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Nu Jaap Nawijn benoemd is als
burgemeester van Hollands
Kroon is niet de vraag of hij een
kans moet krijgen. Die kans is er.
Belangrijker is de vraag of de discussie over gewenst gedrag een
kans kan krijgen. LADA wil daar
het voortouw in nemen en nodigt
de raad uit daarin mee te gaan.
De komende jaren zullen in het
teken staan van voortgaande financiële krapte. Daar hoort een
sobere gemeentelijke organisatie
bij. Jaap Nawijn zal dat als burgemeester op een geloofwaardige
manier moeten uitdragen. Alleen
zo zal de burger zich gesteund
voelen.
Bestuur en fractie van LADA
wensen hem daarbij veel succes.

Burgemeestersbenoemingen in
Hollands Kroon, Waterland en Gilze en Rijen
Nieuwsbericht | 24-08-2012

Met ingang van 1 september 2012 is de heer J.
R.A. (Jaap) Nawijn benoemd tot burgemeester
van de gemeente Hollands Kroon, mevrouw L.
M.B.C. (Luzette) Wagenaar-Kroon met ingang
van 13 september 2012 tot burgemeester van
de gemeente Waterland en met ingang van 1
oktober 2012 de heer dr. A.J.W. (Jan) Boelhouwer tot burgemeester van de gemeente Gilze
en Rijen.
De heer Nawijn is 60 jaar en lid van de VVD. Sinds
1 maart 2007 is hij burgemeester van Heemskerk.
Van 2003 tot 2007 was hij burgemeester van Ouder-Amstel. De gemeente Hollands Kroon is per 1
januari 2012 ontstaan door samenvoeging van de
gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen
en Wieringermeer.

openbare fractievergadering
dinsdag 25 september
Prins Maurits
Dorpsstraat 79
1733 AN Nieuwe Niedorp
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Nieuwe Niedorp, 01-08-2012
www.lada2010.nl

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
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Nieuwe Niedorp, 26-08-2012

