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openbare fractie vergadering
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locatie nog niet bekend
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studiedag fractie/bestuur
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VAN HET BESTUUR

DE KRACHT VAN BURGERINITIATIEVEN
Toeval bestaat niet. Burgers worden mondiger in dezelfde periode
waarin de overheid niet meer in staat is al haar oorspronkelijke taken
uit te voeren. De knip van de overheid is leeg. Er is weinig bereidheid
om de inkomsten via belastingen te vergroten. Het vertrouwen in de
overheid is beperkt. Regeren is vooruitzien. Dat gold niet bij het
voorspellen van de financiële crisis. Niemand had die voorzien,
althans, er is niet naar gehandeld. Het leven is ingewikkeld geworden,
Overbelast
Burgers stappen in het gat dat de overheid
heeft laten vallen. Burgerparticipatie. Soms is
dat leuk en doen burgers dat uit overtuiging,
soms omdat het niet anders is. Dat kan leiden
tot overbelasting. Mantelzorgers maken soms
meer uren dan gezond en wenselijk is. Hier
ontspoort de samenleving als geheel. Wij allen
laten het zover komen. In Enschede is een
burgerinitiatief Sociaal Hart Enschede
opgericht. Zij hebben zich tot de ombudsman
gewend die onderzoek gaat doen naar de
honderden klachten van ouderen en
gehandicapten over de huishoudelijke hulp.
Enschede is geen Hollands Kroon. Of hier ook
sprake is van vermeend onrecht kan ik niet
beoordelen. Laten we gewaarschuwd zijn,
zover mag het hier niet komen.
Doelmatig
LADA hecht aan de voorzieningen in de
kernen. Samen, burgers en lokale overheid,
gaan we proberen om deze overeind te
houden. Doelmatig, meer voor minder. Minder
omdat Den Haag ons minder geld geeft.
Burgerinitiatieven gaan zorgen
voor
oplossingen. Voor behoud van de zwembaden
heb ik al verschillende kansrijke
burgerinitiatieven zien passeren. Ze MOETEN slagen
anders ontspoort de lokale samenleving,
burger en bestuur. Zover wil LADA het niet
laten komen.

Woonruimte
Een lokale samenleving die wil overleven
bouwt aan haar toekomst. Zorg voor onderdak
voor haar bewoners is daarbij een minimum.
6000 woningen tot 2020, dat was de bedoeling.
Dat aantal is teruggebracht naar 3200.
Beduidend minder. Rekening is gehouden met
de trends, zo valt te lezen. Naast de trend van
wegtrekkende jongeren, de ambitie meer
werkgelegenheid te creëren, te bouwen aan
een aantrekkelijke leefomgeving zijn er nog
andere trends: Voor vluchtelingen met een
status moet woonruimte gevonden worden.
Bouwbedrijven blijken in staat in no time
sociale woningen te kunnen bouwen,
desgewenst verplaatsbare woningen. Had dat
niet eerder gemeld kunnen worden?
Flexibel
De strategische visie maakt voorzichtig
melding van krimp op termijn. Het is een
dynamisch document, aanpassen moet
kunnen. Opvang van vluchtelingen en flexibel
bouwen zijn trends die moeten leiden tot
aanpassing van de hoeveelheid te bouwen
woningen. Graag nieuwe berekeningen heren,
of moet dat ook als burgerinitiatief aangeleverd
worden?
Rob Ravensteijn

openbare fractievergadering
maandag 16 november 2015
aanvang 20.00 uur
Locatie:
fam. Van der Kraats, Oosterdammerweg 8
1778 KH Westerland
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LEVENDIGE DISCUSSIE IN VOLLE BAK
LADA leden en niet-leden waren maandag 12 oktober bijeen in The Irish Cottage. Op het programma stonden vier thema’s die aan de hand van enkele stellingen werden besproken. Zeker
twee daarvan konden rekenen op flinke belangstelling.

