NIEUWSBRIEF 32

Lokaal Democratie
Alternatief Anders

november 2012

Colofon

Agenda

bestuur

dinsdag 13 november 19.30 uur
LADA-overleg, partijkantoor

Voorzitter
Ebe Elzinga

0224-542703
dinsdag 20 november 20.00 uur
openbare fractievergadering
De Meerbaak, Middenmeer

ebe.elzinga1@planet.nl
Secretaris
Willem Kerkhoven
0224-722289
secretariaatlada@gmail.com
Penningmeester/ledenadministratie
JaapJan van Essen
06-51781883
jjvanessen@gmail.com
Lid
Lida Brussaard
06-47683159
lidabrussaard@gmail.com
Fractiesecretaris
Peter Couwenhoven
0226-413019
p.a.couwenhoven@quicknet.nl

donderdag 22 november 20.00 uur
Gemeenteraad
dinsdag 04 december 19.30 uur
LADA-overleg, partijkantoor
dinsdag 18 december 20.00 uur
openbare fractievergadering
donderdag 20 december 20.00 uur
Gemeenteraad

fractie
Rob Ravensteijn
0224-541776
robravensteijn@hotmail.com
Ard Smit
06 -23990598
ardsmitwoonservice@hetnet.nl
Jip Pankras
0226-421828
jippankras@live.nl

In dit nummer
installatie Nawijn, over zorgvuldigheid
verklaring bestuur
aangifte voorwaardelijk geseponeerd

redactie
p.a.couwenhoven@quicknet.nl

openbare fractievergadering
algemene beschouwingen LADA
ledenvergadering

www.lada2010.nl

in 60 seconden
bank 123077966
tnv penningmeester LADA

burgemeestersbenoemingen
het eerste Nawijn-incident

LADAnieuwsbrief 32

1

november 2012

Deze brief is als ingezonden brief verstuurd naar de lokale media en is de aanleiding geweest voor
burgemeester Nawijn om aangifte te doen tegen Rob Ravensteijn. De gevolgen zijn u bekend.
Inmiddels heeft de officier van justitie de zaak voorwaardelijk geseponeerd.

Rob Ravensteijn
fractievoorzitter
0224 -541776
robravensteijn@hotmail.com

Winkel, 21-09-2012

Installatie Nawijn
Over zorgvuldigheid.
Tijdens de installatie van Jaap Nawijn moest ik even denken aan de handen van Johan Paul de
Groot (CU). Overtuigd van de zorgvuldige werkwijze zou hij daarvoor “desnoods beide handen in het
vuur willen steken”, zo konden we nog onlangs in het NHD lezen. Steek het vuur maar alvast aan:
De vrijdag door Johan Remkes genoemde unanieme besluitvorming in de raad (tot dan toe vertrouwelijk!) heeft weinig met de werkelijkheid te maken. Jaap’s voordracht was een meerderheidsbesluit.
Zes stemmen, waarvan een onthouding (blanco) waren anders uitgebracht in een niet voltallige raad.
Zo was het en niet anders. In dit stadium moet dat - ook openlijk - gezegd kunnen worden. Achteraf
heb ik deze misser met Remkes al even kortgesloten. Hij gaf me nog wel mee dat het niet opnemen
van alle fracties in de vertrouwenscommissie z.i. een fout was. Daarover zijn we het eens.
Met een zorgvuldig genomen raadsbesluit kan LADA best leven. Stemverhoudingen voor een kandidaat zeggen niets over de kwaliteiten van een kandidaat, meer over de concurrentie op dat moment.
Noem het een fotofinish. Daarbij is het wel van belang dat alle informatie vooraf op tafel ligt. Dat
geldt in alle situaties. LADA heeft in deze procedure aan de bel getrokken omdat het spel niet zorgvuldig werd gespeeld en zal dat in toekomstige situaties weer doen: onjuiste informatie, onvolledig of
te laat. Sinds de communicatie met de burger over de herindeling is deze lijn uitgezet. Democratie
Anders (U weet wel waarom !!).
Nu de benoeming van Jaap Nawijn een feit is zal ook LADA hem voluit steunen. Wij hopen op een
sobere en transparante bestuursstijl. Dit is nodig in een tijd waarin lastige keuzes gemaakt zullen
moeten worden. LADA’s opvatting is dat een onomstreden en goed functionerende burgemeester in
ieders belang is. Niet alleen in Hollands Kroon, ook in de hele Noordkop.
Rob Ravensteijn, fractievoorzitter LADA (Democratie Anders)

Verklaring bestuur
De aangifte door de burgemeester gedaan tegen de heer Ravensteijn wegens vermeende schending van de geheimhoudingsplicht heeft het bestuur doen besluiten om zelf een reactie te geven
zoals intussen is bekend gemaakt. Het bestuur heeft gemeend hier haar eigen verantwoordelijkheid
te nemen omdat het bestuur de aangifte volstrekt overtrokken vond zeker gezien het feit dat de
heer Remkes door zijn woorden de aanleiding vormde van de actie van LADA. Het bestuur heeft
aangifte gedaan tegen de CdK (Remkes) voor hetzelfde feit. De aangifte tegen Ravensteijn is voorwaardelijk geseponeerd, echter de aangifte tegen Remkes is niet ontvankelijk verklaard omdat de
Officier van Justitie er niet van overtuigd is dat het opzettelijk heeft plaatsgevonden. Het bestuur
overweegt daarover een klacht in te dienen.
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OPENBAAR MINISTERIE
Aangifte tegen fractievoorzitter voorwaardelijk geseponeerd
30 oktober 2012 - Arrondissementsparket Alkmaar

Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen LADA-fractievoorzitter Ravensteijn (gemeente Hollands Kroon) voorwaardelijk geseponeerd. Dat betekent dat op dit moment niet tot strafvervolging
(betalen boete) wordt overgegaan, tenzij hij binnen de proeftijd van 2 jaar een nieuw strafbaar feit
pleegt.
De burgemeester van de gemeente Hollands Kroon had aangifte gedaan tegen Ravensteijn wegens
schending van de geheimhoudingsplicht. Ravensteijn had in een ingezonden brief in een lokale krant
en op de website van LADA geschreven over de voordracht van de burgemeester, informatie uit de
besloten raadsvergadering van 26 juni 2012. Hij reageerde op een opmerking die de Commissaris
van de Koningin in Noord-Holland over deze voordracht had gemaakt tijdens de installatie van burgemeester Nawijn.
Ravensteijn wilde naar de mening van het OM het algemeen belang dienen door duidelijkheid te verstrekken over dat onderwerp. Hoewel hij daarmee formeel zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden meent het OM dat hij er goede intenties mee had en het niet van zodanige ernst is dat strafvervolging geboden is. Maar omdat het wel een absoluut verbod is, en dus formeel strafbaar, heeft het
OM besloten tot een voorwaardelijk sepot. De officier van justitie heeft inmiddels een gesprek gevoerd met Ravensteijn.
Lada had eveneens aangifte gedaan wegens schenden van de geheimhoudingsplicht, tegen de
Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Juridisch gezien is pas sprake van een schending
van de geheimhoudingsplicht als er opzet op de schending is. Het OM meent dat hiervan geen sprake was. De opmerking van de Commissaris kan hooguit worden gekwalificeerd als een misslag,
maar het was naar de mening van het OM niet opzettelijk (vooraf bedacht en afgewogen). De zaak is
hiermee voor het OM afgedaan.

.

De commissaris maakte slechts een misslag. Die klapte uit de school zonder na
te denken en te overwegen, dus die deed het niet opzettelijk. Ravensteijn had er
over nagedacht en afgewogen en dat mag dus niet, dan wordt je bestraft. Dus de
conclusie van het OM is, je mag wel iets naar buiten brengen maar het niet vooraf
overwegen of er over nadenken. Ik respecteer juist mensen die eerst iets
overwegen en er dan over nadenken.
Jan Oostindie, Pewi’s Nieuwspagina

openbare fractievergadering
dinsdag 20 oktober 2013
aanvang 20.00 uur
Locatie:
Ontmoetingskerk De Meerbaak
Professor ten Veenweg 4
1775 BH Middenmeer
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OPENBARE FRACTIEVERGADERING 23-10-2012
In een levendige vergadering in ‘Het Anker’ in Kolhorn waren de belangrijkste gesprekspunten de
lokale zendmachtiging, de begroting, de tweede bestuursrapportage en de strategische visie voor
het sociale domein. Onder de aanwezigen Wim Hermans en Piet Bruystens (SHK), Pim de Herder
(PVL), Jacques de Vreede (GL) en Auke Stielstra (PW).

naar een regionale omroep voor de hele
Noordkop. Voor Hollands Kroon is het van belang dat er één, sterke lokale omroep de zendmachtiging krijgt.

Lokale zendmachtiging
Het voorstel van het college betreffende de adviesaanvraag zendmachtiging lokale omroep,
waarin voorkeur uitgesproken wordt voor RTV
Noordkop boven RTV Hollands Kroon. Beiden
gaven hun visie. Duidelijk werd dat vanaf 2009
gesprekken om tot een fusie tussen de twee
omroepen te komen, tot niets hebben geleid.
Navraag maakte duidelijk dat er oud zeer zit in
de problemen destijds bij omroep Tsarina en
de daaruit gestapte AP Lokaal. Op de vraag:
“Zijn jullie uitonderhandeld?” gaf Gerard Reis
(RTV Noordkop) aan: “Ik heb het gevoel dat we
niet echt onderhandeld hebben.” Alexander Bügel (RTV HK): “Er is veel ruimte tot onderhandelen. AP Loklaal sluiten wij uit, daar kunnen
wij niet mee leven.”
Op de vraag naar de regierol van het college
gaven beide partijen aan dat die slecht is. Er is
hoofdzakelijk contact met de ambtenaar, weinig met de wethouder.
Verstandig lijkt het besluit uit te stellen en het
voorstel van de agenda af te halen om ruimte
te maken voor nieuwe gesprekken om beide
partijen bij elkaar te brengen. LADA streeft
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Begroting 2013
Centraal stond de behandeling van de alternatieven die samen met Senioren Hollands
Kroon, Partij Vrije Liberalen, Progressief Wieringermeer en GroenLinks opgesteld zijn. Er
komt een gemeenschappelijk amendement,
ondersteund met moties. De basis van de voorstellen is het heffen van een belasting op de
buitenlandse werknemers (aangeduid met de
term MOE-landers = Midden en Oost Europese)), vergelijkbaar met de toeristenbelasting.
Daarmee worden extra inkomsten verworven
waarmee ruimte geschapen wordt om tot een
visie op subsidiebeleid te komen. Fractievoorzitter Rob Ravensteijn geeft een toelichting. Er
is bij de VNG navraag gedaan over regelingen
op dit gebied. De verordening in Hollands
Kroon heeft geen wettelijke basis. Er is jurisprudentie over dit onderwerp.
>
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In het begrotingsdebat in de raad moet de inzet
zijn dat duidelijk wordt welke partijen tegen deze
heffing zijn. Nu ligt er een begroting met een gat
van zeven ton. De coalitie heeft niet de politieke
moed om Hollands Kroon financieel gezond te
maken.
Conclusie: Er zijn zoveel open einden en risico´s dat wij de begroting niet steunen als de de
coalitie niet beweegt.

