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Regiopinie

VAN HET BESTUUR

Gevraagd: bestuurskracht
Nog zes maanden en dan gaan we weer naar
de stembus. Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur is al druk met
de voorbereidingen bezig.
Er wordt een algemene ledenvergadering uitgeschreven op 28 oktober in wijksteunpunt De
Koppeling in Nieuwe Niedorp. Daarop moeten
het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst worden vastgesteld.
Om ons goed te profileren in Hollands Kroon
moeten er goede kandidaten komen buiten
Niedorp. Ook moet er een verjonging van de
lijst plaats vinden en moeten er meer vrouwen
op komen. Weet u mensen die mogelijk interesse hebben, geef dit dan door aan voorzitter
Ebe Elzinga. Bij hem kunt ook ideeën voor het
verkiezingsprogramma aanleveren.

Er verdwijnen heel wat (semi) overheidsinstellingen uit de Noordkop. En daarmee werkgelegenheid en koopkracht.
Ga er maar aan staan. De rechtbank, mogelijk
de politie en de kinderbescherming vertrekken
richting Haarlem. Dat treft in eerste instantie
Alkmaar. Maar als het daar regent, pakken zich
ook donkere wolken boven onze regio samen.
Honderden mensen zullen op kortere of langere termijn richting het zuiden van onze provincie rijden of daar zelfs een huis kopen dan wel
huren. Hebben we het nog niet over de inkopen die de instellingen bij de plaatselijke middenstand doen.
In de wandelgangen wordt verwezen naar handige politieke spelletjes door de Haarlemmers.
Hoe het ook zij, dat kan niet meer dan een halve waarheid zijn. Een oude wijsheid leert dat
als je wordt gepiepeld, je je ook laat piepelen.

De leden van SDC (Sociaal Democratisch Collectief), dat bij de vorige raadsverkiezing voor
de eerste keer deelnam en geen zetel behaalde, hebben zich beraden over hun toekomst.
Zij zijn tot de conclusie gekomen dat zelfstandig verder gaan niet zinvol is en hebben contact met ons gezocht. Dat heeft er toe geleid
dat de meeste SDC-leden lid zijn geworden
van LADA.

Het samengaan van gemeenten, zoals in onze
regio, is ook bedoeld om de bestuurskracht te
vergroten. Daarvan is tot nu toe weinig of niets
gebleken. Kan ook niet op zo'n korte termijn.
Maar de tijd gaat wel erg dringen, want de
schade loopt op.
Schager Courant

openbare fractievergadering
maandag 23 september 2013
aanvang 20.00 uur
locatie
mfa Creiler Woud
Bollenstraat 66, 1733 AK Kreileroord
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Aangifte tegen de heer Remkes in de doofpot?
Het is al weer bijna een jaar geleden dat het bestuur van LADA aangifte heeft gedaan tegen de
heer Remkes, commissaris van de Koningin in Noord-Holland wegens het wegens het schenden
van de geheimhoudingsplicht.
Aanleiding
Aanleiding was de voorwaardelijke veroordeling van de fractievoorzitter van LADA , de heer
Ravensteijn wegens het schenden van zijn geheimhoudingsplicht betreffende de stemverhouding in de besloten vergadering van de gemeenteraad.
Geheimhoudingsplicht
Het bestuur van LADA heeft gemeend deze
aangifte te doen omdat de heer Remkes als
eerste zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden door te beweren dat de burgemeester, de heer Nawijn, met unanieme instemming
was gekozen. De heer Ravensteijn heeft hierop
gereageerd en deze bewering van de heer
Remkes gecorrigeerd. Dit heeft geleid tot een
aangifte tegen de heer Ravensteijn wegens het
schenden van zijn geheimhoudingsplicht, gedaan door de burgemeester, en gevolgd door
een veroordeling.
Beklag
De aangifte tegen de heer Remkes is gedaan
op 14 september. Reeds op 30 oktober heeft
de officier van Justitie laten weten deze aangifte niet te vervolgen omdat de opmerking van
de heer Remkes gezien moest worden als een
misslag en niet als een bewuste uitspraak.
LADA was het met deze beslissing absoluut
oneens en is in beklag gegaan bij het gerechtshof in Amsterdam. De uitspraak van de heer
Remkes was letterlijk : “De vertrouwenscommissie kwam met een unanieme voordracht
wat vervolgens leidde tot unanieme besluitvorming, mooier kan het niet”
Dit kan niet uitgelegd worden als een ongelukkige verspreking. De heer Remkes is een ervaren bestuurder die weet wat hij zegt.

