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PERSBERICHT
In dit nummer
persbericht

LADA heeft kennisgenomen van het bericht
dat de VVD-burgemeesters Nawijn en Schuiling vinden dat hun gemeenten Hollands
Kroon en Den Helder met Schagen moeten
fuseren. Een fusie die wat hen betreft met vijf
jaar gestalte moet krijgen. Het argument dat
een grote gemeente makkelijker toegang tot
Den Haag krijgt, is een drogreden. LADA
vindt dat het uitgangspunt bij een gemeentelijke fusie moet zijn dat het de burger voordeel oplevert. LADA staat voor samenwerken
in de Noordkop waar gemeenschappelijke
belangen zijn.

Afscheid Ebe Elzinga
werksessie
Tour de boer
Kennis in de kas
LADA luistert in De Wirg
Vluchtelingenopvang in HK
Principebesluit vluchtelingenvraagstuk
“Investeer in de kwaliteit van lokale politiek”
Fusie gemeenten levert niets op

openbare fractievergadering
maandag 18 januari 2016
aanvang 20.00 uur
Locatie:
hotel-café Bloemenlust
Burg. Lovinkstraat 3, 1764 GA Breezand
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AFSCHEID EBE ELZINGA

WERKSESSIE
FRACTIE EN BESTUUR

Zondag 20 december
werd
door fractie en
bestuur
van
LADA een bezoek
gebracht
aan
Landgoed
Hoenderdaell in
Anna Paulowna.
Met treintje en
gids ,een van de
vele enthousiaste
vrijwilligers,
werd eerst koers
gezet naar Stichting Leeuw, waar
een demonstratie werd gegeven van een wereldprimeur , de jaagsimulator waarmee de
dieren weer leren achter hun voedsel aan te
jagen en dit zelf te bemachtigen waardoor het
mogelijk wordt deze weer in de natuur vrij te
laten. Vervolgens met uitleg van onze deskundige gids een rondgang lang de vele diersoorten. Nadat we even in restaurant Veer hebben
doorgewarmd werd koers gezet naar bistro
Lutje op Lutjestrand waar werd genoten van
de warme hap, een aanrader hier is de vermaarde Lutjeburger waar je echt aan vast
staat. Dit samenzijn stond in het teken van het
afscheid als bestuurder van LADA van Ebe
Elzinga. Ebe kreeg lovende woorden van Rob
Ravensteijn en gaat nu deel uitmaken van de
LADA denktank.

Zaterdag 9 januari hebben fractie en bestuur
onder leiding van fractiecoach Daniëlle Koelemij een werksessie gehouden in een van de
vergaderzalen van De Ontmoeting.
De bijeenkomst stond in het teken van deskundigheidsbevordering van de LADA gemeenteraadfractie en effectieve samenwerking met het bestuur.

TOUR DE BOER

Onder dit motto was de raad door de LTO uitgenodigd om op 30 november kennis te maken met een aantal bedrijven rond ‘t Veld. De
fractie was aanwezig. En informatieve en nuttige middag.

KENNIS IN DE KAS
Op 18 december namen Lida Brussaard en
Peter Couwenhoven deel aan de informatiemiddag Kennis in de Kas op Agriport. Een interessante middag georganiseerd door Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord. Nieuwe innovatieve ontwikkelingen werden toegelicht door inspirerende sprekers.

Algemene ledenvergadering
gevolgd door thema-avond
maandag 07 maart
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LADA LUISTERT IN DE WIRG
Op de goed bezochte openbare fractievergadering in zwembad de Wirg in Winkel gaf de behandeling van de agenda van de raadsvergadering weinig discussie. Het betrof vooral hamerstukken
om nog voor 1 januari de vereiste vaststelling van een aantal verordeningen en besluiten vast te
stellen. Volop discussie ontstond er over de zorginkoop en de vervoersproblematiek in Lutjewinkel rond Campina.

Ontsluitingsweg
andere fracties ook geïnformeerd. 's Heeren
Loo kent het bedrijf G4S zorg en welzijn niet.”