lands Kroon. Er zal het college gevraagd worden
om commentaar; wat klopt er van dit rapport?
Strategische visie sociaal domein
De door het college voorgelegde visie roept vragen op. Ook is niet duidelijk wat de gevolgen van
veranderende wetgeving op het gemeentelijk beleid zullen zijn. Wim Hermans (voorzitter SHK)
voorziet problemen. Wat gebeurt er met de
AWBZ nu die naar de gemeenten wordt overgeheveld. In de Wmo-adviesraad is geen deskundigheid omtrent de AWBZ aanwezig. Het vastgestelde Wmo-budget is veel te laag. In het collegevoorstel wordt gesproken over de zelfredzaamheid van de burger. Hermans: “Ik ken geen
groter populist dan wethouder van Dijk. Hij
spreekt over zelfredzaamheid. Met een AOW en
klein pensioentje kan dat niet, ben ik niet meer
zelfredzaam. Ik kan mezelf redden als ik in een
groot huis woon, een dikke auto rijdt en drie keer
op vakantie ga. Grote groepen gaan het niet
meer redden. Ik voorzie grote problemen.”
Zorgen en vragen zijn er ook over de indicatiestelling. Wie gaat dat vaststellen en hoe gebeurt
dat?
<

Bestuursrapportage
Jip Pankras doet verslag.
Uit de tweede bestuursrapportage komt geen
florissant beeld naar voren. Voor het derde jaar
komt er een begroting met verlies. Zorgelijk zijn
het grondbedrijf en tegenvallende bouwleges.
Het laatste half jaar overstijgen de negatieve opbrengsten de positie waardoor er een tekort van
3 ton is ontstaan. “De lijken vallen gedoseerd uit
de kast”.
GL-fractievoorzitter Jacques de Vreede heeft
schriftelijke vragen gesteld.
Het uitgebrachte rapport van registeraccount
Verhoeff, dat jaarlijks een kritisch onderzoek
doet naar de financiële situaties van overheidsinstellingen, geeft een veel slechter beeld van Hol-

Floralia Nieuwe Niedorp
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BEGROTING 2013
algemene beschouwingen LADA (Democratie Anders)
uitgesproken door fractievoorzitter Rob Ravensteijn
De begroting van 2013 van Hollands Kroon stelt LADA bepaald niet gerust. Een tekort van bijna 7
ton wordt opgevangen door dit uit de reserves te halen. Voorlopig is de zaak daarmee gered. Er zijn
nog te veel onduidelijkheden over wat ons te wachten staat: risico's die niet te overzien zijn of zelfs
nog niet geïnventariseerd. Beleid dat ontbreekt. Toch worden er keuzes gemaakt. De pijn komt hard
aan bij verenigingen, stichtingen en dienstverlening als bibliotheek en servicepunten. Bezuinigen met
de botte bijl. Dat kan en moet anders. Meer fasering en begeleiding vanuit de gemeente. Komende
dagen zal LADA proberen die pijn te verzachten door met alternatieven te komen. De steun van andere partijen is daarvoor ook nodig.
Voorzitter, leden van de raad,
Het belangrijkste deel van deze algemene beschouwingen zal gaan over:
Besturen in crisistijd.
De vraag hierbij is: hoe brengen we
een omslag tot stand die verder gaat
dan het sluitend krijgen van de begroting 2013. Wat geven we op en wat krijgen we er voor terug? Immers, doorgaan is geen optie. Ook 2014 kan voor
nieuwe onaangename verrassingen
zorgen. Over de aard en oorzaak van
de crisis bestaat geen eenduidigheid, al
is er breed draagvlak voor de stelling
dat het soberder en duurzamer zal
moeten. LADA gaat daar voor. Wel
pleiten we voor een gefaseerde route.
Want de zorg bij dit alles is: hoe brengen we die boodschap over naar de burger? Kan die de snelheid van de verandering aan? Kunnen
stichtingen, verenigingen en verbonden partijen dit tempo aan? Financieel en mentaal.
De crisis is de meest confronterende financieel/economische ontwikkeling sinds de tweede wereldoorlog. Verworvenheden die niet blijken te bestaan. Een naoorlogse generatie die alleen groei en op
consumptie gebaseerde welvaart heeft meegemaakt. Ook zij zullen in de neergang nieuw perspectief moeten vinden. Een uitdaging die wij alleen gezamenlijk tot een goed einde kunnen brengen. Samen, jong en oud Samen, arm en rijk. Samen werkgevers en werknemers en vooral: samen burgers
en bestuur. Juist hier is nog het nodige mis.
Om het veranderingsproces aan te kunnen zullen we eerst aan de randvoorwaarden moeten werken. Is onze strategische visie crisisbestendig? Hoe haalbaar hebben we onze visie geformuleerd?
Als randvoorwaarde geldt dat burger en bestuur elkaar moeten kunnen vertrouwen en respecteren.
Belangrijk is ook dat we grenzen aan elkaars mogelijkheden zien en erkennen. Wensdromen zullen
ook haalbaar moeten blijken, over en weer. Burgers die door botte bezuinigingen grip op hun eigen
leefomgeving dreigen te verliezen, verliezen we ook in de noodzakelijke burgerparticipatie. Het kan
leiden tot een begin van een ongewenste neerwaartse spiraal.
Daarom zullen we niet alleen kerntaken maar ook kernwaarden moeten benoemen. “Hollands
Kroon ontbreekt visie”, zo lezen we deze week in het NHD. De strategische visie, het imago dat we
willen nastreven is blijkbaar niemands eigendom, de bezuinigingen worden niet ervaren als een operationele stap in het proces. Waarschijnlijk is dat het probleem. Hier ligt opnieuw een taak De vraag
hoe we de strategische visie actualiseren nu de crisis voelbaar wordt.
>
LADAnieuwsbrief 32