Accommodatiebeleid
Het accommodatiebeleid werd
aan de orde gesteld. Wat blijft er
over van de leefbaarheid in de kernen? De argumenten voor de fusie
passeerden nog eens: “handhaven en zo mogelijk uitbreiden
van de voorzieningen”. Met de
voorstellen die er nu liggen zijn we
daar verder van af dan ooit. Vooral
de crisis en de Rijksbezuinigingen
van VVD en PvdA zijn daar debet
aan. Er is begrip voor dat het een
tandje minder moet met de accommodaties.
Ook duidelijk dat er meer zelfwerkzaamheid nodig is om de exploitaties rond te krijgen voor
sporthallen en dorpshuizen. Zwemaccommodaties moeten anders behandeld worden: Volksgezondheid en veiligheid moeten binnen bereik
blijven, geen 20 km grens. Dreigende sluiting
moet van de baan. Deze voorstellen komen
overhaast. In Niedorp en ook op Wieringen is
ambitie genoeg om tot oplossingen te komen
met behoud van de baden. De baden zijn nog
steeds in goede conditie. Gun de burger meer
tijd voor betere oplossingen.
Vluchtelingen
De toestroom van grote groepen vluchtelingen
was niet voorzien in het lokale beleid. Lokaal
hebben we de oorzaken van de vluchtelingenstroom niet in de hand. Er zo goed mogelijk
mee omgaan is het verstandigste. Vrijwel unaniem warende aanwezigen van mening dat hulp
bieden aan mensen in nood een goede zaak is.
Zorgen zijn er zeker: Wat kunnen we aan? De
aantallen moeten in verhouding staan tot de
omvang van de dorpen. Liefst spreiden over de
kernen. We hebben het dan over mensen die
een tijdelijke verblijfsvergunning hebben. De
huisvesting mag niet ten koste gaan van onze
huidige bewoners en woningzoekenden. Ter
plekke werd een aanbod gedaan om op eigen
terrein 8 units te plaatsen zoals elders in de gemeente ten behoeve van tijdelijke arbeidskrachten ook al gebeurt. Over een AZC in de gemeente is nog weinig concreets bekend. Ook
hier geldt: hou het kleinschalig en maak gebruik
van leegstaande (gemeentelijke) panden. UitLADAnieuwsbrief 60
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eindelijk beslist het COA over de geschiktheid.
Gemeente: communiceer bijtijds!
Zorg
De stand van de zorg is op dit moment onduidelijk. Burgers mogen verwachten dat de zorg die
geboden wordt op kwaliteit blijft met minder
rompslomp. Een flinke groep heeft er wel zijn/
haar twijfels bij of dat ook uitkomt. Over de wijkteams werd niet alleen het belang van onafhankelijkheid benadrukt, ook de deskundigheid is
heel belangrijk. Komende maanden moet duidelijk worden of de veranderingen ook verbeteringen zullen blijken. Grootschalig aanbesteden is
niet automatisch goedkoper, al werd daar ook
anders over gedacht.
Omgevingsvisie
Over de omgevingsvisie, de lange termijn voor
Hollands Kroon, zijn ook nog vragen te over:
waar de ontwikkelingen stimuleren? In de kernen of in het buitengebied. Op het oude of
nieuwe land? En welke begrenzing trekken we
dan? De discussie liep vast toen de waardering
van de agrarische sector aan de orde kwam.
Cijfers over de sector en de lokale kosten voor
de overheid waren onvoldoende paraat. Hopelijk biedt de conceptvisie die. Veel treurnis daarover was er niet. Het liep tegen half tien.Het onderwerp komt terug. Er is op een boeiende en
respectvolle wijze met elkaar gediscussieerd en
dat was te merken tijdens de gezellige nazit.
Rob Ravensteijn
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ZWEMBADEN BEHEERSEN OPENBARE FRACTIEVERGADEWRING
Vier insprekers op de openbare fractievergadering maandag 19 oktober in De Ontmoeting.
