VERKLARING BESTUUR (1) 29-2-2016
Aan de leden van LADA en overige belangstellenden,
Op 23 februari 2016 heeft het bestuur van LADA de agenda voor de jaarvergadering opgesteld. Hierin
is opgenomen het jaarverslag van fractie, het jaarverslag van bestuur en de bestuursverkiezing.
Het beeld dat het bestuur heeft van onze partij is verdeeld:
-

-

-

-

De slagkracht van de partij wordt bepaald door kwaliteit, omvang en inzetbaarheid van haar
leden. Het ledental is teruggelopen tot ongeveer 110. Dat past overigens in het landelijk
beeld. Het aantal leden dat zich wil inzetten voor bestuurstaken, fractieondersteuning en
denktankactiviteiten is te gering. Er blijven nu te veel taken liggen.
De aanspreekbaarheid van de partij voor burgers die ondersteuning behoeven is ruim
voldoende maar dat leidt onvoldoende tot binding van nieuwe actieve leden.
De inbreng van de fractie in het beleid is aantoonbaar (zie fractieverslag) maar te beperkt.
Het eigen profiel van LADA komt onvoldoende over bij de burger. Door deelname in de
coalitie wordt er onvoldoende ruimte gevonden om te werken aan realisering van LADA
programmapunten die niet zijn opgenomen in het coalitieakkoord. “Het LADA gezicht
vervaagt”. Dat moet beter.
De ondersteuning door bestuursleden wordt door de fractie eerder als last dan als
ondersteuning ervaren. Onbevangenheid en idealisme raken ondergesneeuwd. De top-down
stroom vanuit het college is daar mede debet aan. Dualisme werkt onvoldoende. Angst
regeert.
Bestuurlijke vernieuwing met meer directe democratie, minder afstand burger – bestuur
komt zo niet van de grond. Hierop is het bestaansrecht van LADA gebaseerd.

Het bestuur oordeelt daarom dat een herbezinning op onze positie en werkwijze noodzakelijk is.
2016 wordt een belangrijk jaar voor LADA. Scherp gesteld: Wordt het groeien of stoppen?
Het bestuur heeft tijdens een studiedag in Januari haar zienswijze ingebracht. Meer LADA
programma, meer bottom up, meer democratie en vernieuwing. Minder voorzichtigheid en angst. De
rol van LADA als volksvertegenwoordiger is belangrijker dan de rol van coalitiepartner! Het bestuur
heeft vastgesteld dat die boodschap onvoldoende over komt bij de fractie.
Om meer beweging op gang te brengen hebben Rob Ravensteijn en JaapJan van Essen besloten
ruimte te maken. Zij treden af als voorzitter resp. secretaris. Han Koppe en Lavinia Grooten zullen
voorlopig in functie blijven. Alleen hoogst noodzakelijke taken zullen zij vervullen. Actie vanuit de
leden (incl. fractie) is nodig.
LADA heeft een goed programma, is onafhankelijk en wordt niet gedomineerd door (eigen) belangen
van (beroeps)organisaties. Belangrijk in lokale democratie, zeker in Hollands Kroon. Sociaal
ingestelde burgers kunnen zich verenigen. Een ledental van 250 betrokken burgers moet haalbaar
zijn. Als 25 personen actief betrokken zijn moet dat tot een bevlogen en krachtdadige organisatie
kunnen leiden. Een oproep aan alle burgers van Hollands Kroon. Deelname aan lokale democratie en
daarin eensgezind streven naar belangrijke doelen voor de lokale samenleving moet een doel zijn dat
breed aanspreekt. Te veel burgers voelen zich niet gehoord en keren zich af van de lokale politiek.
Daar ligt voor LADA de uitdaging.
Namens het LADA bestuur, Rob Ravensteijn

