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Verklaring steun aan AZC

VAN HET BESTUUR

De LADA-fractie heeft verdeeld gestemd in het
vraagstuk rondom de AZC’s.

Het afgelopen half jaar is er heel wat veranderd
in de samenstelling van het LADA-bestuur. Begin dit jaar nam Rob afscheid als voorzitter en
Jaap Jan afscheid als secretaris. Het bestuur
bestond toen nog maar uit twee personen en
had dringend versterking nodig. Op de ALV
van 7 maart is een dringend beroep gedaan
aan de leden om zich beschikbaar te stellen
voor een bestuursfunctie. Mark de Geus is op 7
maart benoemd waarna het bestuur uit drie
personen bestond. Daarna hebben zich na de
oproep ook Moray Juffermans en Jos Witte bereid verklaard om in het bestuur zitting te nemen. Helaas heeft Han Koppe in juni om gezondheidsredenen het besluit moeten nemen
om zijn bestuursfunctie neer te leggen.

Na een lang debat met heel veel argumenten
werd duidelijk, dat de wens van LADA, kleinschalige opvang van vluchtelingen verspreid
over de gemeente niet haalbaar was.
Gehoord wat de inwoners op de inwonersavonden in vier kernen van de gemeente naar voren
brachten en volgend wat het manifest 2016 van
Vluchtelingenwerk als beste opvang voor
vluchtelingen ziet, namelijk kleinschalig en verspreid, was dat onze inzet.
Gedurende het debat werd duidelijk, dat we
hierin niet werden gesteund door andere partijen. En dat er geen vluchtelingenopvang van
asielzoekers zonder verblijfsvergunning zou
komen in HK als het niet in een AZC van 300
zou zijn.
Dit vinden wij niet humaan. De vluchtelingen
zijn er en blijven komen, wat wij er ook van vinden. En weer opvang in tentenkampen en
sporthallen kunnen we voorkomen door ook
opvang te bieden in onze gemeente.

Op dit moment bestaat het LADA-bestuur uit
vier leden: Lavinia Grooten, Mark de Geus,
Moray Juffermans en Jos Witte. Het zou mooi
zijn als we nog versterking krijgen van een vijfde bestuurslid. Omdat de huidige bestuursleden nog maar pas in functie zijn moeten de taken nog verdeeld worden. Wanneer de taakverdeling bekend is zullen we die zo snel mogelijk naar buiten brengen.

Het college bij monde van de portefeuillehouder heeft benadrukt, dat als er openingen zijn
om kleinschaliger op te vangen dan het minimum van 300 zoals dat nu voorligt, zij weer
met het COA in gesprek gaat om dat in Hollands Kroon te realiseren.
Dit alles overwegende hebben wij besloten
toch voor de vestiging van een AZC in Hollands Kroon te stemmen.

De afgelopen weken heeft het bestuur zich ook
beziggehouden met de scheiding tussen de
fractie LADA en Henk-Jan Wittink. Na constructieve gespreken en een ledenraadpleging
op de ALV van 27 juni jl. heeft het bestuur er
alle vertrouwen in dat de coöperatieve houding
naar elkaar, zoals die ontstaan is tussen de
LADA fractie en Henk-Jan, voor de resterende
raadsperiode goed kan uitpakken. Het voornemen van het bestuur is om samen (met iedereen binnen de partij) constructief verder werken aan de professionalisering van LADA

Henk van Gameren
Lida Brussaard
Marinus Hovius

Komborden Terdiek
Het inwonersinitiatief om bij de Niedorper buurtschap Terdiek
witte komborden te plaatsen heeft is bekroond. Zodra de toestemming van het Hoogheemraadschap verkregen is zullen
de boren geplaatst worden. Wethouder Groot heeft op vragen van de fractie waarom het allemaal zo lang moet duren,
geantwoord: “De bedoeling is om de borden zo snel mogelijk
te plaatsen, naar verwachting is dit net na de zomervakantie.”
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UIT DE FRACTIE