De buurtgroep RMO was in grote getale aanwezig. De heer Stipriaan sprak als bewoner
van de Wateringskant zijn zorgen uit over de
ongewenste situatie die daar is ontstaan. Ook
de Oosterweg wordt gebruikt als aanrijroute,
gevaarlijk omdat dit ook de weg is die door
leerlingen gebruikt wordt om naar Schagen te
gaan. In Bedum wordt wel een ontsluitingsweg
aangelegd waarvoor Campina de kosten op
zich neemt. De buurtgroep vreest meer aanvoer nu Campina vestigingen gaat sluiten,
waaronder Limmen. De groep vraagt de fractie
hoe het er voor staat. Kan er een motie komen
om wethouder Theo Groot te dwingen met de
provincie te gaan praten over een ontsluitingsweg? Besloten wordt om eerst het resultaat af
te wachten van het aangekondigde gesprek
tussen de buurtgroep en plantmanager Vellinga.

Herbestemming
De heer Hoogschagen geeft een toelichting op
zijn aan de raad gestuurde brief. Probleem is
dat zijn zoon geen toestemming krijgt om in de
vrij gekomen landbouwschuur
zijn nietagrarisch bedrijf uit te breiden na ingediende
bezwaren. Is een juridisch traject. Vraag: wat
doet de gemeente om leegkomende agrarische
panden een andere bestemming te geven?
In de omgevingsvisie zal een regeling voor
herbestemming leegkomende agrarische panden opgenomen moeten worden.
RTV Noordkop
Sinds de zomer worden er geen TVuitzendingen meer gemaakt, in de ether is het
bereik in Niedorp nog steeds slecht en nu is
een groot deel van de vrijwilligers opgestapt.
De vraag werd gesteld of RTV Noordkop nog
subsidie moet krijgen. De fractie zal er vragen
over stellen en ook of de zendmachtiging kan
worden ingetrokken.

Zorginkoop
De heer Hoornsman heeft een ingezonden stuk
in Schager Courant geschreven waarin hij zijn
zorgen uit over de zorginkoop waar de gemeente mee bezig is. Hij geeft een toelichting
op deze brief: ”Ik ben zeer verontrust over het
antwoord van het college op de door LADA gestelde vragen over het bedrijf G4S. Ik heb de
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VLUCHTELINGENOPVANG IN HOLLANDSKROON
Kritische punten bij de besluitvorming
Door: Rob Ravensteijn

Binnenkort staat Hollands Kroon weer wat duidelijker op de kaart. De
gevolgen van onrust en geweld in de wereld staan nu letterlijk op onze
stoep. Vluchtelingen zoeken een veilig heenkomen. Geen ontkomen
aan. Niet de vraag of we dit leuk vinden, de vraag is aan de orde hoe
daar zo goed mogelijk mee om te gaan. ”Schaffen wir das?”
Het LADA-programma is enkele jaren geleden opgesteld. De grote vluchtelingenstroom was niet
voorzien. Politieke partijen en burgers zullen vanuit plichtsbesef en gevoel voor beschaving het
probleem moeten oplossen. Lokaal speelt het inpassingsprobleem, elders de mondiale aanpak.
Burgers en bestuur zullen in samenspraak en naar vermogen voor draagvlak moeten zorgen, en,
belangrijk: dat moeten volhouden zolang dat nodig is. Dat vraagt om solidariteit tussen burger –
bestuur en vluchtelingen. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?
1.

Staat de opvang in redelijke verhouding tot het totale opvangprobleem in Nederland? Dit
geldt zowel voor het AZC als voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfstatus.
Antwoord: Met de genoemde getallen van 600-800 voor een AZC en 400 voor statushouders zitten we lokaal ruim boven het gemiddelde. 1200 op een bevolking van 47000 zou
betekenen dat er nu 434.000 vluchtelingen zijn. Dat is nu niet het geval. Het is daarom redelijk om een lager aantal na te streven. Ongetwijfeld zal er nog voorlichting komen. De
aantallen en spreiding zal hier punt van overleg moeten zijn.

