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VAN HET BESTUUR

LOKAAL KLIMAATBELEID
Als het morgen mis gaat komt het water een meter hoog bij mij in de
buurt. Er zijn gebieden in de gemeente waar 4 tot 5 meter verwacht
wordt. “Wat kun jij doen?” De tips van het Waterschap beperken
zich tot het sluiten van ramen en ventilatieroosters. Afdichten van
putjes met zandzakken en het maken van een noodpakket. Die
woonboot van Jaap was nog niet zo’n slecht idee.
klimaatbeleid op de kaart gezet? Nu wordt de
aansluiting gezocht op de omgevingswet.
Vraag is hoe we nieuwe Klimaatafspraken
gaan inpassen. Omgevingsvisie 2.0?

Hoe hoog?
De voorspellingen over de stijgende zeespiegel
lopen sterk uiteen. 60-80 cm als we de dijken
gaan versterken, 6-20 meter als we de
gevolgen van de opwarming gaan
doorrekenen. Hollands Kroon wordt dus geen
blijvertje. Fuseren of verzuipen? alleen de
termijnen zijn nog niet ingevuld.

L.A.T.A.(Texel Anders)
Buurgemeente Texel heeft een radicaal andere
startvraag geformuleerd: Toerisme
+
Economie X Ecologie + landschap. Wat? Het
resultaat is een inspirerend boek, “Planet
Texel, draaiboek voor een schone toekomst”.
Over 5 jaar willen ze energieneutraal zijn. Daar
kunnen ze lang mee vooruit

Alles is klimaat
Op alle manieren is klimaat en opwarming aan
de orde. Het veroorzaken en oplossen loopt
dwars door elkaar heen. Lokaal en mondiaal.
De vluchtelingen die hier gehuisvest zijn horen
daar ook
bij. Het
zijn in feite
klimaatvluchtelingen. Droogte verdreef grote
groepen met oorlog als gevolg. Een groot deel
van de mensheid woont langs kusten waar
geen Hoogheemraadschap actief is. De
gevolgen laten zich raden.

ECO begroting
Vorig jaar presenteerde Eric Broekhuizen op
een HVC congres zijn boek “De vergeten
oplossing”. De verborgen milieukosten betalen
we niet. Alleen als we de ecoprijs betalen zijn
we bezig met een slimme en duurzame
economie. Dat vraagt om verandering.
Hollands Kroon wil graag voorop lopen. Een
lokaal klimaat beleid, integraal opgenomen in
een omgevingsvisie. Daar wil je wonen, toch?

Keuzes maken
Hollands Kroon bouwt aan haar omgevingsvisie. 10-15 jaar vooruitkijken is al een hele
klus. Een rijstebrij aan opvattingen en deelbelangen passeren de revue. Voor een plekje
wordt gezorgd. Wordt hier ook een lokaal

Rob Ravensteijn

openbare fractievergadering
maandag 07 december 2015
aanvang 20.00 uur
Locatie:
Zwembad De Wirg
Hartweg 33, Winkel

LADAnieuwsbrief 61

2

december 2015

LADA LUISTERT IN HUISELIJKE SFEER
De openbare fractievergadering op 16 november vond plaats in een bijzondere ambiance. We
waren te gast bij Diana van der Kraats aan de Oosterdamsterweg in Westerland waar wij inde
kantoorruimte van de familie vergaderden. De uitnodiging kreeg de fractie tijdens een gesprek in
Hippolytushoef op onze LADA on tour. Het werd een levendige avond waarin de insprekers een
belangrijk aandeel hadden. Uit Winkel kwamen de heren Leegwater, Slagter en Wijngaarden naar
het verre Wieringen.
Windmolen
Gerrit Leegwater spreekt in over plaatsing van
een windmolen in Winkel aan de Winkelerweg.
Omwonenden zijn verrast en verbaasd dat plotseling met de bouw begonnen is van een molen aan de Oude Provinciale weg 4. Het betreft
een vergunning afgegeven op 17 december
2001. Er zijn vragen over maten, overlast, vergoedingen, etcetera. “Kan zo'n oude vergunning nog rechten geven?” was de vraag. Inmiddels gelden er zowel provinciaal als gemeentelijk andere normen en voorwaarden. Er liggen
woningen binnen de afstand van 600 meter, de
provinciale norm, van de molen. Op korte afstand van de molen ligt de Reine Claude in de
nieuwbouw van plan Trambaan.
De fractie heeft er vragen over gesteld aan het
college.
Bouwafval
Er ligt een grote hoeveelheid bouwafval voor
de deur van Leegwater. Dit is achtergelaten
door het inmiddels failliete bouwbedrijf VBK.
Overleg met wethouder Theo Groot heeft de
toezegging opgeleverd dat dit opgeruimd zal
worden.

