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VAN HET BESTUUR

EVEN VOORSTELLEN

Beste leden van LADA,

Bij deze nodig ik u uit voor de extra
ledenvergadering, welke op 30 mei
wordt gehouden in de Irish Cottage
te Verlaat 4, 1734JN Oude Niedorp.
De aanvang is 20.00 uur.
De avond is tweeledig, eerste de
bestuursuitbreiding met Jos Witte
en Moray Juffermans, welke zich
zullen presenteren en ten tweede
een presentatie en discussie over
de Omgevingsvisie Hollands Kroon
door Peter van de fractie.

Gaarne zie ik u op deze avond,

Han Koppe
Vice-voorzitter LADA

In dit nummer
Beste leden van LADA
Even voorstellen
LADA on tour
LADA luistert in Middenmeer
LADA luistert in het Kremlin
Uit de fractie
Afscheid
Omgevingsvisie
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Mij naam is Moray Juffermans en ik woon in Breezand.
Ik ben 36 jaar oud en medeeigenaar van Keukenmontage Noord-Holland BV.
Voordat ik in Breezand kwam
wonen, heb ik ruim 13 jaar in
Den Helder gewoond waar ik
politiek actief was voor de
fractie Vrije Socialisten.
Sinds ik verhuisd ben, ben ik actief geworden binnen
de Dorpsraad Breezand belang en ook sinds kort heb
ik een paar bestuursvergaderingen bijgewoond van de
fractie LADA.
Ik ben binnen LADA geïntroduceerd door dhr. Peter
Couwenhoven en ik voel mij ook erg aangetrokken
door de fractie LADA door de standpunten die zij
inneemt als het gaat om AZC’s en of de zorg.
Daarnaaast is LADA anders dan anderen, recht door
zee en altijd in het belang van de inwoners en haar
kiezers binnen Hollands Kroon.
Mij is gevraagd of ik zo meteen het stokje van
bestuursvoorzitter over wil nemen. Dit vind ik een enorme eer en heb ook zin, om gezamenlijk constructief
aan de slag te gaan. Zodat we verbeteringen voor in de
toekomst kunnen realiseren.

Mijn naam is Jos Witte, 52
jaar, getrouwd, twee dochters en woonachtig in Anna
Paulowna. Ik ben werkzaam
in een ICT functie bij het ministerie van Veiligheid en
Justitie. De (gemeente) politiek volg ik al jaren met enige belangstelling waarbij
LADA als lokale partij een
positieve indruk op mij
maakte. Tijdens de campagne voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen ben ik meer betrokken geraakt bij LADA en de goede ervaringen daarbij hebben
mij doen besluiten om mij kandidaat te stellen voor een
bestuursfunctie. Zelf heb ik ongeveer 10 jaar deel uitgemaakt van de OR (mede-zeggenschapscommissie)
van het defensie ICT bedrijf. De ervaringen die ik daarin heb opgedaan wil ik gebruiken om vanuit het bestuur
LADA een aantrekkelijke partij te maken voor elke inwoner van de gemeente Hollands Kroon.
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LADA ON TOUR
Twee zaterdagen op pad om in gesprek te gaan met de inwoners heeft weer nuttige informatie
opgeleverd. De eerste zaterdag in Niedorp kende lekker voorjaarsweer waardoor er veel mensen
in het Winkelhart waren. Een week later ander weer, regenachtig. Door het slechtere weer minder
mensen op straat.. Vooral ’s ochtends in Anna Paulowna, ’s middags in Hippo droog maar toch
weinig aanloop bij de Aldi, dus ook bij de caravan.

In Wieringerwerf zijn de mensen wat kritischer
over vluchtelingen opvangen. Bij doorvragen
blijkt, dat ze vinden, dat Wieringerwerf met zijn
vele Polen die er wonen wel genoeg “vreemd
volk” binnen het dorp heeft.

