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ALGEMENE LEDEN VERGADERING
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 07 maart in de Irish Cottage,
Verlaat 4, Oude Niedorp; aanvang 20.00 uur.
Agenda en bijbehorende stukken, waaronder
de jaarverslagen van fractie en bestuur, worden u zo spoedig mogelijk toegezonden

Cobi van Dalen initiatiefneemster van het project
Verlos de Zee . Zwerfvuil langs de Waddendijk
kan nu in twee bakken verzameld worden. Een
geslaagd burgerinitiatief.
Foto: RTV Noordkop

Missers rondom sluiting
basisschool in Westerland
WESTERLAND - De leiding van onderwijskoepel Surplus en die van basisschool De
Dentele in Westerland hadden ouders eerder en intensiever moeten betrekken bij
het besluit om de kleutergroep na de zomervakantie van 2015 te verplaatsen naar
De Kei in Hippolytushoef.

In dit nummer
Algemene Ledenvergadering

Tot die slotsom komt B&T Organisatieadvies. Dit onafhankelijke bureau heeft in
opdracht van de raad van toezicht van
Surplus de gang van zaken rond de plotselinge, vervroegde sluiting van De Dentele per 1 augustus vorig jaar onderzocht.
Door opener en actiever over de kleuterverhuizing te communiceren en ouders
via individuele gesprekken hierop beter
voor te bereiden, zouden zij niet door het
plan zijn overvallen.

Missers rondom sluiting basisschool Westerland
LADA op Facebook te volgen
Nieuwe lokale kerntaken en delen van macht
Fractie in actie
LADA luistert in Breezand
Uit de f actie
Vluchtelingendebat
Lezers schrijven

Schager Courant

Hollands Kroon kan slapende vergunningen intrekken
‘Opgelegde dorpsraden’ doodgeboren kindje

In een brief (12-06-2015) aan de Raad van
Toezicht van Surplus heeft de fractie naar dit
onderzoek gevraagd.

LADA op Facebook te volgen
Met deze link is LADA ook op Facebook actief:
https://www.facebook.com/LADA-648139965258393/?fref=ts
Op onze site treft u naast een link naar Twitter nu ook een
link naar Facebook aan.
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VAN HET BESTUUR