Juni was een drukke maand voor de raad met vier vergaderingen alvorens het reces kon ingaan.
Belangrijke thema’s vulden de agenda. Vaststellen kadernota en de jaarrekening, het vluchtelingendebat en als laatste een extra vergadering over de zorg, noodzakelijk na de uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep.
Kadernota
Na een intensieve voorbereiding in verschillende sessies heeft de raad de kadernota vastgesteld en daarmee de richting aangegeven voor
het vaststellen van de begroting.
Jaarrekening
De jaarrekening sluit met een klein positief
eindsaldo van € 59.992,-. Het overschot van €
3 miljoen in het sociaal domein is gestort in een
reserve sociaal domein en niet toegevoegd aan
de algemene reserve zoals het college voorstelde.
Vluchtelingendebat
Een lang debat dat tot 1.00 uur duurde.
Voor onze inzet om te komen tot kleinschalige
opvang was nauwelijks steun waarom een ingediend amendement teruggetrokken werd.
Alleen D66 sprak ook voorkeur uit voor deze
manier van opvang. De VVD en SHK wilden
geen vluchtelingen opnemen maar wel extra
vergunninghouders. Bij de stemming over het
collegevoorstel om de intentie uit te spreken
voor een AZC van maximaal 300 personen
steunden Henk, Lida en Marinus dit zonder een
stemverklaring af te geven, wat later gecorrigeerd is. Ook D66 en Henk-Jan Wittink stemden er mee in, waardoor het voorstel met 15
stemmen voor en 14 stemmen tegen werd aangenomen. Ard en Couwenhoven stemden tegen.
Op de informatieavond in Middenmeer bleek
veel weerstand tegen het onderbrengen van
arbeidsmigranten in ‘De Oude Beurs’. In het
dorp zijn al veel arbeidsmigranten gehuisvest
en de angst is dat deze groep veel te groot
gaat worden. Omdat onduidelijk bleef wat er na
het vertrek van de vluchtelingen gaat gebeuren, stemde de fractie tegen dit voorstel dat
met 14 stemmen voor en 15 tegen verworpen
werd. Het inwonersinitiatief van de groep Omta
in Nieuwe Niedorp/Winkel om een actieve bijdrage te leveren aan de huisvesting en integratie van kleine groepen vergunninghouders
werd raadsbreed gesteund. Inmiddels heeft de
groep bekend gemaakt dat door het ontbreken
van geschikte accommodaties er van het initiatief afgezien wordt. Men gaat zich nu richten op
het ondersteunde van vluchtelingen die hier al
wonen.
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Ons amendement:
1.
in principe medewerking te verlenen aan
het vestigen van maximaal 300 vluchtelingen zonder status in kleine groepen
verspreid over de gemeente in satelliet
vestigingen van azc's in Den Helder en
Heerhugowaard.
2.
een positieve intentie uit te spreken om
leegstaande gebouwen in te zetten voor
opvang van vluchtelingen in kleine groepen.
3.
een positieve intentie uit te spreken om
het gebouw ‘De Oude Beurs’ in Middenmeer voor maximaal 2 jaar als aanvullende opvanglocatie te gebruiken voor
de opvang van vluchtelingen/vergunninghouders waarna het pand een andere bestemming krijgt, waarbij logiesbestemming voor arbeidsmigranten is uitgesloten.
4.
het inwonersinitiatief in Nieuwe Niedop/
Winkel om een actieve bijdrage te leveren aan de huisvesting en integratie van
(kleine) groepen vergunninghouders als
positief aan te merken en waar verder te
faciliteren.
Sociaal domein
Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep valt huishoudelijk hulp 1
weer onder de werking van de Wmo. De onder
de oude Wmo toegekende aanspraken op de
hulp bij het huishouden blijven ook na 1 januari
2015 onder de nieuwe Wmo gelden.
<
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ALGEMENE BESCHOUWING KADERNOTA
uitgesproken door Henk van Gameren
Raad 23-06-2016