Vluchtelingen
Opvallend is dat de mening over vluchtelingen
overal dezelfde is. Hoewel er veel onzeker is
en er veel vragen leven is de tendens dat er
voor kleinschalige opvang van vluchtelingen
gekozen wordt, verspreid over de dorpen, niet
in AZC’s. Bij kleinschaligheid worden mensen
opgenomen in de buurt en horen er eerder bij.
Een goede integratie voorkomt problemen. Er
is een duidelijke mening dat alleen vluchtelingen opgevangen worden. “Geen gelukszoekers” zoals het vaak benoemd werd. Er zijn
weinig afwijzende reacties ontvangen. Goed
handhaven bij misstanden werd vaak gehoord.
Regelmatig werd aangegeven dat opvang niet
ten koste mag gaan van de eigen inwoners.

Referendum
Een andere vraag ging over het invoeren van
een referendum in Hollands Kroon. Veel mensen vinden het een goede zaak. Wel werd regelmatig gehoord dat het wel ‘ergens over
moet gaan’ en er ook gehoor aan de uitslag
moet worden gegeven. Soms werd er twijfel
over uitgesproken of afgewezen.
Groen

In Anna Paulowna noteerden we: Opvang mag
niet ten koste gaan van eigen inwoners, vooral
van onze jeugd. Het kost al veel geld, besteed
daar een deel van voor jongeren huisvesting.
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Het groenbeleid en het beheer van de openbare ruimte kwam regelmatig ter sprake. Er is
weinig verbetering zichtbaar.
>
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LADA LUISTERT IN MIDDENMEER
In De Meerbaak in Middenmeer werd een kleine agenda behandeld. Wel punten waarover stevig
gediscussieerd werd. De dreigende teloorgang van het openbaar vervoer op het Noord-Hollandse
platteland en de omgevingsvisie waren de hoofdthema's.

Openbaar vervoer
De heer Heneweer komt
ons bijpraten over zijn eerder gepresenteerde plan
om in de Noordkop goed
openbaar vervoer te behouden. Hij geeft aan welke
buslijnen er zullen verdwijnen bij de nieuwe aanbesteding. Een flinke kaalslag
is op handen. De provincie
stelt belbussen voor om dit
op te vangen. Het plan
rond de Noordkop Hopper
sluit hier op aan. Een onbemande centrale verdeelt
het werk in dit plan. Verder
gaan de buurtbussen ook
hier in meedraaien. Bij
drukte kunnen extra taxi's en busjes ingeschakeld worden. Er zal met lokale taxibedrijven gewerkt gaan worden. Vorige week is het plan
besproken in de statencommissie waar ook de
dorpsraad van Petten een warm pleidooi voor
de Noordkophopper hield. De voltallige commissie heeft zich achter de plannen geschaard.
Fractievoorzitter Henk van Gameren verwijst
naar de motie die door LADA is ingediend en
waarin het college gevraagd wordt om met de
provincie in gesprek te gaan.

Verder hebben wij het Kruiszwin, tegenover de
Hema in Anna Paulowna, ingebracht. Deze locatie heeft potentie voor seniorenwoningen.
Een mooie stek. De woningbouwvereniging
kreeg niet de kans dit te ontwikkelen omdat
Kruiszwin tot aardkundig monument is benoemd, waar twijfels over bestaan. Ook 't Veld
Noord is ingebracht. In de omgevingsvisie
moet de ambitie worden uitgesproken dat Hollands kroon deze locaties nodig heeft om een
goed woningbouwprogramma te ontwikkelen.
Er wordt een amendement ingediend.

Omgevingsvisie

LADA on tour

LADA heeft zich hard gemaakt voor het mogelijk maken van permanente bewoning van recreatiewoningen. Een bouwbesluit tijdens de
bouw is bindend. Er wordt een amendement
ingediend, samen met SHK. Er is een tekort
aan sociale huurwoningen waardoor de recreatiewoningen gebruikt worden als alternatief
voor onder andere jongerenhuisvesting. De
heer Kerkhoven maakt zich zorgen of dit geen
problemen kan geven. Gaat er geen overlast
ontstaan voor eigenaren die hun woning wel
voor recreatie gebruiken? Het is belangrijk
goed te kijken of dit geen onverkoopbare recreatiewoningen oplevert.
LADAnieuwsbrief 66

