door toe te
staan dat de eerste twee jaar met niet geharmoniseerde tarieven gewerkt mag worden. De oude tarieven uit
Anna Paulowna, Niedorp, Wieringermeer en Wieringen blijven in ieder geval dit jaar gehandhaafd. Voor
de rioolheffing en verwijdering afval betaalt u verschillende tarieven, afhankelijk van uw woonplaats.
Ook grote problemen met de WOZ. Niedorp had het
wegenonderhoud uitbesteed aan het Hoogheemraadschap; de andere gemeenten niet. Er is verzuimd dit
voor de fusiedatum te regelen waardoor de burgers in
Niedorp dubbel aangeslagen worden. Op de aanslag
van het Hoogheemraadschap staat voor u een bedrag
voor wegenonderhoud. In de WOZ wordt u daar nogmaals voor aangeslagen. Het college heeft nog geen
oplossing gevonden voor dit probleem. Wethouder
Bijlstra noemt het door de zure appel heen bijten en
geeft de oude raden de schuld. Daarmee veegt hij ten
onrechte zijn straatje schoon. De stuurgroep heeft
haar werk niet goed gedaan.
Voor de fractie reden om de begroting af te wijzen,
daarbij gesteund door Senioren Hollands Kroon, Progressief Wieringermeer en Partij Vrije Liberalen.
De LADA-motie om de hondenbelasting af te schaffen werd met grote meerderheid aangenomen. Slechts
een troostprijs. Er zijn belangrijker zaken.

Aan alle LADA leden
Zoals op de algemene ledenvergadering is besloten, ontvang ik per omgaande graag uw contributie voor
2012.
€10,00 euro voor het eerste gezinslid,
het tweede en volgende lid €5,00
A.u.b. overmaken naar:
LADA
Rekeningnummer 1230.77.966
Onder vermelding van:
contributie 2012, naam en adres

Ledenvergadering
Op maandag 16 april wordt de ledenvergadering gehouden in De Vriendschap in ‘t Veld. Het bestuur komt dan
met een voorstel over de toekomst
van LADA.

Openbare fractievergaderingen
De fractie heeft besloten om niet in het
gemeentehuis te vergaderen. De
openbare fractievergaderingen zullen
op locatie gehouden worden. De eerste is inmiddels gehouden in dorpshuis Harmonie in ‘t Veld. De volgende
op 15 maart is in Wieringerwaard.
Lokatie:
Café Het Wapen van Wieringerwaard
Noordzijperweg 36
1766 HH Wieringerwaard
aanvang: 20.00 uur

Peter Couwenhoven
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LADA, op de grens van oud en nieuw
Bijzondere weken liggen achter ons en ook de komende weken zullen bij velen gemengde reacties
oproepen. Een moment van beschouwing is op zijn plaats.

maken. Het dichten van de kloof tussen burger
en bestuur en de aanval op de politieke onverschilligheid hebben de hoogste prioriteit. Burgers hebben na doorvragen wel een mening
over lokale zaken. Ze zullen doordrongen moeten raken dat het uitmaakt waarvoor je kiest.
Onder druk
Deze samenvoeging valt gelijk met een financiele crisis waarvan de omvang nog nauwelijks
te overzien is. Als de financiële middelen van
de gemeente de komende jaren onder druk komen te staan wordt het des te belangrijker om
de woorden WELZIJN, SOBERHEID, SOCIAAL, DEMOCRATIE en DUURZAAM met
hoofdletters te gaan schrijven.

Lage opkomst
De verkiezingsuitslag heeft meerdere gezichten: LADA heeft zich in Niedorp sterk gehandhaafd met 34% van de stemmen. Daarmee
blijft LADA de grootste. De zeven nieuwe partijen die meededen verdeelden met elkaar ongeveer 8% van de Niedorpse kiezers. Van de
LADA-stemmers van nu geldt meer dan vorige
keer dat de herindeling geen programmapunt
meer kon zijn. De lage opkomst als uiting van
protest of onverschilligheid is wel een punt van
zorg. De hele politiek, van Hollands Kroon tot
Haarlem en Den Haag dient zich dat aan te
trekken.
Onbegrijpelijke samenvoeging
Buiten Niedorp ligt de zaak voor LADA anders.
Veel mensen zijn op de hoogte van de
Niedorpse strijd rond de herindeling. Men begrijpt het standpunt van de Niedorper burgers
en LADA. “Een onbegrijpelijke samenvoeging”,
zo werd de aansluiting door Niedorp genoemd.
Het thema van de campagne “LADA luistert” is
door veel burgers positief ontvangen. Het bezoeken van alle 22 kernen was soms een ware
ontdekkingstocht. We hebben veel kunnen leren van de inzichten die bewoners over hun
woonkern hebben prijsgegeven. De eigenzinnigheid van LADA spreekt mensen aan, toch is
direct overstappen van politieke partij voor
veel mensen nog een brug te ver. Er is zeker
een groot potentieel voor LADA bij een volgende verkiezingen.

