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Afscheid Rob Ravensteijn
van gemeenteraad en fractie
In de raadsvergadering van 25 september
werd van Rob Ravensteijn en Niels Busker
(D66) afscheid genomen. Daarbij is Rob koninklijk onderscheiden en benoemd tot lid in
de orde van Oranje-Nassau. Een waardering
voor zijn vele jaren als raadslid. In de jaren
tachtig zat hij voor de PvdA twaalf jaar in de
raad van Niedorp, gevolgd door vierenhalf
jaar LADA. Ook zijn inzet voor de culturele
stichting Niedorp en de Kop vol muziek werd
door burgemeester Nawijn genoemd.
In vergadering van bestuur en fractie op 6 oktober heeft de fractie op feestelijke wijze afscheid genomen van Rob als fractielid. Echt
afscheid? Rob zit nog barstensvol ideeën en
zal als steunlid van de fractie nauw met het
fractiewerk betrokken blijven. Er waren vriendelijke woorden. Namens het bestuur JaapJan, die ook Rob’s vrouw Marry niet vergat.
Waarderende woorden ook voor haar want zij
heeft de ruim vier jaar LADA minstens zo intensief beleefd als Rob. Een fraaie bos bloemen viel haar ten deel. Ook fractievoorzitter
Henk en wethouder Frits spraken Rob toe.
Een dinerbon, boekenbon en een fles
geestrijk vocht drukten de waardering voor het
vele werk dat Rob in LADA gestoken heeft uit.
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LADA luistert in Hippo
Op de goed bezochte openbare fractievergadering, maandag 15 september in De Harmonie, zorgden een viertal insprekers voor een levendig en goed debat. Ook de behandeling van de raadsagenda en het toegevoegde punt: delegatiebesluit bracht de tongen los. Een avond waar ook emoties
naar boven kwamen. Onder de aanwezigen ook wethouder Frits Westerkamp, die aangaf vooral
aanwezig te zijn om te luisteren.
Grijze bak
De heer van Hest, voorzitter van buurtvereniging Noordervenne, stelt dat de vereniging
door het invoeren van een sticker op de minicontainers door HVC een probleem heeft. De
grijze bak werd destijds door de gemeente
Wieringen gratis ter beschikking gesteld met
als tegenprestatie dat de vereniging de speeltuin en omliggend gebied schoon en vrij van
afval zou houden. Nu doet zich het probleem
voor dat de vereniging geen adres heeft en de
bak dreigt kwijt te raken. Navraag bij gemeente
en HVC levert niets op. De vraag is: “Hoe kunnen we de bak behouden? Geld hebben we
niet, nu de subsidies zijn gestopt. Zonder bak
kunnen we het terrein niet meer onderhouden,
verloedering is het gevolg.”
Advies: vraag een sticker aan, zonder aangeslagen te worden. Uit de zaal komt de opmerking dat er gemeenten zijn die voor verengingen grijze bakken met een geel deksel beschikbaar stellen. Westerkamp adviseert contact op te nemen met de kernbeheerder. Voor
Wieringen is dat Martijn Ot. Rob Ravensteijn
kondigt aan dat hij een burgerinitiatief aan het
ontwikkelen is met als motto: Hollands Kroon,
schoonste gemeente van Nederland.
Verder gaf de heer van Hest aan dat een bedrijf dat de veiligheidsinspecties aan de speeltoestellen verricht waarschijnlijk rekeningen indient voor werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd.

