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Raad Hollands Kroon beveelt Jaap Nawijn
aan als nieuwe burgemeester
De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft dinsdagavond 26 juni 2012 in een extra raadsvergadering Jaap (J.R.A.) Nawijn aanbevolen als nieuwe burgemeester van de gemeente Hollands Kroon.
Hij is daarmee de beoogde opvolger van Theo van Eijk, die nu waarnemend burgemeester van Hollands Kroon is.
Geen onbekende in Noord-Holland
Jaap Nawijn is geen onbekende in Noord-Holland. De 60 jarige Nawijn (van
VVD-huize) is nu nog burgemeester van Heemskerk, een gemeente van ruim
39.000 inwoners. Hij was van 1988 tot 2002 gemeenteraadslid in Heemstede
en van 1995 tot 2003 lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. In mei
2003 werd hij benoemd als burgemeester van Ouder-Amstel. Sinds 1 maart
2007 is hij burgemeester van Heemskerk.
Installatie in september
De aanbeveling van de raad wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Minister Spies stelt, gehoord het advies van de Commissaris van de Koningin van
Noord-Holland, een advies op aan de Ministerraad. De nieuwe burgemeester wordt bij Koninklijk Besluit benoemd. De installatie van de burgemeester is op 20 september 2012.
Persbericht gemeente Hollands Kroon

commentaar
Er waren verschillende akkefietjes. Over declaraties, het muziekpaviljoen, een dienstreisje naar Israël. In vergaderingen reageerde hij nogal geïrriteerd als iemand iets tegenwierp. Er waren klachten dat hij zich niet laat zien, uitnodigingen negeert.
Allengs raakte hij zijn portefeuilles kwijt. De laatste
jaren leidt hij een luizenleventje. Een operetteburgemeester, zo schreef een lezer onlangs.
Dat wil niet zeggen dat de burgemeester niet
deugt. Hij heeft goede kanten. De nieuwbouw van
het gemeentehuis is onder zijn leiding binnen het
budget gebleven, een prestatie op zich. Hij is onderhoudend, heeft smaak en heeft gevoel voor ceremoniële burgemeesterstaken.
De gemeente leek zich te berusten in de situatie,
begon nooit meer over verhuizen en nieuwe relletjes bleven uit. Zo verliep de tweede helft van zijn
Heemskerkse jaren in betrekkelijke rust.
Dat Hollands Kroon langs kwam, is een gelukkige
wending voor beide partijen. De indruk is: Jaap Nawijn houdt niet zo van Heemskerk, Heemskerk
houdt niet zo van Jaap Nawijn. Misschien klikt het
daarboven in de Kop van Noord-Holland beter.
JAN BUTTER

'Operetteburgemeester'
Burgemeester Jaap Nawijn van Heemskerk zoekt
het hogerop. Hij wordt de nieuwe burgemeester van
Hollands Kroon, een grote gemeente in de kop van
Noord-Holland. Meer inwoners, meer oppervlakte.
Een promotie dus, een felicitatie waard.
Met zijn geslaagde sollicitatie is Nawijn de gemeenteraad een stap voor. Het einde van zijn eerste
termijn in Heemskerk nadert; hij moet hebben aangevoeld dat een herbenoeming er niet in zit. Al weet
je dat met de Heemskerkse raad natuurlijk nooit zeker. Die bewaart graag de lieve vrede en gaat pijnlijke beslissingen nogal eens uit de weg.
De bewoners zullen niet treuren. Ze leveren hem
graag bij Hollands Kroon af, met een strik erom
heen. Want de klik was er nooit. Dat begon al met
de woningkwestie. Nawijn kwam niet in zijn standplaats wonen, hetgeen wenselijk werd geacht en
volgens de wet is. Het lukte hem niet zijn huis in Ouderkerk aan de Amstel te verkopen. Maar hij kwam
ook niet toen de gemeente voor hem een appartement huurde. Het werd een riant postadres, weggegooid geld dus.
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OZB in Niedorp

column

Niet vrolijk
Ik sla donderdagochtend
aan de ontbijttafel de
Schager Courant open.
Twee dagen nadat de vertrouwenscommissie Jaap
Nawijn heeft voorgedragen als beoogd burgemeester van Hollands
Kroon .
Hoewel een heerlijk zomerzonnetje over de tafel
strijkt en een mooie dag belooft, wordt ik er niet
vrolijk van. Met verbazing lees ik de artikelen
waarin Nawijn wordt voorgesteld. Beslist geen
onbesproken carrière in Heemskerk, waar de
raad hem al zijn portefeuilles afnam. Wat behelst de vertrouwenscommissie om tot deze keuze te komen. Waarom niet verder met waarnemer Theo van Eijk? Is ingewerkt en doet het niet
slecht.. Of heeft hij niet gesolliciteerd? Dat ligt
verscholen binnen de vertrouwelijkheid waarin
deze procedures moeten worden gevoerd.
Of is de VVD-lijn in werking getreden? Voorzitter van de vertrouwenscommissie is VVDfractievoorzitter Jan Swaag. Jaap Nawijn is ook
lid van de VVD evenals Commissaris der Koningin Remkes, die partijgenoot Nawijn uit
zijn Heemskerks leiden moet verlossen.
Zitten burgers in Hollands Kroon op deze burgemeester te wachten? Er zijn al problemen te
over om de fusie in goede banen te eleiden. Om
daar leiding aan te geven is onbesproken gedrag voorwaarde.
Peter Couwenhoven

