VAN HET BESTUUR

DE LADA VRAAGBAAK (2)
Samenwerking en schaalvergroting
Hollands Kroon is als fusiegemeente nog maar net van start, of de eerste naden van het nieuwe pak
beginnen al te scheuren: de gemeente is te klein om het sociaal domein zelfstandig vorm te geven.
Eerder waren al taken uitbesteed aan gemeenschappelijke regelingen. De behoefte om gezamenlijk
op te trekken neemt alleen maar toe. Steeds vaker valt de norm van 100.000 inwoners als minimum
voor een gemeente. Zover is het gelukkig nog niet, heel wat inwoners hebben de vorige fusie nog
niet verwerkt. Binnenkort zal de raad zich moeten buigen over een voorstel voor een Noordkopraad.
De gemeente Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon willen tot “slim samenwerken in de Kop”
komen. LADA is wel voor “slim”. Vraag is: waarmee en onder welke omstandigheden? Klik hier en
lees verder
Wat valt er te melden vanuit ons LADA programma en de politieke praktijk?
1. Slim is alleen slim als het beter, goedkoper of sneller kan. Het voordeel of het
onontkoombare moet vooraf duidelijk zijn.
2. LADA kiest voor kleinschalig als het kan (bij voorkeur), of groot als het niet anders kan.
3. Oplossingen zijn alleen acceptabel als het leidt tot meer betrokkenheid van burgers
4. Meer betrokkenheid wordt bereikt als democratische sturing en controle goed geregeld is
5. “Oud gedoe”, bekend van vorige samenwerkingsverbanden als Het Gewest en SETA (Samen
En Toch Apart) mag zich niet herhalen. Macht, Eigen belang en Geld frustreerden toen de
voortgang. Afgevaardigden waren vertegenwoordigers van de eigen gemeente maar gingen
in de regio door in partijfracties zonder kiezersmandaat.
6. Goede oplossingen voor de regio als geheel kunnen leiden tot (financiële) nadelen van een of
meer afzonderlijke gemeenten. In een samenwerkingsverband moeten deze nadelen solidair
opgevangen worden. (voorbeeld: verplaatsen van werkgelegenheid)
Kortom: Kansen en valkuilen.
Samenwerken moet vertrouwen als belangrijkste basis hebben. Zolang er belangenverschillen zijn, is
dit moeilijk. Raadsleden kunnen maar een mandaat naar eer en geweten uitoefenen. Alleen
tegenover de kiezer uit hun eigen gemeente hoeven ze zich te verantwoorden en kan de kiezer
afrekenen. Een regioraad kan daarom hooguit een tijdelijk station zijn. Bedenk: niet alle treinen
stoppen op elk station.
Wat is wijsheid?
Wilt u reageren? Geef een reactie op deze site of stuur een mail: secretariaatlada@gmail.com In de
nieuwsbrief krijgt dit een vervolg of wij nemen contact op. Ook het bijwonen van de openbare
fractievergadering is een optie. De eerstvolgende LADA bijeenkomst is op 18 mei.
Rob Ravensteijn

