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OPENBARE FRACTIEVERGADERING MIDDENMEER, 20-11-2012
Accommodatiebeleid
Rob opent de vergadering met ‘een rondje Middenmeer’. De heer Geelhoed geeft aan dat hij de ontwikkelingen volgt en dat hij geen problemen ziet. Het accommodatiebeleid komt ter sprake. Er dreigt
verloedering in Middenmeer. De wethouder heeft geen plan van aanpak. Er wordt op gewezen dat
de nieuwe accommodatie Het Posthuis beschikbaar komt.
Rob vat het LADA-standpunt samen: Eerst inventariseren, dan bekijken hoe er efficiënter met bestaande accommodaties kan worden omgegaan waarna de raad aan zet is om beleid te voeren.
Lokale zendmachtiging
Evenals de vorige vergadering neemt het verlenen van de zendmachtiging een belangrijk deel van
de tijd in. De heren Reis (RTVNoordkop) en Bugel (RTVHK) geven weer wat er afgelopen maand is
gebeurd. Er is nog steeds veel animositeit. Uiteindelijk is de toezegging gekomen van RTVHK dat
men het gesprek met RTVNoordkop wil aangaan om tot een fusie te komen.Duidelijk is dat wethouder Meskers een actievere rol speelt en dat hij met een Memo naar de raad komt om in december tot
een definitief besluit te komen. De fractie kan zich daar in vinden en wacht de Memo af.
Wmo
Bij de bespreking van de notulen van de vorige vergadering stelt de heer Plantinga dat de indicatiestelling zorgelijk is. Waarom wordt dat niet bij de ISD ondergebracht? Werkt kosten besparend en
trekt deskundigheid aan die de gemeente ontbeert. De LSBO is in gesprek met de wethouder om de
VOA’s (Vrijwillige Ouderen Adviseurs) bij de indicatiestelling te betrekken.
Raadsagenda
Er is weer vooroverleg geweest met SHK, PW, PVL en GL in wat genoemd wordt ‘het Mosseloverleg’. Deze gesprekken worden gevoerd ten huize van Peter Meijer, fractiesecretaris SHK, woonachtig aan de Mossel in Middenmeer. Vandaar ’Mosseloverleg’.
ICT uitvoeringsprogramma 2011-2014
Geen inhoudelijke opmerkingen. Fractie wil voortijdig geïnformeerd worden bij veranderingen. Moet
kosten neutraal gewerkt worden. Er wordt de vraag gesteld “Er is 3,8 miljoen beschikbaar gesteld,
wanneer functioneert alles nu eens?”
Meerjarenprogramma projecten openbare ruimte 2013-2022
Onderhoud/renoveren wegen en riolering gelijktijdig uitvoeren en naar voren halen vanwege goedkope financiering door zeer lage rente; schept ook werkgelegenheid. Bekostiging is mogelijk uit reservering wegen/riool. Woordvoerder: Piet Dijkstra (SHK).
Onderwijshuisvesting 2013
Renovatie obs De Snip naar voren halen door De Snip tijdelijk onder te brengen in leeg komende
Sint Antoniusschool waardoor geen vervangende ruimte gefinancierd hoeft te worden. Wij zullen dit
besluit steunen.
Nota weerstandsvermogen; 10. Nota reserves en voorzieningen
Zal behandeld worden door Jip Pankras en Peter Meijer (SHK). Fusiecommissie heeft er al naar gekeken en opmerkingen geplaatst. Onderzoek naar risico’s zal beter moeten. Aan wethouder Bijlstra
zal gevraagd worden wat hij met deze nota’s denkt te bereiken.
De heer Plantinga verwijt de raad geen diepgang te hebben en de greep kwijt te raken doordat met
het eerder genomen delegatiebesluit alle verantwoordelijkheden zijn overgedragen naar het college:
Jullie zijn daarmee grondwettelijk in overtreding.”
