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In de voorjaarsledenvergadering heeft de fractie verslag gedaan over de periode van de verkiezingen tot
oktober. Een periode die werd gedomineerd door de collegeonderhandelingen en het toetreden van LADA
tot het nieuwe college. In de periode die nu beschreven wordt heeft de fractie zich de nieuwe rol eigen
gemaakt en haar weg gevonden. Vaak niet gemakkelijk. Na een periode van aftasten binnen de coalitie is er
nu rust ontstaan en hebben de vier partijen hun rol gevonden.
Er zijn een aantal heikele zaken behandeld die in het coalitieakkoord open gelaten zijn, zoals locatie
transformatorstation en het delegatiebesluit. De voorstellen voor een regelarme APV waarmee burgemeester
Jaap Nawijn ons overviel, zorgde voor de nodige beroering. Ook de natuurontwikkeling rond een aan te
leggen waterberging in de Wieringermeer zorgde binnen LADA voor commotie. Het coalitieakkoord zegt dat
natuurontwikkeling alleen binnen de Ecologische Hoofdstructuur kan plaats vinden. De fractie heeft daarom
tegen gestemd maar wel een alternatief aangegeven. Al deze zaken worden in dit verslag toegelicht.
Belangrijk was onze eerste algemene beschouwing die integraal in dit verslag opgenomen is.
De transities in het sociaal domein vragen veel tijd en aandacht. De hervorming van de huishoudelijke hulp,
noodzakelijk door het invoeren van de nieuwe Wmo op 1 januari 2015, is in gang gezet. Dit jaar houden alle
cliënten hun hulp. De nieuwe regeling gaat 2016 in. Zij die hulp
nodig
hebben en het niet kunnen betalen, zullen dat krijgen (norm is tot 130% van de bijstandsnorm). Deze
cliënten kunnen een beroep doen op de bijzondere bijstand.
Het opstellen van een omgevingsvisie is een ander thema wat zijn aandacht vraagt. Afgewacht moet worden
hoe het experiment om de burger hier rechtstreeks bij te betrekken, uitpakt.
In deze periode hebben fractie en wethouder elkaar beter leren kennen. De fractievergaderingen waarbij
Frits altijd aanwezig was hebben wederzijds begrip en vertrouwen gebracht. Frits heeft zich de werkwijze en
standpunten van LADA eigen gemaakt en de fractie heeft van hem geleerd hoe praktisch te opereren om
zaken gedaan te krijgen. Nu is er gekozen voor een duaal vergadermodel van de fractie. Frits is aanwezig bij
vergaderingen waar de raadsagenda wordt behandeld. Daarnaast is er een vergadering waarbij alleen de
fractieleden aanwezig zijn. Deze vergadering is bedoeld om opiniërend te discussiëren over
maatschappelijke zaken waar we mee te maken krijgen zoals Windplan Wieringermeer, omgevingsvisie etc.
Het maandelijkse LADAoverleg tussen bestuur en fractie werd wederzijds vaak als niet zinvol beschouwd en
er wordt gezocht naar een andere invulling van overleg tussen fractie en bestuur. In de fractie is duidelijk
behoefte aan een heldere taakverdeling. In het discussiestuk 'LADA als organisatie. Hoe werkt dat?' heeft de
fractie daartoe voorstellen gedaan. Daarnaast constateert de fractie dat de structuur in de vereniging niet
optimaal is om goed te kunnen functioneren. Het ontbreekt aan fractieondersteuning.

De fractie vindt het oprichten van Hart voor Holland als partij die de lokale belangen bij de provincie wil
behartigen en daarom heeft meegedaan aan de Statenverkiezingen, een belangrijke ontwikkeling. Helaas
geen zetel(s) behaald. Het kwam te vroeg. Twintig lokale partijen hebben actief meegedaan, duidelijk te
weinig om een effectieve campagne te voeren die de hele provincie bestrijkt. Marinus Hovius (6), Henk van
Gameren (14) en Peter Couwenhoven (15) stonden op de kandidatenlijst en hebben campagne gevoerd.
Daarin zijn nuttige contacten gelegd die duidelijk maken dat verdergaande lokale samenwerking noodzakelijk
is.