www.lada2010.nl

PERSBERICHT
Vandaag bereikt ons het bericht dat Jaap Nawijn per 1 september benoemd is tot burgemeester van
Hollands Kroon. Voor LADA een goed moment om terug te kijken naar de benoemingsprocedure en
de wijze waarop daar invulling aan gegeven is. Is alles goed verlopen en wat valt er te leren?
De belangrijkste fasen worden langsgelopen.
1: Het opstellen van een functieprofiel. Alle fracties hebben inbreng gehad bij de opstelling van het
profiel. De LADA fractie heeft vooroverleg gehad en over het uiteindelijke resultaat was en is de fractie tevreden. De hele raad heeft er uiteindelijk ook mee ingestemd.
2: Het benoemen van de vertrouwenscommissie. Het presidiumvoorstel om namens de raad 3 leden
van de coalitie en 3 leden van de oppositie te benoemen heeft wel tot problemen geleid. De groep
zou te groot worden. Buiten de vergadering moest de oppositie (SHK, LADA, PW, GL, PVL, D66 en
CU) tot 3 kandidaten zien te komen. Dat bleek niet te lukken. D66 en CU bleken op geen enkele wijze bereid tot inschikkelijkheid te willen komen. Ook in het presidium bleek geen bereidheid om tot
heroverweging te komen. In een nogal arrogante mail motiveerde J.P. de Groot (CU) dat hij alleen bij
zichzelf en N. Busker (D66) relevante visie en ervaring op het gebied van Personeel & Organisatie
zag, voor zover hem bekend. In de raad moest uiteindelijk gestemd worden en kreeg de vertrouwenscommissie een politiek gezicht, “de verlengde coalitie”. De SHK als grootste oppositiepartij was
onomstreden.
3: Het selectiewerk van de vertrouwenscommissie: Over dit deel van het werk valt geen rechtstreeks
verslag te doen of oordeel te geven omdat het in beslotenheid heeft plaatsgevonden. Om dezelfde
reden geldt dat de uitlating achteraf door N. Busker (D66) als zou de vertrouwenscommissie
“uitstekend werk hebben verricht” gekwalificeerd moeten worden als oncontroleerbare bluf, de slager
die zijn eigen vlees keurt. Ondanks alles wil ik best aannemen dat de commissie serieus en naar
beste kunnen gewerkt heeft. Er is zelfs scholing aan vooraf gegaan. Dat niet alle valkuilen besproken
zijn bleek achteraf.
4: Ook de besloten raadsvergadering van 26 juni valt buiten de openbare beoordeling.
5: De persconferentie, direct na afloop van de besloten vergadering valt wel te beoordelen. De kern:
De naam Jaap Nawijn werd bekend gemaakt met een kort bestuurlijk arbeidsverleden, zonder dat
melding werd gemaakt van complicaties. Een gemis, zo bleek later. In minder dan een uur is daarna
een stroom van vragen, klachten en verwensingen op gang gekomen richting LADA en de raad. Leden, onbekende burgers vanuit de gemeente en ook daarbuiten. Teletekst NHN maakte melding van
de benoeming en besteedde aandacht aan omstreden zaken in Heemskerk. Het NHD van 27 juni
deed daar nog een schepje bovenop. De weg naar internet was gevonden. Nog voordat ik de krant
gelezen had kreeg ik vragen voorgelegd “of het waar was wat er in stond”. “Had ik wat gemist?”, zo
vroeg ik me af.
De ontwikkelingen na 26 juni hadden naar mijn mening anders kunnen verlopen als de vertrouwenscommissie uit eigen onderzoek had vastgesteld of er pijnpunten uit het verleden en wat de impact
voor de toekomst kan zijn. Inhoudelijk ingaan op de zaken in plaats van verwijzen naar de Commissaris van de Koningin. De term “benoembaar” is door de vertrouwenscommissie gelijk gesteld met
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wenselijk en is niet onderzocht, ook niet nadat de negatieve berichtgeving was losgebarsten. Waarom niet? Een ernstig tekort naar mijn mening. De verbazing en ontsteltenis bij de burger blijft tot op
de dag van vandaag bestaan. Geef de burger alle informatie. Hij heeft daar recht op.
Nu de benoeming een feit is komt het er op aan dat Hollands Kroon zo goed mogelijk bestuurd gaat
worden. Ieder met eigen verantwoordelijkheden. Wat LADA betreft met een goed functionerende burgemeester die begrijpt hoe zijn rol het beste ingevuld kan worden. Wat LADA betreft: een transparante stijl, sober en kostenbewust opererend, niet boven maar tussen de burger staand. Solidair met
burgers, bedrijven en verenigingen die het financieel niet altijd makkelijk hebben. Geen ruimte voor
nieuwe kwesties rond declareren of huisvestingsperikelen. Hopelijk is die conclusie elders al getrokken. LADA houdt u op de hoogte. Dat hoort bij onze sturende en controlerende taak in de raad.

Rob Ravensteijn,
fractievoorzitter LADA (Democratie Anders)

Openbare fractievergadering, 10 juli

Voor de fractie stond deze vergadering in het teken van het thema “LADA luistert”. De aangekondigde maatregel om volgend jaar de subsidies te laten vervallen om daarmee te voldoen aan de opdracht om € 300.000 te bezuinigen stond deze vergadering ter discussie. Een rigoureuze maatregel
die voor grote problemen kan zorgen. De belangstellenden, waaronder een aantal verenigingen en
organisaties, hebben de fractie hun mening gegeven en duidelijk gemaakt wat het voor hen betekent.
Ook suggesties voor alternatieven werden aangedragen. Het leverde huiswerk op voor de fractie om
tijdens het reces een alternatief met dekkingsvoorstellen te ontwikkelen.
>
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mag wat tegenover staan. Een voorbeeld. Muziekverenigingen besteden veel aandacht aan
hun jeugdopleiding. Muziekonderwijs is een
kostbare zaak. Desiree Kok, Winkels Harmonie
en Concordia uit Breezand, gaf aan dat men er
wel in zal slagen de nullijn op te vangen, als het
maar voor een jaar is, maar dat men niet in
staat is de kosten voor de jeugdopleiding te dragen. Per lid is € 400,- nodig om docenten te betalen. Daarvoor wordt de subsidie gebruikt.