Recreatiewoningen
Het echtpaar Bak uit Westerland beheert een
klein recreatiepark dat moeilijk rendabel te exploiteren is. Zij presenteerden hun idee om er
een seniorenpark van te maken waarbij bewoners elkaar kunnen ondersteunen en hulp bieden waardoor ook de sociale contacten verbeteren. Het past goed in de visie op het sociaal
domein waarin men op elkaar aangewezen is
voor hulp voordat een beroep op de voorzieningen gedaan kan worden. Het houdt wel in dat
permanente bewoning wordt toegestaan. De
vraag aan de fractie is: Hoe staat LADA er tegenover?
Het is een sympathiek plan maar we kunnen er
nog geen antwoord op geven. Het kan meegenomen worden in de nieuw te ontwikkelen omgevingsvisie. Het advies werd gegeven om een
principeverzoek in te dienen bij het college om
de plannen nader toe te lichten.
Voor-en Vroegschoolse Educatie
Mevrouw Hendriks uitte namens de peuterspeelzalen in Hollands Kroon kritiek op het Visiedocument waarin het college de toekomst
van VVE schetst. Zij vraagt de fractie om de
visie van de gezamenlijk peuterspeelzalen, als
bijlage toegevoegd bij de behandeling van het
agendapunt, serieus te nemen. Door het wegvallen van de VVE-gelden vrezen de peuterspeelzalen faillissementen. Het collegevoorstel
om VVE te financieren binnen de kinderopvang
betekent het einde van de peuterspeelzalen, is
de stelling. Er worden twee vragen aan de fractie gesteld: Kunnen jullie het verantwoorden
om kwetsbare kinderen uit te sluiten? Kan de
kinderopvang de VVE opvangen? Frits Westerkamp geeft aan dat kinderen die VVE nodig
hebben, het ook zullen krijgen. Bovendien is
het collegevoorstel om VVE onder te brengen
bij de kinderopvang in de lijn van de wet OKE
(Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) om tot één soort voorschool te komen.
Fractie constateert dat overleg tussen peuterspeelzalen en college niet optimaal is geweest
en adviseert om voor de raadsvergadering toch
nog een keer met elkaar in gesprek te gaan.
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Campina
De heer Groot spreekt namens een groep bewoners uit Lutjewinkel, wonend aan de Mientweg, Lutjewinkelerweg en Wateringskant, over
de overlast die de vele transportbewegingen
met zware tankwagens opleveren. Een bekend
probleem. Omwonenden van de kaasfabriek
hebben schade aan hun woningen en vragen
de raad de verklaring van geen bedenkingen
voor uitbreiding van het tankpark niet af te geven. Zij vrezen een verdere toename van de
productie en daardoor meer overlast te krijgen.
Men is verbolgen over het feit dat Campina afwijkt van het geldende bestemmingsplan en
hiervoor toestemming krijgt.
>
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geregeld. In samenwerkingsverbanden heb je
een vinger in de pap.
<

Zelf hebben bewoners nimmer coulance ervaren bij plannen op eigen erf.
Fractievoorzitter Henk van Gameren geeft aan
dat we te maken hebben met een provinciaal
inpassingsplan wat betekent dat het juridisch
onmogelijk is om niet in te stemmen met de gevraagde ontheffing. Wethouder Westerkamp
beaamt dit en geeft aan dat het college ook
geen kant op kan en klem zit. Men had gedacht
aanvullende eisen te kunnen stellen, maar dat
is een misvatting.
Er moeten hier twee problemen uit elkaar gehouden worden. De uitbreiding van de installaties staan los van de hinder en schade ontstaan door de vervoersproblematiek. Daarover
moeten bewoners met Campina in gesprek
gaan om schadeloos gesteld te worden. Het
college gaat in gesprek met de directie en zal
hen op hun verantwoordelijkheid wijzen om tot
aanvaardbare oplossingen te komen.
De wethouder werd gevraagd of het niet zinvol
is om ook met de provincie te gaan praten.
De heer Groot reikte een plan aan om tot een
nieuwe ontsluiting van het terrein van Campina
te komen waarbij niet meer door de bebouwde
kom van Lutjewinkel en o ver de Wateringskant
gereden hoeft te worden. Spanningen en frustratie zitten de bewoners hoog waardoor de
discussie soms emotioneel werd.

Startersleningen
LADA is voorstander van het invoeren van startersleningen om de toegang voor lagere inkomensgroepen tot de woningmarkt makkelijker
te maken. Vooral voor jongeren kan dit een
goede opstap zijn om een woning te verwerven. Daarom heeft LADA in de raadsvergadering van dinsdag 30 september voor dit voorstel gestemd.
In de Schager Courant van donderdag 2 oktober wordt vermeld dat LADA tegen het invoeren van deze leningen is. De redactie is gevraagd het bericht te corrigeren. Dit is niet gebeurd.