Algemene beschouwing LADA
uitgesproken door fractievoorzitter Henk van Gameren

Voor ons ligt een meerjarenbegroting waarin bezuinigingen structureel zijn doorgevoerd. Het moet gezegd
worden: Complimenten aan de organisatie dat zij zeer efficiënt haar taken weet uit te voeren, zonder daarbij
de dienstverlening te verminderen.
Lasten niet verhoogd
Lasten zullen niet verhoogd worden en inwoners gaan een lagere rioolbelasting betalen.
Het effect van efficiënt werken heeft ook een keerzijde. De organisatie loopt nu tegen haar grenzen aan van
wat mogelijk is. En het uitvoeren van taken vergt creativiteit en zal deels ondersteund moeten worden via
inwoners participatie.
Nieuwe initiatieven krijgen een kans
Burgerparticipatie zal de komende jaren centraal staan om alles op een acceptabel niveau draaiende te
houden. Zonder nu al bedragen te noemen, vindt LADA het essentieel dat er diverse vormen van
ondersteuning komen voor groepen die vrijwillig gaan participeren binnen
onze gemeente. Pas dan kan het project burger- en arbeidsparticipatie goed slagen en blijft het
voorzieningenniveau op peil. Maar dat neemt niet weg dat mogelijk ook enkele voorzieningen tegen het licht
gehouden gaan worden en wellicht verdwijnen. Echter, nieuwe initiatieven krijgen een kans, zoals
bijvoorbeeld De Cultuurschuur.
Bemoedigende gesprekken
Er vinden momenteel bemoedigende gesprekken plaats rond de brede scholen in Hippolytushoef en
Slootdorp, zodat er voor beide dorpen een juiste locatiekeuze wordt gemaakt. Ouders en omwonenden
moeten betrokken worden bij de uitwerking van de plannen. LADA steunt de visie om toe te werken naar
Integrale Kindcentra.
Regionale samenwerking
Teleurstellend vindt LADA het dat de samenwerking binnen het RAKC is stuk gelopen. De opbouw van het
RAKC zal nu samen met Schagen voortvarend ter hand genomen moeten worden. Wij stellen regionale
samenwerking zeer op prijs en vinden dat er actief binnen de regio dient samengewerkt te worden.
Landschappelijke waarden
Als laatste staat LADA een meerjaren beleid rondom groen in de breedste zin voor. Om kaalslag van het
landschap te voorkomen is aanvullend beleid nodig. In het verleden is hier veel geld in gestoken en gezien
de landschappelijke waarden, maar ook omdat duurzaamheid een aandachtspunt is in het coalitiedocument,
is het raadzaam een meerjarenvisie te hebben omtrent onze "groene longen". En wat ons betreft gaat deze
visie veel verder dan deze raadsperiode. Een visiedocument voor zowel binnen als buiten de bebouwde
kom. LADA zal er voor pleiten een voorziening te treffen om bomen die gekapt worden te herplanten.
Ofwel: een boom voor een boom. Bij de voorjaarsnota zullen wij met een voorstel komen.

______

APV
Het voorstel om de APV grotendeels af te schaffen moet wel draagvlak hebben. Onze visie is dat het
voorgelegd moet worden in beeldvormende vergaderingen waarin de burger zijn visie kan geven. Daarna
kan er een verantwoord besluit over genomen worden. Daar was geen meerderheid voor te vinden. De
fracties hebben nu zelf commentaar ingebracht die verwerkt wordt in een nieuw op te stellen APV.
Wij vinden dat er, helaas, regels nodig zijn om onze openbare ruimte in te richten. Hufterig gedrag zal dat
niet tegengaan, maar dan is er wel een basis waarop de gemeente aangesproken kan worden om
handhavend op te treden. Het is goed om kritisch naar de APV te kijken en veel overbodige regels af te
schaffen maar dat is wat anders dan de APV uitkleden. Voorwaarde voor de fractie is dat bij het invoeren van
de compacte APV burgerbemiddeling beschikbaar is om problemen op te lossen. Daar is inmiddels aan
voldaan.

Natuurontwikkeling
Er is een gesprek geweest met wethouder Groot over de ontwikkelingen in de polder Waard Nieuwland. In
de plannen voor natuurontwikkeling en waterberging ziet de fractie kansen om ook de onlangs afgewezen
waterberging en vispaaiplaatsen in de Wieringermeer te betrekken. Door de plannen te combineren wordt
een robuust natuurproject ontwikkeld aansluitend op de ecologische hoofdstructuur en het Robbenoordbos.

Transformatorstation
De raad werd gevraagd om voor locatie 4 nabij 't Veld een verklaring van geen bezwaar af te geven, dwz
zeggen toestemming geven om hier een transformatorstation te bouwen. Het standpunt van LADA is altijd
duidelijk geweest en blijft afwijzend. In de motie uit Niedorp werd locatie 4 met steun van een deel van de
PvdA-fractie afgewezen om een trafostation te bouwen. De fractie geeft de gevraagde verklaring dus niet af.
Ook SHK bleef bij haar standpunt en weigerde eveneens op deze locatie een verklaring af te geven, evenals
Groen Links en PHK. De andere partijen stemden er wel mee in waardoor met een stemverhouding van 15
voor en 14 tegen mogelijk werd gemaakt om het trafostation op locatie 4 te bouwen.

Delegatiebesluit
In het coalitieakkoord staat dat de raad een nieuw delegatiebesluit moet vaststellen. Een uitspraak van de
afdeling bestuursrecht van de Raad van State van 27 augustus 2014 waarin het aanwijzingsbesluit van de
gemeente Smallingerland ontbindend werd verklaard, heeft tot gevolg dat ook het besluit, dat in de vorige
raadsperiode in Hollands Kroon is genomen, geen stand kon houden. Daarom komt het college met een
nieuw voorstel. Daarin staat een lijst waarin categorieën worden benoemd waarvoor geen verklaring van
geen bedenkingen hoeft te worden afgegeven.
De fractie heeft met GroenLinks een amendement ingebracht waarbij het primaat duidelijk bij raad komt te
liggen. Kern van het amendement is dat vier raadsleden het college kunnen verzoeken om ten aanzien van
een omgevingsvergunningaanvraag de raad om een verklaring van geen bedenkingen te vragen. Dit
amendement had alleen steun van de indieners. De andere partijen hebben het verworpen. (PHK was niet
aanwezig).
Het voorstel van de fractie is ambtelijk op juridische houdbaarheid getoetst. Ons amendement heeft de
werkwijze zoals die in Rotterdam gebruikt wordt als model. Dit heeft toetsing bij de Raad van State
doorstaan.
Omdat het voorstel van het college een duidelijke verbetering ten opzichte van het oude voorstel is, heeft de
fractie hier mee ingestemd.
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