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VAN HET BESTUUR

Agenda Extra Ledenvergadering dd.: 27 juni 2016
Locatie: Cultuurschuur, Loggersplein 1, 1771CE, Wieringerwerf
Zaal:
Theaterzaal
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
1. Opening en vaststellen agenda.
2. Presentatie Tienervluchtelingen door vertegenwoordiger van Parlan.
3. Verkiezing bestuurslid: Moray Juffermans.
4.

Breuk in de fractie.
Bestuursverklaring, Uitleg van de fractie en uitleg Henk-Jan.
Ledenraadpleging, Insprekers kunnen zich aanmelden via
secretariaatlada@gmail.com of mondeling tot het begin
van de vergadering. (spreektijd maximaal 5 minuten)

5. Rondvraag.
6. Sluiting om ca, 22.00 uur
In verband met de catering en zaalindeling gaarne opgeven als je WEL komt bij:
secretariaatlada@gmail.com

LADA luistert in ‘t Veld
Op de matig bezochte openbare vergadering in 't Veld is een goed gesprek gevoerd met de voltallige dorpsraad uit Kolhorn. Punten uit de komende raadsvergaderingen die ter sprake kwamen
waren kadernota, vluchtelingopvang en de zorg waar door de fractie uitleg over gegeven werd.
De contacten van de dorpsraad met de gemeente bestaan vooral uit overleg, waarbij wel
eens de vraag werd gesteld of de dorpsraad
nog wel moet blijven bestaan. Dorpsraad en de
stichting kerk/de Horn zitten elkaar niet in de
weg. De verenigingen die actief zijn pakken
veel op. Dorpsraad is een aanvullende instantie. Men vindt het jammer dat de gemeente een
soort uitstervingsbeleid toepast. Misschien dat
er nog middelen voor gevonden worden via
kernbeheer. Een subsidie waarmee de kosten
voor de bank en vergaderingen gedekt worden,
wordt gemist en als belangrijke ondersteuning
ervaren. De website van de dorpsraad is niet
meer. Er is een gebrek aan mensen en middelen. Facebook wordt wel gebruikt en als voldoende ervaren. Voor bezoek van vergaderingen is weinig animo voor.
Met kernbeheer is geen contact.

van het havengebouw. Verder is een AED cursus geweest. Twaalf mensen staan nu klaar
voor de herhaling.
De dorpsraad staat open om de stichting om te
zetten naar een vereniging. Met leden kan wellicht de betrokkenheid vanuit de bevolking groter worden. Geadviseerd wordt om met de
dorpsvereniging Breezand contact op te nemen
om naar hun organisatie te leren. Ook zou een
contact met kernbeheer gelegd kunnen worden
voor financiering van projecten.

Contacten met ambtenaren zijn vooral geënt
op overlast van jongeren en drugs. Verder is er
een sociaal contact met Kern8/Link. Drugsoverlast wordt minder. De wijkagent is er ook
mee bezig.
De dorpsraad is nu bezig met de bouwplannen
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Opvang vluchtelingen
Het manifest 'Samen maken we het verschil in 2016' van Stichting Vluchtelingenwerk blijft het
uitgangspunt voor LADA om vluchtelingen op te vangen. Dat betekent geen grootschalige opvang
in een AZC. Vluchtelingen worden in kleine groepen gehuisvest, verspreid over de hele gemeente
waardoor een snellere en betere integratie bereikt kan worden. Hier voor worden leegstaande
gebouwen geschikt gemaakt.
daarvoor in aanmerking.
In de Brabantse gemeenten Boxtel en
Heusden heeft het COA wel toegestaan dat
opvang buiten een AZC plaats vindt.

Grote bereidheid
Op de vier bewonersavonden en uit onze gesprekken op straat komt naar voren dat er voor
deze kleinschalige opvang draagvlak is. Ook is
er onder de inwoners grote bereidheid om als
vrijwilliger mee te helpen aan de inburgering
van vluchtelingen. Wel werd aangegeven dat
men dat in eigen dorp wil doen en niet naar
een dorp 10 km verderop. Dat pleit ook voor
een gespreide opvang waardoor op optimale
inzet van vrijwilligers gerekend kan worden.
Door leegstaande gebouwen te verbouwen kan
op korte termijn met de opvang begonnen
worden. Een nieuw te bouwen AZC vergt veel
meer tijd. Ook zijn met een nieuw AZC veel
meer kosten te verwachten doordat er een hele
infrastructuur aangelegd moet worden.

