NIEUWSBRIEF 41

Lokaal Democratie
Alternatief Anders

december 2013

Agenda

Colofon

maandag 02 december 19.30 uur
LADA-overleg, partijkantoor

bestuur
Voorzitter
Ebe Elzinga

0224-542703

donderdag 12 december 20.00 uur
gemeenteraad, Sociaal Domein

ebe.elzinga1@planet.nl
Secretaris
Willem Kerkhoven
0224-722289

maandag 16 december 20.00 uur
openbare fractievergadering
De Harmonie, Hippolytushoef

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 19 december 20.00 uur
gemeenteraad,

maandag 27 januari 20.00 uur
openbare fractievergadering
donderdag 30 januari 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
Rob Ravensteijn lijsttrekker
Openbare ontmoeting in Anna Paulowna

redactie
p.a.couwenhoven@quicknet.nl

Fractie in Middenmeer
Zelfredzaam?
Zienswijze

www.lada2010.nl

Verordening rekenkamercommissie HK
Burgers schrijven

bank 123077966
tnv penningmeester LADA

Maatwerk of jurisprudentie?
Samen winnen: sterke buurten met sport
Raakt betaalbaarheid buitensport in gevaar?
Vergaderschema fractie 2014
Handen uit de mouwen, maar door wie?

LADAnieuwsbrief 41

1

december 2013

VAN HET BESTUUR

ROB RAVENSTEIJN LIJSTTREKKER
De goed bezochte algemene ledenvergadering heeft de eerste zes plaatsen op de kandidatenlijst
vastgesteld en het bestuur mandaat gegeven om de overige plaatsen in te vullen. Fractievoorzitter Rob Ravensteijn is opnieuw benoemd tot lijsttrekker. Door het bestuur zijn nog vier namen toegevoegd zodat de eerste tien plaatsen zijn vastgelegd. De overige plaatsen worden later ingevuld.
Krachtig lokaal alternatief
Door de aanmelding van veel nieuwe leden
heeft LADA zich kunnen versterken en verjongen. Uit de kiesvereniging SDC hebben een
groot aantal mensen zich aangemeld als lid
van LADA. LADA streeft er naar om zo veel
mogelijk mensen als lid te betrekken bij de diverse onderdelen van de lokale politiek om een
krachtig lokaal alternatief in Hollands Kroon te
zijn.
LADA zal zich als brede lokale partij blijven inzetten voor betere burgerparticipatie en vooral
voor de leefbaarheid in de vele kernen van Hollands Kroon.
Vertrek Jip Pankras
Doordat Jip Pankras zich kandidaat heeft gesteld voor de partij Senioren Hollands Kroon is
er ruimte gemaakt voor nieuwe kandidaten en
is Henk van Gameren als nummer drie op de
kieslijst is geplaatst.
De eerste 10 plaatsen op de lijst
Rob Ravensteijn (Winkel)
Ard Smit (Nieuwe Niedorp)
Henk van Gameren (Wieringerwaard)
Peter Couwenhoven (Nieuwe Niedorp)
Lida Brussaard (Winkel)
Marry Borst (Breezand)
Marinus Hovius (Hippolytushoef)
Lavinia Grooten (Slootdorp)
Nico Schilder (Winkel)
Jos Witte (Anna Paulowna)

…. Fractievoorzitter Rob Ravensteijn van
LADA is niet blij met de overstap van Pankras naar de collega-oppositiepartij. „Het is
niet leuk maar wel in goede verstandhouding gebeurd. Jip biedt met zijn overstap
LADA de mogelijkheid om te verbreden en
te verjongen. Ik had zelf gehoopt om voor 1
januari met de lokale partijen nog tot één
nieuwe partij te komen, maar dat gaat niet
lukken. Daar is het nog te vroeg voor." „Ik
vind de manier van politiek voeren van
LADA, open en transparant, nog steeds
prima", zegt Pankras. „Maar de partij is opgericht in het kader van de gemeentelijke
herindeling. Daar was ik ook geen voorstander van maar nu het gebeurd is, moeten we verder. Met mijn vertrek geef ik
LADA de ruimte om een ander profiel aan
te nemen. Ze moeten verjongen en breder
gaan zitten. En ik pas goed bij Senioren
Hollands Kroon. We zaten de afgelopen tijd
al vaak op één lijn." …..

Facebook
Wie wil een facebookpagina voor LADA opzetten en bijhouden? De pagina moet de campagne ondersteunen. Heb je interesse, neem dan
contact op met voorzitter Ebe Elzinga.

Schager Courant
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OPENBARE ONTMOETING IN ANNA PAUWLONA
Er was een probleem met de bezetting van de vergaderzalen. De toegezegde zaal 1 voor de PVL
was bezet door de commissie bezwaarschriften en de VVD nam niet gereserveerd beslag van
zaal 3 waardoor PVL-fractievoorzitter Pim de Herder naar de aan ons toegewezen zaal 2 was
doorverwezen. Besloten werd om onze vergaderingen samen te laten vallen. De beide insprekers, de heren Broersen en Heers waren gekomen voor de PVL en hadden geen bezwaar. Ook
was er geen ruimtelijk probleem omdat de belangstelling minimaal was.