2.

Staan de aantallen in redelijke verhouding tot de opname capaciteit van de kernen?
Antwoord: Hollands Kroon is geen stad maar heeft 22 kernen. Het kernenbeleid staat nog i
n de steigers. Passende opvang vraagt een kleinere schaal en kan daarom beter op 2 loca
ties plaatsvinden met centraal daartussen de COA dienstverlening. Het COA zal zich aan
de plaatselijke omstandigheden moeten aanpassen, niet andersom.

3.

Is de opvang humaan en sober? Het gelijkheidsbeginsel telt voor iedereen, al zal dat soms
lastig genoeg zijn.
Antwoord: Nu al is het voor veel burgers een hele strijd om het eigen bestaan op de rails te
houden, financieel en ook het eigen welzijn. De opvang kan een positieve uitdaging worden
als die voor iedereen voelbaar wordt. Draagvlak is noodzakelijk. De gemeente zal daarvoor
plannen moeten overleggen met ruimte voor burgerinitiatieven. Ook asielzoekers en status
houders zullen hun bijdrage moeten leveren. Open en eerlijk de stand van zaken communiceren is een absoluut vereiste.

4.

Zal de huisvestingsopdracht niet ten laste gaan van eigen burgers die soms al lang moe
ten wachten op een betaalbare woning?
Antwoord: De rekensommetjes die ik tot nu toe heb zien passeren lijken niet te kloppen.
VOORUIT PROVINCIE, schuiven met de rode contouren. Bouwen buiten de bestaande be
bouwde kom wordt noodzakelijk. GEMEENTE EN WONINGBOUWVERENIGINGEN: laat
eerst de woningbouwplannen zien en de financiering ervan!
>

LADAnieuwsbrief 62

5

januari 2016

5.

Zijn de kosten van opvang geheel declarabel bij het Rijk?
Antwoord: Burgers ervaren nu al de ernst van de huidige bezuinigingen. Het voorzieningen
niveau staat onder druk. Financiële solidariteit betekent dat het Rijk 100% moet financieren. Een onmisbare factor om maatschappelijk draagvlak te krijgen en vast te houden.

Noord Hollanders hebben een goede reputatie. In de tweede wereldoorlog was er ruim aanbod
van opvang in deze regio. Mijn eigen oma die vanwege bombardementen uit Den Helder moest
evacueren sprak in de 60er jaren nog vol lof over de genoten opvang in Breezand. Ook waren
hier veel onderduikadressen. Na de inundatie van de Wieringermeer was de opnamecapaciteit
in de regio groot. De ernst van de situatie was overtuigend, hulp vanzelfsprekend. Als er nu nood
is laten we niemand aan hun lot over. Ook ik heb zorg.
Een lastig besluit voor de raad.
Bovenstaande aandachtspunten zullen eerst naar tevredenheid besproken moeten worden. Pas
daarna kan besloten worden waar instemming aan gegeven kan worden en onder welke voorwaarden.