Onaanvaardbaar
Een stevig punt van kritiek is het ontbreken van
beleid. Waar wil je als gemeente naar toe? Er
zijn geen kaders vastgesteld waardoor criteria
ontbreken waaraan subsidiebeleid is te toetsen.
Er werd naar voren gebracht dat in deze economisch moeilijke tijd door bezuinigingen op allerlei terreinen steeds meer mensen financieel in
de problemen komen. Met een goed subsidiebeleid kun je er voorzorgen dat via het verenigingsleven deelname aan de maatschappij mogelijk blijft: “Het laatste wat je moet doen is het
schrappen op maatschappelijk functioneren.
Veel mensen zitten al in de problemen. Via de
vereniging hebben zij nog contact met de samenleving. Dit ga je ze ontnemen. Zo bezuinigen is onaanvaardbaar.”
Als dekking voor het handhaven van het subsidiebeleid kwamen alternatieven op tafel. Genoemd werden hondenbelasting en toeristenbelasting. Een ander beheer bij de zwembaden
zou ook veel kunnen opleveren. Laat de vergroting van de raadszaal achterwege. Er kan ook in
het atrium vergaderd worden. Om een verantwoord subsidiebeleid te voeren is een accommodatiebeleid voorwaarde. Het afstoten van de
twee overbodige gemeentehuizen genereert
geld waardoor de beoogde bezuinigingen op het
subsidiebeleid niet nodig zijn.

Partijvoorzitter Ebe Elzinga kwam tot een afsluitende conclusie: “Ik vind het een principieel
punt. Wij moeten de drie ton aan bezuinigingen
niet accepteren omdat er nog geen fatsoenlijk
beleid is geformuleerd. Er is elders geld te vinden.”
Terugblik
De avond werd besloten met een terugblik op
het eerste half jaar Hollands Kroon. Dat behoefde geen discussie. Men was het er over eens
dat het snel beter moet. Chaos, rommelig, puinhoop waren de kwalificaties. Ook werd het gebrek aan openheid gehekeld. De communicatie
naar de burger zal veel beter moeten. Van de
kwaliteitsverbetering die de fusie zou brengen,
is nog niets terechtgekomen. De coalitie is een
gesloten regentenblok dat voor vriendjespolitiek
zorgt. Coalitie moet transparant zijn en zelf beleid formuleren. Het is belangrijk dat zij de burgers weten te bereiken.
Men had wel de indruk dat de raadsleden hun
werk serieus en met veel inzet doen, maar zag
er geen duidelijk resultaat van. Van de toegezegde kwaliteitsverbetering constateert men
nog niets.
<

Jeugdbeleid
Breed gedragen is de opvatting dat verenigingen op hun jeugdbeleid gesubsidieerd moeten
worden. Voor leden tot 18 jaar zou subsidie gegeven moeten worden. Van senioren mag je
best vragen om meer bij te dragen. Je beleeft
toch plezier aan je vereniging, je hobby? Daar
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LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.

Beste Rob,
Door het gesjoemel van de landelijke partijen heb ik de laatste 3 a 4 keer op een plaatselijke partij
gestemd waarvan ik dacht dat die mijn ideeën vertegenwoordigde. Hierin werd ik achteraf wel
eens teleurgesteld.
Binnen de huidige discussie valt het mij op dat behalve LADA, geen enkele plaatselijke partij uit
geen van de vier voormalige gemeenten ook maar iets bijdraagt aan deze discussie. Het blijft oorverdovend stil. Misschien is dit wel kenmerkend voor de personen binnen deze partijen.
Of LADA het goed doet zal de tijd leren. Als het goed gaat voor een ander heb ik er misschien andere ideeën over. Moet kunnen, zolang LADA maar doet wat ze heeft belooft. Aan de inzet van
LADA zal het in elk geval niet liggen. Ik stem liever op een partij wiens programma niet geheel
met mijn ideeën overeenkomt, dan op een partij die stil in een hoekje zit en eens per 4 jaar weer
eens van zich laat horen.
Ik kom niet uit Niedorp, heb voor de fusie nooit van jullie gehoord maar zie met vertrouwen jullie
inzet tegemoet. Ga zo verder.
Groet,
Gerrit van Wieringen

