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ALGEMENENE LEDENVERGADERING
Op de goed bezochte vergadering op 16 april in De Vriendschap in ’t Veld was het belangrijkste
punt op de agenda de toekomst van LADA. De vraag “Hoe gaat LADA verder?” zorgde voor een
levendige en inhoudelijke discussie. Het fractieverslag, in deze Nieuwsbrief te lezen, kreeg ieders
instemming. De huishoudelijke agendapunten werden zonder veel discussie afgehandeld.

grote lokale partij roept vragen op. Is dit wel
haalbaar? Is het verstandig om de eigen identiteit al op te geven? Is een federatief verband een
oplossing? Het behoud van de eigen identiteit
wordt als belangrijk ervaren. Dit hoeft samenwerking niet in de weg te staan. In Helmond hebben
twee lokale partijen en D66 samen een fractie
gevormd. Wel zijn zij zelfstandig de verkiezingen
ingegaan waarbij aangegeven werd dat zij in de
nieuwe raad één fractie zouden vormen. Het
heeft er toe geleid dat zij met twee wethouders in
het college zijn vertegenwoordigd. Dit “Helmonds
model” is door de vergadering overgenomen met
de opdracht aan het bestuur om op deze basis
samenwerking met de andere lokale partijen te
zoeken.

Financiën
De jaarrekening en de begroting worden vastgesteld. De kascommissie spreekt waardering uit
over het gevoerde sobere beleid en stelt bij monde van Cees Kiewitt voor om in een verkiezingsjaar de leden te vragen de contributiebijdrage te
verdubbelen om voldoende geld te verkrijgen om
campagne te voeren. De drie fractieleden staan
€ 100,- per maand af wat met een welgemeend
applaus gewaardeerd wordt.
Bestuur
De bestuursverkiezing gebeurt doort het ontbreken van tegenkandidaten bij acclamatie. Volgens
rooster aftredend secretaris Willem Kerkhoven
wordt herkozen en Peter Couwenhoven vervult
de vacature, ontstaan door het tussentijds aftreden van Kees Kramer die, zoals hij al had aangegeven, LADA na de verkiezingen heeft verlaten.

Wat verder ter tafel kwam
De werkgroep “Houdt de dorpen groen” vroeg
aandacht voor de raadsagenda van 26 april
waarop het college vasthoudt aan de omstreden
locatie achter de Rijdersstraat. Dit in weerwil
van de LADA-motie welke in Niedorp is aangenomen met steun van de PvdA.
Ook werd de vraag gesteld of het niet mogelijk is
om de website te gebruiken om de leden en burgers actief te betrekken in de oordeelvorming.
Een goed idee dat aansluit op onze visie over
burgerparticipatie. Het probleem is echter wie
dat op zich wil nemen. Het is niet alleen de
vraagstelling verwoorden maar vooral ook de
antwoorden verwerken en in een discussiestuk
aanleveren waaruit besluitvorming voor de fractie moet volgen. Fractie en bestuur hebben daar
geen ruimte voor.
<

Toekomst LADA
De vergadering was het snel eens over de koers
die LADA moet varen. Zelfstandig verder gaan is
geen optie. Dan blijf je als kleine fractie zonder
invloed. Ook nu weer blijkt dat de verhoudingen
in de raad zo liggen dat er voor de oppositiefracties weinig te halen valt. Er zal samenwerking
gezocht moeten worden of LADA moet zich opheffen en niet meer aan de volgende deelnemen? Dat laatste is niet de insteek. De vergadering was gemotiveerd om een rol in de lokale politiek te spelen. Daarvoor is een sterke lokale
fractie in Hollands Kroon een voorwaarde. De
verschillende manieren waarop dat bereikt kan
worden werden bediscussieerd. Opgaan in een
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LADA aan de slag in Hollands Kroon
een overzicht van onze bevindingen in de raad

door Rob Ravensteijn, fractievoorzitter

Winkel, 16 april 2012

Hollands Kroon is nu ruim drie maanden oud. We hielden er rekening
mee dat niet alles vanaf de eerste dag op rolletjes zou gaan lopen. Logisch. De afgelopen twee jaar hebben we in Niedorp regelmatig moeten
horen dat veel ambtelijke en bestuurlijke tijd en aandacht gericht was
op de voorbereiding van de fusie. Daar kunnen we nu dus de vruchten
van plukken, zou je denken. In de praktijk blijkt dat soms anders.
Een greep uit de ervaringen en berichten
die ons bereiken:
-

