Concept Notulen Algemene Ledenvergadering LADA
Datum: 16 april 2012
Lokatie: “De vriendschap ’t Veld”
Aanwezig: 29 leden
De vergadering verloopt via de tevoren verspreide agenda welke is bijgevoegd
bij deze notulen.
1. De voorzitter opent de vergadering ten 20.00 hr en heet iedereen welkom.
Er zijn diverse niet leden aanwezig. Dit is geen bezwaar, echter ze kunnen
niet meestemmen. Mocht er behoefte zijn aan een besloten gedeelte op de
vergadering dienen zij op dat moment de zaal te verlaten.
2. Mededelingen.
Er is afbericht ontvangen van de volgende leden:
• Jip Pancras
• Ton Brussaard
• Marrie Ravensteijn
• Adriaan Roodenburg
• Piet Kliffen
• Dick Kroon
• Cor van Vliet
• Jan Schermer (heeft tevens bedankt als lid)
3. Ingekomen stukken.
Er komen veel vragen binnen voor de fractie. Deze zijn echter niet
relevant voor de ALV
4. Vaststellen agenda.
Er is behoefte om te praten over het onderwerp “Transformatorstation de
Weel/’t Veld”. Dit wordt als agendapunt 10a opgenomen. De agenda
wordt verder overgenomen.
5. Conceptnotulen vorige ALV
De conceptnotulen worden ongewijzigd overgenomen. Eea met dank aan
de notuliste (Lida Brussaard).
6. Jaarrekening 2011.
De bestedingen zijn minder dan begroot. De inkomsten zijn cf de
begroting Het scholingsbudget dat twee jaar is benut bestaat niet meer.
De kascontrole commissie brengt bij monde van Kees Kievit verslag uit
(Piet Kliffen is wegens ziekte afwezig). Hij vermeldt: We hebben eea kritisch

bekeken. Het geheel was helder en overzichtelijk. We hebben alle posten
van 2011 gecontroleerd. Alle uitgaven kloppen. Eea komt goed en solide
over. Hij vraagt een applaus voor de penningmeester. Hij stelt vervolgens
voor om in een verkiezingsjaar de contributie te verdubbelen. Het bestuur
neemt deze suggestie mee.
Na dit betoog verleent de vergadering de penningmeester decharge en
wordt de jaarrekening vast gesteld.
7. Begroting 2012
JJ van Essen licht toe:
De fractiebijdrage blijft gelijk. Het aantal fractieleden is gehalveerd, echter
de bijdrage is verdubbeld. De fractieleden krijgen hiervoor een applaus
van de vergadering. Er wordt geld gereserveerd voor advertenties en voor
de verkiezingscampagne. Verder valt alles te lezen uit de uitgereikte
stukken.
Piet Groot wil graag weten waarom er maar € 800.- voor contributie is
begroot terwijl we ongeveer 200 leden hebben. Dit heeft volgens JJ te
maken met a: het feit dat gezinsleden de halve contributie betalen en b:
met het feit dat nog lang niet iedereen heeft betaald. Hij gaat eea volgens
en uitwerken. I.o.m. de secretaris zal op grond daarvan eventueel de
ledenlijst worden aangepast.
Secr: Het aantal leden loopt sowieso langzaam maar gestaag terug,
8. Er wordt een nieuwe kascontrolecommissie benoemd. Kees Kievit blijft
aan en Ineke Groot vervangt Piet Kliffen
9. Bestuursverkiezing
Kees Kramer is tussentijds afgetreden. Zijn functioneren was gekoppeld
aan het fenomeen “herindeling”. Toen die race gelopen was heeft Kees
bedankt. De taken van Kees zijn overgenomen door Peter Couwenhoven
die door het bestuur ook is voorgedragen om deze functie officieel te gaan
vervullen. Daar er geen tegenkandidaten zijn aangemeld wordt Peter
Couwenhoven hierbij gekozen
Willem Kerkhoven is regulier aftredend als secretaris, hij is herkiesbaar.
Ook hier zijn geen tegenkandidaten dus hij wordt eveneens herkozen.

