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In het tweede jaar heeft de raad een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda gekregen. Het
opstellen van een omgevingsvisie die moet voldoen aan de nieuwe omgevingswet die op 1 januari
2018 in werking moet treden, het vaststellen van de compacte APV, het instellen van een
Noordkopraad, de aanbesteding van de zorg, het opstellen van de kadernota nieuwe stijl en het
vluchtelingenvraagstuk.
De fractie heeft een training Ruimtelijke Ordening gevolgd. In januari is er een studiedag/werksessie
gehouden met het bestuur, voorbereid en onder leiding van onze coach Daniëlle Koelemij. Doel is om
tot een optimaal functioneren van LADA als organisatie te komen met prioriteiten verbetering van de
communicatie naar de burger en fractie-ondersteuning.
Vragen en mails die bij het secretariaat binnenkomen worden altijd beantwoord of er wordt contact
opgenomen als er vragen zijn die daartoe aanleiding geven.
In september worden we opgeschrikt door het bericht dat Ton Brussaard, echtgenoot van Lida, is
overleden.

Compacte APV
Het collegevoorstel was voor de raad onder de maat. Er was niets gedaan met de inbreng van de
fracties om artikelen terug te plaatsen. Dat gebeurde wel via een groot aantal amendementen.
Voldoende voor de fractie om in te stemmen met het voorstel mede doordat veel van onze
amendementen zijn aangenomen waaronder twee waar wij zwaar aan tilden. Het strafbaar stellen van
het vervoeren van inbrekerswerktuigen en de regelgeving rond de honden. Het aanlijngebod is terug
evenals de verordening om op te kunnen treden tegen de overlast van hondenpoep. Buurtbemiddeling
is ingesteld waarmee aan een voorwaarde van de fractie werd voldaan. Lida Brussaard behield haar
twijfels en stemde tegen. Henk van Gameren zit in de commissie die de APV gaat evalueren en
begeleiden.
Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein
Een zwaar dossier, dat zich al zo’n twaalf jaar voortsleept, lag in de raad voor de finale beoordeling.
Gaat Hollands Kroon akkoord om op haar grond dit terrein door Den Helder te laten aanleggen? Een
dossier met vele onduidelijkheden. Vier van de vijf aanwezige fractieleden gingen uiteindelijk akkoord
waarbij fractievoorzitter Henk van Gameren aangaf dat het allemaal geen schoonheidsprijs verdiende.
Peter Couwenhoven stemde tegen.

