Concept notulen ALV LADA dd 5 november2012
Locatie: “Beentjes” te Winkel
Er zijn ongeveer 25 personen aanwezig.
1. Opening
Vz opent de vergadering ten 20.05.
We staan 1 minuut stil bij het overlijden van ons lid de heer Kok uit
Kolhorn.
2. Mededelingen
Er zijn drie afwezigheidsmeldingen. De heren Brandsma , Koster en van
Essen zijn afwezig.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken
4. Vaststellen agenda.
Het punt “notulen vorige vergadering” wordt toegevoegd.
5. Bestuursverkiezing
De heren van Essen en Kerkhoven waren aftredend en herkiesbaar. Er
zijn geen tegenkandidaten gemeld. Zij zijn derhalve herkozen.
6. Verslag van de Fractie.
Rob houdt een verhaal (Tekst wordt in december door Rob aangeleverd)
• Er ontstaat een discussie over de verkoop van “overhoekjes”. Naar
verluidt zou vrijkomend geld gebruikt kunnen worden om de subsidie
pijn 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.
• Toeristenbelasting. In amendementen aangaande de begroting heeft
ook LADA gevraagd om toch toeristenbelasting in te voeren voor MOE
landers. De raad heeft zich echter gecommit om een onderzoek van
“Kompas” af te wachten. Dit moet leiden tot adviezen over het innen
per nacht (inkomsten direct) of inschrijven van deze werkers in de GBA
wat uitkeringen uit het gemeentefonds oplevert. Wordt ook vervolgd.
• 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 eea 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 eea zo goed mogelijk moeten verlopen en daarin heeft ook LADA
haar verantwoordelijkheden om eea kritisch te bewaken.
7. Notulen vorige vergadering
Rob R. wil weten hoe het met de ledenwerfactie is. Er is hierin geen
voortgang geboekt er zijn noch bij bestuur noch in de zaal ideeën over hoe
eea in het vat te gieten.
8. Verslag van het bestuur. Ebe leest een stuk voor (tekst heb ik).
• Rob dankt het bestuur voor de ontvangen steun bij de actie Nawijn
(aangifte tegen Rob voor het schenden van de vertrouwelijkheid van
een besloten raadsvergadering)
• Het bestuur heeft aangifte gedaan de CdK (Remkes) voor hetzelfde feit.
Rob is voorwaardelijk geseponeerd, echter de aangifte tegen Remkes is
niet ontvankelijk verklaard omdat de officier van Justitie er niet van
overtuigd is dat eea opzettelijk heeft plaatsgevonden. Ebe overweegt
een klacht in te dienen. Er ontstaat discussie over het voor en tegen
hiervan. Er wordt geen besluit genomen. Wordt vervolgd.
• Rob gaat in presidium en raad verder op het onderwerp in. Er zijn
raadsleden die bij Nawijn “hebben zitten stoken”. Hierdoor staan de
verhoudingen soms op scherp hetgeen het goed kunnen functioneren
van de raad zou kunnen hinderen.
9. Toekomst LADA.
Het bestuur stelt voor om – zoals thans de zaken liggen- de volgende
verkiezingen gewoon in te gaan als LADA. Wel moet getracht worden
het Helmondse model te hanteren. Dit betekent: Diverse
lijstverbindingen aangaan, als diverse partijen de verkiezingen in te
gaan maar na de verkiezingen als één fractie te acteren, je hebt dan
misschien de grootste fractie en kan dan wellicht het voortouw nemen
in de formatie. Eea ander wordt echter gedicteerd door
programmatische overeenkomsten, en niet door numerieke
overwegingen. Bij (kleinere?) verschillen spreekt hier wel het begrip
“gunnen” mee. Als je samenwerkt kan niet altijd je eigen haan koning
kraaien maar moet je partners zaken gunnen. Vooralsnog wordt
besloten het voorstel van het bestuur te hanteren. Er is nog tijd om
ons als gevolg van voorschrijdend inzicht aan te passen aan nieuwe
omstandigheden.
10. Rondvraag
• Er ontstaat nog discussie over het delegatiebesluit. Hiermee heeft
de raad verantwoordelijkheden uit handen gegeven naar het college.
Dat was alleen de bedoeling voor (bijv.) “hamerstukken, maar niet
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11.

voor grote zaken zoals het trafo station in het Veld. Geprobeerd
moet worden om eea nog te repareren. Rob gaat in het presidium
hier over praten.
Frans Lansink: We moeten de naam LADA behouden
Cees Fransen: Voor de keuze van wethouders moeten geen
partijpolitieke standpunten gelden. We moeten gewoon goede
mensen hebben.
Ebe de Noordkop gemeente gaat alleen maar geld kosten (zie
hierboven) maar gezien het feit dat eea uit het regeerakkoord komt
is het voor ons geen verkiezingsitem
Piet Stammis geeft aan dat er wel ingezet moet worden op goede
regionale samenwerking (Maar dat was ook al een prominent punt
in ons partijprogramma)
Rob dringt aan op het leggen van informele contacten met lokale
partijen in randgemeenten. Misschien kunnen we wel komen tot
een soort “denktank”
Ebe; we hebben geen basis in Anna Paulowna. Heeft iemand ideeën
hoe dat te realiseren?
Dick Kroon stelt dat er in Anna Paulowna momenteel helemaal geen
lokale partijen zijn. Het SDC had een ideologie waar wij voor de
verkiezingen niets mee konden en zijn zochten ook zelf de
samenwerking niet.
Frans L vraatg naar AB Wieringen. Peter Couwenhoven heeft wel
met hen gesproken maar er is niet veel uitgekomen.
Rob: De route voor samenwerking met lokale partijen loopt
kennelijk niet via besturen. Daar waar in de raad goed wordt
samengewerkt haken besturen af en doen niets. De route voor meer
eenheid moet dus via samenwerking met andere fracties (waarna
die fracties hun besturen aansturen) komen.
De zaal bedankt de fractie voor het vele/harde werk
Piet Stammis wil graag dat de kosten op leerlingenvervoer (door
omvallen taxicentrale Schoorl) gereduceerd kunnen worden door
samenwerkring met de (nieuwe) belbus. Ard Smit legt uit dat dit
voorlopig binnen convenanten met de belbus niet is voorzien . Het
idee kan echter altijd verder worden uitgewerkt.
Willem Kerkhoven roept om in de ALV’s minder politieke
onderwerpen naar voren te brengen De juiste weg is volgens hem
grotere deelname aan openbare fractievergaderingen en overleg
tussen bestuur en fractie. Bij deze vergadering is meer / grotere
inbreng door de steunfractie erg gewenst.

Niets verder ter tafel komende sluit de Vz de vergadering om 21.55 hr