Filosofie fractie:
op alle programma's evenveel bezuinigen. Is
ook in lokaaloverleg aan de orde gesteld. De
andere drie partijen zijn van mening dat welke
actie we ook ondernemen, het tegen ons
gebruikt kan worden. Indien ingediende
amendementen/moties worden aangenomen,
zit je vast aan de begroting en kan je niet meer
terug. Tegenstemmen en motiveren door
prioriteiten te stellen en politieke issues af te
geven: omdat er onevenredig in een aantal
programma's niet bezuinigd wordt, zoals in het
programma bestuur. Wij zijn van mening dat 3
wethouders met 0,8 fte
voldoende is.
Beperken adviesbureaus, efficiënter werken
door jaarlijks een slag van 4 -5 % te maken. Is
Hollands Kroon wel de goede regiegemeente
die het zegt te zijn? Hiervoor is een
gekwalificeerd personeelsbestand nodig dat
tegen lagere kosten kan functioneren door
gericht taken uit te besteden. Het is nu van
alles een beetje.
Standpunt LADA:
Sturen op de kosten waarbij doelstelling moet
zijn dat het bij de beïnvloedbare kosten 11%
oplevert.

Overhaal
De heer Broersen gaf de voortgang weer van
zijn vorig jaar gelanceerde Ervenplan, voor de
ontwikkeling van de polder WaardNieuwland.
Een van de partijen waarmee hij in gesprek is,
is Stivas. Beide partijen proberen een win-win
situatie te creëren. Binnenkort worden er
keuzes gemaakt. Gesprekken met gedeputeerde Talsma stemmen hoopvol. Er wordt gewerkt
aan een plan om een overhaal te plaatsten aan
het eind van het Wieringerrandkanaal waarmee
plezierschepen over de A7 getrokken kunnen
worden. Hiermee wordt een verbinding tot
stand gebracht tussen het Amstelmeer en het
IJsselmeer wat in feite een verbinding tussen
de Noordkop en Friesland betekent. Het plan
wordt uitgewerkt door ingenieursbureau Witteveen en Bos.
Belbus
De heer Heers gaf aan vaker langs te komen
om een kop koffie met Pim te drinken: “Anders
zit hij zo alleen.” Op de vraag of hij grieven
had: “Als ik die naar buiten moet brengen,
zitten we hier volgende week nog.” Eén wilde
hij wel toelichten. Betrokken bij de belbus
constateert hij problemen met de chauffeurs
die vanuit de ISD ingezet worden. Een mislukking. De meesten voldoen niet of hebben geen
zin om te werken. Zeggen een uur voor de
dienst af, wat veel ergernis en extra werk
oplevert. Veel allochtone chauffeurs spreken
geen Nederlands wat de, veelal oudere, passagiers vervelend vinden. Wat hem stoort is dat
er geen handhaving is bij het niet nakomen van
afspraken met de ISD gemaakt. Van de 26
beschikbaar gestelde ISD-cliënten functioneren
er slechts zes goed.

Geconstateerd wordt dat wethouder van Dijk
zich onttrekt aan een eerder gesloten
convenant met de peuterspeelzalen en dat hij
niet aanwezig was op de inspreekavond. Na
enige discussie wordt besloten het voorstel van
het college te steunen omdat er wel geld
vrijgemaakt wordt voor de opvang van kinderen
met een achterstand (VVE). Risico is dat er
leegstand komt van accommodaties en dat er
uiteindelijk personeel in de bijstand beland.
Wat is het rendement van de bezuiniging is
dan ook een relevante vraag.

Programmabegroting
Er is waardering voor de formulering van de
Algemene Beschouwingen door Rob verwoord.
Uitstekend stuk. Geen wijzigingen/aanvullingen
nodig.
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Lokale omroep. Gezien de geringe kijk-en
luisterdichtheid geen subsidiëring van de lokale
omroepen tenzij er één gefuseerde omroep
voor de hele Noordkop komt.
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FRACTIE IN MIDDENMEER
Op de openbare fractievergadering in De Meerbaak werd ingesproken door de heer Lombaard en
een afvaardiging uit de Moerbeek. Verder werden er twee brieven behandeld, over het verwijderen van lantaarnpalen tussen Zijdewind en ´t Veld en het verwijderen van een zebrapad in Wieringerwerf.

Transformatorstation
De heer Zwemmer en mevrouw Meijer gaven
een korte chronologische uiteenzetting over de
lopende zaken rond locatie B3-2, voor bewoners uit de Moerbeek en Haringhuizen onaanvaardbaar. Men voelt zich onbehoorlijk behandeld. In 't Veld heeft het twee jaar geduurd
voordat er een besluit viel om locatie 4 te verlaten: “Wij krijgen maar drie maanden de tijd. Wij
willen ook voldoende tijd krijgen om de zaak
aan te vechten. Wij willen gelijkwaardig behandeld worden!”
Zijtwende is acceptabel. ”Waarom is er geen
onderzoek gedaan naar locaties ten noorden
van het crematorium en locatie 6 bij Verlaat?”
LADA houdt vast aan de eerder ingediende
zienswijze, waarin Zijtwende als locatie aangewezen werd.