Ledenvergadering

Delegatiebesluit
Vragen naar de stand van zaken rond het delegatiebesluit werden door fractievoorzitter Henk
van Gameren beantwoord. Het is in het presidium en coalitieoverleg ter sprake gebracht. In
het eerste kwartaal van volgend jaar is een
voorstel te verwachten. Tot dan is de raad bij
controversiële zaken aan zet en kan die naar
zich toe trekken. Concreet werd er gevraagd
naar wat dit betekent voor de locatie van het
transformatorstation bij 't Veld. Hier is het afwachten wat de uitspraak van de rechter wordt.

De Algemene Najaarsledenvergadering wordt
op maandag 10 november gehouden in “Het
Wapen van Wieringerwaard”. Aanvang: 20.00
uur.
De verder benodigde informatie (agenda, onderliggende stukken) wordt U tijdig toegestuurd.

Veiligheidsregio
Kritische vragen over de kosten. De landelijke
pers en onderzoeksbureaus duiden steeds dat
de Noordkop een leegloopgebied is, hoe komt
het dan dat we meer moeten betalen voor de
brandweer was een vraag. De veiligheidsregio
is groter dan de Noordkop en loopt van Castricum via Westfriesland tot Den Helder. Het is
een gemeenschappelijke regeling en dan zal je
een meerderheid moeten vinden om zaken te
veranderen. Lastige zaak. Gemeenten moeten
wettelijk een aantal zaken in gemeenschappelijke regelingen onderbrengen. Daarin is het
moeilijk grip op de kosten te krijgen. Frits Westerkamp: Gelukkig zijn er veel zaken anders
LADAnieuwsbrief 50

4

oktober 2014

uit de Nieuwsbrief van de
Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen

Plasterk doet het wéér
Opnieuw schoffeert minister Plasterk de lokale politieke partijen met zijn wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp)
De Wfpp is nog geen jaar oud en moet al aangepast worden. De Wet was al krakkemikkig en een
gatenkaas. Met deze ‘Wijziging van de Wet financiering politieke partijen voor financiële transparantie bij lokale partijen’ (<http://s.pxlmail.nl/23/2720442/39/97734/>) wordt de Wet nog een
graad slechter. Het giftenreglement vervalt. Daarvoor in de plaats komen onuitvoerbare en oncontroleerbare regels. Het lijkt er sterk op dat minister Plasterk de lokale partijen de nek wil omdraaien ter versterking van de landelijke politieke partijen in de lokale democratie.
Het wordt tijd dat de lokale partijen tot actie overgaan!
De lokale democratie is heel belangrijk en dicht bij de mensen. De inwoners van de gemeenten
hebben recht op een onafhankelijk en integer bestuur. De VPPG roept daarom alle lokale partijen
op om een sterk signaal af te geven door het sturen van een brief aan de minister en de StatenGeneraal. Deze landelijke actie heeft kans van slagen als velen van de meer dan 800 lokale partijen meedoen. De modelbrief (download<http://s.pxlmail.nl/23/2720442/39/98271/>) kan daarvoor
gebruikt worden.
Het VPPG bestuur roept u op deze brief namens úw lokale partij aan de minister en de StatenGeneraal te sturen om zo uw stem te laten horen!