NIEUWE LOKALE KERNTAKEN EN DELEN VAN MACHT
Door: Rob Ravensteijn

Regie overdragen
2016 is stevig van start gegaan.
G4S is van de baan, mede dankzij LADA. De argumentatie van het
college om van het bedrijf afscheid te nemen was niet overtuigend.
Betrokkenheid bij schendingen van mensenrechten was voor velen geen
vraag meer. Er liggen nog vragen van GL die beantwoord moeten
worden. Is de raad onjuist geïnformeerd en zo ja, welke consequenties
moet dat dan hebben?
Ook waren er andere vragen: hoe slim is het om de regie over te
dragen? De winst die een commercieel bedrijf beoogt vloeit dan weg.”Er wordt opnieuw
nagedacht” stelt het college. Benieuwd wat dat oplevert. Wordt vervolgd.
Dorpsraden
Meerdere berichten passeerden over dorpsraden. Nieuwe Niedorp gaf aan te stoppen, ook
andere dorpsraden gaven aan in de “slaapstand” te gaan. Voor LADA een verontrustend bericht.
In ons programma hebben wij uitgelegd een verenigingsvorm met eigen budget voor ogen te
hebben. Dat gaat zo niet lukken. Een eerste onderzoek maakt duidelijk dat hier meer aan de hand
is. Over taak- en rolverdeling wordt verschillend gedacht. Niet alleen tussen burger –bestuur, ook
burgers (dorpsraden) zien verschillende rollen en merken dat ze daarin vastlopen. Die
teleurstelling moeten we zien op te lossen. Participatie en communicatie zijn nodig, zeker met het
oog op andere ontwikkelingen.
Vluchtelingenvraagstuk
Ik doel op de rol die we als samenleving krijgen in het vluchtelingenvraagstuk. Over dit onderwerp
is LADA zeker gehoord en ook gewaardeerd. De aantallen mensen die we in Hollands Kroon aan
kunnen liggen beduidend lager dan waarmee het collegevoorstel kwam. Ook werd het
spreidingsverhaal begrepen. Ook landelijk wordt de roep om hanteerbare aantallen veel gehoord.
Het COA kan daar niet meer omheen. De aantallen worden niet bepaald door het onderdak dat
geboden kan worden maar om de integratiecapaciteit. Hoe kleiner de aantallen, hoe meer
draagvlak. Integratie en draagvlak zijn de sleutels voor succes. Arbeid en burgerparticipatie,
opgenomen in een begeleidingstraject zal met onze eigen burgers serieus besproken moeten
worden. Er is een wettelijk minimum, daarover hoeft niet gediscussieerd te worden. Meer
opvangen alleen als het kan en niet ten koste gaat van onze eigen bewoners. Heel belangrijk!
Opnieuw nadenken
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft cijfers bekend gemaakt over burgers in de bijstand.
De groep die 3 tot 15 jaar en langer in de bijstand zit is groot. De armoede in de rijke landen
neemt toe. Ook het gevoel van uitsluiting. Begrijpelijk. Een samenleving zonder structurele
werkloosheid zullen we niet meer meemaken, tenzij…
Tenzij we opnieuw nadenken over wat onze lokale taken zijn. De nieuwe Participatiewet is goed
bedoeld maar schiet tekort. Werk zal herverdeeld moeten worden, het begrip arbeid moet op de
helling. Absurd dat een deel van de mensen zich een slag in de rondte moet werken en anderen
verveeld rondlopen. Belangrijke zorgtaken blijven onvervuld. Veel mensen missen inkomenszekerheid. Met onvrede en frustratie win je nooit!
Loslaten
Een snelle schets. Toch ben ik niet somber. Problemen schreeuwen om oplossingen waarover al
nagedacht is. De overheid, ook de lokale overheid moet leren loslaten. Maar dan wel in de zin
van delen van macht en bevoegdheden met burgers. Dat is niet het loslaten waar Mary van Gent
eerder op doelde. Maar dat kan nog komen. In het begeleidingsplan voor eigen bewoners en
nieuwkomers zullen we er vast meer over lezen.
<
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FRACTIE IN AKTIE
De raad heeft op vrijdag 22 januari een werkbezoek gebracht aan het AZC in Alkmaar, met
400 bewoners een klein centrum, en aan het
AZC in Almere, met 600 tot 800 bewoners een
groot centrum dat uitgebreid gaat worden naar
1200 bewoners. In Almere werd in een boeiende presentatie door het COA nuttige informatie
verkregen. Van de fractie waren Lida Brussaard, Henk van Gameren, Marinus Hovius en
Peter Couwenhoven en ook JaapJan van Essen aanwezig.
Lida en Peter waren aanwezig bij de opening
van het nieuwe gebouw van de Voedselbank.
Een rondleiding en uitleg over de werkzaamheden waren onderdeel van deze middag.
Zaterdag 6 februari zijn twee afvalbakken op
de Waddendijk geplaatst waarmee het burgerinitiatief van Cobi van Dalen om afval op te ruimen, mogelijk gemaakt door een motie van
LADA, CDA en D66, gestalte kreeg.

AZC Almere

Peter Couwenhoven heeft deelgenomen aan
het onderwijssymposium met als motto ’het
schoolgebouw van de toekomst’
Henk van Gameren en Peter Couwenhoven
waren aanwezig bij de presentatie van visie op
de renovatie van Wieringerwerf. Het was een
boeiende avond in De Cultuurschuur met vaak
een verrassende blik op de mogelijkheden die
er zijn om het gebied rond de Terpstraat op te
knappen.

Marinus Hovius zag wethouder Theo Groot het
eerste afval in de bakken storten.
<

openbare fractievergadering
maandag 15 februari 2016
aanvang 20.00 uur
Locatie:
Café Het Wapen van Wieringerwaard
Noordzijperweg 36, Wieringerwaard
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LADA LUISTERT IN BREEZAND
Op de openbare fractievergadering in Bloemenlust Breezand slechts één inspreker over het
vluchtelingenvraagstuk. Er waren er meer verwacht.
gemeente blijft, moet het wijkteam bij de gemeente blijven, immers één regisseur, één
plan. Hierdoor kan de wethouder een probleem
krijgen. De fractie is er nog niet uit wat de beste oplossing is. Waarschijnlijk zal de fractie verdeeld stemmen.