Doofpot
Ondanks verschillende herinneringsbrieven
aan de rechtbank is tot op heden het beklag
nog niet in behandeling genomen. Zelfs een
brief gestuurd op 29 juni j.l. door het bestuur
van LADA aan de Minister over deze zaak is
tot op heden onbeantwoord gebleven.
Hopelijk zit deze zaak niet te diep in de doofpot
anders moet het vuur onder de pot nog een
beetje worden opgestookt. Het kan toch niet zo
zijn dat we in Nederland klassejustitie terug
krijgen.

Nog niet zo lang geleden werden
politici die vrienden en familie bevoordeelden corrupt genoemd.
Tegenwoordig heet het dat ze worden betaald voor bewezen diensten.
www.stichting-jas.nl
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Verkiezingen 2014 in zicht
door: Rob Ravensteijn fractievoorzitter

De zomerstop ligt achter ons. Gelegenheid om na te denken over de maanden die voor ons liggen.
De begroting 2014 en de verkiezingen springen er natuurlijk uit. Komende begroting zal de coalitie
proberen om de bezuinigingen die er aan komen zoveel mogelijk aan het oog te onttrekken. Aan ons
om dit voor de burger juist zichtbaar te maken. De volgende nieuwsbrief daarover meer.
De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn
achter de schermen al in volle gang. Welke
doelen zouden we naar mijn mening moeten
nastreven?
• een goed programma
•

van 3 zetels nu naar 5 zetels
straks

•

van 200 leden nu naar 300 leden
straks

•

versterkte samenwerking met andere lokale partijen

•

een claim op een wethouderszetel

•

vertrouwen en bekendheid in de
hele gemeente

1: Een goed programma.
Ons bestaande programma is een goed vertrekpunt. Als nieuwe speerpunten zie ik het
kernenbeleid en de burgerparticipatie. Leefbaarheid is de kern voor de lokale politiek.
2: Van 3 zetels nu naar 5 zetels straks
Afgelopen periode hebben we moeten vaststellen dat niet kwaliteit maar macht bepalend is.
In de ogen van waarnemers is er angst voor
LADA en worden we daarom op afstand gehouden. LADA zegt waar het op staat en
neemt het op voor de positie van de burger.
Dat kan omslaan als LADA erin slaagt een
machtsfactor van betekenis te worden.
3: Van 200 leden nu naar 300 leden straks
Het merendeel van onze leden komt uit
Niedorp. Daar zijn we de grootste. Dat kan zo
blijven. In Niedorp weet men dat we meer zijn
dan een protestpartij tegen de voorgenomen
fusie. Nu weet heel Hollands Kroon dat we
daarin gelijk hebben gekregen: van de beloofde versterking bestuurskracht en het behoud
van voorzieningen of zelfs meer, komt weinig
terecht. Onze ledenwinst kan van drie kanten
komen:
• De niet-stemmers, burgers die dachten
dat het allemaal één pot nat is. Nu
weet men beter.
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•

De teleurgestelde kiezer: Den Haag
heeft geen antwoord op de crisis en
scoort keer op keer slechter dan omliggende landen. Dat kan straks lokaal
afgestraft worden.

•

Burgers buiten Niedorp. In 2011 waren
we daar nog onvoldoende bekend. Dat
ligt nu gunstiger voor ons. Onze penningmeester geeft de werving een
steuntje in de rug: wie de komende
maanden nieuw lid wordt krijgt pas in
2014 de rekening voor het lidmaatschap.