De heren Van der Veen, De Geus en Van Essen hebben het zwembad als onderwerp, de heer
Beets wooncomplex Aemstelsight in Westerland en sportvereniging Kleine Sluis.
Alle vier baden open
De heer Van der Veen geeft
wethouder Westerkamp een
compliment voor de wijze waarop hij op de drie informatieavonden het voorstel van het college
heeft gepresenteerd en behandeld: “Goed en prettig. Ik ben het
echter niet met de inhoud eens!”
Zwembaden moeten anders behandeld worden dan accommodaties. De functie van een
zwembad is veel breder, heeft
ook een duidelijke sociale functie
in het ontmoeten van elkaar.
Zwemles en de programma's
voor meer bewegen, vooral van
ouderen, zijn belangrijk. Gezondheid: zwemmen is goed voor alles.
Daarom mijn stelling:
1. De Venne moet open blijven
2. Feitelijk moeten alle vier baden open blijven.
Er moet aandacht zijn voor de exploitaties, die
kunnen beter. Bouw geen wedstrijdbad in Anna Paulowna maar gebruik de € 62.000,- subsidie voor de exploitatie van dat bad voor de exploitaties om de vier bestaande baden open te
houden.
Oud is nog niet af
De heer De Geus houdt een pleidooi om De
Wirg open te houden. Er wordt op hoog niveau
les gegeven. Oud is nog niet af. Zwembaden
lostrekken van accommodatiebeleid. Inwoners
Niedorp realiseren zich nog niet goed dat De
Wirg gesloten gaat worden.
Zwemmen nieuwe stijl
De heer Van Essen snapt dat de exploitatie
goedkoper moet en dat er bezuinigd moet worden. Dat kan ook. Hij heeft een opzet gemaakt
hoe dat zou kunnen. Zwemmen nieuwe stijl.
Breng de baden onder in stichtingen en ga
werken met zelfsturende teams die verantwoordelijk zijn voor hun exploitatie.
Permanent wonen
De heer Beets vraagt aandacht voor de status
van wooncomplex Aemstelsight. Daarover is al
eerder gesproken met de fractie maar nu de
omgevingsvisie wordt samengesteld wordt
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nogmaals gepleit om de bestemming te veranderen en permanent bewonen toe te staan.
sv Kleine Sluis
Hij brengt ook sportvereniging Kleine Sluis ter
sprake. Vereniging heeft complex in eigendom
en zou anders behandeld moeten worden bij
de overdracht naar eigen beheer. Er is nog
geen goede oplossing voor. De contacten met
de gemeente worden gehekeld, die niet goed
zijn. Brieven worden niet beantwoord.
Begroting
De begroting stond ook op de agenda maar
leverde weinig discussie op. Het fractievoorstel
om de verlaging van € 100.000,- op de OZB te
gebruiken voor een reserve herplant bomen is
overgenomen. Ook komt er extra geld voor
groenonderhoud. De fractie heeft met financiën
de begroting doorgenomen op zoek om structureel geld te vinden dat gebruikt kan worden
om zwembaden in geprivatiseerde vorm open
te houden door een bijdrage in de exploitatie te
verstrekken, zoals ook in het voorstel van de
sporthallen zit. Gedacht wordt om dit te halen
uit de ozb-opbrengst van de twee Microsoftvestigingen. Wachten is op de antwoorden op de
technische vragen die gesteld zijn.
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UIT DE FRACTIE
Een drukke tijd voor de raad. De begroting en het accommodatiebeleid zijn de twee belangrijkste
onderwerpen. De begroting vond brede goedkeuring. Groen Links en Progressief Hollands Kroon
stemden echter tegen vanwege de korting van 10% die op het Sociaal Domein is ingeboekt. Het
accommodatiebeleid hield de gemoederen bezig. Zoals verwacht maakten de voorstellen over de
zwembaden veel los. De raad heeft de geluiden uit de samenleving verstaan en ruimte geboden
om initiatieven om de baden open te houden een kans te geven. Het college stemt daar mee in.