Beste raadsleden en heer Van Dijk,
Met deze mail wil ik het volgende onder uw aandacht brengen.
Op 8 augustus is er in het Noordhollands Dagblad gepubliceerd dat eind 2012 de bibliotheekbus
van Kopgroep Bibliotheken voor het laatst zal rijden. Er zal een constructie bedacht worden waarmee de jeugd nog wel van boeken voorzien kan worden. De volwassenen worden geacht vanaf
dat tijdstip de boeken bij de huidige vestigingen te lenen.
Het is begrijpelijk dat in deze tijden van bezuinigingen er onaangename besluiten genomen moeten worden. Mijn vraag is echter of deze bezuiniging de maatschappij wel zoveel oplevert. Wat is
de kostenbesparing van dit besluit? En als deze besparing er is, wat kost deze ons als maatschappij dan op de korte en lange termijn?
Lezen is de basis van onze kennismaatschappij. Wordt het lezen moeilijker gemaakt, dan zal de
kennismaatschappij ook afnemen.
Verder heeft een bibliotheekbus op een dorp een sociale functie.
Hier komt bij dat er -tot nu toe- geen goede alternatieven geboden worden. Als inwoner van Kolhorn zijn mijn alternatieven de bibliotheken in Nieuwe Niedorp en Schagen. Beide bibliotheken
werken met een verouderd bestand aan boeken en zoals bekend is de bibliotheek in Nieuwe
Niedorp ook nog eens behoorlijk afgeslankt.
Ik begrijp niet wat de gedachtengang achter dit besluit is. Zoals ik het altijd heb begrepen vindt de
politiek het noodzakelijk dat de bevolking minder gebruik maakt van de auto. Echter bevordert
zo’n bibliotheekbesluit juist het autorijden, daar er wederom een noodzaak is tot het reizen.
Hierop inhakend wil ik ook graag u erop wijzen dat er nog steeds mensen, zoals ondergetekende,
zijn die niet over een auto beschikken. En als iemand niet over een auto beschikt betekent het
einde van de bibliotheekbus mogelijk ook een einde van een hobby, evenals van een kennisbron.
Er zal extra gereisd moeten worden om de boeken te lenen. Het huren en meenemen van boeken
zal niet mogelijk zijn als de fiets of brommer al vol zit met de dagelijkse boodschappen, welke ook
buiten het dorp gehaald moeten worden.
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Dit extra reizen vraagt tijd, maar ook doorzettingsvermogen. Het reizen zonder auto is in dit jaargetijde een prettige bezigheid, maar straks met de regen, sneeuw en gladheid wordt dat minder makkelijk.
Ook wordt de bibliotheekbus bezocht door mensen die zelf niet meer zo mobiel zijn dat ze over een
mogelijkheid beschikken -extra- te reizen naar een bibliotheek. Deze mensen zal hierdoor de mogelijkheid tot het lenen van boeken ontnomen worden.
Ik heb tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een kandidaat horen zeggen dat de mensen ook van
boeken voorzien kunnen worden van een e-book, een digitaal boek. Wellicht acht u dit een oplossing
alleen wil ik u verzoeken hier eerst nader onderzoek naar te doen. Uitgevers van boeken werken niet
mee aan het uitgeven van een digitaal boek en hierdoor is het aanbod zeer gering; in ieder geval
kleiner dan het aanbod van papieren boeken.
Deze terughoudendheid van uitgevers is overigens niet vreemd in een tijd dat digitale bestanden met
gemak illegaal gekopieerd kunnen worden.
Ik hoop dat ik u met bovenstaande duidelijk heb kunnen maken dat het wegvallen van de bibliotheekbus een groot gemis voor de lezers en de maatschappij betekent. En ik hoop dan ook dat u zich
eens wil buigen over de materie en hieraan wellicht een positieve wending kunt geven.
Ik dank u voor uw aandacht.
Met vriendelijke groet,
Petra van Lingen
Kolhorn

Dag Linda,
Je snijdt met het onderwerp bibliobus een onderwerp aan dat model staat voor wat er gaande is op
het punt van bezuinigen, leefbaarheid en schaalvergroting. Ik begrijp je zorg en deel deze, ook al heb
ik de oplossingen niet zomaar voor handen. De noodzaak van bezuinigingen voor gemeenten is een
gegeven. Hoe hier mee om te gaan (m.n. de keuzes die te maken zijn) een punt van discussie.
Cultuur in de brede zin van het woord ligt zwaarder onder vuur dan de bestedingen in economie en
daarbij vooral de "harde" sectoren. Jammer. Een van de mechanismen die ik waarneem is dat instituties, ook al zijn deze zonder winstoogmerk en gericht op het dienen van een maatschappelijk doel
vooral gericht zijn op het op het in stand houden van de eigen verworvenheden. De bibliotheek is
een zelfstandige stichting die ook eigen keuzes maakt. Het niet efficiënte gebruik van gebouwen
(vaker dicht dan open) kan worden verbeterd door er een multifunctioneel gebouw van te maken, het
afschrijfbeleid van boeken doet mijn wenkbrauwen soms fronsen. Waarom wordt er met afgeschreven boeken geen dorpshuis ingericht? Waarom zijn er geen afhaal- of inleverbalies op centrale plekken in een dorp? (vergelijkbaar met de vroegere service naar bejaardenhuizen, ook om zeep). Maak
van de bibliotheek een cultureel café met een uitleenfunctie en laat de buurtbus met de middagrit
een kist bestelde boeken afleveren in b.v. de "buurtwinkel" in Kolhorn. Verbeteringen van de leefbaarheid tegen lagere kosten. Het moet nog allemaal wel gebeuren. Deze tijd vraagt om oplossingen
"out of the box". Jouw bijdrage stimuleert ons in ieder geval om daarin door te denken. Dat kan alleen maar door SAMEN, ONZE problemen in kaart te brengen, en zo mogelijk op te lossen.
Laten we elkaar op de hoogte houden over wat de kansen zijn in deze (soms barre) tijden.
vr. gr. Rob Ravensteijn LADA (Democratie Anders)