Het echtpaar Schur waarschuwt de fractie voor
de gevolgen van een AZC. Wat gaat het de
gemeente kosten, moet de gemeente de
grond voorfinancieren, want het COA huurt.
Verder is er een vraag hoe de gemeente dit
gaat financieren. Hogere ozb, bezuinigen op
accommodaties, zwembaden, groenvoorziening? Fractievoorzitter Henk van Gameren
geeft aan dat het collegevoorstel een discussiestuk is. Ook wordt er gerefereerd aan het
goede verloop van het AZC in Schagen. Op dit
moment heerst er veel sentiment, zowel positief als negatief. Naar het oordeel van de fractie
is 600 maximaal en het liefst over twee plekken
verdeeld.

MFA De Ontmoeting
De fractie kan zich niet vinden in het collegevoorstel waarmee slechts een besparing van
€ 50.000 ten opzichte van het eerdere voorstel
wordt bereikt. Het bouwen van een entresol is
niet nodig, wat een besparing van € 130.000
oplevert. Ook de nieuw gekozen vergaderopstelling is niet de keuze van de fractie die de
huidige opstelling in een ovaal het beste model
voor de raadsvergadering vindt. Daarin is het
onderling (oog)contact een wezenlijk deel in de
discussie. Dat valt weg wanneer de raadsleden
in rijen achter elkaar worden gezet. Het argument van het college is dat er een multifunctionele ruimte ontstaat die makkelijker verhuurbaar is voor activiteiten aan de andere gebruikers van de MFA. De burgemeester verwoordde het als volgt: “Het is een multifunctionele
ruimte waarin ook de raad vergadert.”

Statushouders
Het onderdeel statushouders is nog complexer.
De gemeente heeft een wettelijke taakstelling
om statushouders op te nemen. Dit gaat goed
in Hollands Kroon, problemen heeft het niet opgeleverd. Het college vindt dat we meer statushouders kunnen opvangen wat een gunstige
invloed heeft op het in stand houden van voorzieningen. Denk aan scholen, sportverenigingen, de buurtsuper. Uitgangspunt moet zijn dat
voor elke woning voor statushouders er ook
een woning voor wachtenden moet komen.
Henk vraagt zich af of er voldoende werk is en
maakt zich zorgen over de slachtofferhulp voor
getraumatiseerde statushouders. Komen de
kosten voor rekening van de gemeente? Voordat tot het opnemen van meer statushouders
kan worden overgegaan zullen er keiharde afspraken gemaakt moeten worden dat de daarvoor benodigde woningen gebouwd worden.
Fractielid Henk-Jan Wittink vatte het dilemma
waar we in verkeren als volg samen: “Niemand
wil een AZC maar deze mensen moeten wel
geholpen worden.” De heer Schur onderschrijft
dat, maar ziet het zwaar in omdat “Het gevaar
is dat de regering uiteindelijk ingrijpt en de regie neemt. Dit is wel iets om rekening mee te
houden.”

Dorpsvisie Wieringerwerf
Deze visie houdt ontwikkelingen tegen voor
Wieringerwerf. De Aldi en de Lidl kunnen hierdoor niet verkassen en de lelijke plekken blijven dan open. Omdat deze ontwikkelingen nu
niet kunnen plaats vinden en wachten tot een
nieuw visie is ontwikkeld, komt het college met
het voorstel om de oude dorpsvisie buiten werking te stellen. De fractie wacht af wat er tijdens de presentatie op 27 januari naar voren
komt, wordt alvorens een standpunt te bepalen.
Toezicht gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid
De nieuwe wet van minister Plasterk bepaalt
dat ook raadsleden toezicht moeten houden op
de gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur van de regeling stelt voor om het
algemeen bestuur samen te stellen uit vertegenwoordigers van de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten. Er moeten twee leden en twee plaatsvervangers benoemd worden. Fractievoorzitter Henk van Gameren heeft
zich kandidaat gesteld. Daarmee is hij een van
de vijf raadsleden die zich aangemeld hebben.
<

