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VAN HET BESTUUR

Politiek op reces?
Afgelopen donderdag is voor de lokale politiek het reces aangebroken. Voor
de een ruimte om er eens lekker tussenuit te gaan, voor de ander tijd om pot
en verfkwast ter hand te nemen, de schoffel of om een evenement te bezoeken. Niet voor iedereen. Van de burgers gaat 25% er niet op uit. Voor zover
er sprake is van vakantiegeld wordt dat besteed aan meer urgente zaken in
het huishouden of het aflossen van ontstane schulden. Even op adem komen
en afstand nemen is goed. Het geeft ook ruimte om na te denken over nieuwe kwesties die zich aandienen. Ik noem er een paar.
gernis is vaak gehoord: veel zoeken, weinig
vinden. Welke verbeteringen heeft de gemeente zelf voor ogen? Ook dit is niet te vinden. Dat
maakt het lastig. Mijn tip: ga in overleg met de
VNG en bepleit een model voor alle gemeenten. Moet te doen zijn en vooral: maakt de
website goedkoper.

Windmolenbelasting
Gemeenten krijgen nieuwe mogelijkheden om
lokale belastingen te heffen. Daar zitten we niet
echt op te wachten. De belastingdruk moet niet
verder omhoog. Maar als we met iets nieuws
mogen komen is het misschien een idee om
“windmolenbelasting” te introduceren. Eigenaren van windmolens laten betalen voor het benutten van de wind. Noem het een schaderegeling voor verstoring van het landschap en
alle gevolgen. Het biedt kansen. Niet meer afhankelijk van de bereidheid. Gewoon het tarief
vaststellen en met de opbrengst de schade
herstellen. Om over na te denken.

Lokale samenleving
Als ik onderweg ben probeer ik vaak in gesprek
te raken met mensen over de lokale samenleving. Het komt vaak tot interessante uitwisselingen en ideeën. Ik kan u aanraden dat ook
eens te proberen. In de nieuwsbrief is ruimte
voor die uitwisseling. Schrijf het ons. Doe het
vooral ontspannen en als het te warm wordt,
zoek dan de verkoeling onder een boom (wordt
steeds lastiger in Hollands Kroon als de gemeente niet herplant). Hoe pakt men dat elders aan?

Nieuwe website
Ander punt: gemeente roept burgers op om
tips aan te leveren voor de nieuwe website.
Geen enkel bericht gelezen waarom deze aan
vervanging toe is. Had wel netjes geweest. Een
website bouwen kost een hoop geld, ons geld.
Blijkt vooral voor niets te zijn geweest. De er-

Rob Ravensteijn

Oeverse vuurtoren hóeft niet te verhuizen
Schager Courant, 02-07-2015

Martijn Cijsbertsen
Den Oever #De vuurtoren bij de Afsluitdijk in Den Oever hoeft niet te verhuizen.
Dat blijkt uit navraag door Hollands Kroon bij Rijkswaterstaat na vragen gesteld
door LADA-raadslid Henk-Jan Wittink.
Eerder ging de gemeente er vanuit dat het monumentale, gietijzeren lichtbaken uit
1885 moest wijken vanwege werkzaamheden aan de dijk.
Inwoners van Den Oever werden vervolgens opgeroepen te stemmen op een nieuwe plek waar de vuurtoren moest worden herplaatst.
Oostkade
De keuze uit vier opties viel begin dit jaar op de Oostkade in de Noorderhaven,
aan de overkant van de Oeverse visafslag.
Zestig procent van de ruim vijfhonderd deelnemers aan een enquête op internet
vond dat de beste locatie. Nu blijkt dat verplaatsing niet strikt noodzakelijk is,
gaat Holland Kroon na de zomer een nieuwe poll uitschrijven.
De keuze waar de vuurtoren moet komen, blijft ditmaal beperkt tot twee plekken:
handhaving langs de Afsluitdijk of toch verhuizen naar de Oostkade.
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een stichting en moet het zelf met HVC regelen. Een gesprek met kernbeheerder Donja
Wagenaar heeft geen oplossing opgeleverd.