-

-

-

-

-

De harmonisatie van de huisvuil- en
rioolrechten blijkt niet voor elkaar. Grote en onredelijke verschillen blijken het
gevolg. Wethouder Bijlstra heeft hiervoor zijn excuses aangeboden. Tot nu
toe is er niemand uit de kring van de
stuurgroep of regiegroep die de vinger
heeft opgestoken. “Mijn schuld” is nog
steeds een ongebruikte term in de politiek. Slechte zaak.
Verenigingen en stichtingen die hun
subsidieaanvraag willen indienen,
moeten hiervoor uitgebreide formulieren invullen en bescheiden leveren die
al eerder zijn aangeleverd. Er heeft
kennelijk geen overdracht van stukken
plaatsgevonden vanuit de voormalige
gemeente (minder rompslomp, wel zo
makkelijk).
De servicebalie is slechts op een dag
in de week geopend. Het leidt regelmatig tot lange rijen wachtenden. Contant
betalen blijkt niet mogelijk. In Niedorp
wordt geklaagd over gebrek aan privacy. De stille leesomgeving die je in een
bibliotheek mag verwachten is op de
vrijdag ver te zoeken. Hierover is een
motie ingediend. “Een sympathieke
motie”, zo kregen wij te horen, alleen
GL steunde de motie. We blijven vastbijten tot een goede service is bereikt.
De website Hollands Kroon is voor veel
burgers nog een doolhof of de informatie blijkt niet te kloppen.
Burgers grijpen mis naar het Schager
Weekblad, geen gemeentelijke taak,
wel een gevolg van de onlogische keuze die voor de herindeling gemaakt is.
Brieven worden traag of zelfs niet be-
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antwoord. Voorbeeld: De voortgang
van de sluis in de Kromme Gouwe
wordt door wethouder van Dijk in het
geheel niet beantwoord. Geen tijd zult
u misschien denken, kan zijn, maar
dan worden er verkeerde keuzes gemaakt: wel (publicitair?) op de buurtbus
zitten en een primaire taak verzuimen.
Reactie op de Zevensprong, fouten in
het lokale geschiedenisonderwijs: ook
ondermaats. Een ingezonden brief
hierover moet hierin verandering brengen.

Mails en telefoontjes
Met grote regelmaat ontvangen we mails en
telefoontjes uit de hele gemeente. We melden
dit alles maar willen er niet in blijven steken.
Richting raad, college en ambtenaren stellen
we hierover vragen en doen suggesties om zaken beter te laten verlopen. Uit de veelheid van
contacten maken wij op dat LADA een duidelijke plaats in Hollands Kroon heeft verworven,
ook in de voor ons nieuwe gebieden.
Boze reacties
Niet alleen voor de burger, ook voor de 29
raadsleden is het nog even zoeken De VVD
heeft aangestuurd op een zo klein mogelijke
coalitie. Voor de VVD was het belangrijkste om
2 wethouders te leveren. Dat is gelukt. Geen
wethouders van buitenaf. Geen gunstige voorwaarde in het dualisme. Vanuit de burgerij bereiken ons nog steeds boze reacties over de
invulling van die wethoudersposten. Burgers uit
Wieringen en de Wieringermeer voelen zich
niet vertegenwoordigd door wethouders uit de
gemeente Niedorp en Anna Paulowna. Het college zal dit nog vaak te horen krijgen als het op
dislocatie vergadert.
>
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Over het werk van LADA in de raad vallen
de volgende wetenswaardigheden te melden:
- Nadat de coalitie was gevormd zijn er
goede contacten ontstaan tussen
LADA en een aantal andere fracties.
Standpunten die LADA naar voren
brengt worden veelal door meerdere
partijen gedeeld, een vooruitgang t.o.v.
de Niedorpse periode.
- De begroting werd vanwege gebrek
aan invloed op de inhoud en de mislukte harmonisatie van de heffingen niet
gesteund.
- De hondenbelasting die in twee van de
vier gemeenten bestond is afgeschaft.
De organisatie en kosten van de inning
en de handhaving wegen onvoldoende
op tegen de opbrengst.
- LADA zet hoog in als het gaat om
vroegtijdig en open overleg met burgers. Burgerparticipatie zal zich moeten ontwikkelen tot een vanzelfsprekendheid. Meedenken en meebeslissen, niet alleen met verkiezingen, ook
met buurtbewoners overleggen in geval er bestemmingsplannen moeten
worden gewijzigd. Voorbeelden in
Breezand (appartementen) en ’t Veld
(transformatorstation). Voor LADA de
nieuwe norm voor Hollands Kroon.