6

november 2012

Terug naar de begroting 2013:
Over de methodische opzet (het model) van de begroting zijn we nog steeds positief. We krijgen beter inzicht hoe de vlag erbij hangt, ook waar het zicht ontbreekt. Hier moeten we enthousiasme terugnemen. Een fors deel van de begroting krijgt het stempel “niet beïnvloedbaar”. Dat aandeel zal
met het oog op wat nog komen gaat, moeten worden opengebroken. Een opdracht aan het college.
Te vaak wordt volstaan met het aankondigen van beleidsnotities, het onder handen hebben van inventarisaties of open einden als het gaat om de risico’s. Dat leidt ertoe dat er sprake is van een grote marge aan onzekerheden. Daarom is het onverantwoord om nu JA te zeggen tegen deze begroting. Wel zullen we per hoofdstuk onze visie neerleggen, alternatieven aanwijzen en prioriteiten
bekendmaken.
De betrokkenheid van inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld verbeteren. Het
betrekken van burgers vinden wij een heel belangrijk doel. Het extra budget kan ook over een groter aantal jaren worden uitgesmeerd. Niet alleen goedkoper, ook de tijd zal in ons voordeel werken
omdat het aandeel capabele en ervaren “inactieve” senioren zal toenemen. Uiteindelijk zullen die het
implementatieproces mogelijk zelf verder kunnen uitdragen.
Van de opsomming van beïnvloedbare bedragen van € 440.000,- staat het openhouden van de servicepunten hoog op het wensenlijstje van LADA. Door de kosten hiervan weg te halen bij communicatie bezuinigen we daar de franje weg en houden nog € 99.000,- voor dit doel over. Slechts ruimte
voor sobere communicatie en representatie. Geen nieuwe VNG jubilea of vergelijkbare uitspattingen.
Nu het college definitief op sterkte is kan ook overwogen om al per 1-1-2013 het aantal collegeleden
terug te brengen tot 3 wethouders, of dat het aantal fte’s wordt teruggebracht, verdeeld over het huidige team. Het ondersteunt het beeld dat het ernst is met de versobering en dat het bestuur daarin
solidair wil zijn met de pijn die de burger ervaart.
Het gemak waarmee eerder gedane investeringen weer worden teruggedraaid, fusiebeloften niet
worden nagekomen stuit menig burger tegen de borst. Het sterkst geldt dit voor in het in het oog
springende projecten.
Ook het Invoeren van personeelsstop per 1/1/2013 en het terugbrengen van inleenfuncties kan ons
hierbij verder helpen. Het ontwikkelen van een uitwisselingsplan met buurgemeenten (“burenhulp”,
met gesloten beurs) en gemeenschappelijke functies kan soelaas bieden. Een personeelsstop kan
worden opgeheven door de raad als daar echt aanleiding voor is.
De kosten voor de brandweer kunnen niet enkel worden gebaseerd op een meerjaren beleidsplan.
Dat is veranderbaar. Ook hier geldt dat naar bezuinigingen gezocht zal moeten worden. Mogelijk is
ook geld te vinden bij het op te stellen transitieakkoord.
De bibliotheken zullen naar onze mening moeten blijven, echter, de digitalisering zal tot een ander
soort instituut moeten leiden. Het belang van ontmoeting zal eerder toenemen dan afnemen. Personeel en huisvesting vormen nu een te massief deel van de begroting. Aan zet is nu het management
van de Kopgroep om tot een businessplan te komen. Wij als raad, of nog beter, de bevolking die
hecht aan deze vorm van dienstverlening kan ook zelf met een tegenbegroting komen.
De taakstellende begroting € 300.000,-.
Een sportnota en een cultuurnota zijn onmisbare instrumenten. Ook hier zal de grens getrokken
moeten worden wat we rekenen tot de kernwaarden voor de jeugd, de volwassenen en de oudere
burger. Wat daaronder valt verdient ondersteuning, indien nodig. Wat daar buiten valt hoort tot het
persoonlijke keuzedomein. Niet alles kan, of, niet alles kan nu. Een bijna vergeten grens in de tegenwoordige tijd. Handig voor jong en oud om een keuze – kostenladder te maken voor alle vormen van
sport en cultuur die in Hollands Kroon te vinden zijn.
Over de keuzes van de dekkingsmiddelen zullen we in deze fase nog geen uitspraken doen. Ons
standpunt zal afhangen van de keuzes, wat krijgt de burger er voor terug en wat mag dat kosten,
hoe hoog wordt de draaglast en op welke schouders wordt deze gelegd? Ook de brief van 8 oktober
over de ontwikkeling gemeentefonds zullen we zorgvuldig wegen.
Dekking zal gevonden kunnen worden door alsnog toeristenbelasting in te voeren.
<
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Amendement begrotingswijziging
De raad van de gemeente Holands Kroon in vergadering bijeen op 25 oktober 2012, besluit
•
De begroting van 2013 te wijzigen door meer geld uit te trekken c.q. minder te bezuinigen op de punten 1 tot en met 5
•
De begroting 2013 te wijzigen door minder geld uit geven c.q. extra geld bvrij te maken
op de punten A tot en met L
En gaat over tot de orde van de dag
Het college biedt een begroting aan die sluitend gemaakt is met toepassing van bijna 7 ton reserves. Daarnaast een groot aantal open einde posten (risico's) of keuzes die niet worden
onderbouwd door beleid. Daarmee in strijd met de onlangs vastgestelde strategische visie.
Met de wijzigingen worden keuzes gemaakt die de leefbaarheid faciliteren en de lasten van
de crisis eerlijker verdelen.
Financiële gevolgen en dekking
De wijzigingen zijn gunstig voor de reservepositie. De bijlage en toelichting verduidelijkt dit per onderdeel. Bijlage: "Het begrotingsalternatief voor Hollands Kroon" begrotingswijzigingen 2013.
De fractievoorzitters van
Senioren Hollands Kroon, Piet Bruystens
LADA (Democratie Anders), Rob Ravensteijn
Partij Vrije Liberalen. Pim de Herder
GroenLinks, Jacques de Vreede
Progressief Wieringermeer, Dorien Sijbenga
Dit amendement is verworpen door VVD, CDA, PvdA, D66 en CU