LADA bezoekt participatieproject
Het herfstachtige weer op dinsdag 23 juni kon
bestuur en fractie van LADA er niet van weerhouden naar buiten te trekken. In Hippolytushoef werd een bezoek gebracht aan het Kooibos. Burgerkracht kan leiden tot grootse zaken,
zo bleek. De voormalige eendenkooi lokt niet
alleen eenden en meerkoeten, ook voor wandelaars, kinderfeestjes en picknicks is er plek.
Trouwlustigen hebben zich hier weer vertoond
voor foto's. Het nieuwe hotel is alleen geschikt
voor insecten.

Kiesdrempel
Frans Lansink vind het invoeren van een kiesdrempel een goede zaak. Er zijn te veel
(kleine) partijen in gemeenteraden en Tweede
Kamer. Door het terugdringen van het aantal
partijen verwacht hij een beter functioneren van
raden en Kamer. Fractie vindt het geen goed
idee. Het staat haaks op de LADA-visie van
democratie en participatie.
Noordkopraad
Fractie wil geen nieuwe bestuurslaag, die bovendien benoemd word. Kiezer heeft er geen
zeggenschap over. Bestaande samenwerkingsverbanden verbeteren. Samenwerken niet
beperken tot de vier Noordkopgemeenten maar
nadrukkelijk ook kijken naar West-Friesland.

LADA liet zich rondleiden door enkele vrijwilligers van het eerste uur. Een bloemetje en een
envelop met een inhoud van € 100,- voor het
project viel hun ten deel. Sponsoring is welkom
voor de vele plannen die nog in het vat zitten.
Een stichting is in voorbereiding. Participatie is
ook plezier en zingeving.

Kadernota
LADA komt met een motie voorziening boomonderhoud om herplant van gekapte bomen
mogelijk te maken. Het kan gefinancierd worden uit de opbrengsten van de verkoop snippergroen.
Kunst en cultuur moet een plaats in de kadernota krijgen. André Lont van museum Jan Lont
zal met een voorstel komen om kunstuitleen tot
stand te brengen.
Speelveldje Slootdorp
Dit is verdwenen. Overlast zou de oorzaak zijn.
Het is de bedoeling dat de locatie Regenboog
een speeltuin of iets dergelijks zal worden. Geadviseerd wordt om contact op te nemen met
kernbeheerder Martijn Ott.
Voorzitter rob Ravensteijn overhandigt de cheque en bloemen aan Ester ten Brinke en Arjan Schra

Watertoerisme
Frans Lansink vraagt meer aandacht voor
kleinschalig watertoerisme. Hij schetst een
sloepennetwerk . Gesprekken met Hoogheemraadschap leveren niet veel op. Frans zegt toe
een memo te schrijven.

Openbare fractievergadering
De vergadering op 15 juni stond gepland in Het
Wapen van Wieringerwaard waar de deur gesloten bleef en wij uitweken naar het gemeentehuis. Eigenaar Ton de Klein heeft oprechte
excuses aangeboden.

Rectificatie
In de vorige Nieuwsbrief is in het verslag over
het doelgroepenvervoer een verkeerde interpretatie gegeven aan de woorden van wethouder Westerkamp. Hij gaf de heer Heneweer
niet het advies om bij de provincie een pilot
aan te vragen maar bracht naar voren dat de
provincie de gemeenten had benaderd of zij
aan een pilot wilden meewerken. Zijn advies
was dat de heer Heneweer contact daarover
met de gemeente moest opnemen.

Afvalcontainers
De grijze afvalcontainer op Natuurzwembad 't
Petje in Zijdewind wordt niet meer geleegd
door HVC. Theo Moras brengt dit onder de
aandacht en vind het maar een onzinnige zaak.
Hij krijgt het bij HVC niet voor elkaar om de
container te laten legen. Het natuurzwembad is
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UIT DE FRACTIE