4: Versterkte samenwerking met andere lokale partijen
Het landelijke crisisbeleid zal sterk nadelig werken voor PvdA en VVD. Het CDA had lokaal bij
de vorige verkiezingen even de wind in de rug
maar valt inmiddels terug. Lokale partijen kunnen hiervan profiteren, al zullen ze duidelijk
moeten maken dat SAMEN STERK ook lokaal
geldt. De beste optie hiervoor is een gezamenlijke lijst. Hiervoor is geen draagvlak. Toch blijft
er genoeg over: behoud van eigen partijnamen
maar met de schouders aaneen.
>
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Na de verkiezingen één fractie. Een deel van
het programma gemeenschappelijk? Gemeenschappelijke wethouders?
De gesprekken
hierover zijn aan de komende fracties en besturen.

Motorcrossen in Hollands Kroon

5: Een claim op een wethouderszetel. De
verkiezingsuitslag zal dit moeten rechtvaardigen. Nu al kunnen we er rekening mee houden
bij het vaststellen van een realistisch programma. LADA- kandidaten zijn democraat in hart
en nieren, sociaal en sober. Bij voorkeur
woonachtig in de gemeente en staan niet op de
kandidatenlijst.
6: Vertrouwen en bekendheid in de hele gemeente
Hieraan zullen we gezamenlijk moeten werken.
Fractie, bestuur en vooral ALLE leden. De
grootste worden vraagt om een campagne van
6-8 weken, zo leerden we direct na de oprichting van LADA. Zo’n explosie aan enthousiasme en groeikracht is wederom mogelijk. Ik ga
ervoor, jullie ook?
<

Dat moet onder voorwaarden kunnen, er is
plaats genoeg in de gemeente.
86.94%
Nee, dat lijkt mij niets.
13.25%
Aantal stemmen: 1072
poll www. HollandsKroon Nieuws.nl

Gemeenteraad blijft even groot
Den Haag - Met een ruime meerderheid
is het plan om gemeenteraden te verkleinen door de Eerste Kamer verworpen.
Alleen VVD en 50plus stemden voor het
idee. De zogenoemde dualiseringscorrectie
is daarmee van de baan.
De belangrijkste reden om er niet mee door
te gaan, komt voort uit de nieuwe taken
voor gemeenten. Verder nemen het aantal
raadsleden toch al af door herindelingen.
Punt is nog wel dat het kabinet hiermee 18
miljoen euro wil bezuinigen.
Ook ligt er nog een plan om het aantal leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten met een vierde te verminderen, wat de
handen van belangenorganisatie IPO niet
op elkaar krijgt. De democratische vertegenwoordiging zou onder druk staan, stelt
de koepel in een brief aan de tweede Kamer.
www.nu.nl
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De droom van Nawijn

In De Telegraaf van 24 juni wordt in het Stan Huygens Journaal verslaggedaan van Sail
Den Helder. Daaruit onderstaande passage.
Burgemeester Jaap Nawijn van Hollands Kroon (600 km2 in de Kop van Noord-Holland
met 22 dorpen) die zijn echtgenoot Huib van Santen, die directeur is van CareClowns,
had meegenomen, kwam met een opvallend nieuwtje. „We gooien de hele ambtelijke
organisatie op zijn kop. Over een jaar wil ik het gemeentehuis sluiten. Alles moet dan
digitaal gebeuren. En de ambtenaren gaan huisbezoeken doen, bijvoorbeeld een geboorteaangifte opnemen bij iemand thuis. Ook na zeven uur, als het niet anders uitkomt.
We laten nu zes stagiaires de dikke raadsvoorstellen aanpakken. We willen die terugbrengen tot YouTube filmpjes van drie minuten. Ook mogen de ambtenaren zelf bepalen hoe ze hun 1000 euro voor een opleiding willen besteden. We geven iedereen zijn of
haar eigen verantwoordelijkheid. Bij ons gaat het om het resultaat. Te snel wordt altijd
gezegd: het kan niet. Wij willen een andere benadering: ja het kan, tenzij", klonk het enthousiast.