Wijkteams
Het wijkteam speelt een centrale rol speelt tussen vrijwilligers, gemeente en cliënten. Er
wordt getwijfeld over het overhevelen naar de
gewenste partner voor de zorg. Het lijkt juridisch niet zo handig vanwege de taak van indicering. Daarnaast is er een probleem vanwege
het feit dat het wijkteam onderdeel van de scope uitmaakt. Ook doordat schuldsanering bij de
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UIT DE FRACTIE

Het vluchtelingenvraagstuk domineert de laatste weken de politiek. Het collegevoorstel om een
principebesluit te nemen voor het vestigen van een AZC voor 600 tot 800 asielzoekers en daarnaast extra statushouders te huisvesten heeft veel los gemaakt. Ook de zorginkoop eist veel aandacht. De onderhandelingen met G4S zijn door de gemeente afgebroken omdat men niet tot
overeenstemming kon komen. Er wordt nu gepraat met het bedrijf Incluzio. Er is een besluit genomen voor de verbouwing van raadzaal en bestuurscentrum waardoor met de herinrichting van
mfa De Ontmoeting kan worden begonnen.

Vluchtelingendebat
In een goede sfeer heeft de beeldvorming in de
raad plaats gevonden. Op de publieke tribune
waren veel lege plaatsen.Twaalf insprekers
deelden de raad hun visie. Van afwijzing tot
begrip, een afspiegeling van de verdeeldheid in
de maatschappij. Duidelijk werd dat, wil er
draagvlak ontstaan voor opvang, dit kleinschalig moet gebeuren.
Door te kiezen voor een AZC voor 300 asielzoekers ontstond er in de raad een meerderheid voor deze kleinschalige opvang. Onze
motie om te onderzoeken of op basis van het
manifest van Vluchtelingen Werk Nederland
een pilot in Hollands Kroon gestart kan worden
is door het college overgenomen met de toezegging dat het zal worden meegenomen in de
gesprekken met het COA. Het college gaat nu
met het COA praten en komt met een aangepast voorstel terug naar de raad. Daarover
moet met de bevolking in gesprek gegaan worden voordat tot besluitvorming kan worden
overgegaan.

leidde tot een gezamenlijk amendement, dat
ook de instemming kreeg van D66. Het gevraagde investeringskrediet werd teruggebracht naar € 626.026,- door niet in te stemmen met de bouw van het balkon. Daarmee is
een besparing van € 130.000,- ten opzichte
van het oorspronkelijke voorstel bereikt.
Dorpsvisie Wieringerwerf
De in 2007 vastgestelde Dorpsvisie Wieringerwerf voldoet niet meer. De uitgangspunten destijds zijn achterhaald en staan huidige interessante ontwikkelingen in de weg zoals het verplaatsen van de Lidl naar de wildernis van het
terrein Cremers. Zorgen in de raad dat bij het
niet meer van toepassing laten zijn van de
dorpsvisie werden weggenomen doordat het
bestemmingsplan bepalend blijft voor de ontwikkelingen. De fractie kon daar mee instemmen.

Wijkteams
De fractie heeft ingestemd met het voorstel
waardoor het mogelijk wordt om de wijkteams
over te dragen naar de zorgpartner binnen
door de raad te stellen kaders. De keuze van
de fractie is gebaseerd op twee punten. Er zijn
gemeenten waar al op deze wijze gewerkt
wordt met positieve ervaringen.en niet alles bij
onze wijkteams functioneert goed. In een gesprek met WonenPlusWelzijn werd aangegeven dat men geen bezwaar heeft bij een overdracht. Men loopt vaak vast in bureaucratie en
ervaart dat als een belemmering om goed te
kunnen functioneren. Voorop bij de fractie staat
dat het wijkteam optimaal functioneert en er
goede zorg geleverd kan worden.

Toezicht gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid
De raad heeft Alexander op de Weegh (VVD)
en Sylvia Buczinsky (PvdA) gekozen in het dagelijks bestuur. Henk van Gameren en Elaine
Vlaming (CDA) als vervanger.
<