Vergunninghouders
De gemeente voldoet aan de taakstelling voor
het vestigen van vergunninghouders. Het
opnemen van extra vergunninghouders kan
alleen plaats vinden als dat niet ten koste gaat
van de eigen woningzoekenden. Op de
kennisconferentie deed gedeputeerde Joke
Geldhof een dringend beroep op de
gemeenten in de veiligheidsregio om snel voor
tijdelijke opvang voor vergunninghouders te
zorgen Daarvoor wordt tijdelijke huisvesting in
leegstaande gebouwen toegestaan. Ook
mobiele, tijdelijke woningen zijn mogelijk. Dit
heeft geen invloed op de woningbouwprogramma's. Echter, wanneer de termijn van
tijdelijke huisvesting verstreken is, moet wel
definitieve huisvesting aangeboden worden.
Dat betekent dat er extra gebouwd moet
worden om het contingent woningen in de
sociale huursector te vergroten, wil de huisvesting van de eigen inwoners niet in de knel
komen.
<

Opvanglocaties
Op de kennisconferentie voor vluchteling,
gehouden op 10 juni in het gemeentehuis van
Medemblik, werd deze wijze van opvang
voorgelegd aan een medewerker van het COA.
Na eerst een duidelijke afwijzing kwam er toch
een opening. De opvanglocaties moeten dan
een satelliet zijn van een nabij gelegen AZC.
Den Helder en Heerhugowaard komen

De link naar het manifest:
http://www.vluchtelingenwerk.nl/artikel/manifest-vluchtelingenwerk-samen-maken-we-het-verschil-2016

Het raadsvoorstel college

1. in principe medewerking te verlenen aan de vestiging van één asielzoekerscentrum (azc) voor
maximaal 300 bewoners en het college op te dragen met nadere voorstellen te komen voor de
locatie op basis vande volgende uitgangspunten:
a. de locatie bevindt zich in of bij één van de vier grote kernen;
b. de locatie bevindt zich binnen een straal van ca. twee kilometer van voorzieningen als winkels,
openbaar vervoer en basisonderwijs;
c. voor de locatie is een perceel nodig van minimaal ca. 2,5 ha;
d. het centrum kent een gebruikstermijn van 10 jaar;
2. een positieve intentie uit te spreken om het gebouw ‘De Oude Beurs’ in Middenmeer tijdelijk als
aanvullende opvanglocatie te gebruiken voor de opvang van vluchtelingen;
3. het inwonersinitiatief in Nieuwe Niedorp/Winkel om een actieve bijdrage te leveren aan de huisvesting en integratie van (kleine groepen) vergunninghouders als positief aan te merken en waar
mogelijk verder te blijven faciliteren.
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UIT DE FRACTIE

De raadsvergadering van 26 mei kende weinig opwinding. Veel hamerstukken. Het vaststellen
van de jaarstukken 2015 kwam niet tot besluitvorming. Voor de fractie was er de afgelopen weken
meer werk buiten dan binnen de raadszaal. Juni is een drukke maand met nog vier vergaderingen
voor het reces. Daarin worden de kadernota, vluchtelingenopvang en huishoudelijke hulp behandelt.
Jaarstukken 2015
De jaarrekening sluit met een positief resultaat
van € 59.992. Het voorstel om het overschot
van €3 miljoen op het sociaaldomein in de algemene reserve te storten waarmee het weerstandsvermogen vergroot wordt, stuit op weerstand en leidden tot discussie. De fractie wil er
een bestemmingsreserve van maken om het
geld te reserveren voor het doel waarvoor het
bestemd is: de zorg. Doordat de accountantsverklaring van Schagen, nodig voor stukken
van het COWWI, nog niet beschikbaar is, wordt
de besluitvorming op de agenda van de vergadering van 30 juni geplaatst. Daarin wordt door
LADA, VVD en SHK een amendement ingediend om de bestemmingsreserve in te stellen.

Het ontwerp omgevingsvisie is ter inzage gelegd om onze inwoners gelegenheid te geven
daarop te reageren. Helaas is het lastig om de
omgevingsvisie op de website van de gemeente te vinden. Op de openingssite ontbreekt een
verwijzing naar het ontwerp omgevingsvisie.
Je moet gaan scrollen of het zoekvak gebruiken. Bepaald geen vriendelijke manier. Inwoners bij beleid betrekken betekent dat zij makkelijk toegang moeten hebben tot de stukken.