Toelichting amendement

begrotingswijzigingen 2013

Waar willen we meer geld instoppen?
Effect 2013
(effect 2014 e.v.)
1: openhouden van servicepunten, ook na 2013:
0,(*) 26.000,2: afzien van pacht/huur kermissen:
15.000,15.000,3: (gedeeltelijk) in stand houden van de subsidies van bijlage 8:
300.000,(*) beleid !!,(verenigingen etc.)
4: fonds bijzondere bijstand/ leefbaarheid jeugd
25.000,(*) 25.000,5: bibliotheken “nieuwe stijl” in 4 ontmoetingsruimten
20.000,(*) beleid!!,Totaal extra verhogingen:
360.000,n.v.t.
Waar willen we dat vandaan halen?
A: projectplan: ”snippergroen/ overhoekjes”
100.000,(*) beleid!!,B: arbeidsmigranten/ toeristenbelasting MOElanders
800.000,(*) beleid!!,C: Hst.0 implementatie burgerparticipatie
25.000,(*) beleid!!,D: versoberen communicatie en representatie
40.000,40.000,F: Personeel/ inhuur: niet vervangen/ natuurlijk verloop per 1/1
50.000,60.000,G: versoberen meerjarenbeleidsplan Brandweer/ transitieakkoord 25.000,(*) 25.000,H: marktconform maken eigen bijdrage Peuterspeelzalen
25.000,25.000,I: Aanpassen inrichting/ dekkend maken commissie welstand
112.500,112.500,J: Extra bezuinigingen RUD (-10%) SHK volgt
P.M.
K: Provinciale bijdrage (…)
SHK volgt
P.M.
L: verlaging opleidingskosten
SHK volgt
P.M.
Extra inkomsten:
1.167.500,Het saldo van dit amendement voor 2013:
€ 807.500,Begroot: “eenmalige onttrekking uit de reserve” was: € 682.318,- en wordt een overschot van € 125.182,Hiermee wordt weer voldaan aan het gestelde in de strategische visie.
Wat betekent dit voor de jaren 2014 e.v.? Hiervoor dient eerst beleid vastgesteld te worden.
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Toelichting :”Waar willen we meer geld in stoppen?”
Ad1: Wij pleiten voor handhaven van de decentrale servicepunten zolang dat in een behoefte voorziet. Centraliseren van servicepunten is milieuonvriendelijk en verlegt tijd en kosten naar de burger
(reistijd en –geld). Het doet afbreuk aan fusiebeloften en vraagt om nieuwe investeringen: Huur van
extra balieruimte in Anna Paulowna. Deze extra kosten zijn niet meegenomen in bovenstaand schema, ook niet in de begroting. Het ombouwen van een deel van de bibliotheek tot balie vergt al gauw
75.000,- aan extra huur.
Ad 2: behoud kermissen in kleine kernen is een leefbaarheidsbelang. Heffen versnelt het wegvallen
dit evenement en is daarmee in strijd met leefbaarheidsuitspraken in de strategische visie
Ad 3: Beleid over sport en cultuur ontbreekt evenals kernwaardenbeleid. De ingreep nu is willekeurig
en leidt tot onrechtvaardige verschillen. Tot de kernwaarden zal in ieder geval gerekend worden dat
jeugd gebruik moet kunnen maken van bestaande culturele en sportieve faciliteiten. Het ondersteunen van organisaties voor dit doel en/of individuele ondersteuning rekenen we tot ons instrumentarium. Een tweede pijler van de kernwaarden is de ondersteuning van organisaties die zich (mede)
richten op het versterken van de sociale cohesie en/of doelgroepen in een achterstandspositie,
alsmede organisaties die tot doel hebben de burgerparticipatie te bevorderen.(strategische visie)
Ad 4: Dit fonds (mogelijk van tijdelijke aard) is bedoeld om de financiële landing verantwoord te laten
plaatsvinden. Het is belangrijk om burgers bewust te maken van de “kostprijs der dingen”. Eigen bijdragen en contributies op kostprijsbasis helpen daarbij. Als de kernwaarde participatie in het gedrang komt zal dit opgevangen moeten worden. Een beleidsplan is noodzakelijk. (opdracht/motie)
Ad 5: Het college zal bij de kopgroep bibliotheken moeten aandringen op een businessplan bibliotheken nieuwe stijl m.i.v. 2014. 4 vestigings-/inlooppunten met mogelijk service naar de kleinere kernenstaat op ons wensenlijstje. Ook de bibliotheek heeft te maken met niet beïnvloedbare posten. Hierover dient overleg te komen. M.n. huisvestingskosten en personeel komen hiervoor in aanmerking.