Verbouwing raadzaal en bestuurscentrum
Het college had in de vergadering van 24 september opdracht gekregen om met een soberder voorstel te komen voor de verbouwing van
het bestuurscentrum en raadzaal. Het nieuwe
voorstel was voor de coalitie niet voldoende en
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VLUCHTELINGENDEBAT
Het college heeft de motie van LADA overgenomen, waarin gevraagd wordt om het
COA te laten onderzoeken of het mogelijk is in Hollands Kroon een pilot te starten
met opvang van vluchtelingen zoals voorgesteld wordt door de Stichting Vluchtelingen Werk in het manifest ‘Samen maken we het verschil in 2016’.
De tekst, uitgesproken door fractievoorzitter Henk van
Gameren in de raadsvergadering van 28 januari:
De raad wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan
het vluchtelingen vraagstuk. Het voorstel omvat twee
onderdelen, en wel een AZC en het huisvesten van
statushouders.
Om bij het eerste te beginnen het volgende:
Hoewel Nederland altijd al een land is dat door de
eeuwen heen vluchtelingen heeft opgevangen, lijkt
deze tolerante houding nu wat minder te worden. Een
deel van de bevolking is kritisch jegens deze groep,
en een ander deel houd vast aan de tolerantie. Voor
beide valt wat te zeggen. LADA wil humaan zijn en
blijven, maar deelt ook de zorgen die er in onze samenleving zijn.
Daarom voor wat de opvang van vluchtelingen het
volgende:
Hollands Kroon is een gemeente met vele dorpen waar veelal geen voorzieningen meer zijn. Dat
maakt dat dorpen waar nauwelijks voorzieningen zijn en/of openbaar vervoer ongeschikt om een
AZC te plaatsen. Daar waar nog wel voorzieningen zijn zoals winkels, scholen, sportfaciliteiten en
openbaar vervoer daar zou je ruimte kunnen bieden voor een AZC. Maar het aantal genoemd
600-800 , vinden wij veel te hoog .Het past niet bij en binnen onze gemeente. Wij hebben kleine
kernen en dat betekent voor ons een kleine AZC.Het moet dan ook in verhouding zijn met desbetreffende kern. Dit is geheel in lijn met de maatschappelijke discussie. Namelijk dat er in Nederland nauwelijks draagvlak is voor grote AZC’s en dat het draagvlak voor kleine AZC’s met sprongen om hoog gaat. En wanneer we het over draagvlak hebben, dan is het absoluut noodzakelijk
om de buurt/dorp in een vroeg stadium te betrekken en in gesprek te gaan. Kortom, wij vinden
een AZC van 600-800 te groot, maar bieden wel de ruimte voor een kleinschalige AZC passend
bij een dorp of kern.
Dan het tweede deel: Het huisvesten van statushouders.
Uit het verleden is gebleken dat het concentreren van “Nieuwe Nederlanders” de integratie niet
echt doet bevorderen. Het is daarom van belang om deze ”Nieuwe Nederlanders” evenwichtig te
spreiden. Een zorgvuldige verdeling over het sociale woon contigent zorgt voor een betere integratie en voorkomt problemen. Echter op de vaak lange wachtlijsten van corporaties staan veel
woningzoekenden. Er is de afgelopen jaren niet of nauwelijks bij gebouwd. Ondertussen is de
toeloop naar de huursector flink gestegen. Er wordt ook nauwelijks meer gemuteerd. Wat weer
gevolgen kan hebben voor de evenwichtige wijkopbouw.
Bovendien is de wet per 1 januari verandert voor wat betreft het toewijzingsbeleid. Er moet passend worden toegewezen, dat maakt dat het nog lastig wordt om voldoende goedkope huurwoningen aan te bieden aan inwoners en statushouders met een smalle beurs. Ofwel de huursector
zit muurvast.Wij staan dan ook niet te springen om extra statushouders te huisvesten en willen
dus vooralsnog vast houden aan wat wij wettelijk moeten huisvesten. Dit omdat wij ook verantwoordelijk zijn voor onze woningzoekenden.
Dat betekent dat wij eerst moeten gaan bouwen, gespreid over meer kernen dan onze vier hoofdkernen om zo beter te kunnen spreiden. Wachtlijsten voor woningzoekenden mogen niet oplopen.
Wij kijken dan ook met belangstelling uit naar de prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties. Daarna kunnen we oordelen of er ruimte ontstaat om extra statushouders boven ons
wettelijk aantal te huisvesten.
>
LADAnieuwsbrief 63