Advies
Mark de Geus stelt problemen aan de orde op
de school De Keerking na de fusie met De
Boet. Hier kan de fractie niets in beteken. De
school staat in Schagen. Hij krijgt het advies
om contact op te nemen met de Landelijke geschillen- en Klachtencommissie.

Woongemeenschap
De familie Bak vraagt de fractie hoe het staat
met het verzoek om voorde recreatiewoningen
op hun perceel een permanente woonbestemming te krijgen bestemd voor senioren die samen een woongemeenschap kunnen vormen
door elkaar te ondersteunen. De bewoning is
nu nog grotendeels illegaal, hoe dit nu te legaliseren?
Fractievoorzitter Henk van Gameren geeft aan
dat dit een lastig traject is. Aemstelsigt is wat
anders door oude afspraken met de gemeente
Wieringen. Er is een pilot ingevuld over mogelijkheden voor seniorenwoningen. Maatwerk zal
op veel plaatsen een gedoogconstructie moeten uitbannen. De fractie heeft dit ingebracht
voor de omgevingsvisie voor Hollands Kroon
gaat hier ambtelijk advies over inwinnen.
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RTV Noordkop
Bij de behandeling van de raadsagenda wijst
JaapJan van Essen er op dat bij het vaststellen
van de subsidieplafonds een bedrag van
€ 14.000,- is opgenomen voor RTV Noordkop.
De ontvangst van deze regionale zender in
Niedorp is slecht. Bovendien zijn de TVuitzendingen in juli van dit jaar gestopt. “Is de
subsidie dan nog wel op zijn plaats?” vraagt hij
zich af.
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UIT DE FRACTIE

De raadsvergadering van 26 november kende veel hamerstukken. De uitwerkingsvoorstellen accommodatiebeleid, verordeningen en vergunningen werden vastgesteld.
Accommodatiebeleid
De voorstellen voor de welzijns – en buitensportaccommodaties en dat voor de sporthallen vonden brede goedkeuring in de raad. Het
voorstel voor de zwembaden werd geamendeerd zoals eerder was aangekondigd. Het
door de raadscommissie, waarin Marinus Hovius onze man is, opgestelde amendement werd
raadsbreed aangenomen. Dit betekent dat in
2016 ruimte is ontstaan voor burgerinitiatieven
om tot een verantwoorde exploitatie van de
vier binnenbaden te komen. De kaders waaraan de exploitatie moet voldoen zijn in het
amendement vastgelegd. Begin 2017 zal de
raad daarover een beslissing gaan nemen.

grotere molen mogelijk maakt. We zijn veertien
jaar verder en omwonenden zijn verbaasd en
ook verbolgen over het feit dat dit kan en dat zij
niet op de hoogte gesteld zijn van de aanvang
van de bouw.
Inmiddels gelden er zowel provinciaal als gemeentelijk andere normen en voorwaarden.
De situatie ter plekke is drastisch gewijzigd door
de aanleg van de wijk Trambaan. Op korte afstand van de molen ligt de Reine Claude in de
nieuwbouw van plan Trambaan.
Er liggen woningen binnen de afstand van 600
meter, de provinciale norm, van de molen.

Zorginkoop
Het college is in gesprek met het bedrijf G4S
om te onderzoeken of dit bedrijf de beoogde
partner wordt om de zorg in de Wmo en jeugdhulp in de gemeente te gaan verzorgen. Onderzoek op internet riep vragen op over dit bedrijf dat een wereldwijd opererend beveiligingsbedrijf is dat in opspraak is geraakt over vermeende schendingen van mensenrechten. Reden voor de fractie om daarover vragen te stellen, gebaseerd op rapportages van Amnesty
International en een veroordeling door het Rusell Tribunaal. De antwoorden die LADA heeft
gekregen op deze vragen die gesteld zijn over
de moedermaatschappij G4S geven vooralsnog geen aanleiding om de zorgdochter
G4S Zorg en Welzijn te verdenken van onethisch handelen.
Het is niet LADA zelf die verdenkt maar respectabele internationale organisaties die dat
doen en hierover publiceren. Daarom dringt
LADA er bij het college op aan de burger maximale transparantie te bieden. Ook zij zullen
vertrouwen in de toekomstige zorgpartner moeten hebben.