Geen gelukkige combinatie
De heer Lombaard heeft problemen met een
bouwplan bij de buren waar de gemeente niet
handhavend optreedt. Het is inmiddels onder
de rechter. Fractie kent dossier niet, kan dus
niet overzien hoe het allemaal zit. Reactie fractievoorzitter Rob Ravensteijn: “Het is vervelend
dat je als burger het gevoel hebt dat je niet gehoord wordt. Over zaken die onder de rechter
zijn doen wij geen uitspraak.” De toezegging
wordt gedaan dat het in een gesprek met de
burgemeester aan de orde gesteld zal worden.
Handhaven en de gemeente is geen gelukkige
combinatie.
Lantaarnpalen en zebrapad
Het probleem in Zijdewind met de lantaarnpalen is intern met betrokkenen besproken om tot
een oplossing met de gemeente te komen. Het
verwijderen van het zebrapad over de verbindingsweg in Wieringerwerf is voor de fractie
onbegrijpelijk en kan de veiligheid onmogelijk
ten goede komen. Uit de vergadering kwam de
suggestie: “Schilder 's nachts de witte strepen
weer op de weg en trek de zakken van de borden af. Ik wil wel eens zien wat er dan gebeurt.” Dit zijn weer voorbeelden,waar de gemeente niet in overleg treedt met de burgers
die dit aangaan. Het maakt wezenlijk deel uit
van hun woonomgeving. Burgerparticipatie,
wanneer wordt dit toegepast?? De vraag werd
gesteld of LADA dit niet eens in de raad aan de
orde moet stellen. De fractie roept burgers op
die denken vast te lopen naar LADA te komen
opdat wij iets kunnen betekenen.
LADAnieuwsbrief 41

Sociale woningbouw/huren
Toestand in Hollands Kroon is zorgelijk zoals
blijkt uit het woonlastenonderzoek door de
huurdersvereniging gehouden. Er zijn te weinig
betaalbare huurwoningen voor de laagste inkomensgroepen waar huurachterstanden oplopen
en huisuitzettingen toenemen. Woningbouwcorporaties hebben hun kerntaak om voor sociale woningbouw te zorgen, laten liggen. Er
wordt op gewezen dat in Slootdorp vrij nieuwe
huizen ver onder de prijs verkocht worden door
Wooncompagnie. Probleem is dat woningcorporaties autonoom zijn maar gemeente moet
sturen met een gedegen woonvisie.
>
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De wethouder heeft de morele plicht om de
corporaties onder druk te zetten en prestatieafspraken te maken. Er is duidelijk behoeft aan
goedkope huurwoningen. In het verlaten bejaardencomplex Winkelmade zijn veel appartementen (tijdelijk) verhuurd aan lage inkomensgroepen en starters.

Opinie
___________________________________

Zelfredzaam?

Verordening elektronische bekendmaking
Een heikel onderwerp. Er worden groepen,
vooral ouderen, uitgesloten van informatie.
Participatie wordt zo niet bevorderd. Uit een
enquête van de ouderenbonden blijkt dat 75%
van de 70plussers geen internet gebruikt.
Daarbij komt dat de gemeentelijke website niet
uitblinkt in duidelijkheid. Is niet gebruikers
vriendelijk, gebrekkige zoekfunctie. Uit de vergadering kwamen veel kritische opmerkingen,
positieve werden niet gehoord. Er zal papiereninformatie moet blijven. Met de partijen uit het
coalitie-overleg zal een motie worden ingediend.

Richard Zut
_______________________________________

*

Noordkop Gemeenten moeten vanaf
1 januari 2014 alle officiële publicaties
digitaal aanbieden. Rijksvoorschrift.
Ook in Hollands Kroon en Schagen.
Het wordt gemeenten echter niet verboden haar publicaties óók analoog te
blijven aanbieden, zoals nu in het
Schager Weekblad. Vanuit kostenoogpunt wordt dit niet gedaan. Wethouder
Sigge van der Veek (Schagen): „Het
strookt bovendien met onze visie dat
burgers zo zelfredzaam mogelijk moeten zijn." Ofwel: wie geen computer
heeft, die zorgt maar dat-ie iemand
kent die zo'n ding heeft. Leuk en aardig
allemaal, maar we moeten er wél voor
waken dat het begrip 'zelfredzaamheid'
niet te pas en te onpas wordt gebruikt
om allerlei bezuinigingen door de strot
van de bevolking te duwen.

Haven Kolhorn
Het ontbreken van de jol KH44 in de lijst vrijstellingen havengelden wordt gezien als een
stomme ambtelijke fout. Is de verordening uit
Wieringen klakkeloos overgenomen? De vraag
kwam aan de orde wat te vinden van ligplaatsen voor woonarken wat door vragensteller niet
verstandig gevonden wordt. Zorgt voor overlast
en je komt er nooit meer vanaf. Gemeente
moet investeren in toerisme, zie de nota Ruimte voor rust en dynamiek. Standpunt fractie:
laat in het kader van burgerparticipatie Kolhorn
hier zelf over beslissen.