Burgers in Niedorp betalen teveel OZB De gemeente Niedorp had het onderhoud van de wegen uitbesteed aan het hoogheemraadschap
dat hiervoor een heffing oplegt. Ook in de aanslag OZB zit een component voor wegenonderhoud waardoor in Niedorp dubbel betaald
wordt voor wegenonderhoud. In de aanbiedingsbrief bij de aanslag OZB werd daarover
niets vermeld. Reden voor de LADA-fractie om
nogmaals vragen te stellen aan het college.
Uit de beantwoording door wethouder Bijlstra
blijkt dat in het gemeentenieuws in CTR Hollands Kroon van 28 juni burgers op de hoogte
gesteld zullen worden van de stand van zaken.
Rijkelijk laat is het oordeel van de fractie. Dit
had al in de aanbiedingsbrief moeten staan. Er
wordt naar gestreefd om voor 1 oktober de
compensatie uit te betalen. Daaraan zijn extra
kosten voor Hollands Kroon verbonden omdat
Hoogheemraadschap Noorderkwartier de gegevens moet aanleveren. Kosten die bespaard
hadden kunnen worden wanneer de harmonisatie in de voorbereiding op de fusie door
stuur-en regiegroep goed geregeld was. Nodeloze verspilling van gelden in een tijd waarop
de gemeente ook fors moet bezuinigen op subsidies aan verenigingen en maatschappelijke
instellingen.

LADA luistert naar u
Als LADA mee wil luisteren
en dat zou uniek zijn in politiek Nederland, dan is het
houden van een openbare fractievergadering
een goed initiatief.
Nog beter zou het zijn als LADA de diverse berichten over de gang van zaken in Hollands
Kroon en commentaren daarop op de website
van JAS zou lezen, dan zouden ze precies op de
hoogte zijn van alles wat er nu mis gaat en wat
er in het verleden is mis gegaan in Hollands
Kroon (Anna Paulowna, Wieringen, enz.).
Toegegeven, het is wel een half jaartje studeren
maar dan is LADA ook van de meeste wantoestanden op de hoogte.
Ingezonden door: een inwoner

LADAnieuwsbrief 30

3

juni 2012

Motie
.

Naam gemeenteraadsfractie
Datum
Volgnummer

LADA (Democratie Anders)
28-06-2012
(in te vullen door de griffie)

□ Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp
Onderwerp: Voordracht burgemeester
Ondergetekende dient de volgende motie in:
De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op donderdag 28 juni 2012

gehoord de berichtgeving in de media over de voordracht van de heer Jaap Nawijn door de raad
overwegende dat:
- onduidelijk is of deze informatie bekend was bij de vertrouwenscommissie
- zeker is dat voor de meeste raadsleden na de besluitvorming deze nog nieuwe informatie is binnen
gekomen
- deze informatie betrokken dient te worden bij de beraadslagingen en mogelijk bij de besluitvorming
- deze berichtgeving niet onbeantwoord kan blijven en een spoedeisend karakter heeft
roept de raad op om het besloten overleg van afgelopen dinsdag te heropenen
en gaat over tot de orde van de dag

Namens de fractie LADA,
Rob Ravensteijn

De fractie heeft naar aanleiding van de voordacht van Jaap Nawijn als beoogd burgemeester deze
motie ingediend. Het heeft tot het nodige tumult geleid. Dat leidde er toe dat de motie is teruggetrokken waarbij de toezegging is gedaan dat de besloten vergadering heropend zou worden.
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Column MKM Hollands Kroon

Change
Hollands Kroon, de beoogde sterke gemeente in de Noordkop, dobbert nog
willoos op de dreigende golven die worden veroorzaakt door de economische crisis. Politieke stormen in Den Haag en Brussel en ver daarbuiten. Het
raakt ook de gemeente. Financieel. Het is mei. De begroting voor 2013 moet
worden voorbereid. Waar willen we op inzetten? Waar kunnen we nog op inzetten? Kijk rond en denk mee.
In 2010 werd de burger nog voorgehouden dat een fusie bedoeld was om tot bestuursversterking te komen. Voor de burger was de inzet: behoud van voorzieningen en mogelijk meer. Nu, 2012 weten we beter. “Die goeie ouwe tijd komt niet zomaar terug” grapte laatst een bekende bij het winkelcentrum, wijzend op de bieb
met het gemeentelijk servicepunt. Straks moeten we daar stempelen. Het allerergste komt nog, probeerde ik hem gerust te stellen, en, uiteindelijk komt alles goed.
Dit laatste heb ik van mijn vader. Als er lastige zaken aan de orde waren kon mijn
vader als geen ander met zevenmijlslaarzen de twintigste eeuw doorlopen. Van de
crisisjaren naar de Tweede Wereldoorlog en van de Titanic naar de Spaanse griep,
altijd eindigend met de woorden: wat toen gebeurd is kan opnieuw gebeuren en
daaraan toevoegend: maar het komt altijd weer goed, maar anders. Obama heeft
hij niet meegemaakt als president, anders had hij zeker change opgenomen in zijn
betoogstijl. Zal dat ook in Hollands Kroon het geval zijn? Laten we eens wat op een
rijtje zetten.
Er valt minder te verdelen. Ook gemeenten worden gekort met als uitdaging: minder geld voor meer taken. Burgers op de nullijn. Bezuinigen dus? Ik denk weer aan
de crisisverhalen van mijn vader. De crisisjaren ontstonden door overproductie in
de agrarische sector in Amerika. Door de Eerste Wereldoorlog was de Europese
landbouw stilgevallen. Er ontstonden schulden die de banken niet konden opvangen. Ook de industrie kampte met overproductie en de burgers misten koopkracht.
Net de huidige koninginnemarkt, ziet u het voor u? De vergelijkingen met toen stapelen zich op. Het plan van de arbeid bracht destijds de ommekeer. Nieuwe impulsen. Ook nu. De omstandigheden zijn anders. Burgers zijn nu goed opgeleid en
creatief. Daar moet iets mee gedaan worden. De politiek past bescheidenheid en
luisteren. De burger centraal. Eindelijk centraal. Dat wordt dus change, nu voor de
politiek. Uiteindelijk komt alles goed. Of moet het ergste nog komen?
Rob Ravensteijn,
Fractievoorzitter LADA (Democratie Anders)