-

-

-

De fractievergaderingen worden verspreid in Hollands Kroon gehouden.
“LADA luistert” blijft de rode draad in
de werkwijze. Dat blijkt te werken. De
vergaderingen worden bezocht, e-mail
verkeer met bewoners is levendig.
Regelmatig worden thema’s aan de
orde gesteld en gepubliceerd in regionale bladen en op diverse websites.
Bestuurlijke bijdragen door Ebe Elzinga en Peter Couwenhoven (tevens
fractiesecretaris) zijn hierbij onmisbaar.
De steunfractie groeit.
Een voorzichtig begin is gemaakt met
de verdeling van het “Niedorper buitengebied”. De hele fractie is georiënteerd
op het Niedorpse, daarnaast concentreert Rob Ravensteijn zich op Wieringen en doet Jip Pankras Anna Paulowna en Ard Smit de Wieringermeer.
Over de te volgen strategie wordt nog
verder nagedacht.

Graag horen we hoe u onze bijdrage in de lokale politiek waardeert en of u verbeteringen
wenst door het gemeentebestuur of onze fractie. Via de website www.lada2010.nl kunt u ons
bereiken.
<

LADA luistert - 24 april Den Oever

In het kader van het thema “LADA luistert” houdt LADA de
openbare fractievergaderingen op wisselende locaties
waarbij het doel is om ook buiten Niedorp in gesprek te
komen met burgers en maatschappelijke organisaties.
LADA wil zich ontwikkelen tot een lokale partij voor heel
Hollands Kroon. Kunt u zich vinden in de doelstellingen
van LADA dan zien wij u graag op de openbare fractievergadering op dinsdag 24 april. U vindt ons in restaurant Basalt, Havenplein 66, Den Oever, aanvang 20.00 uur.
www.lada2010.nl
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UIT DE FRACTIE

RAADSVERGADERING 22 MAART 2012
Servicepunten
Daar het de fractie een doorn in het oog is hebben wij een motie ingediend om de klantvriendelijkheid van de servicepunten in Hollands Kroon te verbeteren. Met name het service punt in de bibliotheek in Nieuwe Niedorp/Winkel scoort ruim onvoldoende. Onze fractievoorzitter heeft dat nog eens
in de raad toegelicht en gemotiveerd waarom er verbeteringen moeten worden aangebracht.
Wethouder Bijlstra erkent dat een en ander niet functioneert. Er wordt op gestudeerd hoe verbeteringen zijn aan te brengen, maar er is geen reden aanwezig om hiervoor direct investeringen te doen.
Het college denkt aan nummertjes trekken. Dan staat u in de rij met een nummer, moet u evengoed
lang wachten. Wat lost dat op? LADA wil langere openstelling van het servicepunt in de bibliotheek
en denkt daarbij aan een avondopenstelling. Ook aan de privacy schort het. Een afgesloten ruimte
om zaken te bespreken ontbreekt.
De fractie vindt het antwoord van de wethouder volstrekt onvoldoende en heeft de motie in stemming
laten brengen. Slechts Groen Links steunde de motie.
Forensen-toeristenbelasting
Aan de orde kwam ook de forensen- en toeristenbelasting. De fractie is van mening dat alle ingezetenen en personen die gebruik maken van de faciliteiten die Hollands Kroon te bieden heeft een bijdrage leveren. Na een inhoudelijke discussie brachten de VVD/CDA/GL/D66/PVL een amendement
in stemming waarbij buitenlandse werknemers werkzaam in de agrarische sector worden vrijgesteld
van deze heffingen. Dit amendement werd aangenomen en schiet een gat in de begroting van ca. €
95.000.
Wij vinden dit geen goed zaak voor alle burgers die hun bijdrage aan het reilen en zeilen bekostigen
en dat werkmigranten woorden vrijgesteld. Het lijkt ons duidelijk dat Hollands Kroon echt nog een
kwaliteitsslag moet maken en daar zal de fractie de komende tijd hard voor werken.