Peter Couwenhoven doet kort verslag van de
gesprekken op straat van de afgelopen zaterdagen. Kleinschalige opvang van vluchtelingen
verspreid over de dorpen is de geldende mening. Opvang in een AZC alleen als dat nodig
is maar ook dan niet groot. Genoemd werd
maximaal 300. anderen vinden 100 al genoeg.
Ook zijn mensen voor referenda. Dat heeft de
fractie opgepakt en werkt met de griffie aan
een initiatiefvoorstel om tot een referendumverordening in Hollands Kroon te komen. Ook het
onderhoud van het groen kwam weer regelmatig ter sprake. Men bespeurt weinig verbetering.
>
4

mei 2016

LADA LUSTERT IN HET KREMLIN
Op 9 mei waren we met de openbare fractievergadering te gast bij Mientje en Ger Leegwater
waar we in de sfeervolle omgeving van het Nederlands Kremlin buiten vergaderden onder een
fraai kleurende hemel ter afsluiting van een prachtige zomerse dag.
Dorpsraden
Marja Beemster is namens de dorpsraad
Lutjewinkel aanwezig. Zij zet uiteen wat de
werkwijze van de dorpsraad is en wat de
dorpsraad betekent voor het dorp. De raad
functioneert meer als een soort verwijspunt.
De snelheid van participatie lijkt erg hard te
gaan. Mensen kunnen dit soms moeilijk bijhouden. Zij krijgen vaak vragen en verwijzen
mensen dan door wat goed functioneert. Inwoners vinden een aanspreekpunt als een
dorpsraad prettig. De dorpsraden waren vorige week uitgenodigd op het gemeentehuis
voor een vergadering met kernbeheer. Een
positieve bijeenkomst. De dorpsraad is tevreden over de contacten met de kernbeheerder waardoor er korte lijnen naar de gemeente zijn ontstaan.
Het wegvallen van de subsidie maakt het werk
van de dorpsraad moeilijk. Er is nu geen geld
meer om de website te onderhouden en de onkosten die gemaakt worden te vergoeden. Deze kosten moeten gedekt worden. Uit de vergadering komt de suggestie om op de website
van de gemeente ruimte te maken voor websites van de dorpsraden.

geld moet terugvloeien naar de wmo en zorg.
Het moet gebruikt worden waarvoor het bedoeld is. Tijdens de laatste raadsvergadering
heeft de wethouder aangegeven in september
met een evaluatie omtrent de zorg te komen.
Rondvraag
In de rondvraag werd het werken aan de gemeentebalie met afspraak aan de orde gesteld.
Zonder afspraak worden mensen teruggestuurd. “Schandelijke. Moet dat nu?” Het werken op afspraak heeft veel voordelen. Er zijn
geen wachttijden meer en wanneer iemand
langs komt zonder afspraak en toch geholpen
wordt, betekent dat wachten voor hen die wel
een afspraak hebben gemaakt.

Winkelmade
Er is in Winkel onrust ontstaan over een brief
die bewoners van Winkelmade hebben ontvangen dat zij binnen twee maanden hun huis
moeten verlaten. Navraag leert dat het een
aantal bewoners betreft. Wooncompagnie gaat
een aantal woningen renoveren tot Thuishuis,
een collectieve woonvorm voor alleenstaande
ouderen. Een Thuishuis is een 'gewoon' huis
waar 5 tot 7 personen onder één dak wonen
om op een leuke manier samen oud te worden.
Zij hebben een eigen woon,- slaap, badkamer
en toilet. De leefkeuken en hobbykamer zijn
voor gemeenschappelijk gebruik. LADA heeft
zich vorig jaar positief uitgesproken toen deze
plannen door Wooncompagnie werden gepresenteerd.

Het salaris van de directeur van HVC, ver boven de Balkenende-norm, werd aan de orde
gesteld. De fractie van SHK heeft hierover vragen gesteld. Wij willen de beantwoording van
het college afwachten. De fractie is van oordeel
dat aan de wet Normering Topinkomens moet
worden voldaan.
Er werd gevraagd hoe het nu verder gaat met
de omgevingsvisie. Deze wordt vrijgegeven
voor inspraak. LADA zal op 30 mei een themaavond houden over de omgevingsvisie.