10. Fractieverslag.
Fractieverslag is apart onder de notulen opgenomen
Ard licht nog toe dat het fenomeen ambtelijk bestuurlijke
werkgroep/commissie zoals die in Niedorp gebruikelijk waren in Hollands

Kroon niet zijn teruggekeerd. Er wordt nu gewerkt met een drietrapsraket:
beeldvormende vergadering, oordeelsvormende vergadering en
besluitvormende vergadering
Cees Fransen wil weten hoe het met de financiële positie van Hollands
Kroon. Volgens Rob is die slecht. De reservepositie is niet goed, er zaten wel
degelijk lijken in de kast en de fondsen uit Den Haag worden steeds minder.
De hele materie rond de (gevolgen van) de dijkverzwaring rond het IJsselmeer
dreigt een financieel probleem te worden, zo ook de gevolgen van het “werken
naar vermogen” waarbij veel verantwoordelijkheden bij de Gemeenten
worden neergelegd.
Cees Fransen benadrukt hierop dat eea wel betekent dat we regionaal
MOETEN samenwerken. Dat zit er in sommige gevallen ook wel aan te
komen.
Piet Stammis is in ieder geval blij dat de tijdelijke huisvesting voor de nieuwe
gemeente niet is doorgegaan. Anders hadden we nu al moeten gaan plannen
en reserveren voor de vervanging daarvan
Er is in de vergadering veel kritiek op communicatie van gemeente naar
burger. Op de website van HK is veel te weinig te vinden en ook
raadsverslagen etc. zijn niet “gebruiksvriendelijk” terug te halen.
Ebe geeft aan dat we zelf weer (net als vroeger) meer info naar de burger
gaan verstrekken. Dit zal echter wel op een door LADA ingekleurde wijze
gaan plaatsvinden. Peter Couwenhoven stelt voor eea in de raad weer aan de
orde te stellen. Rob geeft aan dat er door Jip al vragen zijn gesteld.
Binnenkort krijgen we daar (hopelijk) antwoorden op. Er is een motie
ingediend over de servicepunten ingediend. Deze ondervond veel sympathie,
maar weinig steun.
Er ontstaat een discussie over het “dubbel betalen” van wegenonderhoud (1x
via OZB, 1 keer aan Noorderkwartier). Rob deelt mee dat eea wordt
gecompenseerd, maar weet nog niet hoe eea uitgevoerd gaat worden. Hij stelt
individuele burgers voor het 088 nummer dat op de aanslag is vermeld te
bellen. Voor relevante informatie die daaruit voorkomt houdt hij zich
aanbevolen.
Piet Groot wil weten hoe het staat met de samenwerking tussen de diverse
lokale partijen. Rob geeft aan dat de fracties elkaar steeds beter leren
kennen en dat steeds duidelijker wordt wat voor vlees we in de kuip hebben.
Het onderwerp wordt verder besproken bij agendapunt 12 (toekomst LADA).

Ook blijkt de PVDA soms binnen de coalitie wat afwijkende standpunten te
hebben. Dat geeft toch hoop.
10a: Het transformatorstation.
Er is een actiegroep bij de vergadering aanwezig (waarvan overigens diverse
LADA leden deel uitmaken). Er is veel maatschappelijk verzet tegen de
gekozen locatie (lokatie 4) voor het transformatorstation. Een andere lokatie
(lokatie 5) wekt veel minder verzet op. Een motie die in de laatste vergadering
van de gemeente Niedorp is ingediend en aangenomen. Lijkt onder tafel te
zijn geschoffeld……
PMR Huidige stand van zaken:
Het college heeft een opdracht verstrekt aan een "onafhankelijk" landschapsarchitect. dat is klaar.
conclusie: de gewraakte locatie lijkt de beste. Gepubliceerd en afgekraakt. De architect lijkt vanaf een
P op de 241 het onderzoek te hebben uitgevoerd. Verlaat ziet de bui al hangen en wenst geen andere
locatie dan de eerste. Het ligt nu weer bij het college en zal binnenkort wel weer naar de raad gaan.

11. Bestuursverslag.
Het verslag is apart onder deze notulen opgenomen
12.
Toekomst LADA
De basis van LADA ligt in Niedorp. De bekendheid in de andere kernen is
nog te gering. Daar moet op een of andere manier aan gewerkt worden. Het
is voor de toekomst helder dat we als lokale partij verder willen. Moeten we
echter de samenwerking met andere lokalen (in een fusie of in een federatie)
gaan zoeken? Bij agendapunt 10 is al verwoord dat de fracties elkaar steeds
beter leren kennen. Het is echter nog te vroeg om een duidelijk standpunt in
te nemen over met wie er in welke vorm kan worden samengewerkt. De
ouderenpartij heeft het gevoel dat zij groter zijn dan LADA en vwb concrete
samenwerking zit daar nog niet veel beweging. Zij zijn vertegenwoordigd door
politieke zwaargewichten met veel ervaring, bijvoorbeeld in de Provinciale
Staten.
Secr. vraagt om hulp voor de fractie. Deze bestond vroeger uit 6 leden, en nu
uit 3. Het werk is explosief toegenomen. Wie wil toetreden tot de steunfractie
of anderszins de fractie ondersteunen?
We gaan door met openbare fractievergaderingen op lokatie. Zie dit als een
soort burgerparticipatie. “LADA luistert” blijft de slogan. Met het fenomeen
dorpsraden zijn we (zolang het in stichtingsvorm plaatsvindt) niet onverdeeld
gelukkig. Burgers weten het e mail adres van LADA echter wel goed te vinden
voor het stellen van vragen.