In juni twee belangrijke zaken op de agenda. De Kadernota waarvoor meerdere vergaderingen
zijn gebruikt en het voorstel om een Noordkopraad in te stellen. Ook kregen we te maken met het
sluiten van twee openbare scholen. De Boet in ‘t Veld en De Dentele in Westerland. De Boet fuseert met Jenaplanschool De keerkring in Schagen. De Dentele moet worden gesloten omdat er
met ingang van het nieuwe schooljaar nog maar tien leerlingen staan ingeschreven doordat ouders uit onvrede met door Surplus gevoerde beleid massaal kinderen van de school haalden. De
fractie heeft per brief de Raad van Toezicht van surplus om een onderzoek gevraagd.
Noordkopraad
Het voorstel om een Noordkopraad in te stellen
waaraan de vier gemeenteraden bevoegdheden zouden overdragen is met grote meerderheid verworpen. Voor LADA was dat onbespreekbaar. Het zou een extra bestuurslaag
betekenen die benoemd zou worden en niet
gekozen. Fractievoorzitter Henk van Gameren
zei daar het volgende over:
“Voor LADA is het overdragen van bevoegdheden onbespreekbaar, omdat hiermee een extra
bestuurslaag wordt gecreëerd. Het voorstel zou
zich dan ook moeten beperken tot de adviserende rol richting de vier gemeenteraden, die
uiteindelijk eindverantwoordelijk moeten blijven.
Ook gaat het voorstel voorbij aan de ingezette
bestuurscultuur van Hollands Kroon, namelijk
de burgerparticipatie. Want daar waar een verder gaande bestuurssamenwerking wordt ingezet, is het noodzakelijk de inwoner hierbij te
betrekken.”
Het leidde tot een amendement waarin de fractie aangaf de bestaande samenwerking tussen
de vier kopgemeenten te willen intensiveren in
de vorm van een adviesraad, het NoordkopBeraad. Na een jaar wordt er geëvalueerd hoe
verder te gaan waarbij de inwoners betrokken
moeten worden en naar hun mening wordt gevraagd.

ken bij de besluitvorming. Met de Noordkopraad wordt een extra bestuurslaag ingesteld
waar de kiezer geen invloed op heeft. Het is
geen gekozen maar benoemde raad waar de
kiezer geen enkele invloed op kan uitoefenen.
Ons amendement was een aanscherping op
het amendement dat door CDA, VVD, SHK een
D66 was ingediend. Ook GroenLinks diende
een amendement in dat vergelijkbaar was met
ons amendement. In een schorsing werden de
amendementen in elkaar geschoven en werd
met alleen de PvdA tegen aangenomen.
Dit amendement vindt u integraal in de Nieuwsbrief.

De toelichting op dit amendement:
LADA onderschrijft het belang van samenwerking in de regio. Dat gebeurt op veel terreinen.
Deze samenwerking intensiveren in een
Noordkopberaad om gemeenschappelijke belangen te verwezenlijken is de weg die LADA
voorstaat. Daarbij blijven de gemeenteraden de
regie behouden. Na een jaar hel werken met
het NoordkopBeraad evalueren. Daarbij is het
belangrijk om de mening van onze inwoners
over deze samenwerking te kennen en deze bij
de evaluatie te betrekken.
Het voorliggende voorstel tot instelling van een
Noordkopraad, waarbij bevoegdheden van de
rader worden overgedragen, strookt niet met
het participatiebeleid waarvan een van de doelstellingen is inwoners meer en beter te betrekLADAnieuwsbrief 58