1. Wat is de termijn waarbinnen daadwerkelijk met de bouw moet worden overgaan?
2. De vergunning is afgegeven toen er geen
bebouwing in het gebied was. Op welke
gronden is de vergunning nu nog geldig?
Is deze niet verjaard?
3. Klopt het dat in de voormalige gemeente Niedorp het vigerend beleid is dat solitaire molens opgeschaald mogen worden in een lijnopstelling en bouw van
solitaire molens niet meer is toegestaan?
4. Waarom zijn de omwonenden niet op
de hoogte gesteld van de bouw?

De vragen en antwoorden zijn te vinden op onze website lada2010.nl
Windmolen

Op het perceel Oude Provincialeweg 4 in Winkel
is begonnen met de bouw van een solitaire windturbine.
De vergunning is afgegeven door de voormalige
gemeente Niedorp op 17-12-2001 en op 09-122008 omgezet in een nieuwe vergunning die een
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De antwoorden zijn voor de verontruste omwonenden weinig hoopvol. Het komt er op neer dat
er in de vergunning geen beperking is opgelegd
waardoor deze eeuwig duren geldig zijn zoals
blijkt uit het antwoord:
4
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De verleende bouwvergunning is niet ingetrokken omdat de aanvrager heeft aangegeven dat
het bouwplan nog wel gerealiseerd zou gaan
worden.
>
Zolang de vergunning niet wordt ingetrokken
blijft de vergunning geldig. Een verleende vergunning kan dus niet verjaren.

Waddenbelevingspunt
De hele raad heeft met instemming kennis genomen van de voorstellen om het realiseren
van het Waddenbelevingspunt in Den Oever
mogelijk te maken. Essentieel voor de uitvoering van dit project is de verstrekking van een
subsidie van het waddenfonds. Deze is aangevraagd.

De vragen en het volledige antwoord zijn te
vinden op onze website lada2010.nl

<

WETHOUDERS FINANCIËN: “De grenzen zijn bereikt.”
De wethouders financiën van 234 gemeenten hebben het kabinet een brandbrief gestuurd
omdat zij zich 'ernstig zorgen' maken over de ontwikkeling van de gemeentelijke financiën.
Een aantal van hen heeft de brief zojuist in Den Haag ook aan de commissie Binnenlandse
Zaken van de Tweede Kamer overhandigd.
Initiatiefnemer is wethouder
Jan de Laat van Gouda. In
VNG Magazine zei hij eerder
dat de meicirculaire de druppel was. 'We blijken voor dit
jaar twee miljoen euro minder
te ontvangen dan een jaar
eerder voorzien. En ook voor
2016 valtde circulaire negatief
uit', aldus De Laat in september.
Cumulatie
'Als wethouders financiën krijgen we te maken met een cumulatie van kortingen op onze
gemeentelijke inkomsten, onder andere op de Wmo, jeugdzorg, de participatiewet en onderwijshuisvesting', zo schrijven de wethouders in de brief
die is gericht aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.
'Een deel van deze kortingen
is nauwelijks of slecht onderbouwd, onder andere door onjuistheden in verdeelmodellen,
en in strijd met de financiële
afspraken tussen Rijk en medeoverheden, zo bevestigt
ook de Raad voor de financiële verhoudingen.'
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Ook de onverwachte tussentijdse bijstellingen van de accressen van het Gemeentefonds leiden tot veel onvoorspelbaarheid en instabiliteit
aan de inkomstenkant van gemeenten.
Volgens de wethouders zijn er
gedurende een begrotingsjaar
grote schommelingen in de
cijfers. 'Bovendien volgen de
budgetwijzigingen vanuit het
Rijk elkaar in een te hoog tempo op', menen ze, 'en is er te
weinig tijd om deze
adequaat op te vangen. Daardoor zien veel gemeenten zich
genoodzaakt te kiezen voor
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kortetermijnoplossingen.'
Koerswijziging
De grenzen zijn bereikt, zo
benadrukken de wethouders
in de brief Ze vinden dat een
koerswijziging in het rijksbeleid noodzakelijk is. Concreet
verzoeken ze het kabinet de
opschalingskorting van tafel te
halen, te zorgen voor meer
stabiliteit en voorspelbaarheid
in de gemeentelijke budgetten
en meer ruimte en zeggenschap aan gemeenten te bieden binnen de financiële verhoudingen. (CC)
VNG Magazine
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WEG MET HET COALITIEAKKOORD
DEN HAAG – Na de verkiezingen wordt er geen coalitieakkoord tussen een aantal partijen gesloten, maar komt er een raadsbrede lijst van gemeentelijke problemen die in de nieuwe raadsperiode moeten worden opgelost. Dit schrijft bestuurslid Ton Dijkmans die lid is van de D1000 werkgroep ‘Weg met het coalitieakkoord’ in het Eindhovens Dagblad.
De grote bijeenkomst over democratische vernieuwing D1000 in Apeldoorn op 1 juni leverde een
actielijst van tien onderwerpen op die verdere uitwerking verdienden. Het was de uitkomst van de
vele deelgesprekken tussen de 750 deelnemers. Een van die voorstellen had als titel 'Weg met
het coalitieakkoord'. Het idee hierachter is dat coalitieakkoorden die na verkiezingen tussen partijen gesloten worden, verlammend werken op het proces in de gemeenteraden én de afstand tussen burger en bestuur vergroten.
Niet buitensluiten
Het basisidee is dat er na de verkiezingen
géén akkoord tussen een aantal partijen wordt
afgesloten, waarmee andere partijen worden
buitengesloten. In plaats daarvan wordt met
alle partijen op basis van een eerder, samen
met alle belanghebbenden opgestelde, gemeentelijke lange termijnvisie een lijst gemaakt
van problemen die in de nieuwe raadsperiode
tot een beslissing moeten komen. Zo'n akkoord
dient raadsbreed gedragen te worden. Als in
het proces dat volgt een onderwerp daadwerkelijk op de agenda komt, hebben alle partijen
de vrijheid hun standpunt te bepalen en zul je
wisselende meerderheden zien ontstaan.