Fractie
In heel Hollands Kroon gaat het aantal raadsleden terug van 58 naar 29. Ook de fractie van
LADA gaat van 6 naar 3. Dat vraagt een andere organisatie in de fractie. Ook de inzet van de
steunfractie en de samenwerking met andere
fracties zal aan de orde komen. Komende tijd
zullen er voorstellen komen van zowel fractie
als bestuur en zullen we ook de leden hier in
betrekken.

Ik wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft
geleverd aan alle activiteiten in het afgelopen
jaar. Naast het verlies van twee leden van de
steunfractie heeft het politieke jaar ook nieuwe
verbondenheid opgeleverd. Laten we dat ook
koesteren voor de tijd die voor ons ligt.

Kloof
De actie “LADA luistert” heeft veel bruikbare
suggesties opgeleverd. Bij de start van de
nieuwe gemeente zullen we deze openbaar

Rob Ravensteijn,
fractievoorzitter.

“Aan het college daarom de opdracht om na uiterlijk een halfjaar aan onze inwoners te laten zien
dat de fusie nut heeft, dat de dienstverlening
daadwerkelijk is verbeterd in vergelijking met december 2011. “
Fijko van der Laan, fractievoorzitter PvdA
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UIT DE FRACTIE

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 kansen 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)
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”.
(motto coalitieakkoord - 4red)
LADAnieuwsbrief
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Positiever zijn we over het college als het gaat om de poging de (hele) raad te informeren over de
ins- en 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)

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.
LADAnieuwsbrief 28
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Jan Steven van Dijk
Column door Ruud Swagerman
Jan Steven van Dijk, wethouder van Hollands Kroon heeft een oproep gedaan aan personen in Wieringen en Wieringermeer om hem kennis te laten maken met deze voormalige gemeenten. Het college van Hollands Kroon vergadert iedere week in een ander
gedeelte van Hollands Kroon om in contact te komen met de inwoners.
Het college doet er schijnbaar van alles aan om de inwoners van Hollands Kroon te leren kennen.Althans zo lijkt het aan de buitenkant. Jan Steven van Dijk wil dat de inwoners hem uitnodigen, misschien zou het beter zo kunnen zijn dat de wethouder wat
meer zelfinitiatief neemt. Gewoon op de bevolking afstappen en eens een praatje maken met hen. Laat je zien in de gemeente Hollands Kroon, niet alleen om weer een gebouw te openen, een eerste paal voor een school te slaan of voor een andere ceremoniele activiteit. Ook niet alleen om de inwoners te informeren. Nee, ga gewoon het gesprek eens aan met de bevolking, laat jezelf eens informeren over dat geen de bevolking bezig houdt. Leg de man van de straat eens uit wat de voordelen voor hem zijn, nu
Hollands Kroon van start is gegaan. En doe dat eens op een manier die iedereen kan
begrijpen.
College, leuk idee om binnen de gemeente op verschillende plekken te gaan vergaderen, maar waarom laat je niet eerst weten waar je heen komt? Niet alleen aan een select groepje mensen, maar gewoon als een bericht op de gemeentelijke website of via
de andere bekende stromen.
Even was ik afgelopen week blij, blij met de mededeling dat het college in gesprek wilde
gaan met de inwoners van Middenmeer en andere omwonende die bang zijn om straks
last te krijgen van de kippenstallen van Weel aan de kruising Oudelanderweg met de
Alkmaarseweg. Lang heeft mijn blijdschap niet geduurd toen bleek dat wethouder Lia
Franken niet in gesprek wilde gaan, maar de bevolking slechts wilde informeren. In gesprek gaan met elkaar is dat je beide naar elkaar wilt luisteren, Lia Franken wilde helemaal niet luisteren naar de inwoners maar alleen maar een poging willen doen om het
college te rechtvaardigen. Ja, dan ga je niet met elkaar in gesprek.
En ja, de kloof tussen kiezer en politiek zal alleen maar toenemen. Waarom zal de kiezer luisteren naar de politiek als de politiek weigert naar haar te luisteren? Naar elkaar
luisteren is niet eenzijdig, dat moet van twee kanten komen. En heren en dames politici,
inwoners weten over het algemeen heel goed waar ze over praten. Dus eens een keer
echt naar de inwoners luisteren, en vooral ook hun mening eens door laten werken in je
politieke mening kan geen kwaad. Misschien krijg je er wel rspect voor terug. Dat zou
toch iets bijzonders zijn.
Het nieuwe werken is al geïntroduceerd in Hollands Kroon nu het nieuwe denken nog.
Het nieuwe denken van de volksvertegenwoordigers en het college van Hollands Kroon.
Dat wilde ik even kwijt.
www.hollandskroon-plaza
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Forse kritiek Senioren en LADA op coalitievorming