7

februari 2016

Uit het geen eerder is gezegd kunt u destilleren dat LADA gaat voor kleinschalige opvang en voldoende aanbod voor zowel huidige woningzoekenden als statushouders, waarbij een succesvolle
integratie centraal moet staan. Dit betekent participatie van vluchtelingen in samenspel en samenspraak met inwoners
Het draagvlak voor grootschalige opvang is tanende.
Daarom brengen wij het manifest van vluchtelingenwerk “Samen maken we het verschil in 2016”
onder de aandacht:
Wij komen dan ook met een motie, waarin wij vragen aan het college, wanneer zij in gesprek
gaan met het COA over de vestiging van een AZC te onderzoeken of het mogelijk is opvang te
verwezenlijken wat in lijn is met dit manifest.
Motie:
De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 28-01-2016
Constaterende dat
Nederland grote problemen heeft met de opvang van vluchtelingen die zich hier melden voor asiel
Dat doorstroming vanuit noodopvang naar de asielzoekerscentra stagneert
Overwegende dat
Het huidige systeem de grote toeloop niet aan kan
De mensen te lang in de asielzoekerscentra moeten verblijven
Daardoor een snelle intergratie in de maatschappij niet mogelijk is
Roept het college op om
1. Bij het COA te onderzoeken of het mogelijk is in Hollands Kroon op basis van het manifest ‘Samen maken we het verschil in 2016’ van Stichting VluchtelingenWerk een pilot uit
te voeren waarbij vluchtelingen kleinschalig opgevangen worden in geschikte huisvesting,
verspreid over de hele gemeente.
2. De uitkomsten van het onderzoek voor de zomer te delen met de gemeenteraad.
Toelichting
Het is in het belang van de vluchtelingen, maar ook in het belang van de samenleving, dat zij in
vrijheid en veiligheid, met respect voor onze waarden en normen, zo snel mogelijk een nieuw en
zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Dit is de beste basis, ook als terugkeer in de toekomst
eventueel mogelijk is.
<

openbare fractievergadering
maandag 14 maart 2016
aanvang 20.00 uur
Locatie:
Sportzaal De Snip
Westerhof 14, nieuwe Niedorp