Wet normering topinkomens
De motie van PvdA, SHK en CU waarin gevraagd werd aan het college om op de aandeelhoudersvergadering van HVC de salariëring van de directeur aan de orde stellen, werd
ook door ons ondertekend. Het salaris zal moeten voldoen aan deze wet waarin de Balkenende norm ook geldt voor functionarissen in de
semi-publieke sector. De motie werd aangenomen met alleen het CDA tegen.

Een directe toegang tot het ontwerp omgevingsvisie is ons inziens eenvoudig te verwezenlijken door op de openingspagina van de
website een knop ‘omgevingsvisie’ toe te voegen waarmee een directe link verkregen wordt.

Vluchtelingenopvang
In de vergadering van 28 juni wordt dit als enige agendapunt behandeld. Uitgangspunt is het
collegevoorstel om een AZC voor 300 bewoners in Hollands Kroon mogelijk te maken.
Het standpunt van de fractie hebt u eerder in
de Nieuwsbrief aangetroffen. De aangehouden
motie welke de fractie in januari heeft ingediend maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Daarin wordt het college opgeroepen
bij het COA te onderzoeken of het mogelijk is
om op basis van het manifest ’Samen maken
we het verschil in 2016’ een pilot uit te voeren
waarbij vluchtelingen kleinschalig opgevangen
worden, verspreid over de hele gemeente.

Kunt u dat op korte termijn realiseren?
Het antwoord is dat het toegevoegd is bij ‘ veelgestelde vragen’. Nog steeds onzichtbaar wat
tot een brief aan het college leidde waarin ons
ongenoegen over deze gang van zaken wordt
uitgesproken. Nogmaals wordt het college gevraagd een zichtbare knop te plaatsten waarmee de relevante stukken direct bereikt kunnen
worden.
Om inwoners bij het beleid te betrekken is een
makkelijke en duidelijke communicatie voorwaarde. Een gemeente die digitale dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan, dient er
wel voor te zorgen dat de informatie rechtstreeks te benaderen is.

Omgevingsvisie
De fractie heeft het college vragen gesteld over
de moeilijke toegankelijkheid van het ontwerp
omgevingsvisie op de gemeentelijke website:

>
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Akkoord Burenregeling Windpark
Wieringermeer

Op aandringen van LADA is de ter inzage termijn verlengd van 4 tot 6 weken, om inwoners
meer tijd te geven om te reageren.

Oorspronkelijke budget
met ruim 40% verhoogd

Wieringerwerf
Het ‘vlekkenplan’ waarin de schetsen zijn aangegeven voor de renovatie van de Wieringerwerf is gebaseerd op de inbreng van bewoners.
De fractie heeft zijn waardering uitgesproken
en het als voorbeeld gesteld voor toekomstige
ontwikkelingen in andere kernen.

De Initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer en omwonenden van het windpark, verenigd in de Omgevingsraad, hebben overeenstemming bereikt over de hoogte en verdeling
van de zogenaamde Burenregeling. De Burenregeling is onderdeel van het Polderprofijtplan
van Windpark Wieringermeer en is in het leven
geroepen om direct omwonenden mee te laten
delen in de opbrengsten van het windpark. Het
te verdelen bedrag is tot stand gekomen na
onderhandelingen tussen de initiatiefnemers
en vertegenwoordigers van de omwonenden in
de Omgevingsraad van Windpark Wieringermeer. De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) ondersteunde de
omwonenden tijdens de gesprekken met de
initiatiefnemers.

Referendumverordening
Er wordt gewerkt aan het opstellen van een referendum verordening. Lida en Peter hebben
ambtelijk overleg gehad ter voorbereiding.
Daarbij wordt het gebruik van de ARGU-app
betrokken. De vraag wordt onderzocht of een
referendum via de app te organiseren valt om
kostenbesparend te werken. De geschatte kosten voor de organisatie van een referendum
zijn € 55.000,- .
<