De fractie heeft hierover vragen gesteld.
Over de toekomst van het gemeentehuis: In de Telegraaf van 24/6 lezen we een citaat
van Burgemeester Jaap Nawijn: “We gooien de hele ambtelijke organisatie op zijn kop.
Over een jaar wil ik het gemeentehuis sluiten.” Na de recente uitbreiding van het gemeentehuis Niedorp (2008, bijna 1 miljoen), het streven van de stuurgroep naar concentratie
van de ambtelijke organisatie met tijdelijke huisvesting (2011, half miljoen), herinrichting
van dependance Hollands Kroon (2011, half miljoen), aanpassing raadszaal en publieke
ruimte (2012/13 enkele tonnen) komt dit vreemd en verkwistend over.
Vragen in dit verband:
• Is de burgemeester c.q. het college bevoegd tot het nemen van een dergelijk besluit?
• Zo ja, op grond waarvan? Zo nee,
• Heeft de raad hierover op enig moment een besluit genomen, dan wel aanleiding gegeven een dergelijke weg in te slaan?
• Vloeit het voornemen tot sluiting van het gemeentehuis voort uit de onlangs vastgestelde Kadernota Accommodatiebeleid?
• Als het gemeentehuis zou komen te vervallen, denkt het college dan aan herbestemmen of aan sloop?
• Indien herbestemmen: Zijn hiervoor gegadigden in beeld en leidt dit tot leegstand elders?
• Wat zijn de financiële gevolgen van “het op zijn kop gooien van de hele ambtelijke organisatie”?
• Zijn er nog andere gevolgen (positief en negatief)?
Het antwoord op alle vragen is steeds : “Er is geen besluit”.
Conclusie moet zijn dat er geweigerd wordt om de vragen concreet te beantwoorden.
>
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De beantwoording door de burgemeester wordt begeleid met onderstaande tekst.
Toekomst gemeentehuis
Antwoord:
Uit uw vragen maken wij op dat u de berichtgeving in De Telegraaf voor feitelijk aanneemt.
De uitspraken van de burgemeester zijn echter niet geheel correct en in de juiste context weergegeven. De burgemeester heeft in een (terloops) vraaggesprek gemeld dat hij trots is op de organisatie die volop in beweging is en hij heeft gezegd dat ontwikkelingen niet stilstaan.
Hollands Kroon wil een moderne effectieve organisatie zijn waar concepten als het Nieuwe Werken worden toegepast en waar wordt gestreefd naar een optimale (digitale) dienstverlening. De
burgemeester heeft daarbij aangegeven dat hij verwacht dat de structuur en organisatievorm ruim
anderhalf jaar na de fusiedatum daarom niet de definitieve zijn. De bezuinigingen op formatieposten (zoals in de meerjarenbegroting is vastgesteld) en organisatie-ontwikkelingen hebben hier immers de komende periode ook nog grote invloed op. De kans is wat de burgemeester betreft dan
ook aanwezig dat de organisatiestructuur er over enige tijd anders uitziet.
De burgemeester heeft in het gesprek gememoreerd dat het daarom heel wel mogelijk is dat we
in de (nabije) toekomst nog maar 1 locatie nodig hebben voor de gemeentelijke organisatie.
<