Begroting
De begroting 2016 en de meerjarenbegroting
tot 2019 zijn vastgesteld waarbij extra geld
voor het openbaar groen beschikbaar is
gekomen. Daarmee is de inzet van de fractie
beloond. Werd bij de kadernota de LADA-motie
om te komen tot het instellen van een fonds
bomenonderhoud nog verworpen, nu is hiervoor een bedrag van € 85.000 opgenomen. Uit
dit fonds zal herplant gefinancierd worden.
Voor onderhoud van de openbare ruimte komt
€ 90.000,- extra beschikbaar. Naar het kernbeheer gaat € 125.000,- extra geld, bestemd
om buurtinitiatieven te ondersteunen. Totaal
een bedrag van € 300.000,- dat structureel
toegevoegd wordt aan het onderhoud van het
openbaar groen.
Accommodatiebeleid
Bij de behandeling in De Tweede Kamer van
het wetsontwerp dat leidde tot de gemeente
Hollands Kroon gebruikte minister Donner als
krachtig argument dat er een kernenbeleid
gevoerd ging worden waardoor hij zich geen
zorgen maakte over de leefbaarheid in de
nieuw te vormen gemeente.
Het accommodatiebeleid is een wezenlijk onderdeel van dat kernenbeleid dat er opgericht
moet zijn om tenminste in de hoofdkernen de
accommodaties op peil te houden. De
voorstellen door het college gedaan hebben
veel losgemaakt.
LADA kan zich vinden in de voorstellen voor de
buitensportaccommodaties en de sporthallen.
Niet in die voor de zwembaden. De baden
hebben een belangrijke functie voor de
leefbaarheid wat ook blijkt uit de vele reacties
uit onze gemeenschap. Voor de vier binnenbaden moet ruimte gecreëerd worden om
initiatieven van inwoners een eerlijke kans te
geven om de baden met een verantwoorde
exploitatie open te houden. De Venne moet
gelijkwaardig behandeld worden met de andere
baden en wordt niet gesloten per 1 juli 2016.
De Raad moet duidelijke kaders opstellen
waaraan deze initiatieven moeten voldoen om
kans van slagen te hebben. Gehoord de vele
reacties uit onze gemeenschap moeten de in
2013 opgestelde kaders, waaruit de huidige
LADAnieuwsbrief 60
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college-voorstellen zijn ontstaan, heroverwogen worden om de exploitatie van de vier
binnenbaden los van de gemeente te onderzoeken. Niet uitgesloten moet worden dat een
structurele gemeentelijk bijdrage aan de
exploitatie noodzakelijk is. Dat is investeren in
leefbaarheid. Een prijs die een goed kernenbeleid waard is. Voorwaarde is wel dat aan de
gestelde bezuinigingstaakstelling binnen het
accommodatiebeleid voldaan wordt.
Wethouder Westerkamp was in zijn antwoorden transparant: "Er is jaarlijks veel geld tekort,
initiatieven worden omarmd en daar waar dat
kan zal de gemeente deze volgen en begeleiden. Het is aan de raad om met een oplossing te komen als het collegeplan wordt afgeschoten.”
Er wordt een raadscommissie samengesteld
waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn die
kaders gaat opstellen waarbinnen de burgerinitiatieven exploitaties voor de vier binnenbanden kunnen uitwerken. Dat zal in een amendement omgezet worden dat in de raad van 26
november bij de besluitvorming wordt vastgesteld. Marinus Hovius is ons commissielid.
Sociaal Domein
Over de aanbesteding in de zorg heeft de fractie vragen gesteld over de positie van de wijkteams en WonenPlusWelzijn, de klachtenprocedure en waarom de keus is gevallen op een
bedrijf dat zorg niet als core business heeft.