We moeten geen protestpartij zijn. Beleid inhoud en partijprogramma zijn de
kaders.
Peter Couwenhoven staat het “Helmondse Model” voor. Hierbij hebben een
aantal partijen direct na de verkiezingen een superfractie gevormd, ze
werden hiermee de grootste partij en hadden invloed op de coalitievorming.
De vergadering machtigt bestuur en fractie om in de toekomst de vormen
van samenwerking nader te onderzoeken. In principe moeten we er in
september min of meer uit zijn omdat we dan alweer in de aanloop naar de
volgende verkiezingen zitten
Nancy vd Reijden stelt nog dat ze zich ergert aan de ”verharding”. Wij zijn
opgericht als een strijdende partij met een hoofddoel (geen fusie naar HK) We
blijven echter strijden en de standpunten verharden zich. De bevolking wordt
het volgens haar “zat”. We moeten wellicht een mildere toon aanslaan. Niet
verharden maar verbinden. Rob herkent zich niet helemaal in deze
opmerkingen maar gaat er wel over nadenken.
13. Rondvraag.
Er is een probleem met AED’s. Ze zijn niet erg compleet uitgevoerd en
handleidingen zijn summier. Vraagsteller wordt verwezen naar de
veiligheidsregio. Volgens JJ van Essen weet ook Ted vd Kommer
(Installatiebedrijf in Winkel) er alles van die heeft eea geïnstalleerd,
Georg Brandsma wil weten wat de dorpsraden kosten. Dat blijkt € 0,80 per
inwoner te zijn.
Niets verder ter tafel komende sluit de voorzitter de vergadering rond 22.45
hr.

Fractieverslag

LADA aan de slag in Hollands Kroon (1).
Een overzicht van onze bevindingen in en om de raad

LADA (Democratie Anders)
LADA luistert
Uw stem in de raad
Door Rob Ravensteijn, fractievoorzitter LADA
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 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 beantwoord. Voorbeeld: De voortgang van
de sluis in de Kromme Gouwe wordt door JS 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.

Verslag van het bestuur ( periode september 2011 – heden)

Het bestuur heeft 4 keer vergaderd
Voornaamste onderwerpen : verkiezingen ( organisatie van de campagne) en de situatie in de nieuwe
gemeenteraad.
Verkiezingscampagne.
De verkiezingscampagne is door LADA in de gehele nieuwe gemeente met veel energie
georganiseerd. Het is dan ook goed om te constateren dat LADA ook een aantal stemmen heeft
gekregen buiten Niedorp. Na de verkiezingen zijn de gesprekken met de overige (lokale) partijen
hervat om te kijken waar de overeenkomsten en de verschillen zijn en wat de ideeen zijn mbt tot de
volgende verkiezingen, welke al binnen 2 jaar zullen plaats vinden. Gesprekken zijn inmiddels
informeel gevoerd met alle lokale partijen welke in de raad zijn vertegenwoordigd en ook met WR05
welke partij het net niet heeft gehaald.

Bestuurssamenstelling
In het bestuur is een plaats vacant geworden door het vertrek van Kees Kramer. Het LADA bestuur
heeft voorgesteld om Peter Couwenhoven te benoemen tot bestuurslid ( is inmiddels door de
vergadering goed gekeurd). Het bestuur spreekt hierbij wel de wens uit om versterking van het
bestuur . De uitdaging voor LADA is groot en bovendien is het altijd goed om frisse impuls met
nieuwe mensen te krijgen.
Communicatie met de burger
LADA streeft er naar om de afstand tussen de burger en het politiek bestuur te verkleinen.
Communicatie met de burgers is daarom belangrijk. Regelmatig publiceren vanuit de gemeenteraad
was een van de zaken die het bestuur heeft opgepakt, mede omdat de gemeenteraad in
meerderheid dit heeft laten liggen.
In de nieuwe situatie (Hollands Kroon) zal het bestuur zeker weer initiatief nemen om vooral
aandacht te geven aan het onderwerp communicatie met de burgers.