Kennisconferentie vluchtelingen
Vrijdag 10 juni een teleurstellende conferentie
bezocht. Alles was top-down. De aangekondigde werksessies waren een farce. Niets werk.
Een half uur een monoloog aanhoren. De hele
conferentie was discussie niet mogelijk. Zo
gaan het COA en bestuurders met deze materie
om. Niet luisteren om draagvlak te vinden. Een
verloren dag waarop ik een ding geleerd heb.
Het van onder op werken is, bottum-up, is nog
lang geen gemeengoed.
In het afsluitende uur meet-and-greet een gesprek gevoerd met een medewerker van het
COA. Wat schetst mijn verbazing? De man kende het manifest van vluchtelingenwerk niet.
Voor onze aanpak had hij nauwelijks belangstelling. Het moet groot, minimaal 300 om de kosten te beheersen. Het gaat alleen daarover, het
humane aspect komt niet aan de orde. Een
snelle inburgering met steun en draagvlak vanuit de inwoners: Kan niet, was het antwoord. Wij
moeten controle, toezicht, onderwijs, medische
zorg en beveiliging garanderen.
Uiteindelijk kwam er toch een opening. Kleinschalige opvang zou kunnen als satelliet van
een groot AZC. Daarover doorgepraat en werd
niet afgewezen toen Heerhugowaard en Den
Helder als AZC's benoemd werden waaronder
de opvang in Hollands Kroon kan vallen.

De uitkomst van de onderhandelingen is dat
het budget met ruim 40% is verhoogd tot €
429.000 per jaar, te verdelen over ongeveer
330 huishoudens. Floris Groenendijk, namens
de omwonenden: “Met het oorspronkelijke
budget kwamen we niet tot een goede verdeling voor de inwoners van het gebied. Het was
een taai proces, maar we zijn tevreden dat we
dit eruit hebben kunnen slepen.” Rob Rietveld
van de NLVOW voegt daaraan toe: “De totstandkoming van de regeling is een goed voorbeeld van hoe initiatiefnemers en omwonenden van een windpark samen tot goede afspraken kunnen komen.”
Via de Burenregeling ontvangen omwonenden
binnen 1250 meter van een windmolen een
jaarlijks bedrag, dat afhankelijk is van de afstand tot de dichtstbijzijnde molen én van het
aantal molens in de buurt. Daarnaast is er een
windafhankelijke bonus afgesproken: bij meer
wind ontvangt men meer, maar bij minder wind
niet minder. De omwonenden die in aanmerking komen voor de regeling, ontvangen binnen enkele weken een brief met daarin hun
individuele bedrag. De Burenregeling is verbonden aan woningen: bij verhuizing gaat het
recht op de regeling over op de nieuwe bewoners. De Burenregeling gaat van start zodra de
eerste windmolens operationeel zijn.
Nieuwsflits Windpark Wieringermeer

>

Peter Couwenhoven
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Divers, groot en dichtbij

Lang niet iedereen blijkt even blij met het gesloten akkoord. „Verrassend dat we dit nieuws
via de krant moeten vernemen, zonder dat wij
op de hoogte zijn gesteld", zegt Han Lammers
uit Middenmeer cynisch.
Hij is voorzitter van de Stichting Omwonenden
Windpark Wieringermeer, met zo'n elfhonderd
aangesloten tegenstanders. „Op een investering van een half miljard en verwachte zeshonderd miljoen euro omzet is dat bedrag peanuts,
een fooi, helemaal niks.
Dat had minimaal tien procent daarvan moeten
zijn." Hij hekelt de 'niet-democratische' manier
waarop de tien vertegenwoordigers namens
omwonenden zijn 'uitgezocht door de initiatiefnemers'. „Met de andere 320 huishoudens is
nauwelijks ruggespraak geweest. Wij hebben
hierover nul komma nul te vertellen gehad."

Eén ding hebben lokale partijen gemeen, zo
schrijft VNG-voorzitter Jan van Zanen in het
voorwoord van de bundel Divers,.groot en
dichtbij: 'Lokale partijen weten een snaar te raken bij de inwoners van onze gemeenten en
steeds meer mensen stemmen op lokale partijen.' Om uit te leggen wat dit zegt over de samenleving en over de lokale democratie heeft
de VNG een aantal mensen van lokale partijen
gevraagd hierover na te denken. Het resultaat,
een bundel met veertien persoonlijke verhalen,
is afgelopen week op het VNG Jaarcongres
gepresenteerd. De bundel is te downloaden via
www.vng.nl en te bestellen via het VNG Informatiecentrum.

Schager Courant

Welk goed initiatief of doel binnen
Hollands Kroon verdient € 12.500?
Thema-avond Omgevingsvisie
Vanuit het hele land krijgt de gemeente verzoeken om te vertellen waar zij binnen de gemeentelijke organisatie en daarbuiten mee bezig
zijn. Omdat de gemeente gelooft in het nut van
het delen van kennis en opgedane ervaring,
delen zij deze informatie daarom met veel plezier met anderen.
Voor het delen van deze
kennis en ervaring vraagt Hollands Kroon een
(kleine) vergoeding. Deze vergoeding houden
zij niet voor zichzelf, maar willen zij doneren
aan één of meerdere goede doelen/initiatieven
binnen Hollands Kroon. Het bedrag is inmiddels opgelopen tot € 12.500,-. Vandaar dat de
gemeente nu op zoek is naar goede initiatieven, die dit bedrag (of een deel) verdienen. Natuurlijk heeft de gemeente wel een aantal goede voorbeelden in beeld, zoals Present HK of
Dierenopvang Hollands Kroon/Schagen. Maar
Hollands Kroon hoort graag van haar inwoners
of dit de juiste zijn, of dat er nog andere initiatieven zijn die een donatie verdienen.