VNG, een bolwerk van landelijke partijen?
Is de VNG wel de juiste organisatie voor de autonome gemeenten?
In 2011 verscheen een onderzoeksrapport van bureau Berenschot. Daarin staat onder meer geschreven:
“Vanuit de leden bezien is de VNG Haags en politiek. Dit beeld wordt gevoed doordat de topfunctionarissen van de VNG bijna allemaal prominente politici zijn van grote landelijke partijen”.
Het bestuur heeft ervaren dat voorzitter mevrouw Jorritsma (VVD) en de directieleden dhr. De
Vet (CDA) en mevr. Kriens (PvdA) bewust de waarheid ontwijken. Het stoort tevens dat de notulen van de bestuursvergaderingen geheim zijn. In bijgaand
interview (<http://s.pxlmail.
nl/23/2720442/39/98808/>) kunt u de woordelijke reacties lezen van VNG en VPPG op de vragen
van journalist Maarten Brorens.
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Hollands Kroon op weg naar “De schoonste gemeente van Nederland”
concept discussienota voor een burgerinitiatief
door: Rob Ravensteijn
Rotzooi, vies, verpauperd, niemand die dat wil. Toch dreigt dat. Daar waar dit speelt of
dreigt roept dit heftige reacties op en vooral de vraag: Hoe dit te voorkomen? Daarover
gaat deze discussienota die we voorleggen aan de bewoners en beheerders van Hollands
Kroon: burgers en bestuur.
Doelstelling:
Bewoners, ondernemers en gemeentebestuur zetten zich gezamenlijk in om tot een schone
gemeente te komen waarin het goed leven is. Onze ambitie: “Hollands Kroon, de schoonste
gemeente van Nederland”
Toelichting:
Een schone gemeente draagt bij aan de trots en zelfrespect. Inzet hiervoor kan leiden tot sociale
binding en gemeenschappelijk gevoelde verantwoordelijkheid.. De uitstraling die dat vervolgens
oplevert komt het gebied en haar burgers ten goede. De gemeente wint aan aantrekkingskracht.
Wie stuurt wie aan?
De schoonste gemeente kan het beste worden opgevat als een burgerinitiatief. Vele reeds
bestaande inspanningen willen we bundelen. Hopelijk ontstaat meerwaarde als de samenhang
beter in kaart wordt gebracht en (consumenten)gedrag en beleid beter op elkaar worden
afgestemd. Vernieuwing en vooruitgang!
Schoon:
Het begrip “schoon” zal zich niet alleen moeten richten op wat we kunnen waarnemen, de hele
keten, - van (afval)productie tot afvalverwerking - en alle partijen die daarbij een rol spelen, zal
aan bod moeten komen.
Een eerste inventarisatie van onderwerpen en gesignaleerde problemen zullen we hier
voorleggen. Vele gesprekken met burgers in de afgelopen jaren, tips, vragen en klachten liggen
hieraan ten grondslag.. Deze lijst is niet uitputtend, de analyses zijn niet definitief. Juist de brede
maatschappelijke discussie hierover moet leiden tot een beter inzicht in wat er gaande is, wat te
verbeteren valt en hoe dat gerealiseerd kan worden.
Onderwerpen:
De kern van het beleid zal zich richten op beperking van het afval, het duurzaam inzetten van
producten en materialen en het optimaal organiseren van de afvalstroom. Sommige onderwerpen
zijn direct zichtbaar in het straatbeeld, andere ondersteunen dit indirect. Een opsomming:
-

“Een beter milieu begint bij jezelf”

-

Duurzaam ondernemen, een groeisector.

-

Afval scheiden, meer dan groene en grijze bakken

-

Straatmeubilair: afvalbakken, blikvangers en overige afvalvoorzieningen

-

Gemeenschappelijke minicontainers en bedrijfscontainers. Medegebruik en kostenverdeling

-

Kringloopwinkels, glas-, papier-, textielbakken

-

Depots voor hondenpoep en uitlaatplekken: ook: paardenpoep binnen de bebouwde kom

-

Reglementering, controle en sancties
>
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-

De lokale overheid als consument en vervuiler nader beschouwd

-

Onzichtbare vervuiling: lucht, grond en water

-

De functies van openbaar groen

-

Ons rioleringssysteem, gebruik en misbruik in beeld

-

Afvaldumping door onverlaten

-

Opgeruimd staat netjes: de organisatie van complimenten per straat, buurt of
dorp werkt!

Belangrijke zaken vooraf: ( of beter als bijlage?)
Wat is (wettelijk) geregeld, welke ambities heeft de gemeente, wat doet de gemeente? wat doen
particulieren? Wat doen bedrijven? Wat doet HVC? Werkt “de markt van afvalgrondstoffen”? Een
inventarisatie van beschikbaar materiaal en verwijzingen voor de lokale situatie.
Over de grens gekeken:
: goede voorbeelden buiten de gemeente. Voorbeelden om over te nemen? Onderzoeksopdracht
vooraf.
Discussiestellingen: (worden later compleet gemaakt en vastgesteld)
1. De doelstelling kan alleen gerealiseerd worden als burger en overheid zelf overtuigd zijn van het belang en de taak- en rolverdeling. (de maatschappelijke discussie kan deze verdeling opleveren)
2. Aan de ondernemersvereniging wordt gevraagd wat ondernemers reeds doen en
wat zij extra kunnen doen om de doelstelling te realiseren.
<