LADA luistert

De volgende openbare fractievergadering wordt gehouden in Anna
Paulowna. Op dinsdag 10 juli kunt
u met de fractie spreken: aanvang
20.00 uur.
MFA De Toekomst (gemeentehuis)
De Verwachting 1
1761 VM Anna Paulowna
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Duurzame lokale politiek
werkdocument LADA
In het verkiezingsprogramma 2012-2014 (zie www.lada2010.nl) profileert LADA zich o.a. als een partij die duurzaamheid en soberheid nastreeft. Hier liggen verschillende analyses aan ten grondslag:
Zorg om het milieu. Een schone en leefbare toekomst voor ons en onze (klein)kinderen
Zorg om de eindigheid van onze (wereld)grondstoffen
De noodzaak om bij te dragen aan beperking van de nadelige effecten op het klimaat en milieu
De noodzaak om Hollands Kroon en de regio aan een positief en toekomstbestendig imago te
helpen
- De kansen die dit alles biedt voor economie en werkgelegenheid
-

In de uitwerking van ons programma wordt een perspectief geschetst van een CO2-neutrale toekomst. Ingezet wordt op vervangbare energie en beperking van energie en grondstoffen. Inmiddels
zijn deze doelen (deels) ook opgenomen in de strategische visie Hollands Kroon en in samenwerkingsafspraken met de regio. LADA kiest ervoor om de hoogst haalbare ambities na te streven.
LADA kiest ervoor met het issue lokaal burgers te binden die verantwoordelijkheid voelen voor een
leefbare en houdbare toekomst. Anders gezegd: groen links binden aan groen rechts, groene groei
binden aan spaarzaamheid, verspilling tegen gaan, marktwerking binden aan overheidssturing, profijtelijkheid binden aan idealisme. Zorg omzetten in actie en optimisme. De neuzen van burger, bedrijfsleven en overheid samen de juiste kant op krijgen.
Om dit doel, deze ambitie, te realiseren wil LADA de volgende vragen centraal stellen:
1) Welke (technische) mogelijkheden zijn nu of in de nabije toekomst beschikbaar voor de particuliere burger, bedrijfsleven en lokale overheid?
2) Welke (onvermoede) kansen biedt deze regio op het gebied van duurzaamheid?
3) Op welke wijze kan de lokale politiek bijdragen om de mogelijkheden toe te passen? (alweer:
uitsplitsen naar: burger, bedrijfsleven en overheid)
4) Welke omstandigheden werken belemmerend voor realisering?
5) Welk beleid voert Hollands Kroon, (beleidsuitgangspunten en uitvoering) en waar/waarom is
bijsturing nodig? (ook: welk beleid steunen we, welk niet)
6) De waarden en normendiscussie: waar zit de sturing, hoe verander je heersende opvattingen, indien nodig?
7) Hoe verbinden we groene groei met vernieuwende democratische politiek?

In de komende maanden zullen we oriëntaties organiseren en discussies op gang brengen in de partij, in Hollands Kroon en in de regio. Het beoogde resultaat is een actieplan waarmee we de komende tijd vooruit kunnen onder het motto:
“Hollands Kroon, groot en groots op weg naar de schoonste en duurzaamste gemeente van
Nederland”
Rob Ravensteijn

Sylvia Buczinsky (PvdA):
“Als LADA voor is, ben ik tegen.”

LADAnieuwsbrief 30

6

juni 2012

Duurzame fractievergadering
Dinsdag 19 juni werd de openbare fractievergadering van LADA op een bijzondere locatie gehouden. In het kenniscentrum van installatie adviesgroep van Schaijk bv in Winkel werd de vergadering
voorafgegaan door een presentatie waarin directeur en eigenaar Michel van Schaijk.

