Algemene beschouwing Kadernota 2016-2019
Uitgesproken door fractievoorzitter Henk van Gameren tijdens de behandeling van de concept kadernota op 23
juni
Voorzitter,
In een aantal werksessies heeft de voltallige raad deze richting gevende concept- kadernota op hoofdlijnen
samengesteld. Hierbij wil ze ook haar waardering uitspreken aan de ambtelijke organisatie voor de werkwijze
met betrekking tot deze kadernota.
In de Kadernota wordt gesteld dat het te heroverwegen valt dat het preventiebeleid tegen gebruik of misbruik
van alcohol onder jongeren niet regionaal uitgevoerd zou moeten worden, maar dat Hollands Kroon dit zelf ter
hand moet nemen om betere resultaten te boeken. LADA is daar wel een voorstander van, maar zou deze
preventie dan ook graag verbreden met voorlichting omtrent drugs. Dit omdat het vaak gaat om een
combinatie van drank en drugs.
Groen en duurzaam
Hoewel er een kwaliteitsplan is vastgesteld omtrent groen, maakt LADA zich zorgen over het beeld van het
gemeentelijk groen. Inwoners geven met regelmaat te kennen het onderhoud van de openbare ruimte in de
gemeente niet acceptabel te vinden.
Resultaten uit het programma Partners in beheer worden zichtbaar. Overdracht van onderhoud aan bewoners
in samenwerking met de kernbeheerders heeft op verschillende plaatsen goede resultaten opgeleverd. Waar
initiatieven ontstaan, zullen deze gestimuleerd en ondersteund moeten worden.
Een belangrijk en beeldbepalend onderdeel van ons landschap zijn bomen. Ook in de kernen bepalen bomen
het gezicht. Dit bomenbestand dient behouden te blijven. Wanneer kap noodzakelijk is dient vervangende
aanplant plaats te vinden. LADA komt dan ook met een motie om een voorziening herplant en onderhoud
bomen in te stellen.
Jong en Grijs
Gewezen wordt op de inzet van mantelzorgers. Op zich is deze gekozen richting niet te verwerpen, maar de druk
op een individuele mantelzorger kan extreem hoog oplopen. Wij willen dan ook aandacht om deze groep met
regelmaat te monitoren op de belasting. Dit omdat nu al signalen komen van mantelzorgers die tegen hun
grenzen aan lopen.
Hollands Kroon bevordert het in stand houden en ontwikkelen van goede educatieve voorzieningen. Scholen
ontwikkelen zich tot integrale kindcentra waar naast onderwijs, voorschool en kinderopvang allerlei sociale en
culturele activiteiten onderdak vinden.
Regionalisering
LADA onderschrijft het belang van regionale samenwerking. Deze samenwerking moet gestalte krijgen in de
Noordkop-adviesraad, zonder bevoegdheden over te dragen. Echter, de regionale samenwerking beperkt zich
niet uitsluitend tot de Noordkop, maar alle aanpalende gemeenten. Dus ook die tot het HAL gebied behoren en
West Friesland. Zoals ook in het stuk verwoord is: netwerken te vormen met omringende gemeenten.
Digitale burger

Een aandachtspunt blijft de beveiliging van gegevens van de burger. Deze zal goed geborgd moeten zijn, nu
datagegevens van de ene instantie naar de andere verzonden gaan worden. Er ligt hier een taak om toe te zien
dat de privacy niet geschaad wordt. LADA dient hiertoe een amendement in.
Kleine huishoudens
Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt nog steeds toe, wat consequenties heeft voor het
woningbouwprogramma. Ook binnen onze gemeente is dit een zorg.
In een vergrijzende maatschappij dreigt een steeds grotere groep eenzame ouderen te ontstaan. Voor hen is
huisvesting in de kernen met winkels en plaatsen waar sociale activiteiten worden aangeboden voorwaarde om
niet in een isolement te belanden.
LADA wil dan ook dat initiatieven gefaciliteerd worden om deze groep uit hun isolement te halen. Te denken
valt aan nieuwe collectieve woonvormen, zoals het thuishuis.

LADA mist in het kwadrant Lokaal/Publiek kunst en cultuur. Een kunst- en cultuurbeleid ontbreekt. In onze visie
moet de gemeente zich in zetten voor instandhouding van cultureel erfgoed. Ook stimuleert de gemeente
ontwikkelingen van lokale voorzieningen op cultureel en educatief gebied. LADA vraagt het college een
memo kunst en cultuur op te stellen.