Ridder Ravensteijn 'niet rancuneus'
Martijn Gijsbertsen
Winkel * Afgetreden Ladaraads-lid Rob Ravensteijn (66)
uit Winkel had 'geen gemengde gevoelens' toen hij bij zijn
afscheid door burgemeester
Jaap Nawijn koninklijk werd
onderscheiden. Nawijn deed
eerder aangifte tegen Ravensteijn wegens schending van
het ambtsgeheim. Dit omdat
de Winkeler na installatie van
de burgemeester in september 2012 liet weten dat Nawijn
niet unaniem was benoemd.
Commissaris van de (toen
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nog) Koningin Johan Remkes
suggereerde dat de voltallige
gemeenteraad met Nawijns
burgemeesterschap had ingestemd. Justitie seponeerde de
zaak tegen Ravensteijn voorwaardelijk. Ook Remkes werd
na aangifte door Lada niet
vervolgd. Ravensteijn trad terug als fractievoorzitter, toen
de partij in de coalitie terecht
kwam. Daaruit bleek dat de
kwestie hem toch niet helemaal lekker zat. „Er is wel wat
mis gegaan, daar ben ik niet
in blijven hangen", zei de
Lada-oprichter nadat hij door

7

Nawijn tot ridder in de Orde
van Oranje-Nassau was benoemd. „Rancuneus ben ik
niet, de strijdbijl is begraven.
De uitspraak van het hof Amsterdam dat de zaak tegen mij
eigenlijk niet bij justitie thuishoort, was genoeg- doening."
Ravensteijn is onderscheiden,
omdat hij zich via de Culturele
Stichting Niedorp, stichting 'De
Kop Vol Muziek' en in politieke
zin, eerst als PvdA'er en later
via Lada, jarenlang verdienstelijk heeft gemaakt voor de
samenleving.
Schager Courant
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HUP HOLLANDS KROON
Vier gemeenten in het uiterste puntje van Noord-Holland grepen de transitie naar de participatiesamenleving aan om te fuseren en de gemeentelijke organisatie compleet anders in te richten.
“Als wij onze inwoners vragen om zelfredzaam te zijn, kunnen wij toch niet achterblijven?”
tekst Ben Kuiken