RAADSVRAGEN
Op 11 april heeft de fractie twee vragen aan het college gesteld over de verspreiding van het gemeentenieuws en over de ontwikkeling van ‘t Veld Noord.

Geachte leden van het college,
Toelichting:
In de CTR Hollands Kroon wordt het gemeentenieuws geplaatst. Mensen die aangeven geen ongeadresseerd drukwerk en reclame te willen ontvangen, krijgen de gemeentelijke informatie daardoor
niet. In het kader van een goede open communicatie naar de burger dient deze wel het gemeentenieuws te ontvangen.
Vraag:
Hoe denkt het college dit op te lossen?

Geachte leden van het college,
Toelichting:
Wij maken ons grote zorgen over de ontwikkeling van ‘t Veld-Noord. Ons is gebleken dat een afspraak met de provincie, waarin o ver de ’t Veld-Noord gesproken zou worden, niet is doorgegaan.
Vragen:
Welke stappen is het college voornemens op korte termijn te gaan doen?
Wilt u de raad over de ontwikkelingen in ’t Veld-Noord op de hoogte houden?
<
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Column: volksvertegenwoordigers?
Het is opvallend hoe stil de meeste politieke partijen zich houden in
de media als het gaat om onrust binnen de leefgemeenschap.
Het lijkt erop of de meeste partijen hun kruit droog willen houden en
pas als het echt moet, tijdens de raadsvergaderingen, willen ze hun
zegje wel doen. Vanuit hun politieke overtuiging.
De moeilijkheid is dat de burgerij de politiek al heeft afgeschreven
en dat ze geen of nauwelijks belangstelling hebben voor de raadsvergaderingen. Een slecht voorteken voor de verkiezingen in 2014.
Politiek voer je, als het aan mij ligt niet alleen in de vergaderruimte
van het gemeentehuis, maar ook daar waar de burgers wonen. Een
politicus, althans een goede, moet bereid zijn om te luisteren naar
de bevolking, en om dat te d oen moet je er op uit. Je op de hoogte
laten houden van de interesse die de bevolking heeft voor zijn eigen leefomgeving. Niet alleen de informatie van het college is van
belang bij de besluitvorming van de gemeenteraad, de gevoelens
van de burgerij is een (belangrijk) onderdeel waarmee de VOLKSVERTEGENWOORDIGERS rekening mee zouden moeten houden.
Neem de onrust vooral in ‘t Veld en De Weel maar ook in Zijdewind
als voorbeeld. Het grootste deel van de bevolking is tegen de plaatsing van een transformatorstation op de plek waar het college dit
wil toestaan. Ze zijn niet tegen een transformatorstation maar geven aan dat er een beter plek
voor te vinden is dan de plek die het college voor ogen heeft.
Welke politieke partij is bij deze groep van mensen geweest om
eens informatie in te winnen? En als er al een politieke partij is geweest wat doet de politiek dan met deze informatie? Ik ben bang
dat ik het antwoord al weet.
De burgerij wordt aan de kant geschoven, de politiek vaart zijn eigen koers en die is met enige regelmaat niet de koers die de burgerij voor ogen heeft. Goed je mag als burger naar de openbare fractievergaderingen, maar dat houd in dat je een keer per maand je
verhaal mag gaan doen tegen een fractie die op voorhand zijn stelling al heeft bepaald. Daarnaast is het terrein te groot geworden om
even naar een fractievergadering te gaan. Zeker als je alle fractievergaderingen af moet.
Nee, de raad van Hollands Kroon zou er goed aan doen zich wat
meer te laten zien bij de verontruste burgers. Dan is er een kans
dat de burgerij weer zijn geloof in de politiek terug vind. Zo niet dan
vrees ik dat we een verkiezingsopkomst van 40 % in 2014 niet eens
zullen halen.
Dat wil ik even kwijt
Ruud Swagerman
www.hollandskroon-plaza.nl
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Servicepunten Hollands Kroon