LADAnieuwsbrief 31

8

september 2012

LEZERS SCHRIJVEN: burgemeester

Raadslid

LEZERS
SCHRIJVEN : Burgemeester
Hollands Kroon

Met verbazing heeft de fractie van Progressief
Wieringermeer kennisgenomen van het rumoer
dat rond de voordracht van de voor Hollands
Kroon te benoemen burgemeester is ontstaan.
Verbazing omdat PW niet was vertegenwoordigd
in de vertrouwenscommissie en dus niet was betrokken in de procedure die tot de voordracht
heeft geleid.

Bert Putters

In de gemeente Wieringermeer was het gebruikelijk om de vertrouwenscommissie zo samen te
stellen dat alle partijen in de raad erin vertegenwoordigd waren. Daarmee werd een maximaal
draagvlak bereikt voor de voordracht van een te
benoemen burgemeester.

Niels Busker

Door het volk en voor het volk, moet de overweging zijn van een politicus. Vaak in hun vrije tijd
en met weinig steun van een vaste achterban..
Zo'n politicus opereert als eenling en kan doen en
laten waf hij wil. Zonder last of ruggespraak. Hoeveel echte D66-leden telt eigenlijk de gemeente
Hollands Kroon? Kiezers wel, maar D66-leden?
Als raadslid zonder enige echte achterban heb je
terdege verantwoordelijkheid af te leggen aan
jouw kiezers. Een van die kiezers is een inwoner
van Zijdewind., die zich kritisch uitlaat over genomen beslissingen. Wanneer je dan als kritische
burger bestuurders wijst op onvolkomenheden
binnen zijn/haar woongebied, dan 'riekt dit niet
naar smaad' (SC, 7 augustus). Dit is op een prijzenswaardige manier kritisch de politiek volgen.
Hans vanMierlo zal zich omdraaien in zijn graf,
wanneer hij het stukje leest wat u allemaal hebt
gezegd meneer Busker. De kroonjuwelen van uw
partijprogramma, gekozen burgemeester, nu en
in het verleden. Deze te benoemen burgemeester
heeft een smet op zijn blazoen. Dure aankoop
van woningen....en verkwisting van gemeenschapsgeld (reis naar Israël). 'De vertrouwenscommissie
heeft goed werk geleverd'.
hoe durft u dit te zeggen. Hieruit geeft u blijk weinig te begrijpen van politiek. Als u had gezegd 'ik
sta achter de beslissing van de vertrouwenscommissie', heeft dit een andere toonzetting. U bent
dus een politieke beunhaas bent van het ergste
soort. U heeft verzuimd om persoonlijk contact te
zoeken. 'Het riekt naar smaad'... Ga uw mond
spoelen.