patiesamenleving was een van
Gemeente
vanuit het plaatsje Anna
de aanleidingen voor de fusie
Hollands Kroon
Pau-lowna uitkijkt over de fusiegevan de vier gemeenten Wierinmeente Hollands Kroon ziet eindegen, Wieringermeer, Niedorp
loos Hollands polderlandschap
en Anna Paulowna tot de nieuvoor zich. Rechte sloten, hier en De gemeente Hollands Kroon we gemeente Hollands Kroon.
ontstond op 1 januari 2012 door
daar een huis met een plukje boeen fusie van de gemeentes "Alleen hadden wij het in 2009
men en verwoed draaiende molens Wieringen, Wieringermeer, An- al over de Participatiesain een altijd onstuimige wind. Links na Paulowna en Niedorp. De menleving, lang voordat het m
de dijk van de Waddenzee, rechts gemeente omvat 22 dorpen en 2013 in de Troonrede werd
het water van de Zijpe met nog een telt 47000 inwoners. De naam gebruikt. We zagen deze
ouderwetse molen uit de begintijd voor de nieuwe gemeente ont- maatschappelijke ontwikkeling,
van de polder. In het dorp zelf lijkt stond uit een prijsvraag onder van een terugtredende overde tijd te hebben stilgestaan; men- de inwoners en is afgeleid van heid en de burger die meer zelf
sen groeten elkaar en op woens- het gelijknamige waterschap moet doen, toen al op ons afdag is er de wekelijkse markt met dat in dit gebied tussen 1994 en komen." De vier gemeentes
de onvermijdelijke viskraam. Toch 2003 bestond.
realiseerden zich ook dat zij de
is de gemeente een van de motransities die daaruit voort zoudernste in haar soort. Jonge ouders kunnen den komen, zoals de transities in de langdurige zorg,
hun pasgeborene er bijvoorbeeld digitaal aan- nooit zelfstandig tot een goed einde zouden kunnen
geven. Of ze krijgen, als ze dat willen, de amb- brengen. "Daar moesten we meer kennis en profestenaar van de burgerlijke stand op kraamvisite. sionaliteit voor ontwikkelen. In 2010 leidde dat tot een
Ook wie een vergunning wil aanvragen voor geweldig plan en een fantastische visie en uiteindelijk
een dakkapel of het kappen van een boom, tot de nieuwe gemeente Hollands Kroon."
hoeft hier binnenkort niet langer voor naar het
gemeentehuis. Een ambtenaar komt graag bij Kronen
de aanvrager langs, neemt de situatie ter plaat- In dat plan was veel aandacht voor de zelfstandigse op en zal indien mogelijk de vergunning heid van de medewerker...
meteen verstrekken. Kijk, dat is nog eens klant- Van der Horst: "Als je van de burger vraagt om meer
gerichtheid. "Mensen willen helemaal geen ver- zelfredzaam te worden, dan kun je als gemeentelijke
gunning", zegt directeur bedrijfsvoering Anja organisatie toch niet achterblijven?" Zo bepaalt iedevan der Horst, “ze willen die dakkapel bouwen. re medewerker zelf hoe, waar en wanneer hij zijn
En wij vinden dat we er als gemeente voor on- werk invult. "We hebben overal flexplekken en iederze burgers zijn, niet andersom."
een bepaalt zei f waar en wan -neer hij werkt. Aan
verlof doen we niet, dat is je eigen verantwoordelijkParticipatiesamenleving
heid. Interesseert het mij wat of je een uurtje eerder
Dit vergt een geheel andere manier van denken bij naar huis gaat, als de resultaten maar worden gezowel gemeente ambtenaren als inwoners. Van der haald." Ook declaraties worden door het directieteam
Horst: "Vroeger wist je het als gemeenteambtenaar niet meer gefiatteerd. "We gaan uit van vertrouwen,
allemaal zo goed, jij was degene die de regels be- en daar hebben we nog geen moment spijt van gepaalde en handhaafde. En inwoners verwachtten had. Natuurrijk: als je het niet goed doet en we kovan de gemeente dat zij alles wel voor ze regelde. men erachter, dan heb je echt een groot probleem."
Maar dat kan niet meer, dat is niet meer te betalen. Om de ontwikkeling van de medewerkers te stimuleWe hebben het namelijk wel over gemeenschaps- ren, heeft de gemeente een eigen Academie opgegeld. Inwoners kunnen bovendien heel veel zelf. Je zet, de HKA. Iedere medewerker krijgt '1000 kronen'
moet er als overheid alleen zijn als het echt nodig is. per jaar om aan zijn ontwikkeling uit te geven, het
En de gemeente is er niet om een ruzie op te lossen equivalent van 1000 euro. "Dat kan van alles zijn. Als
met de buurman omdat je vindt dat die de vuilnisbak jij denkt dat een cursus fotografie goed is voor je ontte vroeg aan de weg zet." De veel genoemde partici>