(opdracht/motie)
Toelichting: ”Waar willen we het vandaan halen?”
Ad A: “grond voor leefbaarheid”. Snippergroen of “overhoekjes” vormen een stukje dood kapitaal
(stille reserves). De verkoop hiervan (=incidentele baten) kan benut worden om de ”big boom” enigszins op te vangen. Hiervoor kan op korte termijn beleid ontwikkeld worden. Geoormerkt kopen wordt
het sleutelwoord om in 3 jaar een flink deel te verkopen. Beperking van de onderhoudslast wordt P.
M. meegenomen.
Ad B: Werkgevers van arbeidsmigranten en de coalitie zullen de redelijkheid moeten gaan inzien van
zowel de baten- als de kostenkant van deze maatschappelijke ontwikkeling. Kompasactiviteiten zijn
goed vanuit humane- en handhavingsredenen. Inzet moet zijn: inschrijving bij de GBA per 1-1-2013.
Haast is geboden anders zullen de kosten gehaald moeten bij de sector: Toeristenbelasting voor
MOElanders. Andere optie: meer toeleiding van autochtone werknemers kan leiden tot verlaging van
posten ISD of bijstand. Het aanpassen van de verordening (wettigheid toetsen) moet tot de inkomsten leiden.
Ad C: Bevorderen van burgerparticipatie, heel belangrijk, staat of valt met “voelbare solidariteit” met
de burger. Wij sober – jullie sober. Het maatschappelijk middenveld snapt dit al lang. Daarom kan
het budget terug zonder de doelstelling te verzwakken.
Ad D: M.n. onderdeel representatie versoberen.
Ad F: Het automatisme van het op sterkte houden dient te vervallen. (regierol) Exacte opbrengst valt
niet makkelijk te voorspellen. Regionale samenwerking kan soelaas bieden.
Ad G: Voor de hand liggende oplossing: uitsmeren van vervangingstermijnen en samenwerkingsafspraken. Ook hier: businessplan met taakstelling vragen (motie)
Ad H: Vergelijking met omliggende gemeenten: Schagen 55,- Den Helder 46,- tot 115,- inkomensafhankelijk Naarden 90,- Oegstgeest 124,- Hollands Kroon: 40,- tot 46,- gebaseerd op 2 dagdelen per
week. Nadrukkelijk bewaken: compensatie voor minima vgl. Den Helder.
Een deel van de extra bezuiniging wordt in de pot voor individuele subsidies gestopt. Dit vanwege
kernwaarde “voorkomen van ontwikkelingsachterstanden”. Politiek gesproken: “Het kan eerlijker”.
Bestaan en gebruik van bijzondere bijstand nadrukkelijker uitdragen.
Ad I: Welstandscommissie: Hier lijkt sprake van een typefout. Kostprijsbeginsel toepassen. Mogelijk
verordening aanpassen.
De posten J, K en L wachten nog op nader onderzoek. Aanvullende informatie over de oppervlakte
snippergroen wordt verwacht van technische vragen HK.
<
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VERSLAG LEDENVERGADERING 05-11-2012
In zaal “Beentjes”in Winkel zijn zo’n vijfentwintig belangstellenden aanwezig.
De heren van Essen en Kerkhoven waren aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten
gemeld. Zij zijn derhalve bij acclamatie benoemd voor een nieuwe periode in het bestuur. De vergadering spreekt zijn waardering uit voor het werk van de fractie in de raad en de manier waarop het
bestuur de aangifte tegen fractievoorzitter Rob Ravensteijn behandeld.
Verslag van de fractie
Fractievoorzitter Ravensteijn doet verslag van de werkzaamheden van de fractie. Hij beperkt zich tot
de algemene beschouwingen en de begrotingsbehandeling omdat de fractie in de Nieuwsbrief
steeds verslag doet. In de oppositie komt een goede samenwerking tot stand met Senioren Hollands
Kroon, Progressief Wieringermeer, Partij Vrije Liberalen en GroenLinks, samen goed voor tien zetels.
Gezamenlijk is er een alternatief dekkingsplan opgesteld waarbij inkomsten verkregen worden uit het
huisvesten van arbiesmigranten en verkoop van kleine stukjes gemeentelijk groen, ´overhoekjes´ of
´snippergroen´, aan particulieren.
•