Pim de Herder (PVL): “Wat we ook vaststellen, coalitie drukt alles door. Wij hebben daarmee burgerparticipatie weggegeven.”
Auke Stielstra (PW): “Coalitie loopt blind achter college aan.”
Fractievoorzitter Rob Ravensteijn: “Delegatiebesluit is verkeerd genomen. Wij gaan proberen het terug te draaien.”
Wmo-verordening en -beleidsregels
Financiële middelen zijn ontoereikend. Wat is de rol van lokale overheid? Hoe worden burgers die
het nodig hebben bereikt? Vragen die in januari bij het voorbereiden van de nota burgerparticipatie
beantwoord moeten worden. In het Mosseloverleg zijn amendementen opgesteld om de tekst op belangrijke onderdelen aan te scherpen. Telefonische indicatie wordt afgewezen.
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OPENBARE FRACTIEVERGADERING LADA ONDER HOOGSPANNING
Voor de meeste aanwezigen op de openbare fractievergadering van dinsdag 18 december in De
Vriendschap in 't Veld was de discussie over de locatie van het transformatorstation het belangrijkste
onderwerp. Onder de aanwezigen de heer Wim Sepers, namens omwonenden, mevrouw Gerry
Klippel, werkgroep Houd de dorpen groen, en de heer Ruud Gooyer, dorpsraad 't Veld – Zijdewind.
Het werd een avond die goed past in het thema 'LADA luistert'.
De fractie heeft kennis genomen van de bezwaren, verontwaardiging over de wijze waarop de
gemeente met dit dossier omgaat, de farce van wat op 14november een informatieavond in 't Veld
had moeten worden en op de wijze hoe men gaat inspreken tijdens de raadsvergadering op
donderdag 20 december. Daarover sprak men zorgen uit. Met tien aangemelde sprekers vroeg men
zich af of er voldoende tijd is om een goed betoog te houden.
De heer Sepers gaf een toelichting op
zijn rapport 'Help…!! Een transformator
in de de achtertuin', dat aan alle
raadsleden verzonden is. Hij noemt het
een kritische beschouwing over de
procedure.
De besluitvorming in dit dossier kan niet
los
gezien
wor den
van
het
delegatiebesluit, waarmee de raad de
regie is kwijt geraakt en slechts een
zienswijze kan indienen welke door het
college naast zich neergelegd kan
worden om vast te houden aan het
besluit locatie 4 aan te wijzen. Er werd
dan ook een klemmend beroep gedaan:
'Raad, neem uw verantwoordelijkheid en
trek het delegatiebesluit in!”
Het standpunt van de fractie is, dat het de coalitie aan politieke moed ontbreekt om een andere
beslissing te nemen dan het college voorstaat. De fractie zal met de in het mosseloverleg
samenwerkende oppositiepartijen Senioren Hollands Kroon, Progressief Wieringermeer, Partij Vrije
Liberalen en Groen Links op 20 januari in de besluitvormende vergadering een motie indienen om
het delegatiebesluit voor dit dossier in te trekken.
De heer Gooyer vraagt zich af wat de waarde van de zienswijze van de raad is. Als de raad een
negatieve zienswijze indient, heeft het college weinig over om het ingenomen standpunt door te
drukken.
Andere zaken die aan de orde kwamen.
De partijen uit het mosseloverleg hebben de begroting verworpen en zagen het ingediende
alternatief weggestemd en zullen tegen de de voorgestelde tarieven en heffingen stemmen. Daarbij
komt dat er een aantal in strijd zijn met het coalitieakkoord waarin over kostendekkende tarieven
gesproken wordt. In de voorstellen zijn tarieven opgenomen die meer dan kostendekkend zijn, dus in
tegenspraak met het coalitieakkoord.