Schager Courant

Wat verder ter tafel kwam
De ontwerpbegroting van de Regionale Uitvoeringsdienst is door de fractie kritisch ontvangen en zal niet zonder meer goedgekeurd
worden. Wat is het standpunt van LADA over
bewoning van recreatiewoningen?
Zolang er een tekort is aan betaalbare woningen voor de laagste inkomensgroepen en starters hebben wij hier begrip voor. Het is geen
ideale situatie maar mensen moeten kunnen
wonen.
<
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ZIENSWIJZE
m.b.t. het wijzigen van het bestemmingsplan
i.v.m. het transformatorstation op locatie B3-2

Hollands Kroon, 28 november 2013

Onlangs hebben SHK, LADA en PVL zich uitgesproken over het delegatiebesluit. Onze zienswijze nu sluit hier nauw op aan. Het betekent:
1: Een uitspraak doen over het wijzigen van het een bestemmingsplan is een bevoegdheid die
naar ons oordeel toehoort aan de gemeenteraad. Dat geldt zeker voor een wijziging met een grote maatschappelijke impact als deze. Alleen dan kan de raad zich tegenover burgers naar ons
oordeel behoorlijk verantwoorden. Gelet op de onlangs gehouden inventarisatie lijkt het erop dat
de kiezer zich eerst zal moeten uitspreken voordat hiervoor een raadsmeerderheid is. Recente
kritiek vanuit de burgerij (“raad is laf”) geeft aan dat de burger deze praktijk niet kan waarderen.
Dit geeft aanleiding dit bij de voltallige raad opnieuw te toetsen.
Daarnaast zijn wij het volgende van mening:
2: Eerder verklaarden wij locatie 4 ongeschikt en de locatie Zijtwende een goede locatie te vinden. Dat vinden wij nog steeds. Hiermee sloten wij aan bij de bevindingen van R. in ’t Veld. Er zijn
nadien geen nieuwe planologische inzichten op tafel gekomen. Onze voorkeur voor de locatie Zijtwende blijft daarom onveranderd positief.
3: Het vinden van een geschikte locatie is een bovenlokaal probleem en vraagt om een bovenlokale oplossing. Daaraan heeft het tot nu toe ontbroken. De gemeentegrens tussen Hollands
Kroon en Schagen werkt belemmerend. Het maakt dat oplossingen ten noorden van het crematorium en nog noordelijker ter hoogte van de Burenweg, richting kanaal niet onderzocht zijn. Ook
locaties op het grondgebied van Heerhugowaard verdienen eerst serieus bekeken te worden.
3: Een procesopmerking 1:
Als politieke partijen proberen wij telkens het belang van onze burgers een hoge prioriteit toe te
kennen in de belangenafweging. Het college heeft verzuimd zelf aan te geven waar en waarom
locatie(s) acceptabel zijn. De regierol heeft zij nooit naar zich toe getrokken.
4: Een procesopmerking 2:
De besluitvorming heeft tot nu toe te veel tijd gekost. Burgers willen duidelijkheid en hebben daar
ook recht op. Ook heeft de inzet van de verkenner, de Hr. Roel in ’t Veld een advies opgeleverd
dat met meer overtuigingskracht verdedigd had moeten worden.
5: De kwaliteit van de externe adviseurs wordt door betrokken burgers concreet op onderdelen in
twijfel getrokken. Zij wijzen o.a. op zoneringsgegevens die niet voor beide locaties worden toegepast. De brief van Ir. Elzinga en Ir. Keddeman van 12/1/2013 met daarin gespreksverslagen met
specialisten maakt duidelijk dat er technische alternatieven zijn. Sommige daarvan maken een
transformatorstation zelfs overbodig. Recent is de informatie over nog een transformatorstation in
de buurt van Middenmeer. Voor een optimaal sternetwerk en de benodigde bekabeling zijn alle
locaties in hun onderlinge posities van belang. Een visie en reactie van het college hierop ontbreekt.
Namens SHK, LADA, en PVL,
Rob Ravensteijn.
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dig inkoper is van diensten wordt steeds belangrijker omdat de gemeente zich profileert als
regiegemeente die er steeds vaker voor kiest
om diensten in te kopen (= uitbesteden) dan
zelf taken uit te voeren.
Een controle instrument dat sterk, regionaal en
onafhankelijk opereert kan ons behoeden voor
uitglijders in beleidsbeslissingen. Regiogemeenten kunnen van elkaar leren, beleid kan
beter op elkaar afgestemd worden etc. LADA
ziet een regionale rekenkamer weldegelijk als
een serieuze oplossing. Kennelijk is hiervoor
geen raadsmeerderheid. Daarom zullen we
moeten leven met de gevonden oplossing als
start. Mocht Hollands Kroon in regionaal verband: "slim samenwerken" worden uitgenodigd
om toch mee te doen met een onafhankelijke
rekenkamer dan willen wij daar serieus naar
kijken. Komend jaar willen wij de toetsingskamer kritisch volgen, niet alleen in wat ze doet,
ook wat ze nalaat te doen. Ook de vergelijking
met de werkwijze van omliggende gemeenten
kan aanleiding zijn hier volgend jaar anders
mee om te gaan dan nu. Tot zover onze toelichting.