Hij gaf de aanwezigen inzicht in de vele innovatieve oplossingen die het bedrijf biedt op het terrein
van duurzaamheid, alternatieve energie en domotica, slimme hulpmiddelen die het mogelijk maken
dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Na een rondleiding door het kenniscentrum
ontspon zich een levendige discussie over de mogelijkheden om in de eigen regio tot een verduurzaming van samenleving en economie te komen. Dit zal alleen succesvol zijn wanneer er samenwerking komt, niet alleen tussen de drie Noordkopgemeenten Den Helder, Hollands Kroon en de nieuw
te vormen gemeente Schagen, maar in groter provinciaal verband. Daarin wordt een belangrijke rol
voor de Noord-Hollandse Energie Coöperatie, waarvan LADA lid is, voorzien. Men verbaasde zich
over de onzichtbaarheid van NHEC, waardoor een goed alternatief nauwelijks bij een breed publiek
bekend is. Groene energie opwekken in de eigen regio en de baten laten terugvloeien in de lokale
economie moet een speerpunt van beleid worden, zeker in Hollands Kroon dat zich op dit terrein wil
onderscheiden. De vraag werd dan ook gesteld of Hollands Kroon, in navolging van Wieringen, niet
lid moet worden van de NHEC en daar zijn energie van moet gaan betrekken.
De discussie leverde een aantal vragen op die inmiddels aan het college gesteld zijn:
1) Is Hollands Kroon lid van de NHEC (Noord Hollandse Energie Coöperatie)?
2) Betrekt HK haar energie via deze coöperatie? Indien nee, is het college bereid dit op zo kort
mogelijke termijn te regelen. (Motivatie: het draagt bij aan de uitgesproken doelstelling: duurzame gemeente)
3) Is het college bereid (via invloed via HVC of anderszins?) aan te sturen op bundeling van
krachten? Het imago van duurzaamheid en zelfvoorziening en vertrouwen kan hiermee versterkt worden.
4) Biedt HK aan burgers en/of bedrijven een ingang om te participeren in de opwekking van
duurzame energie, anders dan opwekking via panelen op het eigen dak. Bijvoorbeeld in coöperatief verband? Indien nee, is het college bereid daarin een weg te (laten) ontwikkelen?
5) Draagt Hollands Kroon voldoende uit dat op dit grondgebied de lichtopbrengst 10% hoger is
dan landelijk gemiddeld en daarmee ook de energieopbrengst die via panelen wordt opgewekt? Waaruit blijkt dat?
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UIT DE FRACTIE
De fractie heeft de afgelopen
maanden nogmaals vragen gesteld over de te veel betaalde ozb
in Niedorp. Verder is er ook gevraagd naar de collectieve aankoop van zonnepanelen. Inmiddels is er een initiatief dat het
mogelijk maakt om in schrijven
voor de aanschaf van zonnepanelen. Ook de ontwikkelingen
rond de brede school Nieuwe
Niedorp/Winkel hebben tot vragen geleid.
De instelling van de Wmo-adviesraad stuitte in de raad op weerstand. Mede door vragen van de
LADA-fractie is de instelling van deze raad uitgesteld. Hoewel het instellen van deze commissie een
bevoegdheid van het college is, wil dat nog niet zeggen dat de raad buiten spel gezet moet worden.
Ook in het instellen van een welstands – en monumentencommissie wordt de raad niet gekend. De
fractie is van mening dat er een protocol moet komen waarin duidelijk geregeld wordt hoe de vereiste
deskundigheid binnen gehaald wordt en hoe de benoemingen tot stand komen.De rol van de raad
moet groter zijn dan slechts het instemmen met een voordracht van het college.
Een belangrijke raadsvergadering op 28 juni waarin de bestuursrapportage behandeld wordt. Het eerste moment om inzicht te krijgen in de financiële situatie van Hollands Kroon. Een
pak van 4 kg raadsstukken moest de fractie verwerken om tot
inzicht te komen. De conclusie was dat Hollands Kroon zorgen
baart. Niet alleen financieel, maar ook de werkwijze van het college. De raad wordt te vaak voor voldongen feiten geplaatst
waar overleg vooraf geboden is. Vele vragen bij de fractie die
vooraf aan het college kenbaar gemaakt zijn om in de raad goede antwoorden te kunnen krijgen om de discussie goed aan te
kunnen gaan. Het ontbreken van een vragen halfuurtje wreekt
zich. Doordat alle vragen schriftelijk beantwoord worden omtrekt veel zich aan de openbaarheid.