Rianne Klein Koerkamp en Myra van Munster
van het Projectteam Omgevingsvisie hebben
op de Algemene Ledenvergadering uitleg gegeven over de nieuwe Omgevingswet.
Via deze link is de presentatie voor iedereen
toegankelijk:

https://sway.com/v1uRgDPEvx5KrpMV
Daarna is besproken hoe de Toekomstvisie
van de fractie in het ontwerp omgevingsvisie is
verwerkt. Dit ontwerp is door de raad op 26
april vastgesteld en ligt nu ter inzage voor reacties vanuit de bevolkingen en organisaties.
Het ontwerp omgevingsvisie is via deze link te
lezen:
http://www.hollandskroon.nl/projecten/
toekomst-hollands-kroon_42563/
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Meedoen via Argu
Dus welke initiatieven of goede doelen verdienen €12.500,-? Laat het de gemeente weten
via Argu. Dit is een online forum waar u uw
idee of idee・ kunt plaatsen. Ook kunt u reageren en stemmen op idee van anderen. U vindt
het forum via argu.co/doneerhk. Een idee insturen kan tot en met 30 juni 2016. Daarna bekijken we alle binnengekomen ideeën en bepalen we, mede op basis van het aantal stemmen, welke initiatieven of goede doelen een
donatie krijgen. Dus zorg ervoor dat zoveel mogelijk mensen op uw idee stemmen!
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Samen aan de slag voor genoeg energiezuinige woningen in Noord-Holland
08 juni 2016 - Nieuwsartikel, provincie Noord-Holland

Maar liefst 230.000 nieuwe woningen erbij vóór 2040 en alle woningen energieneutraal vóór
2050. Dat zijn belangrijke opgaven voor de komende tientallen jaren.
Provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland gaan daar samen aan werken. Het gaat om voldoende woningen in Noord-Holland, op de juiste locaties en bij voorkeur duurzaam gebouwd.
Hoe aan deze doelstellingen wordt gewerkt, is nu vastgelegd in een Samenwerkingsagenda.
Planologische capaciteit
Gedeputeerde Joke Geldhof (Ruimte en Wonen): “We willen de woningbouw in NoordHolland op peil houden. Daarom gaan we samen met Bouwend Nederland scherper kijken
naar de haalbaarheid van de woningbouwplannen. We zorgen voor voldoende en realistische planologische capaciteit, om voor de komende vijf jaar aan de woonvraag te voldoen.
Belemmeringen
lossen we
op zodat de
markt op tijd woningen kan bouwen.” Gedeputeerde Jack van der Hoek (Duurzaamheid) vult
aan: “We willen meer duurzame nieuwbouwwoningen in Noord-Holland en ook bestaande woningen duurzaam maken. Vooral particuliere
woningeigenaren vinden dit lastig. Daarom
ben ik blij dat Noord-Holland, als eerste provincie, samen met Bouwend Nederland hieraan
gaat werken. Bouwend Nederland gaat marktpartijen helpen om producten te ontwikkelen,
die het voor particuliere huizenbezitters aantrekkelijker en makkelijker maken hun huis te
isoleren of zelf duurzame energie op te wekken.”

De samenwerkingsagenda wordt ondertekend door gedeputeerde Joke Geldhof, Maxime Verhagen, Jan Kets
(Bouwend Nederland) en gedeputeerde Jack van der Hoek
(Foto: René van den Burg)

de oudste woningen van alle provincies. Door
gezamenlijk op te trekken kunnen de doelstellingen voor duurzaamheid eerder bereikt worden. Dat merkt straks iedereen: minder stoken,
minder CO2, dat is beter voor je maandlasten
en voor het milieu. Ik hoop dan ook dat andere
provincies het voorbeeld van Noord-Holland
gaan volgen.”