Verordening rekenkamercommissie
Hollands Kroon

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft op
31 oktober 2013 de Verordening rekenkamercommissie Hollands Kroon vastgesteld.
Met deze verordening geeft de gemeente Hollands Kroon invulling aan de (verplichte) rekenkamerfunctie. De raad heeft gekozen voor de
inrichting van een toetsingskamer. Een rekenkamerfunctie in de vorm van een toetsingskamer houdt in dat de rekenkamer geen eigen
onderzoek uitvoert, maar bestaand onderzoek
of in samenspraak met de concerncontroller
opgezette onderzoeken naar doelmatigheid,
doeltreffendheid en rechtmatigheid van het
door het gemeentebestuur gevoerde beleid
toetst op relevantie voor de raad. De vorm die
de gemeenteraad van Hollands Kroon gekozen
heeft is betrekkelijk nieuw. De gemeenteraad
zal de gekozen werkwijze na een jaar evalueren. De verordening treedt de dag na de bekendmaking in werking. U kunt de verordening
inzien via onze website www.hollandskroon.nl.
De verordening ligt ook ter inzage in het gemeentekantoor in MFA De Ontmoeting, De
Verwachting 1 in Anna Paulowna.

Rob Ravensteijn, fractievoorzitter

Standpunt fractie
Voorzitter,
Wij zullen voor dit voorstel stemmen onder het
motto: Beter iets dan niets. Een toelichting:
De doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijke uitgaven is zeer belangrijk. Deskundigheid en onafhankelijkheid om dit te beoordelen zijn van groot belang. Dit geldt voor
het inrichten van een rekenkamer. Niet voor
niets is hiervoor een wettelijke basis. Hieraan
zijn ook kosten verbonden. Het is geen uitgemaakte zaak dat een dure opzet uiteindelijk
ook duurder zal zijn. Ook "goedkoop is duurkoop" kan aan de orde zijn. Politiek gevoelige
onderwerpen zullen niet makkelijk blootgesteld
worden aan een toets door de toetsingskamer
als dezelfde mensen ook betrokken zijn geweest bij de besluitvorming. Voorbeelden: Was
het inschakelen van verkenner Roel in t Veld
een verantwoorde investering, (€ 30.000,-) als
je ziet hoe vervolgens met de aanbeveling van
Zijtwende wordt omgegaan? Heeft de subsidie
aan Sail Den Helder zijn geld opgebracht? Dit
soort vragen zijn in de toetsingscommissie op
voorhand gevoelig en zullen niet makkelijk beoordeeld worden op rechtmatigheid en doelmatigheid. Ook de vraag of de gemeente een kunLADAnieuwsbrief 41

openbare fractievergadering
maandag 16 december 2013
aanvang 20.00 uur
Locatie:
De Harmonie
Kerkplein 1
1777 CD Hippolytushoef
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BURGERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.
Geachte bestuurders,
Met grote verontwaardiging heb ik via het NHD vernomen dat de parallelweg in Zijdewind wordt voorzien
van wegenverf. Dit is dan de “oplossing” vanwege de reconstructie van de N241, “wat nog wel 1 á 2 jaar
duurt”. Ik rij 2x in de week (`s avonds) op deze weg op weg naar mijn sport, het is zeker in deze donkere periode verschrikkelijk donker. Het is dan ook zeer teleurstellend dat de verantwoordelijke personen dit zo laten
gebeuren.
Als voorbeeld wil ik even de buitenwegen in de buurt van Anna Paulowna en Breezand geven.Op deze wegen is licht in overvloed, als ik op weg naar mijn werk gebruik maak van deze wegen. Het geeft mij dan ook
het gevoel dat iedereen buiten deze gebieden in het verdomhoekje zit en niet mee telt. Wij betalen ook belasting, dus hebben wij en onze kinderen ook recht op een duidelijke wegmarkering.
Wat jullie nu gaan doen met die wegenverf (wie dat heeft verzonnen is me een raadsel) is gewoon weggegooid geld. Besteed dat geld aan het terugplaatsen van minimaal 2 palen (de weggehaalde waren nog niet
zo slecht) zodat er in ieder geval een paar oriëntatiepunten zijn. De kabels liggen nog in de grond, dus het
kan nooit zo duur zijn als wordt aangegeven.
Het wachten is op het eerste ongeval, neemt de gemeente dan ook haar verantwoording?
Ik hoop dat de verantwoordelijke personen hun gezonde verstand gebruiken, en er op zeer korte termijn (< 2
weken) actie wordt ondernomen.
PS.
Nodig jullie hierbij dan ook uit om volgende week op een avond naar Zijdewind te komen, en dat stuk te
gaan fietsen. Verneem graag jullie voorkeursdatum
Piet van Schagen