LADAnieuwsbrief 63

8

februari 2016

LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.
Geachte leden van fractie en bestuur,
Met verbazing las ik de reactie van wethouder Westerkamp op het artikel “Dorpsraad gestopt” in
CTR Hollands Kroon (zie bijlage).
Deze Lada-wethouder stelt dat de rollen in de wijze van participeren veranderen. Dat wordt als
argument gebruikt om te onderbouwen dat de kernbeheerders in de plaats treden van de dorpsraden. Zijn stelling dat “de kernbeheerders de lijnen korter maken en het contact laagdrempeliger “
is een nogal boude uitspraak. Eigenlijk zegt hij hiermee dat een anonieme ambtenaar/
kernbeheerder op het gemeentehuis de belangen van de lokale gemeenschap beter kan behartigen dan de dorpsraden die ter plekke met de voeten in de klei staan en die je desnoods op straat
kunt aanspreken. Dat zijn pas korte lijnen! En dat is pas laagdrempelig!
Hoezo veranderen de rollen in de wijze van participeren? Kennelijk komt dit inzicht uitsluitend uit
de koker van de wethouder. De rol van de participerende burger is namelijk nog precies hetzelfde; hij/zij wil gehoord worden en daarmee het beleid van het openbaar bestuur kunnen beïnvloeden.
Alhoewel ook de dorpsraden bij hun opstart in meer of mindere mate met kinderziektes te maken
hebben gehad, is aangetoond dat de burgers de weg naar de dorpsraad hebben weten te vinden. Voor velen zijn zij het lokale aanspreekpunt, de belangenbehartiger en de vertegenwoordiger in de contacten met overheden en instanties.
De dorpsraden worden door de wethouder resp. de gemeente aan de kant geschoven. De subsidie is vervallen en de kernbeheerders moeten hun taak overnemen. Helaas heb ik de kernbeheerder in mijn woonplaats nog niet op pro-actieve daden kunnen betrappen. Tegelijkertijd zie je
wél de dorpsraden teloor gaan omdat de gemeente hun bestaansrecht ondermijnt. (Barsingerhorn
is al opgeheven, Nieuwe Niedorp gooide recent het bijltje er bij neer, Oude Niedorp heeft besloten
tot de parkeerstand). Gevestigde en geaccepteerde lokale vertegenwoordigers worden ingeruild
voor een ambtelijke kernbeheerder.
Als er binnen de gemeente al sprake zou zijn van een actief participatiebeleid, dan doen de acties
en de uitspraken van de wethouder daar bepaald geen goed aan. Actieve bestuursleden van de
dorpsraden worden door de gemeente gedemoraliseerd in de hoek gezet. Het lijkt mij sterk dat
die nu staan te popelen om samen met de kernbeheerder nieuwe activiteiten ter hand te nemen.
LADA is ontstaan vanuit de burgerij. Het is daarom vanzelfsprekend dat de partij burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan. De eigen wethouder lijkt hier heel anders over te denken. Ik
ben benieuwd of de partij hierin lijdzaam blijft toezien, óf dat de wethouder hierop wordt aangesproken!
Ik ben benieuwd naar jullie reactie.
Wim Sepers
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Hallo Peter en fractie LADA,
Vele huiseigenaren die een eigen woning hebben (gefinancierd of niet) in de Gemeente Hollands
Kroon vragen net als ik het volgende af hoe de WOZ waarde wordt berekend en daarop afgestemd de te betalen gemeentelijke belastingen!
Als peildatum heb ik bekeken in 2011 toen het gemeente Niedorp was en in 2015 toen het gemeente Hollands Kroon was. Beide aanslagbiljetten heb ik naast elkaar gelegd. Bij ons is de
WOZ met 50.000 euro gezakt en de gemeentelijke belasting is met 51 euro gestegen.
De WOZ waarde van een woonhuis is in ons geval in 4 jaar tijd gedaald met 16,5%. Dit is niet
goed voor de financier van de huizen (de Bank) die naar de WOZ waarde kijkt en hier hun financiering op afstemt. Huizen worden nog steeds verkocht voor echt vele malen meer euro’s dan de
WOZ waarde groot is! Als je als huiseigenaar financieel wat wilt, staat de boel op slot of je moet
over gaan om een dure taxatie te laten uitvoeren door een bevoegde makelaar, kwalijke zaak
noem ik dit! Met dit gegeven kunnen mensen meer schuld hebben dan de WOZ waarde groot is.
De boel staat dus door de WOZ van de gemeente onder water.
Nu zal je denken de WOZ waarde is 16,5% lager en zul je ook wel minder gemeentelijke belastingen moeten betalen, redelijk toch. De gemeente is gefuseerd met vier andere gemeentes dus dat
is goedkoper geworden. Niet dus! De gemeentelijke belastingen zijn gewoon met 18% verhoogd.
Ra ra ra hoe kan dat!
Groeten Mark de Geus

Beste Mark,
Op 31-1-2016 heb je de LADA fractie een mail gestuurd met vragen over gemeentelijke belastingen en de berekening van de WOZ waarde. Het bedrag van de OZB aanslag die de burgers van
Hollands Kroon ontvangen wordt jaarlijks verhoogd met het inflatiepercentage. Niet meer, dat
hebben we afgesproken in het coalitie-akkoord.
De waarde van de woningen wordt jaarlijks vastgesteld door o.m. de verkoopprijzen van vergelijkbare huizen in het jaar daarvoor. Als de WOZ waarde daalt, stijgt het percentage van de aanslag.
Dit is om jaarlijkse eenzelfde opbrengst uit de OZB te ontvangen als gemeente, verhoogd met de
inflatie.
Dus het klopt als je zegt dat de WOZ waarde daalt en het percentage stijgt. Maar het bedrag, en
daar gaat het uiteindelijk om, dat de burger uiteindelijk betaalt, is hetzelfde als het jaar daarvoor,
verhoogd met het percentage van de inflatie.
Als je een financiering nodig hebt is bijna altijd een taxatie nodig en is alleen de WOZ waarde niet
bepalend. Dit verschilt per bank of verzekeringsmaatschappij.
Ik hoop, dat ik het een beetje duidelijk heb kunnen maken en anders hoor ik het graag van je.