Voor het opschalen van de windmolens in de Groetpolder wil de fractie dat het college
duidelijkheid verschaft over het standpunt van de provincie en inzicht hebben wat de kosten voor de
gemeente zijn voordat tot besluitvorming kan worden overgegaan.
>
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Op de voorstellen tot actualisering van de begroting is de fractie kritisch. Meevallers in de
begroting mogen niet gebruikt worden voor nieuwe investeringen of om gaten te dichten, maar
moeten aan de reserves toegevoegd worden. Er wordt naar voren gebracht dat de VVD het college
heeft opgedragen om voor bedragen boven € 15.000, die niet binnen de begroting vallen, de raad
om toestemming te vragen.
Het kinderdagverblijf 'De Keet” aan de Langereis is een verkeerde ontwikkeling. Het had centraal
bij de brede school ondergebracht moeten worden.
De fractie stelt dat het college actiever moet worden in het realiseren van woningbouw in 't Veld
Noord. Hoe staat het nu echt met wat de provincie wil met dit bestemmingsplan? Daarin dient het
college duidelijkheid te verschaffen. De provincie heeft wel ingestemd om een deel van de
opbrengsten uit 't Veld Noord te gebruiken voor financiering van de brede school. Bovendien is het
bouwen van de brede school voor een deel gebaseerd op de uitbreidingsplannen in 't Veld Noord.
Er komt één lokale omroep in Hollands Kroon. Druk uit de raad heeft gewerkt en geleid tot een
fusie van de beide zenders. LADA ziet dit als eerste stap op weg naar één lokale zender voor de
hele Noordkop.
<

LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.

Onderstaande tekst is toegezonden door de VARA waar het is aangeboden voor het programma
“KANNIEWAARZIJN.’ Naam en adres zijn bij de redactie bekend.
Onderwerp: Gemeente verspilling
Korte beschrijving van uw probleem:
Ik was afgelopen weekeinde bij de carrièredagen en daar werd de gemeente Hollandse Kroon vertegenwoordigd. Ik was geïnteresseerd in het traineeship, maar tijdens het gesprek met een dame van
het standje bleek het nog een heel parcours om daar in aanmerking voor te komen, met onder andere een bootcamp. Met als hoogtepunt een heuse alla the voice optreden met draaiende stoelen, met
daarin de directieleden (die hadden daar direct 5 dagen vrij voor gepland vertelde de dame me) en
als lef tester factor bestond het publiek uit middelbare scholieren, die je dan in 2 minuten moesten
overtuigen. Ja, ja de uitgelezen doelgroep die kan bepalen of iemand een geschikte ambtenaar zou
kunnen zijn. Het gesprek had nogal een hoog “filosofisch”gehalte en vooral werd gefocusseerd op
hoe vernieuwend en out of the box de gemeente was (bestond net 9 maanden na een fusie. Kernwaarden werden me om de oren geslingerd en mijn cv bleek niet zo van belang want dat zei niks
over mij, het ging tenslotte om de kernwaarden en of ik kon opvallen. Het feit dat je dan alleen maar
“schreeuwers” binnenkrijgt bleek de van enthousiasme druipende dame niet te deren. Kreeg echt het
idee dat het om een reclamebureau of entertainment functie ging, het gaat echter toch echt om een
functie waarin het je moet opkomen voor de belangen van de burger.
Ook de brief mocht niet standaard zijn, wie heeft tenslotte bepaald dat er een aanhef moet staan? De
gemeente beschikt over een hypermodern gebouw (foto's werden getoond), met vrije werkplekken,
wii-spelcomputers en pingpong tafels en ook werd het feit dat je kon komen wanneer je wil meerdere
malen benadrukt. Wat het werk dan precies inhield of wat je precies doet werd helaas na meerdere
malen vragen steeds omheen gepraat, opnieuw via de kernwaarden. Ik kreeg een folder, een sleutelhanger en een kostbare, dikke, thans nutteloze inspiratiegids mee (waar ironisch genoeg zuinigheid
als een positieve competentie wordt benoemd). Uiteindelijk is het gehele sollicitatie proces ellenlang
en worden er talloze mensen mee bezig gehouden. Precieze info over traineeship staat op de website. Overrompeld door een berg informatie en de constatering van overduidelijke geldverspilling rest
mij enkel de vraag of de gemeenschap moet opdraaien voor dit soort kostbare prestige projectjes
van P&O? Ik vond dit een gevalletje kan niet waar zijn.
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Nieuwsbrief
November 2012