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

Aan de gekozen gemeenteraadsleden van Hollands Kroon.
Geachte volksvertegenwoordiger,
Ter informatie stuur ik u een afschrift van een artikeltje dat ik heb aangeboden aan de Wieringer
Courant / Wieringermeerbode. Lezing ervan zal u duidelijk maken dat ik uitermate ontevreden
ben over het beleid van de gemeente met betrekking tot de leefbaarheid. De bibliotheken
worden langzaam maar zeker afgebouwd, sportaccommodaties moeten tot het minimum beperkt
worden, de groenvoorziening moet zo veel mogelijk door de bewoners zelf worden verzorgd en
nu dan blijkt het schoolzwemmen te zijn afgeschaft. De volgende stap is voorspelbaar.
Wie zijn oor te luister heeft gelegd, weet dat ik niet de enige ben die kritisch staat tegenover de
afkalvingspolitiek. Er zal best bezuinigd moeten worden, maar daarvoor zullen er ook best andere mogelijkheden zijn.
Ik hoop dat u mijn noodkreet ter harte neemt.
Met achting en vriendelijke groet,
Hans van der Veen
Gemeenelandsweg 17 C
1777 NN Hippolytushoef.
>
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Schoolzwemmen
Een paar weken geleden zei Jacco Verhaeren – Nederlands meest succesvolle zwemtrainer
sinds Jan Stender – tegen een verslaggever dat kinderen in ons land beter maar borstcrawl kunnen leren dan schoolslag. Daarin had hij géén gelijk, maar dat doet er nu even niet toe. Jacco
danste met zijn statement om de hete brei heen: het gaat er in ons waterland niet om HOE kinderen zwemmen, maar DAT zij het doen.
Al vóór onze jaartelling zei men van een mislukte Griek: “Hij kan lezen noch zwemmen”. Ze bedoelden daarmee niet dat je krantenkoppen moest kunnen lezen en een kikkerslootje moest kunnen overzwemmen; je moest Aesopus en Homerus kunnen lezen en je moest van eiland naar eiland kunnen zwemmen! Wie niet kon zwemmen was een ongelukkig mens. Blessures komen er
in de zwemsport niet voor en als je bij een andere bezigheid een blessure oploopt, dan kun je in
het water nog heel veel doen. Ik zou u lang kunnen bezighouden met de voordelen van zwemmen
in het algemeen en nog langer met de voordelen van het schoolzwemmen in het bijzonder.
Als we ervan uitgaan dat het LEREN zwemmen een taak voor de ouders is en niet van de overheid (waarom leren rekenen dan wel?) dan nog blijft het schoolzwemmen uitermate belangrijk als
vorm van natte gymnastiek. In al zijn wijsheid (?) heeft het gemeentebestuur van Hollands Kroon
het echter afgeschaft, althans de “subsidie” voor het schoolzwemmen is afgeschaft. Een vreemde
naam. De subsidie voor de bibliotheken is al afgeschaft, de subsidie voor het groenonderhoud zal
binnenkort worden afgeschaft, evenals de subsidie voor het wegenonderhoud; misschien moet
worden overwogen om de subsidie voor het college van B&W af te schaffen. Heren bestuurders
(?), raadpleegt u eens het woordenboek: het schoolzwemmen betaal je niet met een “subsidie”,
het zijn reguliere kosten voor de overheid, die lang niet zo hoog zijn maar geen grammetje minder
zwaar wegen dan al die andere kosten die de overheid moet maken. Zoals de burger verplicht is
belasting af te dragen, is de overheid verplicht om daar iets tegenover te stellen, ook een gemeentelijke overheid. U wist dat niet?
Schoolzwemmen is een verworvenheid uit de 60’er jaren van de vorige eeuw, een tijd toen we het
echt nog niet zo breed hadden. Onze (groot)ouders hebben ervoor gevochten om de kinderen uit
de hoogste klassen van het toen nog lager onderwijs een half uur in de week te laten zwemmen,
niet primair om te LEREN ZWEMMEN, maar om BETER te LEREN ZWEMMEN. Leren zwemmen
moeten kinderen als ze 5 of 6 jaar zijn, beter leren zwemmen kan het beste als ze 10 à 12 jaar
zijn. Mooi meegenomen is om kinderen die dan nog niet kunnen zwemmen, dat in korte tijd te leren. Bij het verlaten van de basisschool kan ieder kind dan lezen en zwemmen, de meesten zullen het zelfs aardig goed kunnen.
Kinderen die een A diploma hebben gehaald, komen alleen nog in een zwembad als er een hittegolf heerst, kinderen die beter hebben leren zwemmen, komen er regelmatig terug en ... zijn gezonder! Dat gezonder maken van de bevolking mag de overheid best een paar centen kosten.
Bovendien vaart het zwembad, dus de gemeente, er wel bij: de oudere jeugd en volwassenen zullen meer BLIJVEN zwemmen.
Het gemeentebestuur van Hollands Kroon heeft men dat allemaal niet begrepen. Hollands Kroon
wordt zo langzamerhand een gemeente waar niemand meer wil wonen, waar alleen nog ouderen
blijven, veroordeeld zijn om te blijven, omdat ze hun huis aan de straatstenen niet kwijt kunnen.
Geweldig! met zo’n gemeentebestuur. Lang leve de volgende fusie.
<
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