Gemeente niet vaker geopend
DOOR LISET VAN RAVENZWAAIJ
HOLLANDS KROON - Een nummertje

trekken, daar moeten de inwoners van Hollands Kroon het
voorlopig mee doen. De openingstijden van de servicepunten in Niedorp, Hip-polytushoef
en Wieringerwerf blijven ongewijzigd en de gemeente onderzoekt of mensen op afspraak
de servicepunten kunnen gaan bezoeken.
De LADA-fractie diende donderdagavond een motie
in omdat zij vindt dat de servicepunten slecht functioneren. De wachttijden zijn te lang en de punten
zijn 's avonds niet open. De motie is door het college afgewezen. Wethouder Enno Bijlstra stelde
dat de gemeente ermee bezig is en in april met
verbeteringspunten komt. Deze week worden er in
ieder geval automaten om nummertjes te trekken
neergezet.
„Ook kijken we of het mogelijk is om mensen op
afspraak te laten komen en of we de plek in de
bibliotheek in Niedorp kunnen verbeteren",aldus
Bijlstra.

LADA is niet blij dat de motie is afgewezen. „We
zijn drie maanden verder en de punten werken
niet goed. De kinderziekten zijn er nog steeds
niet uit", zegt Ard Smit van LADA.
„Ruimere openingstijden, en dus ook een
avond in de week, zijn noodzakelijk omdat het
punt nu zo weinig open is, dat het razend druk is
op de tijden dat het wel open is. Dat kun je op je
klompen aanvoelen."
Ziet LADA op korte termijn geen verbetering,
dan dient de partij opnieuw een motie in.
Schager Courant

Hollands Kroon (1)

Hollands Kroon (2)

Noordhollands Dagblad, 25-021012

Noordhollands Dagblad, 25-021012

'Bestuurskracht' nieuwe raad moet nog
groeien

De WOZ-verhoging in Hollands Kroon de
schuld van de oude gemeenteraad? Dat had
de grootste fantast onder ons niet kunnen bedenken. Herhaaldelijk hebben de tegenstanders van deze herindeling in de raad van Niedorp gewezen op de financiële gevolgen voor
de inwoners van onze gemeente.
Maar het zou allemaal mooier en beter worden.
Bestuurlijk zouden we sterker komen te staan.
We konden kwaliteit binnenhalen. Ambtenaren? Wat een belediging aan het adres van al
die mensen die jarenlang hun goede diensten
gaven aan de oude gemeenten. Bestuurders?
Wethouders? Maar waarom zien we daar dan
dezelfde gezichten als voor de herindeling?
Raadsleden? Ja, ook daar zien we weer deels
dezelfde gezichten als in de oude raad van
Niedorp. Tel uit je winst. Of verlies?

Fusies zijn noodzakelijk voor het verbeteren
van de bestuurskracht van een gemeente. Tenminste, dat zeggen voorstanders.
Voorlopig valt het bij de raad van Hollands
Kroon nog niet terug te zien. Door schaalvergroting kan een gemeente gemakkelijker personeel vinden en vasthouden, omdat het werk
diverser is. Ook zijn de afdelingen groter, waardoor de organisatie minder afhankelijk is van
een individuele ambtenaar voor specialistische
onderwerpen. Daar waar een kleine gemeente
er eentje in huis heeft, kunnen er bij een grote
(re) gemeente meerderen werken.
Ook bestuurlijk zou een fusie niveauverhogend
werken. Alle lokale partijafdelingen vormen bij
een fusie één grote, en de beste raadsleden
van de kleine gemeenten zouden in theorie terug moeten komen in de nieuwe, grote raad.
>