Een nieuw Kabinet! Een nieuwe kans voor verbetering lokale democratie?
‘Een krachtige en dienstverlenende overheid vraagt een duidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden tussen en binnen bestuurslagen. Het overbrengen van een groot aantal taken
van het Rijk naar gemeenten maakt meer maatwerk mogelijk en vergroot de betrokkenheid van
burgers. Gemeenten kunnen de uitvoering van de taken beter op elkaar afstemmen en zo meer
doen voor minder geld. Hiertoe biedt het Rijk hen ruime beleidsvrijheid’. Aldus de aanhef van de
paragraaf “Bestuur” van het regeerakkoord. Klinkt geweldig. Maar als je verder leest, kun je grote
vraagtekens zetten bij het verruimen van de beleidsvrijheid. Decentralisatie is tot nu toe het belasten van gemeenten met vastomlijnde uitvoeringstaken. Voorts worden de gemeenten geconfronteerd met grootschalige herindelingen, vermindering aantal raadsleden, afschaffing van het BTWcompensatiefonds en het verplicht schatkistbankieren. Ook de provincies en de Waterschappen
gaan op de schop.
Wet financiering politieke partijen (Wfpp)
In het regeerakkoord is de volgende maatregel aangekondigd: ‘Ook lokale partijen gaan onder de
wet financiering politieke partijen vallen’. De activiteiten van de VPPG hebben tot dit resultaat geleid. Maar het bestuur wil ook bij de uitwerking hiervan betrokken worden. Op korte termijn zullen
we met de nieuwe minister Ronald Plasterk hierover gaan praten. In de huidige Wfpp is alleen opgenomen dat de lokale partijen een giftenreglement moeten opstellen. Deze Wfpp ligt voor goedkeuring bij de Eerste-Kamer. Voorzitter Fons Zinken heeft de afgelopen maanden achtereenvolgens gesprekken gevoerd met de senatoren Prof. Dr. Sophie C. van Bijsterveld (CDA), Prof. Dr.
C.A. de Lange (OSF), Mr. J.M. Schouwenaar (VVD) en Prof. Dr. R.A. Koole (PvdA). De heer Thissen (GroenLinks) is in het ziekenhuis opgenomen waardoor dat gesprek is uitgesteld. De woordvoerders van de andere partijen hebben niet gereageerd op de aangeleverde documenten en de
uitnodiging. Uit de gesprekken blijkt onomwonden dat de partijbelangen van CDA,PvdA en VVD
hoger scoren dan het belang van de Grondwet en van de democratie.
Redenen genoeg om samen met de OSF, de koepel van de onafhankelijke provinciale partijen, in 2013 te starten met regionale bijeenkomsten. Wij vrezen dat de lokale democratie
nog verder wordt uitgehold, dat lokaal bestuur meer een loket wordt voor het opvangen
van boze burgers. Voor meer informatie over de Wfpp, over de beslissing van het Gerechtshof en een reactie daarop, ga naar onze vernieuwde website www.vppg.nl.
In december komt het eerste nummer van het vernieuwde wetenschappelijke tijdschrift LOCOMOTIE van de OSF uit. Alle fractievoorzitters van lokale partijen, waarvan het adres bekend is, krijgen een exemplaar toegestuurd. Ook de lokale partijen die lid zijn van de VPPG krijgen een
exemplaar. Indien iemand van uw partij Locomotie in de toekomst zelf wenst te ontvangen, vul
dan het inschrijfformulier in. Over de samenwerking met de OSF in een volgende nieuwsbrief
meer.
Regeling vorming en scholing
De ALV van 19 mei heeft besloten om op grond van artikel 4.50 en 4.51 Awb de bezwarenprocedure te starten tegen de intrekking van de subsidieregeling vorming en scholing. Op 6 juni werd
het bezwaar ingediend, op 9 juli was de hoorzitting en bij brief van 10 september was de beslissing die luidt: ‘Naar huidig recht staat tegen een beslissing omtrent schadevergoeding enkel bezwaar en beroep open indien de oorzaak van de schade zelf een voor bezwaar en beroep vatbaar
besluit is. De beweerdelijk geleden schade is veroorzaakt door het wijzigen door de begrotingswetgever van de begrotingsstaat en het dienovereenkomstig intrekken van de Subsidieregeling
door de minister. Beide besluiten zijn algemeen verbindende voorschriften waartegen ingevolge
artikel 8:2, onderdelen a en b, Awb geen bezwaar en beroep openstaat. Ook de intrekking van
een algemeen verbindend voorschrift is niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Dit brengt met zich
dat ook de afwijzing van uw verzoek om schadevergoeding niet vatbaar is voor bezwaar en het
bezwaar derhalve niet-ontvankelijk moet worden verklaard.
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Ervenplan polder Waard Nieuwland
LADA betreurt het dat er na het afblazen
van het Wieringerrandmeer geen plan tot
stand komt waarop we als Hollands Kroon
zitten te wachten. De stevige impuls voor
landschap en toerisme blijft uit, de inbreng
van burgers en bedrijven na de oproep
door de commissie Dwarshuis was royaal
en divers maar dreigt uit te lopen op een
teleurstelling. Grootschalige oplossingen
doen geen recht aan het landschap op
Wieringen, evenmin aan de nodige werkgelegenheid. De raad blijft buitenspel.Het
zou verstandig zijn als het college de landschappelijke ontwikkeling (en de provinciale gelden die nog over zijn) weer naar de
Raad weet te trekken. Een nieuw jaar,
nieuwe kansen, zo hopen we.
Lees onze positieve reactie op het ervenplan dat begin dit jaar door enkele lokale
projectontwikkelaars naar buiten werd gebracht.