Raadsvragen fractie ter voorbereiding op de raadsvergadering van 28 juni
Als er voortijdig antwoorden retour komen kan dit de vergadering bekorten. In ieder geval is het college vroegtijdig op de hoogte. Dat kan voordelig zijn voor de kwaliteit van de antwoorden. Over amendementen beslissen we later.
1: Over de jaarrekeningen: Het ongelijktijdig aanbieden van de jaarrekeningen 2011 nu van Anna
Paulowna en Niedorp en op 5 juli van Wieringen en Wieringermeer ontregelt de beschouwing in de
raad om over het geheel te spreken. Vraag: waarom is er niet naar toegewerkt om alles gelijktijdig
aan te bieden?
2: Wij nemen toch de ruimte om over het hele plaatje van Hollands Kroon een oordeel te vellen: eerst
5,4 miljoen, vervolgens 1 miljoen eraf: Wij achten dit een dermate laag bedrag dat ook op langere
termijn geen enkele grote investering valt te overwegen. Vraag: Hoe ziet het college dat?
>
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3: Net als wat zich elders openbaart zien wij voor Hollands Kroon de risico ’ s op garantstellingen
toenemen. Bijvoorbeeld op woonleningen bij de woningbouw in de Wieringermeer 64 miljoen(?),
wooncompagnie 4,5 miljoen.
Vraag: wil het college een totaalbeeld geven over de omvang van de garantstellingen en de risico ’ s
die daarbij gelopen worden en de wijze hoe hierop te anticiperen?
4: De afwaardering van ’ t Veld Noord kan blijkbaar zonder enig overleg met de raad. Wij vinden dit
weinig democratisch. Bovendien maken we ons niet echt sterk t.o.v. de provincie nu nog steeds niet
duidelijk is wat precies wel onze speelruimte wordt voor nieuwbouw op die locatie.
Vraag: Welke acties heeft het college voor ogen richting provincie om deze schade op te vangen?
De voorbereidingen in het verleden zijn immers in goed overleg met de provincie tot stand gekomen.
5: Hierop aansluitend: Is het college voornemens de overtollige gronden te verkopen en zijn er partijen die hierbij een voorkeursrecht hebben?
6: De groenvoorziening: Uit recente berichten maken wij op dat het college door een extern bureau
onderzoek heeft laten verrichten naar het oordeel van de burger over de tevredenheid over de groenvoorziening. Het oordeel was met een ruime 7 niet ongunstig. Vraag: Wat zijn de kosten van zo ’ n
onderzoek? Beschouwt u het resultaat als representatief of als een steekproef? Kunt u op basis van
het resultaat het beleid aanpassen?, zo ja, in welke zin? Nog recenter: studenten uit Wageningen
hebben onderzoek gedaan naar de leefomgeving in enkele kernen en meldden onlangs dat er juist
veel bedenkingen zijn over de kwaliteit van het onderhoud. Dit geluid herkennen we. LADA krijgt juist
veel klachten over het onderhoud in de kernen. M.n. de werkmethoden van ingehuurde(?) bedrijven:
het losgeschoffelde onkruid blijft achter en wortelt binnen enkele dagen. Hier en daar nemen burgers
zelf het initiatief om het werk af te maken. Vraag: Er is een structureel tekort van€ 75.000,- Hoe gaat
u dat invullen? Wordt het onderhoud zichtbaar minder? Worden er andere keuzes gemaakt?
(welke?). Staat u open voor experimenten die vanuit de burger naar voren gebracht worden?
7: Uitgaven sociale uitkeringen: Graag inzicht in, en een visie van het college op de omvang en de
ontwikkeling van de sociale uitkeringen, het werkterrein van de sociaal rechercheur en de rechtmatigheid van de uitkeringen. De aanpak van (vermeende) onrechtmatige uitbetalingen gaat o.i. vooraf
aan de bezuinigingen.
8: Bestemmingsplannen en de wettelijk verplichte digitalisering: Graag inzicht in de voortgang tot nu,
de actuele budgetbewaking en de prognose op de einddatum en uiteindelijke kosten. Met name over
het buitengebied bereiken ons daarover vragen.
9: De dekking en heffingen: In deze tijd lijkt het ons verantwoord hooguit de ontwikkeling van de inflatie mee te nemen. Ook de meerjaren verkenningen van het CBS geven daar aanleiding toe. Als een
sluitende begroting daarmee in het gedrang komt dient o.i. gekeken te worden naar de apparaatskosten, niet alleen van van Hollands Kroon, ook die van de gemeenschappelijke regelingen. Welke
visie heeft het college in deze? Zijn er reeds suggesties? Hoe kan er geanticipeerd worden op deze
trend?
10: Risicomanagement grondpolitiek: Eerder is toegezegd dat halverwege dit jaar een overzicht zou
worden verstrekt. (nu dus) Vraag: hoe ver staat het hiermee?
11: LADA is voorstander van het omzetten van open eindregelingen in gesloten eindregelingen.
Vraag: Hoe denkt het college hierover? Waar liggen de kansen?

>
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12: Gaarne tussentijds inzicht in de ervaringen in de nieuwe organisatie en de bedrijfsvoering: Past
het personeel zich goed aan in de nieuwe situatie? Verloopt het bijscholingsplan naar wens? Hoe
bevalt het nieuwe werken, hoe is de bezettingsgraad op de werkvloer, hoe zit het met het ziekteverzuim, is er sprake van verloop? Hoe ontwikkelt het aantal fte ’ s zich (en wat betekent zit voor de ontwikkeling van de loonsom)
13: Gaarne tussentijds inzicht in de ontwikkeling van de dienstverlening op de servicepunten: tevredenheid klanten, getalsmatige ontwikkeling, wachttijden, werksituatie personeel (of meenemen in
vraag 13)
14: WOZ heffingen: recent was 50% van de bezwaren en/of klachten niet behandeld. Wanneer verwacht u e.e.a. te kunnen afronden? Heeft u al inzicht in de gevolgen van de neerwaartse bijstelling
van een aantal taxaties? Kunt u voor komend jaar bijsturen op het taxatiebeleid?
15: Overdracht wegen naar Hollands Noorderkwartier (klopt de tekst in de stukken?)
Welke financiële consequenties verwacht u op termijn?
16: Verbonden partijen: graag inzicht in risico ’ s en de bevoegdheden/sturing om de kostenontwikkeling in lijn te kunnen houden met het beleid binnen Hollands Kroon.
17: Welstandscommissie, monumentencommissie: Graag meer duidelijkheid over de wettelijke basis,
de noodzaak, de totale kosten en de uurvergoedingen (ook in het licht van de eerder aanvaarde motie over de Balkenendenorm), de deskundigheid en het gevolgde protocol bij het vinden van kandidaten. LADA is voorstander van transparante procedures en protocollen met gelijke kansen. Hiermee
kunnen uitingen over vriendjespolitiek gemakkelijker worden ontzenuwd. Een onderbouwing van het
rondetafelgesprek over welstand achten we nodig om ons hierop te kunnen voorbereiden.
<