Kadernota
Dit jaar een nieuwe werkwijze om de kadernota
vast te stellen. In vier sessie heeft de raad zich
er mee bezig gehouden waarna in de vergadering van 23 juni het concept behandeld werd. In
een algemene beschouwing gaven de fracties
hun visie op de kadernota en ontwikkelingen
tot 2016. Ondanks de intensieve voorbereiding
en dat de kadernota echt een stuk van de raad
is, kwamen er veel amendementen en enkele
moties. De fractie beperkte zich tot enkele
amendementen waarin tekst werd aangescherpt. Samen met de ChristenUnie werd een
amendement ingediend waarin benadrukt werd
dat bij de vele gegevens die in digitale dossiers
opgeslagen worden een goede beveiliging het
>
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uitgangspunt moet zijn om de privacy te waarborgen. Leidend zijn en blijven de privacy wet–
en regelgeving. Dit amendement werd met grote meerderheid aangenomen. Alleen het CDA
stemde tegen.
Een tweede amendement door ons ingediend
heeft kunst en cultuur duidelijk in de kadernota
benoemd. De strekking van het amendement
is:
Een duidelijk kunst- en cultuurbeleid ontbreekt.
Om daartoe een aanzet te geven komt het college met een memo kunst en cultuur die als
basis dient om verder beleid te ontwikkelen.Bij
het ontwikkelen van deze memo is het betrekken van inwoners, historische– en culturele
verengingen/stichtingen een goede insteek.
Met alleen de VVD tegen werd het met grote
meerderheid aanvaard.
Onze motie om een reserve herplant bomen in
te stellen haalde het niet. De motie werd mede
ondertekent door PvdA, D66, GL en CU en ook
gesteund door PHK. Onze coalitiepartners
CDA, VVD en SHK stemden tegen de motie
waarmee hij werd verworpen met 14 stemmen
voor en 15 tegen.

Accommodatiebeleid
Om tot een goede overdracht te komen van de
buitensportaccomodaties vroeg het college om
structureel €72.000,- extra budget. De volledige raad stemde er mee in.
Schriftelijke vragen
Er zijn vragen aan het college gesteld over Den
Oever. Wat is de noodzaak om de vuurtoren te
verplaatsen? De bewoners willen dat de toren
op de huidige plek blijft staan. Daar hoort hij
thuis. Ook is er gevraagd waarom de bomen
langs de Zuiderhaven gekapt moeten worden.
Ook hier veel weerstand.
Op de vragen over het Windplan Wieringermeer is onbevredigend antwoord ontvangen.
Het ontbreken van draagvlak wordt ontkend.
Voor het college is de door de initiatiefnemers
ingestelde Omgevingsraad de vertegenwoordiging van de inwoners. De Stichting Omwonenden Windplan Wieringermeer is uit de Omgeveingsraad gestapt omdat men zich niet serieus genomen voelde. Hen is om commentaar
op de beantwoording van het college gevraagd.
<

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
de fractie van LADA haar waardering uitspreken aan de ambtelijke
organisatie voor de werkwijze met betrekking tot deze kadernota.
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.
>

Voorkomen
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
LADAnieuwsbrief 58
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stantie 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.

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.

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.

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.

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.
<

Digitale burger
Een aandachtspunt blijft de beveiliging van gegevens van de burger. Deze zal goed geborgd
moeten zijn, nu datagegevens van de ene in-

Het aangenomen amendement Noordkop adviesraad
1.
2.
3.

4.
5.
6.

de samenwerking tussen de vier kopgemeenten in 2015 te intensiveren;
de samenwerking vorm te geven door te werken met een adviserende Noordkopraad op
basis van een niet vrijblijvende samenwerking met niet te veel onderwerpen, een lichte
structuur en met regie bij de gemeenteraden;
de Verordening, regelende de instelling, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de Noordkopraad, op de voet van een commissie als bedoeld in artikel 84 van
de Gemeentewet, vast te stellen, zoals die als bijlage deel uitmaakt van dit besluit met
dien verstande dat waar staat Noordkopraad i.o. bedoeld wordt de adviserende Noordkopraad;
na een jaar de samenwerking te evalueren en op basis van de uitkomsten te besluiten
over het vervolg van de samenwerking.
de inwoners te betrekken bij de verdere besluitvorming.
de werkgroep voor te stellen de naamstelling te wijzigen in: Noordkop adviesraad.
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Fractiesecretaris: Peter Couwenhoven
06 25311671
fractielada@gmail.com

www.lada2010.nl
Nieuwe Niedorp, 15-06-2015

aan:

Raad van Toezicht
Stichting Surplus
mevrouw S. Borgers, voorzitter

betreft: obs De Dentele, Westerland

Geachte mevrouw Borgers,
De fractie van LADA heeft kennisgenomen van de ontwikkelingen die er toe hebben geleid dat
obs De Dentele geen bestaansrecht meer heeft en per 1 augustus a.s. wordt opgeheven. In een
briefwisseling met uw directeur mevrouw J. Vosbergen hebben wij onze zorgen uitgesproken over
de manier waarop er met de Dentele is omgegaan. Omdat wij sterke signalen van ouders hadden
ontvangen hebben wij mevrouw Vosbergen er op gewezen dat ouders hun kinderen van De Dentele zouden halen wanneer de plannen werden doorgezet om de kleutergroep over te brengen
naar De Kei. Wij hebben gepleit om De Dentele open te houden, met kleutergroep, totdat de
nieuw te bouwen brede school in Hippolytushoef betrokken kon worden.
Ouders hebben ons laten weten dat kleuters inschrijven voor De Dentele geweigerd werd en dat
men verwezen werd naar De Kei. Deze geluiden hebben wij ook gehoord in Barsingerhorn en Oude Niedorp.
De oudergeleding in de MR van De Dentele heeft ons laten weten te laat en onvoldoende bij de
besluitvorming te zijn betrokken. Goed overleg had kunnen voorkomen dat de school voortijdig
gesloten moet worden.
Veel ouders in Westerland hebben het vertrouwen in Surplus verloren en hun kinderen ingeschreven bij rkbs Henricus en daarmee het openbaar onderwijs de rug toegekeerd. Onze fractie vindt
dit zorgelijk. Uw stichting moet staan voor de belangen van het openbaar onderwijs en heeft een
maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de samenleving om dat waar te maken. Juist in kleine kernen vervult de school een belangrijke sociale rol. Het beleid van uw bestuur lijkt daar te
makkelijk aan voorbij te gaan. Er zijn vele voorbeelden in het land waaruit blijkt dat ook op kleine
scholen goed onderwijs gegeven kan worden.
Wij vragen u als toezichthouder de hele gang van zaken rond De Dentele kritisch door te nemen.
Voor De Dentele komt het te laat maar er kan lering getrokken worden hoe voortaan om te gaan
in soortgelijke gevallen.
Met vriendelijke groeten,
namens de fractie van LADA,

Peter Couwenhoven, fractiesecretaris
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Onderzoek naar De Dentele
Schager Courant, 22 juni 2015

Martijn Gijsbertsen ________
Westerland * De raad van toezicht van onderwijsstichting Surplus gaat onderzoek doen naar
de vervroegde sluiting van basisschool De
Dentele in Westerland. De school gaat twee
jaar eerder dan gepland dicht. Na de zomervakantie blijven hooguit tien leerlingen over, doordat kleutergroepen worden verplaatst naar De
Kei in Hippolytushoef en veel ouders van andere scholieren door die beslissing De Dentele de
rug toekeren. Politieke coalitiepartij LADA had
tot onderzoek opgeroepen, maar door de ontstane commotie hadden toezichthouders al besloten de gang van zaken onder de loep te nemen.

„We vinden dit een hele vervelende aangelegenheid, scholen sluiten is niet onze hobby",
aldus Onno Nieman, lid van de raad van toezicht. „Het spreekt voor zich dat we, ter lering
voor de toekomst, deze kwestie zeer serieus
nemen. Hoe tragisch ook, sluiting is een feit.
Maar we willen wel in bredere kring dan alleen
de informatie van onze bestuurder (José Vosbergen, red.) kijken hoe dit gegaan is. Horen
ook graag van ouders, personeel, schooldirectie en medezeggenschapsraad hoe zij hier tegenaan kijken."
Omdat De Dentele reeds toewerkt naar de sluiting van het schooljaar, start het onderzoek na
de zomervakantie. Eind september worden de
conclusies verwacht.