Er ontstaat een discussie over de verkoop van “overhoekjes”. Naar verluidt zou vrijkomend
geld gebruikt kunnen worden om de subsidiepijn naar verenigingen te verlichten. Alles is
echter nog prematuur. Niet is vastgesteld welke stukjes te koop komen tegen welke prijs en
er is ook nog geen beleid aangaande het weer uitgeven van dit geld. Wordt vervolgd.

•

In amendementen aangaande de begroting heeft ook LADA gevraagd om toch toeristenbelasting in te voeren voor MOE-landers (term die gebruikt wordt om de arbeidsmigranten uit
vnl. Oost-Europese landen aan te duiden). De raad heeft zich echter gecommitteerd om een
onderzoek van “Kompas” af te wachten. Dit moet leiden tot het inschrijven van arbeidsmigranten in de GBA (gemeentelijke basis administratie) wat uitkeringen uit het gemeentefonds
oplevert.

•

Uit onderzoek van de universiteit van Groningen blijkt (uit de pers) dat gemeentelijke fusies
op termijn geen geld opleveren. Dat was ook al de inzet van LADA indertijd, echter e.e.a. is
een gepasseerd station. Een eventuele inrichting van de Noordkop gemeente lijkt (zie regeerakkoord) thans een zaak die het mandaat van individuele gemeenteraden te boven gaat.
Indien zo’n proces op gang zal komen zal het zo goed mogelijk moeten verlopen en daarin
heeft ook LADA haar verantwoordelijkheden om dat proces kritisch te bewaken.

Verslag van het bestuur
Het bestuur van LADA heeft in de afgelopen periode vergaderd over de volgende onderwerpen:
•

Samenwerking met de fractie
De samenwerking met de fractie verloop soepel , mede doordat meestal bij de fractie vergaderingen een of meerdere bestuursleden aanwezig zijn. Daarnaast is door de benoeming
van Peter Couwenhoven ( fractiesecretaris) als bestuurslid een goede schakel ontstaan tussen bestuur en fractie.

•

Samenwerking met de andere (oppositie) partijen
Zoals afgesproken is op de laatst gehouden ledenvergadering is intensief overleg gepleegd
met de Senioren partij, Progressief Wieringermeer en de Partij Vrije Liberalen. Afgesproken is om in de praktijk zo veel mogelijk samen te werken om zo elkaar standpunten over de
verschillende onderwerpen te leren kennen en bovendien om de onderzoeken of er op termijn een mogelijke verdere samenwerking mogelijk is.
Het is verheugend te zien dat de fracties van de genoemde partijen goed onderling overleg
hebben en dat de samenwerking zijn vruchten begint af te werpen.
>
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•

Aangifte tegen de heer Ravensteijn
De aangifte door de burgemeester gedaan tegen de heer Ravensteijn wegens vermeende
schending van de geheimhoudingsplicht heeft het bestuur doen besluiten om zelf een reactie
te geven zoals intussen is bekend gemaakt. Het bestuur heeft gemeend hier haar eigen verantwoordelijkheid te nemen omdat het bestuur de aangifte volstrekt overtrokken vond, zeker
gezien het feit dat de heer Remkes door zijn woorden de aanleiding vormde van de actie van
LADA. Het bestuur heeft aangifte gedaan tegen de CdK (Remkes) voor hetzelfde feit.

Wat verder ter tafel kwam
• De toekomst van LADA. Hoe gaat LADA de verkiezingen van 2014 in?
• Transformatorstation de Weel.
• Regionale samenwerking gemeenten.
<

IN 60 SECONDEN

Gelijken
In een kwestie die met een
gesprekje op de gang opgelost had kunnen worden,
heeft het openbaar ministerie besloten dat Ladavoorman Rob Ravensteijn geen straf krijgt
voor schending van de geheimhoudingsplicht over de burgemeestersbenoeming in
Hollands Kroon. Tenzij Ravensteijn de komende twee jaar nog eens stout doet. Dan
krijgt-ie alsnog een tik op de vingers. De
aangifte door burgemeester Jaap Nawijn is
voorwaardelijk geseponeerd, heet dat in
juridische termen. Omdat Ravensteijn
slechts het algemeen belang wilde dienen
en het sop de kool simpelweg niet waard is,
redeneert Justitie. Al zal ze dat laatste zo
niet hardop zeggen.
Commissaris der Koningin Johan Remkes praatte eveneens zijn mond voorbij. In
zijn toespraak bij de installatie van Nawijn
sprak hij over een unaniem raadsbesluit.
Een 'slip of the tongue, een verspreking",
oordeelt het OM daarover. Alsof de commissaris zich niet bewust is van zijn woorden tijdens zo'n installatierede. Het had er
meer van weg dat Remkes de nieuwe burrie bewust wat support wilde geven, nadat
diens benoeming nogal wat stof had doen
opwaaien.
Tsja, We zijn allemaal gelijk, maar onder
de gelijken zijn sommigen dan weer net
even meer gelijk.