Geachte heer Ravensteijn, Beste Rob
Hierbij vraag ik uw aandacht voor onderstaande artikel, met het verzoek om de oude situatie weer in ere te
herstellen.
Bewoners van Wieringerwerf keken wel vreemd op toen bleek dat het zebrapad tussen de Planetenlaan en
de Ovingestraat over de Verbindingweg opeens weg bleek te zijn. Ook de borden die aangaven dat daar een
zebrapad moet zijn, zijn keurig afgedekt met een plastic zak. Een bewoner die de gemeente opbelde om uitleg te vragen kreeg te horen dat het zebrapad was opgeheven en ook niet meer terug zal komen omdat er,
volgens de ambtenaar van Hollands Kroon onvoldoende gebruik van zou worden.
Of de nieuwe verkeersmaatregel de veiligheid van de bewoners ten goed komt is overigens nog maar de
vraag aangezien het zebrapad regelmatig gebruikt wordt door leerlingen van de Don Bosco school en de
Zilvermeeuw. In de buurt wonen ook grote aantallen oudere mensen, o.a in Lelypark, die niet zo snel meer
ter been zijn en ook de veiligheid van het zebrapad nemen om over te steken, al dan niet ondersteund met
een rollator.
De buurtbewoners zijn dan ook niet blij met het genomen besluit van de gemeente Hollands Kroon, ook al is
de verkeersdrukte met het sluiten van rsg Wiringherlant op de Ovingestraat uiteraard wel afgenomen. Qua
kosten is alles gewoon in de hand te houden, aangezien de verkeersborden nog wel aanwezig zijn en er
“slechts“ witte strepen op de weg geschilderd hoeven te worden.
Het college van Hollands Kroon en de gemeenteraad heeft uiteraard tot taak om de veiligheid van haar inwoners zoveel mogelijk te garanderen, of het weghalen van zebrapaden daarbij helpt durft de redactie van Hollands Kroon Plaza zich af te vragen.
Het argument dat het zebrapad niet zo vaak gebruikt wordt lijkt ook geen steekhoudend argument zeker als
je beseft waar het zebrapad aangelegd is.
Vriendelijke groet
Ruud Swagerman
Bark 41, 1771 EJ Wieringerwerf
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MAATWERK OF JURISPRUDENTIE ?
door: Petra van der Horst (programma manager Aandacht voor iedereen)

De nieuwe Wmo vraagt om een kanteling in het denken over bezwaar en beroep. Ik denk dat het instellen van een burgeradviesraad ertoe leidt dat
klachten en bezwaren minder snel gejuridificeerd worden. Mensen die hun
verhaal kunnen doen en zich gehoord voelen, denken eerder mee over oplossingen, dan mensen die zich niet gehoord voelen door de gemeente.

tief mee over de vraag of er sprake is van een
passende oplossing. En ze geeft aan de organisatie die het keukentafelgesprek voert feedback over de aanpak.

Vernieuwing
Kernbegrip in de nieuwe Wmo is 'maatwerk'.
Maar wat is maatwerk? En hoe moeten gemeenten dat maatwerk in de praktijk gaan regelen? Veel zal worden vastgelegd in de nieuwe gemeentelijke verordeningen. Maar als er
onduidelijkheid ontstaat of als mensen onverhoopt niet krijgen wat ze verwachten, ligt de
gang naar de rechter voor de hand.

Gewone burgers krijgen de kans om voor die
adviesraad hun verhaal te doen. De leden van
de adviesraad bespreken met de burger die
bezwaar of beroep wil aantekenen, hoe het
proces is verlopen en welke 'maatwerk'oplossing wordt voorgesteld. De burgeradviescommissie luistert en stelt vragen. De leden
verdiepen zich echt in de burger die een beroep doet op de Wmo. Op basis daarvan bekijken zij of die oplossing in hun ogen wel redelijk, billijk en passend is. Is de voorgestelde oplossing echt een oplossing voor de behoeften
die er zijn? Die afweging leidt uiteindelijk tot
een advies aan de gemeente en de betrokken
burger: over het proces, over de uitkomst of
over beiden.

De nieuwe Wmo biedt echter niet alleen onzekerheid, maar ook kansen om zaken te vernieuwen. Wat zou er gebeuren als we de Kanteling doortrekken naar bezwaar en beroep?
Volgens mij wordt namelijk niemand echt blij
van het juridificeren van de Wmo. Een gang
naar de rechter zet mensen tegenover elkaar;
het verhardt standpunten. Uitspraken van de
rechter kunnen ontegenzeggelijk helderheid
bieden, maar het proces er naar toe brengt
stress en spanning met zich mee. Zeker voor
de burgers die daarbij betrokken zijn.

Nadat gemeente en burger de kans hebben
gekregen om met dat advies aan de slag te
gaan, staat het de burger natuurlijk altijd vrij om
de volgende stap in een formele bezwaar- en
beroepsprocedure te zetten. Maar ik verwacht
dat het aantal procedures zal afnemen. Zo'n
zwaarwegend advies van een aantal wijze
mensen geeft de positie van de burger zo goed
weer, dat gemeente en burger op basis daarvan samen tot een oplossing zullen komen.

Communicatie
Ik denk dat veel problemen ontstaan doordat
mensen zich onvoldoende gehoord voelen.
Niet alleen tijdens het keukentafelgesprek is
goed communiceren essentieel; ook over de
eventuele beslissing na dat gesprek zal gecommuniceerd moeten worden. Dat er in die
communicatie veel mis kan gaan, is duidelijk.
Miscommunicatie leidt tot onbegrip en onvrede
en zoiets los je meestal niet op met een gang
naar de rechter. Zeker niet als die onvrede eigenlijk betrekking heeft op het hoe - het proces, de bejegening - en niet zozeer om het
wat - de uitkomst.