Wie
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wikkeling, wie ben ik dan om te zeggen dat dat niet hoe je de resultaten van de teams gaat beoormag?" Een andere instrument om de ontwikkeling delen. "We meten al heel veel, bijvoorbeeld
van medewerkers te bevorderen is het HK Plein, een hoe snel een vraag van een inwoner wordt afsoort marktplaats voor klussen. "Als
gehandeld en of hij vriendelijk te
iemand bijvoorbeeld een presentatie
woord wordt gestaan aan de balie.
moet geven, maar hij vindt dat vreseMaar hoe maak je deze beoordelinlijk, dan kan hij de klus op het Plein HET GAAT OM DE gen inzichtelijk, zodat we ervan kunzetten. Iemand anders, die het wel
TOEGEVOEGDE nen leren en we elkaar erop gaan
leuk vindt om te doen en er ook goed WAARDE DIE JE aanspreken? Dat is nog wel een lasin is, kan dan reageren en de klus
tige. We zijn nu bezig met de ontwikHEBT VOOR DE keling van een app waarmee medeovernemen. Daarmee vang je meerdere vliegen in een klap: degene die GEMEENTE . DAN werkers elkaar en misschien wel burBOEIT EEN CV gers ons kunnen beoordelen. Maar
de klus overneemt doet wat hij leuk
vindt en kan zich daarin verder bekwahet is zoeken, iets uitproberen, daarTOCH NIET ?
men. En degene die oorspronkelijk de
van leren, erkennen als iets niet
presentatie moest geven, wordt van
werkt...' Toch worden langzaam de
een voor hem lastige klus afgeholcontouren van de nieuwe gemeente
pen en kan andere dingen gaan
zichtbaar. Van der Horst vertelt het
doen die hij wel leuk vindt"
verhaal van de medewerkers buitendienst, die
altijd gewend waren om tussen de middag hun
boterhammetje te eten op de gemeentewerf.
HK-proof
Zo probeert de gemeente vooral te kijken naar "Maar die werven zijn er niet meer, die hebben
talenten van mensen en niet naar functies. Dat we afgeschaft. De medewerkers buitendienst
gaat zelfs zo ver, dat nieuwe medewerkers niet gaan de gemeente in, om samen met de burworden aangenomen op hun cv of sollicitatie- gers onderhoud te doen. Nu stelde een van
brief, maar op hun karakter en waarden. hen voor om hun boterhammetje te eten bij een
"Iedereen die solliciteert, krijgt de kans om zich van de eenzame ouderen in de gemeente. Kijk,
te presenteren. We hebben twaalf mensen op- daar word ik zo blij van."
geleid tot selecteur. Zij kijken vooral of iemand
Lucide
past binnen onze kernwaarden. Ben je Hol<
lands Kroon-proof? Daardoor hebben we al
mensen aangenomen van wie je op basis van
hun cv nooit zou denken dat je ze zou aanne- Lucide is een nieuwe en onderscheidende uitgave over
men. Het gaat om de toegevoegde waarde die bestuur en toezicht in zorg en welzijn. Leesbaar en met
je hebt voor de gemeente. Dan boeit een cv diepgang. De uitgave heeft verbinding met sociale media.
Leden van de NVTZ en de NVZD krijgen Lucide automatoch niet?"

“

”

tisch en zonder kosten in de bus. Lucide biedt daarnaast
een kwartaaltijdschrift, waarin diepgravend wordt bericht
over de betekenis van bestuur en toezicht. Met interviews,
best practices, benchmarks en waardegestuurde verhalen
helpt Lucide helpt toezichthouders en bestuurders zich te
ontwikkelen en professionaliseren. - red. -

Momenteel experimenteert Hollands Kroon met
de eerste zelfsturende teams, die verantwoordelijk worden voor het hele proces van bijvoorbeeld de vergunningverlening. Een lastige
vraag die daarbij nog moet worden opgelost is

openbare fractievergadering
maandag 13 oktober 2014
aanvang 20.00 uur
Locatie:
Restaurant ‘t Anker
De Strook 8
1767 BW Kolhorn
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LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.
Beste Henk,
Graag wil ik nog even terug komen op ons gesprek van 25 september na afloop van de gemeenteraadsvergadering.Helaas ben ik verhinderd om op 13 oktober naar de openbare fractievergadering van LADA komen.
Het blijkt nu dat de wethouder Theo Groot in gesprek is met de Campina om de Wateringskant/
Valbrugweg als ontsluitingsweg voor de Campina te gaan gebruiken. Er komen dan verkeersremmer 's voor de fabriek en een stuw die dwingt dat de vrachtwagen 's niet meer door Lutjewinkel
kunnen. Deze z.g.oplossing is niet nieuw en geen goede oplossing. Oude wijn in nieuwe vaten!
De Wateringskant en de Valbrugweg zijn niet ingericht voor het zware vrachtverkeer van en naar
Campina.Hier wonen ook mensen en deze oplossing is in strijd met het gelijkheidsbeginsel.
De enige goede oplossing voor de inwoners van Lutjewinkel is de aanleg van een eigen ontsluitingsweg naar de kaasfabriek van Campina.
Hiervoor zijn tijdens de inspraak in de gemeenteraadsvergadering van 25 september,door de
heer Bruno Cassanelli, die avond namens bewoners twee oplossingen gepresenteerd.
Ik wil je dringend vragen om in het overleg met het college van B en W te pleiten, voor een onderzoek naar de mogelijkheid van deze ontsluitingswegen. Mogelijk kan ook de brief van 14 september 2014 van de dorpsraad Lutjewinkel aan het College van Burgemeester en Wethouders van
Hollands Kroon ter sprake komen in het overleg.
Ik hoor graag van je.
Ter informatie stuur ik je de inspraaktekst en 2 tekeningen van de ontsluitingswegen.
Met vriendelijke groet
Ineke en Piet Groot
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