Gemeenteraad Hollands Kroon gaat papierloos vergaderen
HOLLANDS KROON - De gemeenteraad van Hollands Kroon wil tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken. Thuis, maar ook in de trein of tussen twee afspraken door op een andere locatie. Op
deze manier is het werk voor raadsleden efficiënter in te delen en beter te combineren met andere werkzaamheden en privé-agenda's. Deze manier van werken is aantrekkelijker met een tablet
dan met de forse papieren bundels die raadsleden momenteel nog thuisbezorgd krijgen.
Besparing
De raad heeft daarom besloten te gaan werken met een iPad. De vergaderstukken worden na het
zomerreces alleen nog digitaal verspreid, en makkelijk leesbaar via de iPad. De gemeente bespaart hiermee kosten van drukwerk en verspreiding, waardoor de kosten voor aanschaf van het
tablet zichzelf snel terugverdienen. Bovendien heeft het werken met de iPad het positieve neveneffect dat het minder belastend is voor het milieu.
Transparantie
Wanneer de raad na het zomerreces digitaal gaat werken, zijn raadsdocumenten makkelijker dan
nu te vinden op internet. Voor raadsleden, maar ook voor inwoners en andere geïnteresseerden
in de gemeente Hollands Kroon.
www.hollandskroonnieuws.nl
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LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.

'Energierekening vanaf juli flink omhoog'
AMSTERDAM 8 april 2012 (Telegraaf) - Elektriciteitsproducent Nuon verwacht dat de energierekening vanaf juli flink omhoog gaat vanwege oplopende prijzen van gas, steenkool en olie. Dat bevestigde een woordvoerder vrijdag naar aanleiding van een bericht in de GPD-bladen.
Nuon denkt dat een gemiddeld huishouden hierdoor per jaar 110 euro duurder uit is.
Nuon is de eerste energieleverancier die een indicatie geeft van de prijsontwikkeling voor de rest van
het jaar. Energiebedrijven Essent en Eneco willen daarover nog niets kwijt.
Volgens Nuon stijgen de grondstofprijzen vanwege de aantrekkende economie in bepaalde delen
van de wereld. "Daardoor neemt de vraag naar grondstoffen toe en stijgen de prijzen'', aldus de
woordvoerder.
Regeren is vooruit zien.
Bijna alle Nederlanders zien het al jaren aankomen. Nederland voldoet niet aan de afgesproken
CO2 norm. Om de inhaalslag te kunnen maken worden alle kosten hiervan verhaald op de burger.
Door de energie maatschappijen of door de regering d.m.v. extra belastingen. Het inkopen van CO2
quotum van andere landen is toch ook niet gratis?? Jammer dat zowel de regering als de lokale
overheid zelf niet het goede voorbeeld geeft.
Als een overheidsgebouw of school bij iedere nieuwbouw of verbouw wordt voorzien van energie zuinige maatregelen d.m.v. zonnecollectoren en of zonnepanelen is dat een winst nu en op de lange
termijn. Waarom is de regering zo terughoudend met voorlichting en motivatie m.b.t.
Wij hebben nu 6 en straks 12 zonnepanelen en een zonneboiler op het dak staan. Hiervan worden
we niet rijk, maar het helpt wel om de CO2 waarden te verlagen. En de maandlasten enigszins te
verlagen. Veel burgers nemen al maatregelen. Waarom geven de lokale overheden niet het goede
voorbeeld. Als we nu niet massaal overstappen op duurzame energie betalen we straks allemaal de
hoofdprijs. De minima kan de energie rekeningen niet meer betalen met als gevolg dat er nog meer
huishoudens in de bijstand komen.
Boven modaal zal men er niet veel last van hebben. Immers €500,00 van€10.000,00 per maand inkomen doet immers minder pijn dan van€2000,00 per maand inkomen.
Hollands Kroon doe er wat aan en geef zelf het goede voorbeeld!!!!
Ik hoop dat LADA de lokale overheid eens goed kan wakker schudden.
Met vriendelijke groet,
Cor de Gier
Westerweg 12
Nieuwe Niedorp