Kritische vragen
Natuurlijk, ik weet dat je allerlei kritische vragen
kunt stellen bij deze voorfase van bezwaar en
beroep. Bijvoorbeeld:
•

Burgeradviesraad
Waarom de nieuwe Wmo niet gebruiken om
een nieuwe vorm van bezwaar en beroep in te
voeren? Voorafgaand aan de formele juridische procedure, zie ik een rol weggelegd voor
een nieuw in te stellen burgeradviesraad. Die
burgeradviesraad denkt vanuit burgerperspecLADAnieuwsbrief 41

Worden de ambtenaren ook gehoord?
Nee, het is geen klachtencommissie.
Het gaat in eerste instantie om de ervaring van de burger over de billijkheid
van de aangeboden maatwerkoplossing.
>
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•

•

Worden de adviezen meegenomen in
de functionerings- en beoordelingsgesprekken van de ambtenaren? Nee,
daarvoor worden ze niet geschreven.
Maar het spreekt vanzelf dat ambtenaren, Wmo-loket en andere betrokkenen
wel kennis moeten nemen van de adviezen.
Kunnen leden van de Wmo-raad ook in
de burgeradviesraad zitting hebben?
Nee, mensen zitten er op persoonlijke
titel in; ze zitten er niet namens de gemeente of namens belangenorganisaties. Het zijn burgers die in gesprek
gaan met andere burgers.

Kortom, de nieuwe Wmo vraagt om een kanteling in het denken over bezwaar en beroep. Het
instellen van een burgeradviesraad leidt ertoe
dat klachten en bezwaren minder snel gejuridificeerd worden. Mensen denken eerder mee
over oplossingen als zij hun verhaal kunnen
doen en zich gehoord voelen. En, overleg levert meestal meer op voor de burger dan als hij
iets via de rechter probeert af te dwingen.
www.koepelwmoraden.nl

Samen winnen: sterke buurten met sport
Sport, hét middel voor een kerngezonde samenleving
De Nederlandse gemeente staat onder druk.
Landelijke bezuinigingen eisen hun tol, onder
andere via een lagere bijdrage aan het
Gemeentefonds, waardoor ook u de broekriem
moet aanhalen. Bovendien krijgt u als
gemeente steeds meer taken, die u moet
volbrengen met slechts een deel van de
voorheen beschikbare financiële middelen.

Ik ben ervan overtuigd dat
deze negatieve spiraal
vermeden kan worden als u
onverminderd blijf investeren
in sport. De Nederlandse verzorgingsstaat
wordt stap voor stap afgebouwd met een
toenemende aandacht voor civil society en
zelfredzaamheid. De sportvereniging is
daarbinnen een belangrijke community en
daarmee sociaal kapitaal in het sturen op het
sociale domein. Ik roep u op om te sport in te
zetten als een m iddel voor een kerngezonde
samenleving. Maak sport onderdeel van een
integrale buurtgerichte aanpak, verklein de
verschillen in sportdeelname tussen buurten en
gebruik de nauwe verbinding tussen
sportdeelname en topsport. Er is nog een
wereld te winnen als u nadrukkelijker gebruik
maakt van de kracht van de sport.

Dit alles maakt het tot een ware tour de force
om lokale publieke voorzieningen overeind te
houden: de bibliotheek, het dorpshuis en de
voetbalclub. Waar het de sport betreft is de
situatie vooral nijpend ten aanzien van het in
stand houden van de
bestaande
sportaccommodaties. Wellicht ziet u zich
gedwongen tot kunstgrepen, in de vorm van
minder onderhoud aan het doorberekenen van
meer kosten aan de (eind)gebruikers. Met als
gevolg dat de sportdeelname niet stijgt, zoals
de bedoeling is, maar juist daalt. Daarmee
dreigen u en uw collega-gemeenten in een
negatieve spiraal terecht te komen van minder
bewegen en minder gezonde levensstijl onder
uw inwoners. In het slechtste geval eindigt dit
in een afnemende veiligheid in de buurt, meer
obesitas en ee verslechteren van de
gezondheid, minder kansen op school en
minder sociale samenhang in de buurt.
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Raakt betaalbaarheid buitensporten in gevaar?
De onzekerheden zijn groot voor de sportsector, gemeenten moeten immers bezuinigen en
deze zijn vaak een grote financier van de basis
van de sport.
NOC*NSF heeft de afgelopen maanden, samen met een politieke werkgroep, hard gewerkt aan het opzetten van de Sport Campagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

de lokale sport een sterke positie voor sport
binnen de coalitie-akkoorden van gemeenten
én de bewustwording bij landelijke en lokale
partijen.
NOC*NSF heeft samen met een politieke werkgroep een E-zine ontwikkeld ‘Samen winnen;
sterke buurten met sport.’ Dit E-zine biedt inspiratie, voorbeelden en suggesties voor sport
in het verkiezingsprogramma. Ook worden er
landelijk bijeenkomsten georganiseerd en zijn
er diverse campagneteams, de Sportcampagne TeamsNL, aanwezig om zich in te zetten
voor de sport.

