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PERSBERICHT

Bestuur en fractie van LADA (Democratie Anders) hebben in een vertrouwelijke brief aan de Minister
van Binnenlandse Zaken, mevrouw Spies hun bezorgdheid uitgesproken over de berichtgeving en de
informatie op internet rond het functioneren van de heer J.R.A. Nawijn in zijn functie van burgemeester van Heemskerk. LADA benadrukt bij de minister dat herhaling van omstreden zaken die eerder
hebben gespeeld niet in het belang zijn van Hollands Kroon en haar burgers. Herhaling dient te worden voorkomen. LADA vraagt de minister hiermee rekening te houden bij haar benoemingsbesluit of
andere maatregelen daaromheen.
Tevens vraagt LADA aan de raadsleden, individueel of als fractie, om adhesie te betuigen en dit ook
aan de minister kenbaar te maken.
Voor informatie kunt u zich wenden tot fractievoorzitter Rob Ravensteijn (0224-541776)

TOELICHTING
Bovengenoemde actie heeft een tweeledig doel:
1) een goed benoemingsbesluit door de Kroon dient gebaseerd te zijn op alle relevante informatie. Het
nagezonden materiaal hoort daar zeker bij.
2) Met het persbericht willen we de burger van Hollands Kroon duidelijk maken dat we de bezorgde
(en afwijzende) reacties hebben begrepen. LADA doet wat het kan ook al heeft het in deze geen bevoegdheden. Toch hopen we dat dit de verontruste burger enigszins gerust zal stellen.
De actie is ook bedoeld om erger te voorkomen. Zonder in de details te treden van de Heemskerkse
situatie is het wel duidelijk dat de stagnerende woningmarkt naar voren wordt geschoven als deel van
het probleem. Die markt is onverkort slecht waardoor herhaling van problemen op de loer ligt. Hiervoor
dienen vooraf oplossingen gevonden te worden. De minister is in de positie om regels aan te scherpen en het openbaar bestuur soberder te maken. Dat is nodig in tijden dat er in de gemeentebegroting
flink gesnoeid moet worden. Een kostenbewust bestuursapparaat is van groot belang “zeker nu”( een
langdurig VVD slogan tijdens verkiezingen)
Met de nazending beschikt de minister nu over zowel de vertrouwelijke als de openbare informatie. Zij
is daarmee ook in staat te beoordelen of de informatie waarop de raad de aanbeveling heeft gedaan,
het advies van de Commissaris van de Koningin (dhr. Remkes, VVD) en de openbare informatiestroom in elkaars verlengde liggen en elkaar dekken. Dat is van belang om de kwaliteit van de aanbeveling van de raad te kunnen toetsen. (“Heeft de raad op basis van alle relevante informatie haar besluit kunnen nemen?”)

Een onvoldoende uitgediept aspect is de term ‘benoembaar”. De CdvK biedt de vertrouwenscommissie alleen benoembare kandidaten aan, zo kunnen we uit de toelichting opmaken. Hoe de grens benoembaar/niet benoembaar wordt getrokken blijft onduidelijk evenals de vraag of de CvdK daarnaast
nog een andere agenda hanteert. Opmerkelijk: het nieuwe verkiezingsprogramma van de VVD meldt
over de huidige situatie dat de benoemingsprocedure nu niet helder is en internationaal uit de toon
valt. Het is een mix van benoemen en kiezen. De VVD is voor een door de bevolking rechtstreeks
gekozen burgemeester. LADA sluit daar graag bij aan. Het brengt de macht daar waar het thuis hoort:
bij de burger. In de situatie Hollands Kroon zitten we daar nog ver van af. “Willen is kunnen”, zouden
ze in Friesland zeggen. Dat kan op meerdere manieren ingevuld worden.
Rob Ravensteijn