Noordkopraad
Het voorstel om een Noordkopraad in te stellen waaraan de vier gemeenteraden bevoegdheden
zouden overdragen is met grote meerderheid verworpen. Voor LADA was dat onbespreekbaar. Het
zou een extra bestuurslaag betekenen die benoemd zou worden en niet gekozen. Fractievoorzitter
Henk van Gameren zei daar het volgende over:
“Voor LADA is het overdragen van bevoegdheden onbespreekbaar, omdat hiermee een extra
bestuurslaag wordt gecreëerd. Het voorstel zou zich dan ook moeten beperken tot de adviserende rol
richting de vier gemeenteraden, die uiteindelijk eindverantwoordelijk moeten blijven.
Ook gaat het voorstel voorbij aan de ingezette bestuurscultuur van Hollands Kroon, namelijk de
burgerparticipatie. Want daar waar een verder gaande bestuurssamenwerking wordt ingezet, is het
noodzakelijk de inwoner hierbij te betrekken.”
Het leidde tot een amendement waarin de fractie aangaf de bestaande samenwerking tussen de vier
Noordkopgemeenten te willen intensiveren in de vorm van een adviesraad.
Ons amendement was een aanscherping op het amendement dat door CDA, VVD, SHK een D66 was
ingediend. Ook GroenLinks diende een amendement in. Het leidde tot een gemeenschappelijk
amendement waarin niet verder gegaan werd dan dat het een adviesraad wordt. Alleen de PvdA
stemde tegen. Henk van Gameren zit in de adviesraad, die de naam Regionale Raadscommissie
Noordkop heeft gekregen.
Kadernota
Dit jaar een nieuwe werkwijze om de kadernota vast te stellen. De opzet is de kadernota helemaal
door de raad te laten opstellen waardoor de raad meer grip krijgt op het samenstellen van de
begroting. In vier sessie heeft de raad zich er mee bezig gehouden waarna in de vergadering van 23
juni het concept behandeld werd. In een algemene beschouwing gaven de fracties hun visie op de
kadernota en ontwikkelingen tot 2016. Ondanks de intensieve voorbereiding en dat de kadernota echt
een stuk van de raad is, kwamen er veel amendementen en enkele moties. De fractie beperkte zich
tot enkele amendementen waarin tekst werd aangescherpt. Samen met de ChristenUnie werd een
amendement ingediend waarin benadrukt werd dat bij de vele gegevens die in digitale dossiers
opgeslagen worden een goede beveiliging het uitgangspunt moet zijn om de privacy te waarborgen.
Leidend zijn en blijven de privacy wet– en regelgeving. Dit amendement werd met grote meerderheid
aangenomen. Alleen het CDA stemde tegen.
Een tweede amendement door ons ingediend heeft kunst en cultuur duidelijk in de kadernota
benoemd. De strekking van het amendement is:
Een duidelijk kunst- en cultuurbeleid ontbreekt. Om daartoe een aanzet te geven komt het college met
een memo kunst en cultuur die als basis dient om verder beleid te ontwikkelen. Bij het ontwikkelen van
deze memo is het betrekken van inwoners, historische– en culturele verengingen/stichtingen een
goede insteek. Met alleen de VVD tegen werd het met grote meerderheid aanvaard.
Onze motie om een reserve herplant bomen in te stellen is door het college verwerkt in de meerjaren
begroting waarin een bedrag van € 85.000,- is opgenomen waaruit herplant gefinancierd zal 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 waarmee de
inzet van de fractie tot een beter groenbeheer tot resultaat heeft geleid.
Herinrichting MFA De Ontmoeting
Een ingrijpend voorstel waarvoor het college de raad vraagt om een krediet van € 7,6 miljoen
beschikbaar te stellen. Daarmee wordt een zorgcluster, onderwijscluster, aanpassingen van raadzaal
en bestuurscentrum en een verbouwing van het Kroondomein mogelijk gemaakt. Deze is noodzakelijk
om de kleine groep ambtenaren die nu nog in De Ontmoeting werkt te verplaatsen. De Ontmoeting
krijgt een duidelijke multifunctionele invulling. Raadzaal en bestuurscentrum moeten ook een multifunctionele functie krijgen en ook gebruikt kunnen worden als vergaderruimte voor derde partijen. De
kapitaalslasten zullen ongeveer gelijk blijven doordat er huuropbrengsten zijnen er een einde komt
aan de leegstand van de ruimte waarin de bibliotheek gehuisvest was. Er wordt gewerkt met
langlopende contracten, 10 tot 15 jaar, om de risico’s laag te houden.
Deze voorstellen voor het zorg- en onderwijscluster hebben de steun van de fractie. Verbouwing van
de raadzaal en het bestuurscentrum, waarvoor € 756.000 is uitgetrokken, niet. In een tijd dat subsidies
zijn weggevallen en in het accommodatiebeleid lastige keuzes gemaakt moeten worden, moet de raad

kritisch naar zichzelf kijken. De coalitie diende een amendement in, mede ondersteund door D66.
Daarin werd het krediet voor het zorg- en onderwijscluster en het Kroondomein noodzakelijk voor
onderhoud en herhuisvesting ambtenaren, beschikbaar gestel. Het college heeft opdracht gekregen
om met een sober en doelmatig aanpassingsplan van raadzaal en bestuurscentrum te komen. Uit de
raad is een werkgroep gevormd om deze plannen te toetsen. Peter Couwenhoven is een van de
leden.
Het college kwam terug met een plan dat door de fractie en de coalitiegenoten afgewezen werd. Met
een amendement werd een soberder verbouwing vastgelegd waarmee een besparing van €130.000,wordt bereikt.
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 on-derdeel 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 bin-nenbaden 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 college-voorstellen zijn
ontstaan, heroverwogen worden om de exploitatie van de vier binnenbaden los van de gemeente te
onder-zoeken. De fractie is van mening dat 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.
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 is in een amendement omgezet dat in de raad van 26 november bij de besluitvorming raadsbreed
wordt vastgesteld. Marinus Hovius is ons commissielid. 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.
Sociaal domein
De aanbesteding van de zorginkoop had als resultaat dat het college in onderhandeling ging met het
bedrijf G4S zorg en welzijn. 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. Standpunt van de fractie is dat het
maatschappelijk niet verantwoord is met een dergelijk bedrijf in zee te gaan. Uiteindelijk zijn de
onderhandelingen vast gelopen en afgebroken. Op dezelfde basis is het college nu in onderhandeling
met het bedrijf Incluzio, wel een Nederlands bedrijf, om alsnog tot overdracht van de zorgdomeinen
Wmo en jeugdzorg te komen.
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.