Bouwend Nederland

Regionale programmering

“De belangrijkste woningbouwprojecten worden
op haalbaarheid getoetst. Dat is de grote winst
van de Samenwerkingsagenda”, stelt Jan Kets
vast, als regiovoorzitter van Bouwend Nederland. “De bouwprognoses worden eerder omgezet in echte huizen, door marktpartijen hierbij
te betrekken. Dat is ook nodig, want de woningbouwopgave is groot. Dat overheden en
marktpartijen de handen ineen slaan is belangrijk, om de bouw van 230.000 woningen op tijd
te realiseren.”
Landelijk voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland: “We willen graag dat onze
bouwbedrijven stevig aan de slag kunnen met
verduurzaming, want er is nog heel veel te verbeteren aan miljoenen Nederlandse woningen,
zowel huur als koop. De opgave voor NoordHolland is erg groot, want hier staan gemiddeld
LADAnieuwsbrief 67

De samenwerkingsagenda voorziet in regulier
contact tussen alle stakeholders, gekoppeld
aan de verschillende RAP-regio’s (Regionale
Actieprogramma’s Wonen). Met de gemeenten
worden per regio afspraken gemaakt over
duurzaam bouwen en renoveren. In de bijeenkomsten worden ook de belemmeringen besproken waar ontwikkelaars tegenaan lopen bij
het transformeren van leegstaand vastgoed
naar woningbouw. Het vaststellen van de planologische ruimte is en blijft een verantwoordelijkheid van de gemeenten.
<
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LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.
Reactie op (pers)bericht 23/5/2016
(open brief aan de LADA fractie)

Treurig en onterecht besluit

De breuk die in de fractie van LADA is ontstaan is gebaseerd op een gebrekkige analyse. Natuurlijk valt er best wat af te dingen op de werkwijze van Henk-Jan. Echter, de fractie haalt hoofd- en
bijzaken door elkaar.
Henk-Jan heeft bij herhaling duidelijk gemaakt dat hij als volksvertegenwoordiger de inwoners
een stem moet geven. Dat is de hoofdzaak en moet juist versterkt worden. Deze gemeente wordt
gedomineerd door belangengroeperingen. Die zijn terug te vinden in het bestuur. De stem des
volks krijgt weinig voor elkaar. Dat steekt. Veel mensen willen dit veranderen. LADA voorop. Dat
steekt de gevestigde partijen weer. Dus wordt er vanuit die hoek gewroet als “hongerige zwijnen”.
Door in het college te stappen heeft LADA voor een weg gekozen om de lokale democratie te veranderen, stap voor stap. De praktijk is weerbarstiger: wethouder Frits Westerkamp is niet in staat
de dominantie van CDA/VVD om te buigen en de druk vanuit die hoek te weerstaan. De fractie
worstelt om zich staande te houden, gepokt en gemazeld als de coalitie opposanten zijn. Coalitiegenoot Senioren Hollands Kroon strijden eenzelfde strijd of zijn daartoe niet (meer) in staat of bereid. Begrijpelijk dat veel burgers zich tekort gedaan voelen. Henk-Jan voelt dit aan en verdient
respect ondanks de vormfouten. Dit is bijzaak die onnodig wordt opgeblazen. Door wie? Fractie,
laat je niet langer intimideren. Sta voor je LADA zaak!
De meerderheid heeft niet altijd gelijk. Als de fractie niet tot inkeer komt, de breuk niet hersteld
wordt, dienen zij het veld te ruimen. Dat kan op twee manieren: Zij stappen op als LADA vertegenwoordiger en stellen hun zetel beschikbaar of zij splitsen zich af. (alleen zij die op persoonlijke
titel een zetel hebben kunnen deze behouden). Andere optie is dat de fractie zelf tot het besluit
komt om deze coalitie te verlaten. Hiervoor is alle aanleiding. In deze coalitie valt nauwelijks een
LADA doel te realiseren. Daarvoor lopen de ambities te zeer uiteen.
De LADA fractie is beter uit als zij onomwonden de eigen standpunten gaat uitdragen. Frits Westerkamp heeft buiten LADA om voldoende steun in de raad om zijn baan te behouden. Daarvoor
is LADA niet nodig. Eerder heeft hij aangegeven het LADA programma te onderschrijven. Zolang
hij zich daar aan houdt komt niemand iets te kort en kost het de gemeente geen extra geld.
Zodra deze kwestie weer achter de rug is, is er volop werk: De burger vertegenwoordigen, het bestuur transparanter maken en (vermeende) vriendjespolitiek aanpakken. Follow LADA
Rob Ravensteijn, (“LADA voorman in ruste”)
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