Verschillende gemeenten staan de komende
jaren voor een stevige opdracht: meer taken,
maar minder geld. Het zal een uitdaging zijn
om de lokale sport overeind te houden en waar
mogelijk te versterken. Bijna de helft van de
gemeenten verwacht in de komende tijd een
verhoging van de huurprijzen van de buitensportaccommodaties. De kosten voor de verenigingen zullen hoger worden, deze kosten zullen uiteindelijk doorberekend worden aan de
leden wat kan leiden tot minder sporters.
De middelen van gemeenten nemen wel af
maar er is veel ruimte voor een sportieve visie
op de toekomst van de gemeenten. Het Sportcampagne TeamNL wil gemeenten daar graag
bij adviseren. Het Sportcampagne TeamNL is
een samenwerkingsverband tussen NOC*NSF,
diverse sportbonden, Sportkracht 12 en VSG.
Dit campagne team wil in samenwerking met

Wat kan je als vertegenwoordiger van jouw
sportvereniging doen?
Ga de dialoog aan met gemeenten. Bekijk
de E-zine voor suggesties en instrumenten of
de website van NOC*NSF voor onder andere
overzichten van activiteiten, bijeenkomsten en
initiatieven vanuit het Sportcampagne TeamNL. Gebruik deze voorbeelden en succesverhalen voor jouw eigen club of gemeente. Ga de
samenwerking aan met verenigingen uit je gemeente en maak je samen sterk voor de
(lokale) sport!
www.knkv.nl
(korfbalverbond)

Vergaderschema fractie 2014

vergadering
fractie/bestuur

openbare fractie
vergadering

raadsvergadering

06-01-2014

27-01-2014

30-01-2014

10-02-2014

03-03-2014

04-03-2014

10-03-2014

24-03-2014

26-03-2013
afscheid oude raad

27-03-2014
installatie nieuwe raad

Raadsvergaderingen

aanvang 20.00 uur

Openbare fractievergaderingen
aanvang 20.00 uur
Deze worden gehouden op wisselende locaties
Beraad fractie/bestuur
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aanvang 19.30 uur
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COLUMN: handen uit de mouwen, maar door wie? : H
De gemeente doet steeds meer een beroep op haar burgers als het gaat om
uitvoeringstaken die tot voorkort bij de gemeente lagen. Door de crisis en het
terug dringen van de geldstroom vanuit de landelijke politiek richting de lagere
overheden en het steeds meer toeschuiven van taken die tot voor kort bij de
landelijke politiek lagen brengt de overheid de lager overheden in de problemen. En die problemen worden afgeschoven op de burgers.
Zo zullen (sport) verenigingen in steeds groter wordende mate een beroep
moeten doen op vrijwilligers en op de portemonnee van de burgers om nog in
stand te kunnen blijven. Oudere en hulpbehoevende burgers zullen steeds
meer een beroep moeten doen op familie ,buren of vrienden om nog een leefbaar leven te kunnen behouden. Het onderhoud van de leefomgeving wordt
steeds meer een zaak van de burger onder toezicht van de gemeente en
steeds minder van personeel wat door de gemeente betaald wordt.
En die lijst met participatie van de burgers wordt steeds langer, steeds meer
zal door de inwoners moeten worden gerealiseerd, steeds meer zal de burger
opgeroepen worden om zijn vrije tijd op te geven voor lokale belangen, steeds
minder geld zal beschikbaar worden gesteld door de lagere overheden. Op
zich niets mis mee, als er maar een evenwicht is tussen wat de gemeente van
de bewoners vraagt en wat de bevolking kan opbrengen. En daar gaat het fout.
Aan de ene kant wordt er een werkeloosheid in stand gehouden, (immers
waar de bewoners van de gemeente overheidstaken over dienen te nemen
staat de beroepsbevolking aan de kant met alle gevolgen van dien). Aan de
ander kant stellen de wethouders Lia Franken en Theo Meskers van Hollands
Kroon in een artikel van de Schager Courant , dat de Noordkop over zeven jaar
zo’n zevenduizend beroepskrachten te kort zullen komen omdat de bevolking
snel veroudert.
Dus de conclusie die ik daaruit trek is dat steeds meer ouderen de taken die de
gemeente wil laten uitvoeren door de burgers , dienen uit te voeren , of de jongere inwoners zullen geen tijd meer hebben voor een gezinsleven omdat ze
naast de overuren die ze moeten maken bij hun baas, omdat die werknemers
te kort komt ook nog eens een keer hun vrijwilligers taken dienen uit te voeren.
Kijk, dat mensen betrokken worden bij hun leefomgeving is een goede zaak,
het kan zelfs de onderlinge band tussen inwoners ten goede komen, maar er is
een eind aan de rekbaarheid van de bevolking.
En daar houd de politiek geen of te kort rekening mee. Maar ja, dat is het verschil tussen praktijk en theorie, het verschil tussen een raad die dicht bij de
mensen staat of die ver afstaat van de werkelijkheid.
Ruud Swagerman
www.hollandskroon-plaza.nl
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