Hollands Kroon wacht strijd
VAN ONZEVERSLAGGEVER
ANNA PAULOWNA - De messen

zijn geslepen. Het van tafel
vegen van een brede coalitie door WD, CDA en PvdA
lijkt op een kort lontje dat
straks, na de plichtplegingen, door zelfontbranding
ontploft.
Althans, als het aan de oppositie van LADA, Senioren, D 66,
Christen Unie en Progressief
Wieringermeer gaat. Rob Raven-steijn (LADA): „Men heeft
er alles aan gedaan om ons
buiten de coalitie te houden." P.
Bruijstens van Senioren: „
Vreemd dat WD en CDA met
de PvdA in zee zijn gegaan.
Hoe kan dit? De grootste verliezer van de gemeenteraadsverkiezingen!

In een afweging koos men
voor de PvdA en niet voor ons,
omdat wij een (te) jonge partij
zouden zijn. Terwijl wij als geen
andere langdurige politieke en
bestuurlijke ervaring hebben
bij zelfs een hogere overheid.
Was men met ons in zee gegaan, dan hadden wij de WD
en het CDA direct kunnen vertellen dat het beter en stukken
goedkoper ware gebruik te maken van de in 2004 door de provincie ingestelde aanjaagteams. In plaats van straks zelf
voor duur geld een eigen economisch aanjaagteam in te
stellen voor de verdere bedrijfsmatige ontwikkeling van
dit gebied."
De eerste vergadering van de
gemeenteraad
van

Hollands Kroon werd geleid
door de CDA-er Theo van Eijk,
die is aangesteld als waarnemend burgemeester. Van Eijk
was eerder burgervader van
Medemblik.
De coalitie-besprekingen
onder leiding van verkiezingswinnaar WD (8 zetels) leverden
gisteravond de installatie van
vier wethouders op. Nestor
Enno Bijlstra (WD), tevens loco-burg-meester, gaat financiën
en personeel/organisatie doen,
Theo Meskers (WD) economische zaken, Lia Franken (CDA)
ruimtelijke ordening en JanSteven van
Dijk (PvdA) welzijn en onderwijs.
Schager Courant, 03-01-2012

Eerste raad in Hollands Kroon
ANNA PAULOWNA - Maandagavond was de
eerste raadsvergadering van de fusiegemeente Hollands Kroon.
Tijdens de vergadering werden onder andere
de raadsleden en het nieuwe college geïnstalleerd. In het college zitten twee inwoners
van Niedorp: Jan Steven van Dijk van de PvdA en Enno Bijlstra van de VVD. Het college
wordt verder gevormd door Theo Meskers
van de VVD en Lia Franken van het CDA.
De discussie ging maandagavond vooral over
de vorming van de nieuwe coalitie. Twee partijen die buiten de boot vielen, Senioren Hollands Kroon en LADA, hadden felle kritiek.
Volgens Rob Ravensteijn van LADA hebben
de drie coalitiepartijen er alles aan gedaan
om de lokale partijen buiten de coalitie te
houden.
www.schagenfm.nl