Jaarrekening
Er is een positief resultaat. Ook Hollands Kroon
heeft overgehouden op het zorgdossier. Enerzijds door hogere uitkeringen van het rijk, anderzijds door besparingen bereikt door efficiënter werken. Verwachting is dat de korting vanuit het rijk hoger wordt. De fractie vindt dat dit
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De illegale afvalstort tegenover het Kremlin
blijft een bron van ergernis waar de fractie zich
al lange mee bezig houdt. De fractie heeft van
wethouder Groot vernomen dat het op 30 mei
opgeruimd zal worden.
>
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UIT DE FRACTIE

De raadsvergadering van 28 april kende een kleine agenda met als hoofdpunt de behandeling
van het concept van de omgevingsvisie. De tribune was weer goed gevuld met thuiszorgmedewerkers ter ondersteuning van de inspraak van FNV-actievoerders. De PvdA-motie met als onderwerp het optreden van Karin Bloemen op het afscheid van de gemeentesecretaris zorgde voor
een fel debat waarover verderop in de Nieuwsbrief verslag gedaan wordt.
Omgevingsvisie
De fractie heeft zijn waardering uitgesproken
over de wijze waarop de omgevingsvisie tot
stand is gekomen. Er is gezocht naar breed
draagvlak door inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen te betrekken.
Het concept werd op een aantal punten geamendeerd waarna het door de raad werd vastgesteld met de stemmen van Groen Links en
Progressief Hollands Kroon tegen. Het concept
gaat nu de inspraak in. Tot december hebben
inwoners de mogelijkheid om hun reactie te geven en wijzigingen voor te stellen waarna de
definitieve tekst wordt vastgesteld.
Sociaal domein
De discussie over vooral de huishoudelijke
hulp kreeg een vervolg. Het college deed de
toezegging in september met een evaluatie
naar de raad te komen. De fractie wil deze afwachten om tot een oordeel te komen over het
tot nu toe gevoerde beleid.
Inmiddels blijkt uit de jaarstukken dat ook Hollands Kroon geld heeft overgehouden op het
zorgdomein. Dit zal moeten terugvloeien naar
de Wmo en zorg. Hierover zullen nadere voorstellen uitgewerkt worden. Inmiddels heeft het
college besloten de regels voor het aanvragen
van bijzondere bijstand te versoepelen. Bijzondere bijstand kan aangevraagd worden voor
een vergoeding in de schoonmaakkosten en
zorgkosten. Het vermogen van de eigen woning wordt niet meer meegenomen om de
hoogte van bijzondere bijstand te bepalen
waardoor meer inwoners in aanmerking komen
voor bijzondere bijstand. De vergoeding voor
schoonmaakondersteuning is verhoogd naar €
16,- per uur. De nieuwe regelgeving gaat in per
1 januari 2016.
<

De fractie vindt voldoende punten uit de eigen
toekomstvisie terug in de omgevingsvisie om er
mee in te stemmen. Twee zaken werden per
amendement aangescherpt. Het permanent
bewonen van recreatiewoningen wordt mogelijk gemaakt. Het heeft een meerwaarde in sociaal-maatschappelijk opzicht. Door het ontbreken van voldoende betaalbare woningen in de
sociale sector, bieden recreatiewoningen een
oplossing voor de huisvesting van inwoners die
op de voornoemde sector zijn aangewezen.
Denk hierbij onder andere aan de huisvesting
voor jongeren.
Een daaraan gekoppelde motie heeft het college opdracht gegeven om de mogelijkheden
daartoe te onderzoeken en voor het zomerreces van 2017 met het resultaat te komen. Met
een tweede amendement van de fractie worden ’t Veld Noord en Kruiszwin benoemd als
locaties die voor woningbouw noodzakelijk zijn,
waarbij Kruiszwin in beeld is voor bouw van
seniorenwoningen.