ner - wanneer het selectieproces goed is uitgevoerd - dan wanneer een persoon als wethouder benoemd wordt op basis van een politiek
achterkamertjesproces.

Dit is een veel dynamischer en richting de burger ook veel eerlijker en politiek zuiverder proces. Een coalitieakkoord, dat altijd op basis van
compromissen gesloten wordt, dwingt enerzijds
de coalitiepartijen in een - soms schurend keurslijf en zet anderzijds de oppositie praktisch buitenspel.

Transparant
Deze aanpak is minder revolutionair dan in eerste instantie gedacht wordt. Een aantal gemeenten heeft deze werkwijze - soms ten dele - al ingevoerd en er zijn goede ervaringen
mee opgedaan. Misschien nog wel het belangrijkste resultaat is dat het proces na de verkiezingen voor burgers veel transparanter wordt
dan nu het geval is. Soms zie je coalities ontstaan die met de verkiezingsuitslag niets meer
te maken hebben en dat zorgt niet voor meer
vertrouwen van de burger in de politiek. Belangrijk is wel dat politieke partijen over hun
eigen schaduw kunnen heenstappen en niet in
partij- of mannetjesbelang maar in burgerbelang gaan denken.

Wethouderskeuze
Ook ten aanzien van de wethouderskeuze zegt
de werkgroep dat deze losgekoppeld moet
worden van de 'winnende' partijen. In feite zou
de raad - tegelijk met het ontstaan van het
raadsakkoord - profielen moeten opstellen op
basis van de problemen die aangepakt moeten
worden. Wat dan volgt is een selectieprocedure alsof het een gewone functie betreft. Natuurlijk bepaalt de raad daarna zijn keuze, maar die
staat dan los van de vraag uit welke politieke
hoek de wethouder-in-spé komt - als de kandidaat al een politieke hoek heeft. De best bij het
profiel passende personen zullen dan de in het
raadsprogramma geschetste problemen gaan
aanpakken. Omdat wethouders veel verder van
de politiek komen te staan, zal ook alleen het
compleet disfunctioneren van een wethouder
reden zijn om deze voortijdig te ontslaan. Het
risico van voortijdig opstappen is dan veel kleiLADAnieuwsbrief 61

De leden van de werkgroep hopen dat dit manifest* zal leiden tot een andere aanpak voor
en na gemeenteraadsverkiezingen.
www.raadslid.nu

Raadslid.nu is de Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige
positie van gemeenteraden ten behoeve van het
functioneren van de lokale democratie.
*Het manifest is te lezen op www.lada2010.nl
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