Op de volgende pagina een reactie op deze brief
>
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reactie:
Daar is LADA reeds mee begonnen: Nadat we in het verkiezingsprogramma al hebben aangegeven
dat LADA gaat voor een duurzame en sobere toekomst, hebben we via de strategische visie onze
inbreng gehad. Wij bepleiten een route naar een CO2 neutrale toekomst voor Hollands Kroon. In
Niedorp hebben we bepleit dat de Brede School moet voldoen aan de hoogste isolatiewaarden. Dat
kost tijdens de bouw iets meer en verdient zichzelf terug. Hoe sneller de energieprijzen stijgen hoe
eerder is de investering terugverdiend. LADA probeert zo breed mogelijk te mikken: stimuleren van
groene groei (economisch motief) en aanspreken op bewustwording en verantwoordelijkheid nemen
voor een houdbare toekomst (idealisme). Inmiddels wijn we een actieprogramma gestart waarvan
bijgaand het werkdocument.
LADA laat geen kans voorbij gaan. De aansluiting bij het zonnepaneelproject werd een feit nadat
LADA daarvoor een pleidooi had gehouden. Het draaiboek "duurzame lokale politiek staat open voor
alle goede ideeën. Iedereen wordt ook van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten, actief te worden
bij de realisering. Daarom: doe mee, of word lid en ondersteun de democratische en duurzame idealen.
Alle vernieuwing die van onderop komt begint met lokaal draagvlak. Daar geloven we in. Als we er in
slagen om het energieverbruik te halveren bij een stijgende energieprijs zijn we ook voor de laagstbetaalden goed bezig.
Het zal overigens wel duidelijk zijn dat de energieprijzen niet door Hollands Kroon worden vastgesteld. Daarom ook richten we ons op andere aspecten van het energiebeleid.
<

Trafostation, nieuw onderzoek
landschapsarchitect bereid gevonden onderzoek te
verrichten. Onderzoek waarnaar, naar het inpassen
van een dermate groot industriecomplex naast een
woonwijk, of enige kilometers verderop? Het besluit is allang genomen en de uitslag zal ongetwijfeld luiden dat de voorgenomen locatie de beste is.
Zo wordt door Lia Franken de indruk gewekt aan
de bewoners dat er serieus rekening gehouden
wordt met hun wensen en als de uitslag negatief
voor de bewoners uitvalt kan ze altijd zeggen dat
ze haar uiterste best heeft gedaan rekening met
de bewoners te houden.
Het enige wat er gebeurt is, is dat een van haar
relaties weer een hoop gemeenschapsgeld opstrijkt voor een onderzoek waarvan de uitkomst al
lang vast staat.

Waar tovert de gemeente Hollands Kroon en in het verleden
Anna Paulowna, toch iedere
keer de onafhankelijke onderzoekers vandaan? Of het nu de "Onafhankelijke"
milieudienst, de GGD Of wie dan ook is, de uitslagen van de onderzoeken zijn steevast in het
voordeel van de opdrachtgever, dus de Gemeente, ze betalen er ten slotte ook voor.
In het verleden hadden we wethouder v.d.Laan
die opdracht gaf aan de milieudienst, waar hij zelf
als verantwoordelijk bestuurslid opdracht gaf (dus
zichzelf) onderzoek te verrichten naar zaken die
hem als wethouder betroffen. De uitkomst van dit
soort fake-onderzoeken stond natuurlijk bij voorbaat vast.