Met vriendelijke groet,
Lida Brussaard
Fractielid LADA
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HOLLANDS KROON KAN SLAPENDE VERGUNNINGNEN INTREKKEN
Naar aanleiding van de vragen die LADA gesteld heeft over het bouwen van de windmolen in
Winkel, die gebaseerd was op een vergunning afgegeven in december 2001, heeft het college het
beleid rond de zogenaamde slapende vergunning aan te passen. In de publicatie lezen we onder
andere:
De gemeente verleent jaarlijks meerdere omgevingsvergunningen, waarvan een groot deel betrekking heeft op bouwplannen. In de meeste gevallen wordt vrij snel na de verlening van een vergunning gestart met de bouw. Maar het komt voor dat er geen, of pas na lange tijd, gebruik wordt
gemaakt van een vergunning. Dit noemen we ‘slapende vergunningen’. Het college heeft daarom
een aantal regels opgesteld waardoor zogenoemde slapende vergunningen ingetrokken kunnen
worden.
Voorkomen van ongewenste situaties
Door slapende vergunningen in te trekken wil het college voorkomen dat er situaties ontstaan die
in strijd zijn met nieuwe wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld dat inwoners in een nieuwbouwwoning
gaan die niet voldoende voldoet aan de nieuwste regels voor isolatie of brandveiligheid. Ook
voorkomt het intrekken dat omwonenden na jaren verrast worden door onverwachte bouwactiviteiten.
Intrektermijnen
Voor het intrekken van de slapende vergunningen houden we de volgende termijnen aan:
• Niet benutte vergunningen worden, als er sprake is van wijziging in wet-, regelgeving of
beleid, na 26 weken ingetrokken. Als er geen sprake is van wijziging in wet-, regelgeving
of beleid wordt de vergunning na twee jaar ingetrokken.
• Bij stilliggende bouwactiviteiten wordt de vergunning ingetrokken als de bouwactiviteiten
langer dan één jaar hebben stilgelegen.

'Opgelegde dorpsraad' doodgeboren kindje
Harry de Jong
De Dorpsraad Barsingerhorn ging in 2014 al ter ziele. Komende maand trekt de raad van Nieuwe Niedorp
zelf de stekker eruit. Die van Oude Niedorp gaat slapend verder, hopend dat de wekker afgaat als er nood is
in het dorp. Het dorpsbelang behartigen richting het gemeentebestuur lijkt een taaie klus. Elk dorp een
dorpsraad, die kan fungeren als de ogen en oren voor de gemeente in een dorp. Dat was het ideaalbeeld
van de oude gemeente Niedorp, vlak voordat deze opging in Hollands Kroon. In de grote fusiegemeente zou
de afstand tussen burger en gemeente groter worden. De dorpsraad kon de kloof dichten. Dus drong het
college van het oude Niedorp erop aan dat elk dorp een dorpsraad kreeg, voor zover deze er nog niet was.
Ze hielp zelfs een handje in de vorm van websiteruimte en wat financiële steun.
Enkele jaren later valt de ene na de andere dorpsraad om. In Barsingerhorn vroeg de dorpsraad zich na wat
Hoekse en Kabeljauwse twisten af of ze wel voldoende mandaat had om namens het dorp op te treden. De
raad was tenslotte niet democratisch gekozen. Uiteindelijk was het beter te stoppen, vond ze.
Slapend
Oude Niedorp is, op de leegstaande school na, redelijk op orde. Dus valt er niet zoveel meer te verhapstukken voor de dorpsraad. Die gaat slapend verder. Nieuwe Niedorp houdt het voor gezien, omdat de raad daar
zich niet serieus voelt genomen door de gemeente. Hollands Kroon biedt niet langer ondersteuning
(subsidie) en de dorpsraad moet betalen als deze vragen wil stellen over ter inzage liggende vergunningen.
Als het zo moet, dan hoeft het niet, vinden ze het in het dorp van Voorstoot en bruggetjes. Als je als gemeente een orgaan wilt hebben dat als 'ogen en oren' voor je kan functioneren, moetje dat natuurlijk niet zelf
doof en blind maken... De van gemeentewege 'opgelegde' dorpsraden lijken doodgeboren kindjes. De
dorpsraden die organisch zijn gegroeid draaien wel goed, al zijn het vooral belangenverenigingen. Daar is
niks mis mee, zolang college en gemeenteraad de plaatselijke belangen maar afwegen tegen het algemeen
belang.
Schager Courant, 30-01-2016
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