woord op het regionaal beleidsplan “De Kop op
de kaart” dat de commissie Dwarshuis onlangs
heeft opgesteld. Deze schets biedt sowieso
meer mogelijkheden dan wanneer er door een
grondruil of verkoop ruimte wordt geboden aan
een of twee agrariërs die rond Schiphol plaats
moeten maken. Met een dergelijk alternatief in
het achterhoofd reden temeer om mee te denken
met dit schetsplan.

Afgeblazen
Tijdens de openbare fractievergadering van
LADA op 15 maart j.l. in Wieringerwaard verzochten de heren Ing. H.J. Boersen van Ypelshof projectontwikkeling te Hippolytushoef en Ir.
Joost van Veen van Van den Berg Architecten te
IJsselmuiden om een toelichting te mogen geven
op een schetsplan. De polder Waard Nieuwland
is gelegen op het voormalige eiland Wieringen in
de zuidoosthoek. De gronden waren gereserveerd voor de realisering van het Wieringerrandmeer dat inmiddels is afgeblazen.

Lokaal draagvlak
Daarmee is niet alles gezegd: Met het realiseren
van een enkel erf is het landschap niet opnieuw
ingevuld. Fasering is prima, toch verdient het
aanbeveling om het landschappelijke beeld in 5
tot 10 jaar neer te zetten en de recreatieve- en
natuurwaarden zo vroeg mogelijk te realiseren.
Daarmee moet het gebied zichzelf “verkopen”,
zowel voor de huidige bewoners als voor nieuwkomers. Er dient ook zicht te zijn dat het plan
kan worden voltooid. Na de langslepende voorbereidingsfase van het Wieringerrandmeer zal
duidelijk zijn dat lokaal draagvlak van groot belang is. Overal waar nieuwe plannen worden ontwikkeld zal LADA luid en duidelijk de vraag stellen of er open en reëel overleg is gevoerd met
omwonenden en anderszins betrokkenen. Ook
de inbreng van toekomstige bewoners achten wij
van groot belang. Zelfs kunnen wij ons voorstellen dat enkele erven of delen ervan beschikbaar
zijn voor z.g. zelfbouwers. Ruimte voor eigen initiatief zal voor een deel van de toekomstige bewoners een “pioniersgevoel” moeten geven, paradoxaal genoeg, op nog geen uurtje rijden van
Amsterdam. Afgelegen en toch overal dichtbij.
>

Kleinschalig
Het realiseren van een kleinschalig landschap
met een tien tot vijftiental erven sluit ons inziens
goed aan bij het beeld van het voormalige eiland. Ook de gevarieerde invulling van de erven
en de bestemmingen van de erven met het omliggende land versterkt het beeld van Wieringen.
Wooneenheden, wooneenheden met zorg, percelen met kleinschalige (biologische) landbouw,
paarden, (klein)vee, omgeven met fiets- en wandelpaden. Het is een invulling die past op de slogans “rust en ruimte” en “kwalitatief hoogstaand
en duurzaam wonen.” Op Wieringen staat de tijd
even stil (in de goede zin des woords). Dit imago
is niet alleen belangrijk voor de bewoners, ook
toeristen zullen zich hiertoe aangesproken voelen. Een binding met de duurzame ambities van
de visserij in Den Oever kan leiden tot een meerwaarde en een herkenbaar en positief imago,
iets waar de Noordkop dringend behoefte aan
heeft. Daarmee is dit plan ook een concreet ant-
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ningen, ook nu zal in overleg met de provincie en
buurgemeenten een extra bouwcontingent in de
wacht gesleept moeten worden.

Stadse winkelen
Van een eigen voorzieningenniveau zal men
een geheel eigen beeld moeten ontwikkelen: Vis
bij de haven, groente van de lokale moestuin,
dagelijkse boodschappen uit Hippolytushoef,
Den Oever of Wieringerwerf. Voor het stadse
winkelen liggen Schagen en Hoorn op minder
dan een half uur rijden (voor zover daar behoefte
aan is). Eigen vervoer en burenhulp op het erf is
“inclusief”. De ligging zal de selectie zeker sturen. Of er voldoende behoefte is aan dergelijke
woonomgeving is zeker een vraag die aan de
orde moet komen in de volgende fase van dit
ontwerp. Zo ook de vraag hoe de extra bouwambitie kan worden binnengehaald. Het moge duidelijk zijn dat we de Kop niet op de kaart kunnen
zetten door enkel te schuiven met bouweenheden van de ene naar de andere plek binnen Hollands Kroon. Ook het eerder geplande Wieringerrandmeer was royaal omgeven met extra wo-

Samengevat:
Landschap, kleinschaligheid, impulsen voor leefbaarheid, werkgelegenheid
en toeristische
meerwaarde zijn positief.
Onzekerheden over behoefte, haalbaarheid, extra bouwmogelijkheden zullen in een vervolgfase
nader aan de orde moeten komen.
Het Polder Waard Nieuwland ervenplan dient
tijdens de behandeling van de strategische visie
aan de orde te komen als mogelijke invulling om
De Kop op de kaart te zetten.
Rob Ravensteijn,
fractievoorzitter

Bestuur en fractie wensen
u een goed en gezond 2013

openbare fractievergadering
maandag 21 januari 2013
aanvang 20.00 uur
Locatie:
Irish Cottage
Verlaat 4, 1734 JN, Oude Niedorp
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