ADRIAAN RODENBURG
Haringhuizen
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In theorie inderdaad. Want eerlijk gezegd valt
er in de gemeenteraad van Hollands Kroon nog
niet veel van te merken. Misschien moeten de
raadsleden nog wennen, de gemeente is pas
twee maanden oud, maar de begrotingsvergadering van afgelopen donderdag was regelmatig tenenkrommend. Hoe kan het toch dat op
een begroting van bijna negentig miljoen euro,
de hondenbelasting (opbrengst 160.000 euro) en hondenpoepproblematiek tijdens zo'n
vergadering telkens terugkomen? En waarom
vragen raadsleden in moties aan het college
om zaken (openbaar vervoer) waar dat college
helemaal geen bevoegdheid over
heeft? Waarschijnlijk gaan er nog een paar verkiezingen overheen voordat zo'n fusie z'n
vruchten afwerpt.

Griffie kost € 670.000,- per jaar
SCHAGEN – De nieuwe Griffie
voor fusiegemeente Schagen
gaat ruim € 670.000,- per jaar
kosten. Dat blijkt uit een voorstel voor de griffie dat volgende
week donderdag door de fusieraad wordt besproken. Het voorstel voor een nieuwe griffie is
gemaakt door een werkgroep, waarin naast de
3 bestaande griffiers ook raadsleden uit de 3
gemeenten zitten.

<

Volgens de werkgroep is voor een sterke gemeenteraad een stevige griffie noodzakelijk.
Het voorstel gaat uit van 8 personen. Naast
een griffier zijn dat 4 raadsadviseurs, 2 griffiemedewerkers en een secretaresse. Verder zijn
er parttime functies voor een communicatieadviseur en een secretarisonderzoeker.

Burgers van Den Helder krijgen een
stem via het referendum

De griffie kost € 621.000,- per jaar aan salariskosten. De overige € 50.000,- zijn onder andere opleidings- en representatiekosten.
De fusiegemeenteraad vergadert volgende
week donderdag over het voorstel.

HDC Media

www.schagenfm.nl,
21-03-2012

De gemeenteraad nam maandagavond een
verordening aan die deze mogelijkheid
biedt.
Het voorstel werd aangenomen met de stemmen van de coalitiepartijen VVD, CDA, Trots,
Prins voor Behoorlijk Bestuur en ChristenUnie
tegen. Coalitiepartij D66 stemde wel voor het
voorstel, evenals PvdA, Stadspartij, Vrije Socialisten en GroenLinks. Dat leverde een meerderheid op van 17 tegen 13 stemmen.
Volgens CDA en VVD hebben burgers volksvertegenwoordigers gekozen om beslissingen te nemen en ondermijnt een referendum dat mandaat. Immers, als er een uitslag van een referendum ligt, kunnen volksvertegenwoordigers
niet meer vrij beslissen en andere afwegingen
laten meespelen. Roei Prins (Prins voor Behoorlijk Bestuur) meent dat een raad die een referendum laat houden feitelijk erkent niet te weten hoe de bevolking denkt over een bepaalde
kwestie.

Reactie op het verslag van de ledenvergadering op Pewi’s nieuwspagina:
#1 Jeanette 20-04-2012 15:18
In ieder geval wel doorgaan, jullie vertegenwoordigen toch ons Mooie Winkel en
Niedorp!!!

Contributie
Heeft u uw contributie voor 2012 nog niet
voldaan?
€10,00 euro voor het eerste gezinslid, het
tweede en volgende lid €5,00

De voorstanders vinden een referendum juist
een ultieme vorm van democratie. Volgens hen
is er niets mis mee als politici toetsen bij hun
kiezers of hun standpunt voldoende draagvlak
heeft.

Overmaken naar:
LADA, Rekeningnummer 1230.77.966
Onder vermelding van:
contributie 2012, naam en adres.

bron NHD, 20-03-2012
www.stichting-jas.nl
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