In afwijking van deze handelwijze heeft de meerderheid van de Raad van Hollands Kroon gekozen voor een uit 6 leden bestaande vertrouwenscommissie waarin PW dus niet was vertegenwoordigd. Daarmee werd de fractie van Progressief Wieringermeer uitgesloten van de beoordeling van de sollicitanten en ontbreekt voor de
fractie dus de basis voor een oordeel over de
voorgedragen kandidaat.
De aantijgingen waaraan de media nu aandacht
schenken, lijken de raad te overvallen waarbij
door verschillende woordvoerders wordt teruggevallen op een obligate verdediging. Dat de daarin
gebruikte argumenten de positie van de kandidaat niet echt versterken, is een gegeven waarmee de betrokkenen zullen moeten leren leven.
Het had de vertrouwenscommissie in onze optiek gesierd als zij vanuit haar verantwoordelijkheid een nader onderzoek had laten uitvoeren
naar de aantijgingen die in de media zijn gepubliceerd.
Dorien Sijbenga – Van den Outenaar
Fractievoorzitter Progressief Wieringermeer

Bert Putters
(oud-statenlid SP)
HEM
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SCHRIJVENDE LEZERS
Jaap Nawijn (2)
In de krant van vrijdag 3 augustus
werd geciteerd uit een telefoongesprek van een journalist
van het Noordhollands Dag-blad/
Schager Courant met ondergetekende. In dat gesprek
hebben we twee zaken besproken en in de samenvatting is dat
tot één geheel gemaakt. Ik hecht
aan zorgvuldigheid en heb daarom deze toelichting geschreven.
Betreffende beoogd burgemeester Jaap Nawijn heb ik gezegd dat ik geen enkele reden
heb om aan zijn integriteit te twijfelen. De Commissaris der Koningin doet een antecedentenonderzoek om vast te kunnen

stellen of kandidaten benoembaar zijn. Zorgvuldig, diepgravend onderzoek op basis van
feiten, op basis van hoor en wederhoor.
Dat is in schril contrast met het
'dossier' van Lada.
Ingezonden brieven, opiniërende krantenartikelen, ongecontroleerde oneliners van Twitter, Linkedln enzovoorts hebben
geen nieuwe feiten naar boven
gebracht. Wel allerlei suggestieve
aantijgingen en die zijn kennelijk
voor deze partij de basis voor het
acteren in het openbaar bestuur.
Een tweede punt betreft de
aantijgingen over 'vriendjespolitiek'.
Er wordt van alles geroepen

over wat in de vertrouwenscommissie besproken zou zijn door
mensen die er niet bij waren. Dat
is dus ook alleen gebaseerd op
hun eigen fantasie. En die is kennelijk rijk.
De vertrouwenscommissie
heeft uiterst zorgvuldig en gedegen werk verricht in goede samenwerking coalitie-oppositie.
Van old boys network, partij- of
vriendjespolitiek is absoluut geen
sprake geweest.
En daarvoor steek ik - desnoods beide - handen in het
vuur.
JOHAN PAUL DE GROOT
Fractievoorzitter Christen-Unie
Hollands Kroon
Kreileroord
Schager Courant

Opvallend
……….
Opvallend is het dat Busker niet ingaat op de
feiten die er in het geval van de kandidaat burgemeester Nawijn ook zijn gepubliceerd of de
weerstand in Hollands Kroon onder de bevolking over het aantreden van burgemeester Nawijn.
Een ander opvallende zaak is dat niet alle fracties vertegenwoordigd zijn geweest binnen de
vertrouwenscommissie die over de aanstelling
van de burgemeester is gegaan, terwijl het toch
gebruikelijk is om van elke fractie een lid uit te
nodigen voor de vertrouwenscommissie.
In de verordening voor Hollands Kroon staat :
Artikel 3 Samenstelling van de commissie
1. De commissie bestaat uit drie fractievoorzitters van de coalitiepartijen in de raad en
drie fractievoorzitters van oppositiepartijen
in de raad:
Waaruit blijkt dat de verordening toegeschreven is naar de toestand op dat moment, immers
wie zegt dat er in 2014 ook drie coalitiepartijen
zullen zijn? Daarnaast is niet duidelijk op welke
grond de andere drie leden van de vertrouwenscommissie zijn benoemd.
Niet op basis van de verkiezingsuitslag, anders
zouden D66 en CU met 1 zetel in de raad niet
in aanmerking gekomen zijn om lid van de vertrouwenscommissie te worden.Er zijn immers
partijen met meer gekozen raadsleden die niet
in de vertrouwenscommissie hebben gezeten.

Poll
de keuze voor de heer Nawijn als nieuwe
burgemeester is niet bijster slim te noemen
43.31%
vriendjespolitiek
27.25%
een goede keuze
2.92%
het maakt mij niets uit, de politiek gaat toch
zijn eigen gang
16.3%
de man verdient een eerlijke kans
10.22%
aantal stemmen: 411
www.hollandskroonnieuws.nl
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