Raad Hollands Kroon wordt gevraagd
om principebesluit vluchtelingenvraagstuk
De gemeenteraad wordt op 28 januari gevraagd op welke wijze zij een bijdrage wil leveren aan
het vluchtelingenvraagstuk. Het gaat daarbij zowel om de opvang van vluchtelingen als het huisvesten van vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus). Aan de gemeenteraad
wordt gevraagd om aan te geven of zij bereid is om een azc op het grondgebied van Hollands
Kroon toe te staan. Daarnaast kan de raad de kaders bepalen op basis waarvan het college naar
geschikte locaties kan gaan zoeken. Die kaders gaan bijvoorbeeld over het maximaal aantal op te
vangen vluchtelingen. Waar een azc zou moet komen is dus nu nog niet aan de orde. Daarvoor
worden eerst de inwoners geraadpleegd.
Het raadsvoorstel van het college bestaat uit twee onderdelen: medewerking verlenen aan het
vestigen van een asielzoekerscentrum van 600 tot 800 bewoners en het extra huisvesten van minimaal 400 vergunningshouders in 2016 en 2017.
De fractie kan zich goed vinden in het stuk van Rob Ravensteijn. Essentieel voor de fractie is dat
de burgers zich kunnen uitspreken voordat de raad bindende besluiten neemt. Het fractiestandpunt is dat er alleen een besluit wordt genomen dat Hollands Kroon meewerkt aan het vestigen
van een asielzoekerscentrum zonder aantallen te noemen. Daarbij wordt duidelijk aangegeven
welke locaties daarvoor in aanmerking komen. Daarmee gaat de raad naar de burger toe om te
horen hoe men er tegenoverstaat. Na deze discussie wordt het COA ingelicht op welke voorwaarden er vluchtelingen opgevangen kunnen worden.
Het vestigen van extra vergunninghouders moet van de agenda af. Daartoe zullen eerst prestatieafspraken gemaakt moeten worden met de woningcorporaties. Het is maar de vraag of de corporaties dat gaan of kunnen doen.
Op 22 januari zal de raad een bezoek brengen aan de asielopvangcentra in Alkmaar en Almere.
De fractie is vertegenwoordigt door Henk van Gameren, Lida Brussaard, Peter Couwenhoven en
Marinus Hovius.
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Politicoloog André Krouwel:
‘Investeer in de kwaliteit van lokale politiek’
Door: Ellen Weber

Een van de bronnen voor het ontwikkelen van toekomstscenario’s voor gemeenten is een serie interviews met experts. Politicoloog André Krouwel, verbonden aan de Vrije Universiteit en
bedenker van het Kieskompas, waarschuwt: ‘De uitgangspunten van de participatiesamenleving passen niet bij onze cultuur.’
me in kleinere gemeenten. Raadsleden krijgen
het steeds zwaarder, mede omdat de werkelijkheid steeds complexer wordt. Amateurs
moeten professionals controleren. Je decentraliseert zoiets wezenlijks als het sociaal domein, terwijl de politieke aansturing niet goed
geregeld is. Dat is zorgelijk. Lokale partijen
worden niet financieel ondersteund door het
Rijk. In Nederland gaat landelijk maar zo’n 20
miljoen naar ondersteuning voor politieke partijen. In Duitsland, Zweden en Denemarken is
dat een veelvoud. De rijksoverheid moet veel
meer investeren in de kwaliteit van lokale politiek, raadsleden en politieke partijen versterken. Zodat ze de slag van woede naar beleid
kunnen maken.’

‘Het ontzag dat mensen hebben voor politiek,
voor instituties en autoriteiten, brokkelt al decennialang af. En er is sprake van een information deficit. Mensen hebben allerlei negatieve oordelen over politiek en politici, maar weten vaak helemaal niet waar ze het over hebben. Vraag aan mensen met kritiek: vertelt u
me dan eens hoe het werkt en hoe het zou
moeten werken? Dan moeten ze gaan nadenken en dan zie je ze hun mening nuanceren.’
‘Daarnaast baart het verval van de regionale
pers me zorgen. De aanwezigheid van een
journalist bij raadsvergaderingen is een zeldzaamheid geworden. Dat gaat ten koste van
het informatiegehalte over de lokale politiek bij
de burgers. Verontrustend, want je hebt als
kiezer geen enkel frame waarop je je beslissing kunt baseren.’