openbare fractievergadering
maandag 13 juni 2016
aanvang 20.00 uur
Locatie:
partycentrum De Vriendschap
Rijdersstraat 92, 1733 GG ‘t Veld
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AFSCHEID
Het facebookbericht dat fractielid Henk-Jan Wittink na het optreden van Karin Bloemen bij het afscheid van gemeentesecretaris Wim van Twuyver plaatste leidde tot een verklaring van de burgemeester waaruit bleek dat het optreden van mevrouw Bloemen € 6400,- heeft gekost. In deze verklaring ook een motivering. Sinds het ontstaan van Hollands Kroon heeft de gemeente een sober
personeelsbeleid gevoerd door onder andere geen kerstpakketten e.d. meer te verstrekken waardoor er tot nu toe € 130.000,- minder is uitgegeven. De fractie heeft de verklaring voor kennisgeving aangenomen. Standpunt blijft dat in deze tijd van bezuinigingen op veel terreinen de gemeente sober moet omgaan met gemeenschapsgelden.
In de raadsvergadering van 28 april kwam de PvdA met een warrige motie waarin zij voor de zorg
eenmalig hetzelfde bedrag dat het afscheid heeft gekost, beschikbaar wilde stellen voor huishoudelijke hulp. Aan de motie werd in een toelichting de geloofwaardigheid van de LADA-fractie aan
de orde gesteld.
Toelichting
Zowel op sociale media als in de geschreven pers is aandacht besteed aan het afscheidsfeest dat
is gegeven voor secretaris/directeur en de daaraan verbonden kosten door de inhuur van de artieste Karin Bloemen. Ook een fractielid van de coalitiepartij LADA heeft zich kritisch uitgelaten
over de combinatie afscheidsfeest en protesterende FNV-leden op het plein voor het gemeentehuis. Deze uitingen hebben weer geleid tot ‘gedoe’ in de coalitie en het tot de orde roepen van
betrokken fractielid. De fractiesecretaris van LADA heeft daarbij in de media gezegd dat de fractie
(“we”) het inhoudelijk eens is met de hierboven vermelde uitingen. De motie is om vast te stellen
of dit oprecht gemeende uitlatingen waren of slechts populaire opvattingen die verder zonder gevolg kunnen blijven. Het is van belang dit vast te stellen zodat de geloofwaardigheid van toekomstige uitingen geduid kan worden.
Beoogd resultaat
Bevestiging stabiliteit coalitie en geloofwaardigheid van de gemeenteraad in het algemeen, en het
betrokken raadslid/fractie in het bijzonder.
Er kwam uit de raad veel kritiek op deze motie waarop de PvdA de motie terugtrok en niet instemming liet brengen.
De verklaring die fractievoorzitter Henk van Gameren in de raadsvergadering af gaf:
Voorzitter,
Een fractielid van LADA heeft zich geuit op zijn eigen facebook over het optreden van Karin Bloemen tijdens het afscheid van de gemeentesecretaris. Hij vond dit optreden discutabel, niet omdat
hij een optreden van een artiest ter discussie wilde stellen, maar omdat hij vermoedde dat dit veel
geld had gekost en het mogelijk goedkoper had gekund en wel met lokale artiesten uit onze gemeente. Echter op dat moment bestond dit facebook bericht uit aannames en nog niet uit onderbouwde feiten. Het was dan ook beter geweest als desbetreffend raadslid , dit eerst had gedeeld
binnen zijn fractie en eventueel hierover vragen aan het college had gesteld. En niet vroegtijdig
dit op een sociale media als facebook had geplaatst. Dit facebookbericht ging de “wereld “ in en
had vragen stellen geen zin, daar er vanuit het college al op werd gereageerd.
Het neemt niet weg dat ook de fractie van LADA vindt dat er zuinig en doelmatig met gemeenschapsgeld moet worden omgegaan. De voortijdige uitlatingen van het raadslid dat het goedkoper
had gekund en dat men voor artiesten uit eigen gemeente had kunnen kiezen, deelt de fractie.
Voor wat een andere uiting betreft, niet zijnde het facebookbericht, maar richting journalist, waarbij hij een koppeling maakt met de FNV-actie, deelt de fractie van LADA deze koppeling niet. Anders dan dat het gezien moet worden in het licht van tal van forse bezuinigingen op diverse terreinen waardoor er zuinig met gemeenschapsgeld moet worden omgegaan. En dus moet worden
gezien als een opvatting om zijn eerder gedane betoog via facebook om sober en doelmatig te
zijn, kracht bij te zetten.
Een daadwerkelijke eenmalige koppeling in deze motie tussen personeelspotje en zorg zullen we
dan ook niet ondersteunen.
<
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OMGEVINGSVISIE
De omgevingsvisie is een integrale visie en een helder fundament voor het beleid van Hollands
Kroon en de uitvoering ervan voor de periode tot 2030. Het betreft naast ruimtelijke ordening ook
onderwerpen als veiligheid, economische en technologische ontwikkelingen, natuur, milieu en bereikbaarheid. Dit moet meer samenhang brengen in het beleid voor de fysieke leefomgeving om
flexibeler in te kunnen spelen op de veranderingen in de maatschappij. Vooral op strategisch niveau is deze samenhang van belang.
Daarom worden in deze omgevingsvisie zoveel mogelijk onderwerpen binnen verschillende thema’s zoals Algemeen, Leven, Ondernemen, Groen, Toerisme & Recreatie en Water inhoudelijk
met elkaar verbonden.