Wieringer Courant
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Gemeenteraad en wethouders beëdigd
ANNA PAULOWNA - In het Atrium van De Ontmoeting is maandagavond de gemeenteraad van Hollands Kroon geïnstalleerd. Dat gebeurde onder grote belangstelling. Tevens
werden de vier wethouders benoemd en beëdigd. Daarmee is de nieuwe gemeente officieel van de kant gegaan.
Kritiek was er uiteraard ook. Namens LADA
stak Rob Ravensteijn de draak met de slagzin van de coalitie, ‘Aanpakken en meedoen’. “Wat ons betreft was het proces gericht op uitsluiting en macht, niet op draagvlak. Minder dan een kwart van de bevolking
van Hollands Kroon zal zich in deze coalitie
herkennen.”

nodig heeft, noemde woordvoerder Piet
Bruijstens ‘een non-argument’.
Het felst in zijn bewoordingen was echter
Johan Paul de Groot. Hij wees erop dat de
vier wethouders maar uit twee gemeenten
komen. Wieringen en Wieringermeer zijn
niet in het college vertegenwoordigd.
“Twintigduizend inwoners hebben nu geen
herkenbare band met de gemeente en dat
vind ik triest. Het is jammer dat de helft van
de bevolking wordt genegeerd,” zei hij, overigens zonder de capaciteiten van de vier in
twijfel te willen trekken.

Voor de Senioren Hollands Kroon waren de
druiven een beetje zuur. Ze hadden tenslotte
als nieuwkomers net zo veel zetels behaald
als de PvdA, die haar aanhang in de regio
zag slinken. Dat de SHK buiten de boot was
gevallen, omdat de partij nog maar net bestaat en Hollands Kroon een stabiel bestuur

Wieringer Courant

Ongelijkheid in Hollands Kroon

Groot verschil in tarieven
DOOR MIKE DEUTEKOM
- Inwoners van de nieuwe gemeente Hollands Kroon moeten verschillende
bedragen betalen voor de afvalstoffen- en rioolheffing. Dit omdat de tarieven nog niet zijn geharmoniseerd en die van de vroegere gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en
Wieringer-meer (2011) nog worden gehanteerd. De onroerende zaakbelasting is wel vrijwel ge-

ANNA PAULOWNA

Een inwoner van de vroegere gemeente Niedorp
betaalt dit jaar een heel ander totaalbedrag aan
gemeentelijke lasten dan iemand op bijvoorbeeld
Wieringen of in de Wieringermeer. Terwijl men toch
allemaal in de nieuwe fusiegemeente Hollands
Kroon woont. Oorzaak is het niet op tijd
'harmoniseren' van de verschillende tarieven van
de oude gemeenten. Volgens het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon ligt het
probleem bij de oude gemeenteraden. Die hadden vorig jaar, voor ingang van het nieuwe gemeentelijke boekjaar in september, gezamenlijk
de nieuwe tarieven moeten vaststellen. Dat is volgens het college niet gebeurd omdat er 'op dat
moment onvoldoende inzicht was in de kosten en
daarmee de kostendekkendheid'. Daarom werd er
destijds voor gekozen om de oude verordeningen
te laten doorlopen.
Dat levert nu grote verschillen op binnen de gemeente. Volgens wethouder Enno Bijlstra (finan-

ciën) valt daar niets meer aan te doen. „Tijdens
het lopende boekjaar is het niet mogelijk de tarieven aan te passen. Dat er nu grote verschillen
ontstaan betreuren wij en daar bied ik mijn excuses voor aan."
Volgens Bijlstra gaan de lasten voor de inwoners
van de voormalige gemeenten Niedorp, Wieringen
en Wieringermeer ten opzichte van vorig jaar behoorlijk omhoog, maar is er geen mogelijkheid om
de stijging van die lasten daar te dempen. Een
uiteenlopend ozb-tarief in de verschillende gebieden is niet mogelijk. En een gefaseerde verhoging,
of het laagste tarief van een van de vorige gemeenten hanteren, leidt gelijk tot grote begrotingstekorten. Als de ozb in twee stappen wordt
verhoogd om de lastenverzwaring te verminderen, scheelt dat voor 2012 drie ton. En als het laagste tarief (van Niedorp) wordt gebruikt, zelfs 1,7
miljoen. Het college stelt dat men door de zure
appel heen moet bijten.
Schager Courant, 11-02-2012
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