Participatiesamenleving past cultureel niet
‘Ik geloof niet dat burgers zelf de boel gaan
organiseren als de overheid zich terugtrekt. Je
moet een goede balans vinden tussen taken
van de overheid en zelfregulering. Nu schieten
we door naar één kant. Ik geloof niet dat de
mantelzorg zo’n grote vlucht gaat nemen als
dit kabinet wil. Burgers in Nederland hebben
steeds minder tijd om te participeren. Ik zie dit
als een pure bezuinigingsslag. Volgens mij is
er niet goed nagedacht over de trends waarbinnen die hele transformatie moet landen.
Het past cultureel niet, en je kunt een cultureel
gegeven niet zomaar een bepaalde kant op
dwingen. We zijn hier niet gewend om voor
onze bejaarde ouders te zorgen zoals in Italië.
Onze samenleving is er niet op ingericht.
Waar haal je de tijd vandaan? Als mensen niet
kunnen of willen mantelzorgen, krijgen ze een
schuldgevoel; ze denken dat het aan hen ligt.
Wat de onvrede weer voedt. Je moet komen
met vormen van participatie die bij onze samenleving en culturele traditie passen, zoals
coöperatieve structuren.’

Opkomst sentimentpolitiek
‘Veel lokale partijen gedijen rondom boosheid.
Die zijn goed in het mobiliseren en kanaliseren
van woede. Maar woede omzetten in concreet
en uitvoerbaar beleid, dat is ingewikkeld. De
oude partijen praten vaak alleen over beleid,
wat afstand creëert. Er is een groot verschil in
cultuur ontstaan tussen beide partijsoorten.
Sentimentpolitiek en rationele politiek schragen niet meer met elkaar. Daarom is er zo’n
grote animositeit tussen relatief nieuwe lokale
partijen en de landelijke traditionele partijen.’
‘Juist in het sociaal domein is die woede precair. Bij zo’n transformatie gaat er altijd wat
mis. Dat wordt vervolgens uitvergroot door de
emo-politiek. Voordat je het weet zijn de loopgraven aangelegd en ligt de besluitvorming in
gemeenten jarenlang lam.’
Investeer in lokale politici
‘Een ander probleem is de relatief zwakke politieke representatie op lokaal niveau, met naLADAnieuwsbrief 62
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Optimistisch over robotisering
‘Ik verwacht wel veel van de technische mogelijkheden binnen de context van het sociaal domein. Er is veel technische know how in Nederland, zoals op het gebied van robotisering. Ik
ben optimistisch over de inzet van robots op
het gebied van verzorging en veiligheid. En
daarvoor is decentralisatie wél goed. Want dit
soort ontwikkelingen kun je het beste kleinschalig en op lokaal niveau oppakken.’
www.gemeentenvandetoekomst.nl
Ellen Weber is eindredacteur van het 3D Journaal.
Samen met haar collega’s van Maters & Hermsen
Journalistiek schrijft ze artikelen voor het 3D Journaal. Speelt er in jouw gemeente iets wat interessant is om te delen? Ik hoor het graag! Mail ellen@matershermsen.nl
<

'Fusie gemeenten levert niets op'
Ronald den Boer

Schagen * Een samenvoeging van
gemeenten in de Noordkop levert
op geen enkele manier besparingen
op.
Ook het idee dat een grotere gemeente een betere ingang heeft in
Den Haag en daar dus sneller geld
loskrijgt is niet op feiten gebaseerd.
Dat stelt hoogleraar Maarten Allers
van de Rijksuniversiteit Groningen
desgevraagd, in reactie op uitlatingen van de burgemeester Koen
Schuiling (Den Helder) en Jaap Nawijn (Hollands Kroon). Zij zeiden
gisteren in deze krant, in het kielzog
van hun Alkmaarse collega Piet
Bruinooge,. voorstander te zijn van
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samenvoeging. Samen met Schagen zou dan een grote Noordkopgemeente ontstaan die doelmatiger
en krachtdadiger kan opereren. Ailers, hoogeraar economie van decentrale overheden, bekeek samen
met het Centrum voor onderzoek
ec onom ie lager e over heden
(Coelo), over een periode van veertien jaar de gevolgen van herindelingen op de gemeentefinanciën.
Wat blijkt: het levert nergens besparingen op. Niet op korte en niet op
langere termijn. In sommige gevallen dreef het de kosten juist op.
Schager Courant
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