Ingezonden door: een bewoner
www.stichting-jas.nl

Lia Franken heeft ook nu weer een "onafhankelijke"
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Wat zou het mooi zijn als Hollands Kroon straks de eerste gekozen
burgemeester zou mogen verwelkomen
Column door Ruud Swagerman
Een burgemeester gekozen door de inwoners die hij tijdens zijn zittingsperiode zou
kunnen vertegenwoordigen. Een burgemeester van uit de bevolking, gekozen door
de bevolking. Los van een politieke achtergrond. Ik weet het, voorlopig zal het een
droom blijven.
Straks als Hollands Kroon zijn eerste vast aangestelde burgemeester zal krijgen dan
zal het weer een vertegenwoordiger vanuit de landelijk politieke partijen zijn. Een
burgemeester wordt in Nederland door de Kroon benoemd, nadat het kabinet met de
benoeming heeft ingestemd op grond van een voordracht door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebaseerd op een aanbeveling van de gemeenteraad van de bewuste gemeente. En zo houden we een verontrustende situatie in tact. Verontrustend ja, want is het niet zo dat de ene hand de andere schoon
wast, of in dit geval, burgemeester worden is niet afhankelijk van wat je kunt maar
wie je kent. En als je niemand uit de politieke top wereld van Nederland kent dan heb
je op voorhand al geen kans om burgemeester te worden. Daarnaast is de rol van
burgemeester veelal weg gelegd voor iemand vanuit een traditionele landelijk opererende politieke partij.
Het kiesstelsel van een burgemeester is verouderd en aan vernieuwing toe. In veel
gemeenten zijn veel lokale partijen actief. In Hollands Kroon hebben de lokale partijen samen 9 van het aantal raadszetels van 29. Daarmee vertegenwoordigen ze toch
een groot gedeelte van de bevolking. Wat de redenen ook zijn voor inwoners om op
lokale partijen te stemmen, het zal nimmer leiden tot een aanstelling van een lokale
burgemeester van een lokale partij. En dat is op zijn zachts gezegd vreemd. Als de
burgemeester via een volksreferendum gekozen kan worden, en als het volksreferendum ook de keuze krijgt om politiek kleurloze kandidaten of kandidaten van een
lokale partij te kiezen dan spreek je in mijn ogen pas over een burgemeester die van
het volk is. Tegenstanders zullen roepen dat referendums over het kiezen van een
burgemeester tot nu toe niet geslaagd zijn. En dat klopt. Maar dat zegt meer over de
manier waarop de regels van de referendums zijn opgesteld. Als je de bevolking wil
laten kiezen dan moet er wel wat te kiezen zijn. Laat de kandidaat burgemeesters
maar een verkiezingsstrijd leveren. Zorg voor genoeg keuze mogelijkheden uit verschillenende, ook niet politieke, kandidaten. Stel de ambtstermijn op 6 jaar en laat na
die 6 jaar de bevolking opnieuw kiezen.
Politiek is aan vernieuwing toe.
Niet alleen als het gaat om het vormen van een coalitie en het aanwijzen van wethouders voor een gemeente, maar zeer zeker ook als het gaat om de aanstelling van
een burgemeester. Misschien kunnen we dan het geloof in de politiek weer omhoog
vijzelen. Maar ja, dan moet de huidige politiek wel bereid zijn om hun eigen positie
eens goed te onderzoeken.
En dat is voor de landelijke maar ook de gemeentelijke politiek een groot offer. Voor
de reguliere, landelijke partijen een te groot offer denk ik.
Dat wilde ik even kwijt.
www.hollandfskroon-plaza.nl
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Plan Wallerweg mag doorgaan
BREEZAND- De bewoners in de omgeving van de
Wallerweg 20 in Breezand vrezen voor hun woongenot.
Aan de Wallerweg in Breezand zijn plannen ontwikkeld voor de bouw van een complex van 24 appartementen achter de bestaande bebouwing aan de Wallerweg. Het appartementencomplex moet drie woonlagen bevatten en zal tien meter de lucht in gaan. De
buurtbewoners zijn nadrukkelijk niet tegen bebouwing
van de grond, zodra de twee oude schuren die er nu
staan gesloopt zijn.maar vinden niet dat een appartementencomplex van drie bouwlagen past aan de rand
van een dorp, omgeven door agrarisch gebied.
De gemeenteraad van Hollands Kroon, beter gezegd
de coalitiepartijen met medewerking van D66, lijkt
echter doof te zijn voor de argumenten van bewoners
en is afgelopen donderdag, tijdens de gemeenteraad,
akkoord gegaan met de bouw. Daarmee kwam een
einde aan een oude discussie die terug te voeren is
naar de voormalige gemeente Anna Paulowna. Wat
de bewoners o.a. ook steekt, is dat goed overleg met
de ontwikkelaar van het project kennelijk niet mogelijk
is geweest. Deze zou slechts ‘ langs juridische
weg ’ willen communiceren.
In de vergadering van 28 november 2011 is raadsbreed juist aangedrongen op overleg tussen bewoners en de initiatiefnemer/projectontwikkelaar, maar
dat is dus niet mogelijk. De nieuwbouw is bedoeld
voor senioren.
Op dit moment ligt er nog een agrarische bestemming op het perceel, dat tegen de wijk Groenhof aanligt. Omdat het hier gaat om een apart bestemmingsplan moet de gemeenteraad een uitspraak doen. De
oppositie, uitgezonderd D66, had geen goed woord
over voor de plannen. Zo gaf Ard Smit (LADA) aan
dat de plannen in strijd waren met de structuurvisie,
die in 2010 voor Breezand is opgesteld en waarin,
onder meer, zou staan geschreven dat een nieuwbouwplan moet passen bij de bestaande bebouwing
in de directe omgeving. Ook Pim de Herder (PVL)
zag liever dat de randen van de dorpen een open karakter zouden houden en volgens hem bereik je dat
alleen maar met vrijstaande woningen en zeker niet
met een appartementengebouw van drie etages. De
partijen die voor het bestemmingsplan stemden
(VVD, CDA, PvdA en D66), vinden dat het wel past
binnen de structuurvisie.

IN 60 SECONDEN

Brood mee
Vroeger hadden
we raadscommissies. Ik denk nog
wel eens met
weemoed aan
die tijden. Ik zat
dan op het gemeentehuis en
de bode kwam
langs met koffie. Zulks begon om Half
acht of om acht uur.
In de openbaarheid en in bescheiden
comité werd er vergaderd. Leuk, was
rond tien uur afgelopen. Bleef je nog
even hangen voor praatje pot of een
flesje fris.
Toen ik in Anna Paulowna kennismaakte met de nieuwe wijze van vergaderen, was ik al snel om. Ineens nog
maar één keer in de drie weken vergaderen. Joechei. Kon ik 'Holland's Next
Top Model' volgen op de maandagavond.
Maar wat er nu in Hollands Kroon
gebeurt, laat de weegschaal toch wel
naar de verkeerde kant doortippen. Ik
ben zo blij dat ik vandaag niet naar De
Ontmoeting hoef. Collega zit namelijk
al om vijf uur 's middags achter de
perstafel voor de raadsvergadering. 33
punten. Inclusief opening en sluiting.
Als je als nietsvermoedende burger
voor puntje 19 komt, hoop ik datje
brood hebt meegenomen. En koffie.
Sloten koffie.
Zelf ben ik overigens vanavond ook
op pad. Fusieraad Schagen. Aanvang
acht uur 's avonds. Tien punten. Ik
denk dat ik eerder op de redactie ben
dan collega die uit de Polder moet komen.
LYDIA JASPER

Schager Courant, 28-06

www.hollandskroon-plaza.nl
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