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LADA ON TOUR
De fractie is op 3 oktober in de winkel centra van Niedorp en Wieringerwerf en op 31 oktober bij
de Aldi in Hippolytushoef en op het Ceresplein in Breezand in gesprek gegaan met de burger.
Daarbij stonden twee vragen centraal: hoe gaan we met de vluchtelingenproblematiek om en wat
moet er met de zwembaden gebeuren?
Vluchtelingen moeten geholpen worden. Men
maakt zich wel zorgen over wat er gaande is
maar je kunt deze mensen niet aan hun lot
overlaten. Maak leegstaande gebouwen, zoals
het gemeentehuis op Wieringen, geschikt voor
huisvesting. Vluchtelingen mogen geen
voorrang krijgen bij toewijzing woning.
Er is een grote bereidheid om voor een goede
opvang te zorgen waarbij het vestigen van een
asielzoekerscentrum in Hollands Kroon mogelijk is. Wel kwam regelmatig naar voren dat het
niet te massaal moet zijn. Het moet in verhouding zijn wat Hollands Kroon aan kan. Er waren
nauwelijks negatieve reacties te horen. Slechts
een enkeling moest er niets van hebben. Regelmatig werd verwoord dat mensen niet eindeloos in een uitzichtloze situatie in de opvang
moeten blijven. Men moet opgenomen worden
in de maatschappij om problemen te voorkomen. Een opmerkelijke reactie in Breezand van
iemand die echt begaan was met lot van deze
mensen: “Maar biedt geen huisvesting in Breezand. In dit dorp is echt helemaal niets voor ze
te doen.”
Over de zwembaden heel verschillende reacties variërend van niets sluiten tot het zal wel
nodig zijn. In Hippolytushoef is het ondenkbaar
dat De Venne gesloten wordt. Men is dan ook
bereid om zich er voor in te zetten om het bad
open te houden. In Niedorp en Wieringerwerf

was vaak te horen dat als het financieel niet
meer uit kan om een bad open te houden, zal
sluiten nodig zijn. Maar niet het bad bij mij in de
buurt, was een veel gehoorde reactie. Het
voorstel om een wedstrijdbad in Breezand of
Anna Paulowna te bouwen roept weerstand op.
Regelmatig werd in Niedorp en Wieringerwerf
gehoord: alles gaat naar Anna Paulowna en wij
krijgen niets. Zorgen zijn er wel over het leren
zwemmen. “Als een bad te ver weg komt, ga ik
er niet meer heen.”
In Wieringerwerf kwamen de ergernissen over
het groenonderhoud ook weer aan de orde. In
Hippolytushoef werd het verdwijnen van de vele iepen als een verlies voor het landschap benoemd.

MEERDERHEID WIL GEKOZEN BURGEMEESTER
Meer dan de helft van burgers vindt dat burgemeesters direct gekozen moeten
worden, zo blijkt uit Meer
democratie, minder politiek? van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Eveneens meer dan 50 procent
van de burgers is van mening dat burgers meer invloed behoren te hebben op
beleid. Het referendum achten zij geschikt voor het nemen van besluiten over belangrijke kwesties.
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Wanneer mensen moeten kiezen tussen zo veel mogelijk
referenda of politici die besluiten nemen, verkiest de
grootste groep representatie
boven zo veel mogelijke referenda.
Niet iedereen blijkt even geneigd te zijn om werkelijk mee
te doen aan een referendum.
Bovendien leven er twijfels
onder de ondervraagden over
de democratische competenties van medeburgers.
Meer dan 90 procent van de
6

Nederlanders steunt het idee
van democratie en bijna driekwart van hen is tevreden
over het functioneren van de
democratie. Over de politiek
zijn mensen minder tevreden.
Er is veel kritiek op gekozen
politici en grote steun voor
meer inspraak van burgers en
meer directe democratie.
VNG Magazine (PvdZ)
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