Burgemeestersbenoemingen
BINNENLAND- De burgemeestersbenoemingen
gaan op de schop, als het aan beoogd minister van
Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk ligt. Hij wil burgers meer betrekken bij de aanstelling van de burgemeester. Dat zei hij na zijn gesprek met formateur
Rutte.
Plasterk gaat zich onder meer bezighouden met democratische vernieuwing. “Je mag in Nederland wel
stemmen over wie er naar het Eurovisiesongfestival
gaat, maar je bent niet betrokken bij wie de burgemeester wordt in je eigen plaats. Dat gaan we dus
veranderen”, zei Plasterk.
Hij verwees naar de afspraak in het regeerakkoord
dat er gewerkt gaat worden aan een andere benoemingsprocedure voor burgemeesters. Die worden
nu nog door de koningin benoemd. Dat gaat ook
gelden voor de Commissaris van de Koningin.
www.binnenlandsbestuur.nl

HARRY DE JONG
Schager Courant

LADAnieuwsbrief 32

11

november 2012

COLUMN: Het eerste Nawijn incident
e

Jaap Nawijn is nog maar net geïnstalleerd als burgemeester en
de eerste (kleine) rel is al weer ontstaan. Burgemeester Nawijn
heeft een van de raadsleden aangeklaagd vanwege het verbreken van de geheimhoudingsplicht. Het bewuste raadslid had in
een ingezonden brief naar diverse websites en kranten gezegd
dat de benoeming van Nawijn weliswaar met meerderheid van
stemmen heeft plaats gevonden, maar niet unaniem. Ja, en dat
mag niet van Jaap.
Politiek hoort naar de burger eerlijkheid uit te stralen, en als een
politiek figuur, in dit geval commissaris van de koningin, de bevolking wil wijsmaken dat de benoeming unaniem was en een raadslid vind het zijn plicht die uitspraak te nuanceren dan zou dat moeten in mijn ogen.
De eerste vraag is wie de geheimhouding rond de installatie van Nawijn nu werkelijk heeft verbroken.
Commissaris van de Koningin Remkes, die als eerste zegt dat de benoeming unaniem was of het
bewuste raadslid wat deze onwaarheid tegen spreekt? Remkes had, in mijn ogen, nooit moeten zeggen dat de benoeming unaniem was. Dat is bewust of onbewust de inwoners van Hollands Kroon
onwaarheden vertellen, en daarmee zet hij de politiek in een verkeerd daglicht. Veel mensen vinden
de politiek al onbetrouwbaar, en dat wordt door de commissaris van de koningin slechts bevestigd.
Daarnaast heeft het bewuste raadslid geen namen genoemd, maar slechts aangegeven dat de woorden van Remkes niet kloppen.
Een schande? Ja, misschien in de ogen van Jaap Nawijn, die natuurlijk het liefst unaniem was gekozen en nu meteen met de neus op de feiten gedrukt werd. Niet iedereen is gecharmeerd door de
komst van de burgemeester. Door nu extra de aandacht te gaan vestigen op het feit dat de benoeming niet unaniem door de raadsleden is gesteund maakt Nawijn zijn positie weer zwakker en zal hij
de sympathie van de bevolking niet winnen. Tegenstanders van Nawijn zullen de aanklacht tegen het
bewuste raadslid graag gebruiken om hun gelijk aan te tonen.
Erger nog vind ik dat bepaalde raadsleden er schijnbaar plezier in hebben dat een collega aangeklaagd wordt. Zo laat Niels Busker op Twitter weten dat hij die zijn billen brandt ook maar de gevolgen moet aanvaarden.

Busker is dus van mening dat de bevolking vals voorgelicht mag worden en dat als een gekozen
raadlid. In mijn ogen zet Busker zichzelf buiten spel met dergelijke opmerkingen en laten we eerlijk
zijn, het is niet de eerste keer.
Het geeft overigens wel aan met wat voor een bestuur de gemeente Hollands Kroon het mag doen.
Arm Hollands Kroon.
Ik hoop echt dat Nawijn zijn aangifte terug durft te trekken, het zal de samenwerking van de raad en
zijn voorzitter naar mijn mening ten goede komen. Daarnaast zou Nawijn zichzelf op een positieve
manier in de kijker werken en zou hij kunnen beginnen het verleden, een verleden met toch de nodige incidenten, achter zich te laten. Hij heeft de kans om zich te laten zien als een echte burgemeester voor Hollands Kroon, en niet als een burgemeester met een voorliefde voor incidenten.
Of moeten we juist wachten op het volgende incident?
www.hollandskroon-plaza.nl, 03-10-212
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