Status
Een omgevingsvisie is een visie instrument dat
opgenomen is in de Omgevingswet. De planning is dat deze wet in 2018 in werking zal treden. Omdat deze omgevingsvisie eerder wordt
vastgesteld dan de Omgevingswet, zal deze bij
vaststelling juridisch nog gelden als structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in
plaats van omgevingsvisie. Hiermee krijgt de
visie de gewenste formele status en zal deze
bij het in werking treden van de Omgevingswet
automatisch als omgevingsvisie worden aangemerkt. De omgevingsvisie voldoet aan de inhoudelijke eisen en vormvereisten die de Wro
stelt aan een structuurvisie.

De (uit)werking van omgevingsvisie
De wens om ons verder te ontwikkelen tot regisseur staat centraal in de sturingsfilosofie van
de omgevingsvisie. Regisseren is het activeren
en faciliteren van burgers, maatschappelijke
organisaties en bedrijven om hen te laten doen
waar ze goed in zijn. Als regisseur geven wij
richting aan ontwikkelingen waar we vaak
slechts beperkt invloed op hebben. Soms door
te reageren, soms door te anticiperen en soms
door mee te bewegen. Indien van toegevoegde
waarde wil Hollands Kroon samenwerking, die
gericht is op het realiseren van de beleidsdoelen, vast leggen in prestatieafspraken. De rol
van regisseur vraagt om een heldere omgevingsvisie als vertrekpunt voor een adequate
rolinvulling.

Wat is de missie van deze omgevingsvisie?
Hollands Kroon wil als regisseur fungeren zonder in detail te bepalen hoe iets eruit moet zien.
De verantwoordelijkheid laag leggen, inwoners
zelfredzaam maken, ruimte geven aan initiatieven en ervoor zorgen dat bureaucratie wordt
verminderd. Hollands Kroon zegt: ‘’ja, tenzij’’.
Dit blijkt uit de omgevingsvisie.‘Tenzij’ gaat op
indien juridische regels in de weg staan of nadelige gevolgen onacceptabel zijn en niet voldoende worden gecompenseerd. Hierdoor willen we flexibeler in kunnen spelen op de veranderingen in de maatschappij. De omgevingsvisie krijgt vooral een uitnodigend, inspirerend en
faciliterend karakter waarbij ontwikkelingen
door andere partijen opgestart en uitgevoerd
kunnen worden binnen vooraf gegeven kaders,
zodat ontwikkelingen van onderaf tot stand
kunnen komen. Waar mogelijk wil de visie bij
het realiseren van de kaders en ambities tegelijkertijd het aantal regels verminderen en
(eventuele) tegenstrijdigheden in regels wegnemen. Deze omgevingsvisie is de aanzet om
de nieuwe weg in te slaan.
Niet de regels staan centraal maar het initiatief.
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Hollands Kroon gaat, binnen kaders, meer ontwikkel - gebruiksruimte en flexibiliteit bieden
aan de burgers en ondernemers, om op eigen
kracht te investeren in de ruimtelijke- en leefkwaliteit van de fysieke leefomgeving die tevens duurzaam is. Het bieden van meer ontwikkelruimte en het stellen van minder regels
doet nadrukkelijk ook een beroep op de partijen die daar gebruik van willen maken.
De omgevingsvisie is een 'dynamisch' document. Uiteraard is de visie formeel vastgesteld,
maar in de toekomst zal en moet er voldoende
ruimte zijn voor verdere politiek bestuurlijke en
publieke discussie. Iedere vier jaar zal er een
toetsing op actualiteit plaatsvinden. Hieruit kunnen aanpassingen volgen.
<
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