'Draagvlak niet aangetoond'
Schager Courant, 01-07-2015

Mike Deutekom

Wieringermeer * De stichting
Omwonenden Windturbines
Wieringermeer (StOWW) ligt
in de clinch met burgemeester
en wethouders van Hollands
Kroon. Volgens B en W is het
verzoek van de stichting om
een draagvlakonderzoek te
houden onder de bevolking
van de Wieringermeer overbodig. Het college stelt dat er
a a n t o o n b a a r v o l d o e n de
draagvlak is en dat inwoners
van de polder gedurende het
proces om tot het windpark
Wieringermeer te komen, regelmatig betrokken zijn bij dat
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proces.
De omwonenden zijn dat niet
met het college eens, schrijven ze in een brief. „Het verzoek ( om een draagvlakonderzoek, red.) dat
StOWW op 13 februari 2015
zond naar het bevoegd gezag,
het ministerie van Economische Zaken, is tot op heden niet beantwoord. Verwijzen naar het proces van structuurvisie tot inpassingplan is
niet opportuun". De omwonenden verwijzen daarbij naar de
1100 handtekeningen die ze
hebben opgehaald bij tegenstanders van het Windpark
Wieringermeer.
Politiek
De tegenstanders
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van

het

plan om een honderdtal hoge
windturbines te bouwen in de
Wieringermeerpol-der, krijgen
steun van enkele politieke partijen. LADA, coalitiepartij in de
gemeenteraad van Hollands
Kroon, heeft het college van B
en W vragen gesteld over het
uitblijven van een draagvlakonderzoek. En in op het provinciehuis vraagt de PW aan
Gedeputeerde Staten of de
rijkscoördinatieregeling, die
ook is gebruikt in de Wieringermeer, niet wordt misbruikt.
Dit nadat een woordvoerder
van Economische Zaken in
Groningen zou hebben verklaard dat de rijkscoördinatieregeling bewust zou worden
gebruikt om zaken 'door te
drukken' tegen de zin van in-
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LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.
Beste LADA en LADA nieuwsbrief lezers,
Graag wil ik/wij reageren op de kolom van wethouder van Gent in de nieuwsbrief.
Zij schetst in haar verhaal dat het in de zorg in de gemeente Hollands Kroon allemaal rozengeur
en maneschijn is. Ik wil u er op wijzen dat er momenteel heel veel inwoners zijn die niet weten
hoe de zorg die ze nodig hebben geregeld is (dat zij brieven krijgen dat de huishoudelijke hulp
klasse 1 gaat vervallen) en dat zij niet weten hoe die zorg in de nabije toekomst gaat worden:
kan ik mijn eigen hulp houden, krijg ik nog wel hulp, waar moet ik mij melden als ik zorg/
ondersteuning nodig heb). Er heerst heel veel onzekerheid en onduidelijkheid dus.
Vanuit mijn vrijwilligers functie van pgb-ambassadeur voor Per Saldo ben ik nauw betrokken bij
hetgeen er speelt in de gemeente met betrekking tot de zorg. Er had inmiddels een verordening
en een besluit Wmo en Jeugdzorg moeten zijn. Helaas is dit nog steeds niet het geval, daarbij
klopt er heel veel niet van wat er staat in de verordening en in de besluiten. De pgb tarieven zijn
meest wel vastgesteld maar staan niet op internet en niemand weet daardoor waar hij aan toe is.
hij/zij weet dus niet wat er besteed kan worden maar moet wel een budgetplan inleveren als hij
hiervoor een aanvraag doet. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid.
Wat betreft het gehandicapten-/leerlingenvervoer hebben de ouders inmiddels een brief gekregen
waarin hen verzocht wordt zo mogelijk hun kind met het openbaar vervoer, per fiets of met eigen
vervoer naar school te laten gaan (liefst zelfstandig of met eigen begeleider).
Voorbeeld van bv Niedorp of Kolhorn naar een school in den Helder, Alkmaar of Hoorn met openbaar vervoer of fiets ??? Hoe kom ik daar en hoe lang doe je er over: zelf brengen en halen is
een halve dagtaak! Beste mensen, ik weet het niet zeker maar deze kinderen zitten niet voor
zweetvoeten op een speciale school! Zij kúnnen niet zelfstandig reizen.
Gelukkig heeft de heer Heneweer de oplossing al bedacht met het doelgroepenvervoer: mensen
die in de bijstand zitten of vrijwilligers kunnen wel met het busje rijden (met behoud van uitkering ?). De mensen die nu bij het leerlingenvervoer werken, kunnen die dan de bijstand weer in?
Beste heer Heneweer deze kinderen/mensen hebben bijna allemaal regelmaat nodig, dus elke
dag op dezelfde tijd het busje in, dezelfde persoon achter het stuur, dezelfde stoel enz. Daarbij
zal de begeleider/chauffeur iemand moeten zijn die weet wat hij/zij moet doen als een kind in paniek raakt, ruzie krijgt met zijn reisgenoot of een epileptische aanval krijgt. Dus of dit echt een oplossing is?? Wij denken van niet, sterker nog: wij wéten dat dit niet kan.
Beste lezers zo goed is het dus allemaal nog niet geregeld in Hollands Kroon.
Ik hoop dat de politiek en dus ook LADA nu eindelijk eens wakker wordt, aan de slag gaat en als
ze het zelf niet weet, eindelijk eens de hulp in roept van mensen, van ouders, die er dagelijks mee
te maken hebben. Dát zijn de deskundigen. Er moet nog heel veel water door de Rijn voordat in
deze gemeente alles goed geregeld is !
Vriendelijke groet
R. Kuiper, Hollands Kroon
De fractie heeft een afspraak gemaakt met de heer Kuiper.
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COLUMN: Politiek blijf bij je leest
door: Ruud Swagerman