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.
Het vestigen van extra statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, kan alleen plaats
vinden wanneer daarvoor extra woningen gebouwd worden. Mits een wetswijziging wordt
aangenomen (in behandeling) waarbij statushouders niet meer als urgent worden gezien bij het
toewijzen van huurwoningen. En de wachtlijsten niet verder zullen oplopen.
Omgevingsvisie
Er is veel werk verzet om een concept omgevingsvisie op te stellen. De fractie heeft een toekomstvisie
ontwikkeld, uitgewerkt op basis van onderstaande kernwaarden. De hele visie is beschikbaar op onze
website.
De gemeente Hollands Kroon wil een herkenbare gemeente zijn, waarin beleidsmatig duidelijke
keuzes ten aanzien van voorliggende thema's worden gemaakt in samenspraak en samenwerking
met de inwoners.
Duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en beleving, economische en culturele ontwikkeling en
welzijn worden geplaatst in een kader dat beoogt, binnen de ter beschikking staande middelen,
optimale condities en kwaliteit ten aanzien van wonen, welzijn en leefbaarheid voor zijn inwoners te
realiseren. De gemeente wil een energieneutrale, vitale lokale gemeenschap vormen.
De gemeente Hollands Kroon wil deze doeleinden bereiken door actief overleg met inwoners,
lokale en regionale maatschappelijke organisaties. Ontwikkelingen op lokale schaal zullen waar
nodig op eigen initiatief worden gestart.
Regionale, intergemeentelijke en provinciale
ontwikkelingen worden actief nagestreefd en zo nodig geïnitieerd. Naast de samenwerkingsverbanden in de Noordkop zoekt Hollands Kroon samenwerking met Medemblik en Opmeer. De
Noordkop en Westfriesland raken steeds meer geïntegreerd en werken op velerlei terreinen
samen.
Een kleinere gemeentelijke overheid en meer initiatief vanuit inwoners en ondernemers, vraagt om
een herbezinning op de verhouding tussen overheid en burgers. De gemeentelijke organisatie zal
daarom gekenmerkt zijn door betrouwbaarheid, door korte beleidslijnen, efficiëntie en flexibiliteit.
Dit zal tevens blijken uit directe en duidelijke toegankelijkheid en communicatie met burgers en
organisaties.
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.
Overige zaken
De renovatie van het Hoefje in Nieuwe Niedorp heeft plaats gevonden.
Bij het Winkelhart Niedorp is geen verkooppunt voor een groentestal gekomen.
Twee burgerinitiatieven op Wieringen.
Marinus Hovius is nauw betrokken bij het opknappen van het Kooibos. Dit initiatief werd door fractie
en bestuur beloond met een gift van € 100,-. Een motie van LADA, CDA en D66 heeft het initiatief van
Cobi van Dalen mogelijk gemaakt waardoor er afvalbakken geplaatst zijn op de Waddendijk waar
zwerfvuil in verzameld kan worden.

Er is een gesprek geweest met wethouder Groot over de ontwikkelingen in de polder Waard
Nieuwland. In de plannen voor natuurontwikkeling en waterberging ziet de fractie kansen om hierbij
de waterberging en vispaaiplaatsen in de Wieringermeer te betrekken. Door de plannen te combineren
wordt een robuust natuurproject ontwikkeld aansluitend op de ecologische hoofdstructuur en het
Robbenoordbos. Het hoogheemraadschap onderzoekt nu de haalbaarheid van ons voorstel.
Op het perceel Oude Provincialeweg 4 in Winkel is een solitaire windturbine gebouwd. De vergunning
is afgegeven door de voormalige gemeente Niedorp op 17-12-2001 en op 09-12-2008 omgezet in een
nieuwe vergunning die een 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. Vragen van de fractie hebben er toe geleid dat de
gemeente heeft besloten het beleid rond slapende vergunningen aan te passen. Door slapende
vergunningen in te trekken wil het college voorkomen dat er situaties ontstaan die in strijd zijn met
nieuwe wet- en regelgeving. Ook voorkomt het intrekken dat omwonenden na jaren verrast worden
door onverwachte bouwactiviteiten.
In Westerland ontstond grote beroering rond obs De Dentele doordat de kleutergroepen werden
weggehaald, resulterend in een plotseling sluiten van de school. Het beleid van de directie van
Surplus riep bij de fractie veel vragen op die er toe leiden dat er een klacht is neergelegd bij de Raad
van Toezicht met het verzoek een onderzoek in te stellen. De conclusie van dat onderzoek is dat de
leiding van Surplus en van de school in de fout zijn gegaan doordat de ouders niet eerder en
intensiever bij de besluitvorming zijn betrokken.
De plannen voor Den Oever hebben de aandacht en tot een aantal vragen geleid.
Dat geldt ook voor de problematiek rond Campina in Lutjewinkel. Maatregelen door Campina
genomen hebben er toe geleid dat verkeer door het dorp is afgenomen maar nu wordt over de
aanvoerroute Valbrugweg/Wateringskant veel overlast ervaren. De bewonersgroep RMO heeft contact
met de fractie gezocht om steun te vinden in het voorstel een alternatieve ontsluitingsweg mogelijk te
maken.
Er zijn gesprekken gevoerd met de omgevingsraad en stichting omwonenden van het Windplan
Wieringermeer. Omwonenden zijn niet tevreden, vooral over de rol die de gemeente heeft gespeeld in
het afwegen van hun belangen.