VERKLARING DOOR ROB RAVENSTEIJN (2) 29-2-2016
Na 7 intensieve jaren met LADA (Democratie Anders), eerst als fractievoorzitter en later als
bestuursvoorzitter heb ik besloten te stoppen met mijn bestuurswerk. LADA heeft in haar korte
bestaan veel kiezers weten te binden. LADA spreekt waar andere partijen zwijgen. De burger
vertegenwoordigen, daar gaat het om. De kiezer hebben wij voorgehouden dat er een frisse wind
moet waaien, dat het roer om moet. Dat kunnen we alleen samen. Burgers en bestuur. Het lukt mij
als voorzitter onvoldoende om onze vernieuwingsdrang in de praktijk te tonen en om hiervoor een
stevig kader op te bouwen. Dat is niet alleen een LADA probleem, het speelt ook landelijk. Er is
sprake van een leegloop van politieke partijen. Een politieke en democratische crisis die tot bezinning
moet leiden.
Daarom is het beter om nu stevig op de rem te trappen en op te stappen. Een stevige discussie is
nodig om nieuwe inspiratie op te doen. Na de herbezinning heeft LADA twee jaar om het
vernieuwde gezicht te tonen. Meer zeggenschap voor burgers, echt delen van macht. Het vraagt om
meer strijdbaarheid van volksvertegenwoordigers en inbinden van bestuurders en ambtenaren. Daar
is moed en idealisme voor nodig op alle fronten. Liefst met de LADA fractie voorop.
Vernieuwingskracht kan inhouden dat betrokken burgers zich op een andere manier gaan
organiseren. Lokale politiek heeft behoefte aan betere analyses dan nu. Overtrokken verwachtingen
van de participatiemaatschappij kunnen beter vroegtijdig worden doorgeprikt, al is nog niet duidelijk
hoe het alternatief er precies kan uitzien. De kracht van burgers is nog lang niet gevonden.
Zelf blijf ik lid van LADA. Wel ga ik onafhankelijk op zoek naar andere betrokken burgers die een
sociale en leefbare samenleving een goed hart toedragen. Burgerkracht zit, ook getalsmatig, meer
buiten dan binnen de gemeenteraad. Hoe dit te activeren? Een uitdaging waarover ik zal berichten.
Uiteindelijk zullen sommige ideeën samen met de politiek gerealiseerd moeten worden. Politieke
partijen zijn daarin niet meer het belangrijkste. Het gaat om burgers en de samenleving.
Rob Ravensteijn

Verklaring

door JaapJan van Essen 29-02-2016

Na er goed over nagedacht te hebben heb ik besloten in de ALV van 7 maart a.s. mijn bestuursfunctie
van LADA ter beschikking te stellen. Zoals bekend ben ik als medeoprichter vanaf de LADA wieg
betrokken bij de partij. Maar gezien de vele maatschappelijke functies die ik daarnaast heb ga ik
deze keuze maken. Zoals eerder gemeld ben ik toch meer een verenigings - dan een politiek dier.
De energie die je in de politiek stopt geeft mij te vaak onvoldoende resultaat en voldoening.
Dat is binnen verenigingen en stichtingen totaal anders. Toch heb ik met veel plezier vanaf de
oprichting in 2009 , en dan vooral in de beginjaren , met jullie mogen samenwerken. Tjonge wat
hebben we veel gedaan. Ik ben er mede trots op dat we van een groepje bange oude mannen
(citaat van Dijk) zijn uitgegroeid tot een volwaardige partij met zes mensen in de fractie en een
wethouder. Ik blijf lid van LADA en wil ook wel even demissionair door om mijn taken over te
dragen.
Ik ga als bestuurder door met de Stichting Niedorphal , de Sportvereniging Sparta, De
Stichting Sportzaal de Snip en de Buurtbus . Maar vooral als voorzitter van de stichting Natuurbad
Winkel , ook maak ik deel uit van de HOZE groep waarin we een plan maken om de vier binnenbaden
in de lucht te houden , ik kan jullie vertellen dat daar momenteel veel energie in gaat zitten.