Het zal de lezers vast niet ontgaan zijn maar de huidige politiek en ik zijn niet bepaald
vrienden te noemen. Niet dat ik zeg dat het vroeger beter was maar het was gewoon
anders. De raadsleden van Niedorp, Anna Paulowna, Wieringen en Wieringermeer waren betrokken bij de hun gemeenschap en sinds de fusie tot Hollands Kroon is die betrokkenheid achter uit gegaan.
Natuurlijk de lokale partijen proberen het wel maar de verbintenis die er vroeger was
met de lokale bewoners is sterk verminderd. En dat komt de samenhorigheid binnen
Hollands Kroon niet ten goede.
Ik ben een voorstander van de lokale partijen. Simpel omdat de landelijke partijen te
vaak de richtlijnen van de “Grote” partijen uit Den Haag of Haarlem dienen te volgen
zonder in ogenschouw te nemen dat Hollands Kroon geen Den Haag is en dat de problemen die wij ondervinden niet een op een landelijke manier zijn op te lossen, en politiek doet nu eenmaal niet aan maatwerk. Daarom ben ik er persoonlijk ook fel op tegen
als politici van de lokalen zich zowel op de lokale politiek als ook op de provinciale politiek gaan richten. Niet alleen is er een kans dat er een vorm van belangenverstrengeling plaats gaat vinden maar je maakt je als lokale politici ongeloofwaardig.
Vroeger had je Eric Anneart die in de lokale politiek zat en vanuit die stap in de provinciale politiek terecht kwam. Op het moment dat hij zich beschikbaar stelde voor de provinciale politiek trok hij zich terug uit de lokale politiek en zo hoor het wat mij betreft
ook. Je kunt geen twee bazen dienen.
De positie van de lokale partijen zijn wat dat betreft mijn inziens nog kwetsbaarder dat
die van de landelijke partijen. Lokale partijen worden geacht het op te nemen voor de
eigen bevolking maar dat gaat verloren als je provinciaal of zelfs landelijk wilt gaan.
Wat maakt dan nog het verschil tussen de lokalen en de landelijke partijen?
Om die reden ben ik er ook fel op tegen dat een wethouder van Hollands Kroon, in dit
geval Frits Westerkamp, bestuurslid is geworden bij een provinciale partij. Dat kan niet,
althans moreel niet.
Als je je beschikbaar stelt als bestuurslid binnen een partij die provinciaal opereert dan
moet je je terug trekken uit de lokale politiek. Niet alleens als raadslid, maar zeer zeker
ook als je bestuurder bent van een landelijke gemeente. Mijn opvatting en uiteraard
hoef je het er niet mee eens te zijn.
Geef je motivatie waarom je het niet eens bent en ik zal het graag plaatsen.
www.hollandskroon-plaza.nl
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