De fractie van LADA kan instemmen met de nieuwe opzet
van de Kadernota. De vertaling naar maatschappelijke effecten vinden wij dan ook verfrissend en past ons. Daarom
complimenten naar het management en projectgroep die
door middel van werksessies dit resultaat heeft opgeleverd.
Wij kunnen ons vinden in het uiteindelijk gepresenteerde
voorstel van effecten, om zo richting te geven en te sturen.
De programma’s zoals ze nu zijn samengesteld en de daaronder liggende prioriteiten hebben binnen de fractie amper discussie opgeleverd. Dit omdat de LADA-fractie actief heeft deel genomen
aan de opzet van dit voorstel en de fractie van LADA zich hier in herkent. Vandaar dat wij geen
behoefte hebben om dit per programma te behandelen, en ons zullen beperken tot een integrale
behandeling met enige accenten al dan niet aangevuld met een amendement.
Wij willen in ieder geval aandacht voor een grote groep inwoners die vereenzaamt binnen onze
gemeente, en wel hier om omdat wij denken dat het twee programma’s betreft. Namelijk zowel
het programma Vitaliteit (cluster Zorg) en het programma Leefbaarheid (cluster Accommodaties).
Vitaal ouder worden is een must en daarom een maatschappelijke missie voor ons allemaal.
Laagdrempelige activiteiten in de nabijheid kunnen vereenzaming voorkomen. Belangrijk gevolg
is dan ook dat dit het vitaal ouder worden alleen maar kan bevorderen.
Voor wat betreft Vitaliteit vinden wij de Voorschool belangrijk. Vanuit Den Haag komt er een budget beschikbaar, dat betekent meer kansen. Ontwikkelrecht voor ieder kind! Meer kansen om zich
te ontwikkelen. Een aanbod voor ieder kind willen we benutten en hier ligt een taak aan het College om aan de gang te gaan. Immers, een Integraal Kind Centrum met Voorschool betekent preventie op de Jeugdzorg.
Wij komen verder met een amendement om aan het programma Leefbaarheid, cluster infrastructuur; veiligheid aan de tekst toe te voegen.
Een aantal amendementen dienen wij gezamenlijk in met onze coalitiepartners waaronder eerder
verwoord rond het programma Vitaliteit, cluster Zorg.
Aandacht ook voor leeg staande winkelpanden (programma Bedrijvigheid, cluster Economische
Ontwikkeling). Hetzelfde programma Bedrijvigheid, cluster Havens, vragen wij aandacht voor goede bereikbaarheid en geschikte randvoorwaarden om zich te vestigen aan de havens. Maar ook
aandacht voor een goede bereikbaarheid, door middel van prima infrastructuur voor vervoer over
water ten behoeve van beroepsvaart en recreatie. Ook hier wordt een gezamenlijke amendement
ingediend bij het programma Leefbaarheid (cluster Infrastructuur).
Verder staat LADA een veilige leefomgeving voor. Gezamenlijk wordt ook hier een amendement
voor in gediend binnen het cluster Veiligheid, om zo tot een betere samenwerking tussen buurtbemiddeling, kernbeheer, wijkteams en handhavers te geraken. Zo willen wij een verdere verbetering van de leefbaarheid creëren.
<
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OPVANG VLUCHTELINGEN
uitgesproken door Peter Couwenhoven
Raad 28-06-2016

Op de vier beeldvormende bijeenkomsten hebben de inwoners hun mening gegeven over de opvang van vluchtelingen. Daar zullen wij als raad invulling aan moeten geven.
Op deze avonden bleek dat er een grote bereidheid is
vluchtelingen op te vangen en daar ook een bijdrage in te
willen leveren. Echter, voor opvang in een AZC is weinig
draagvlak. Wel voor kleinschalige opvang verspreid over de
hele gemeente. Voor inzet als vrijwilliger is een duidelijke
voorkeur om in eigen dorp beschikbaar te zijn. Dat pleit ook voor een gespreide opvang waardoor
op optimale inzet van vrijwilligers gerekend kan worden. Vluchtelingen die wij op deze manier opvangen, moeten een goede kans hebben op het verkrijgen van een verblijfsvergunning.
Het manifest 'Samen maken we het verschil in 2016' van Stichting Vluchtelingenwerk Nederland
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. Hiervoor kunnen leegstaande gebouwen geschikt gemaakt worden, waardoor op korte termijn met de opvang begonnen kan worden. Het inwonersinitiatief in Niedorp/Winkel heeft ook dit manifest als uitgangspunt.
Wij zullen dit steunen.
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 een satelliet zijn van
een nabij gelegen AZC. Den Helder en Heerhugowaard komen daarvoor in aanmerking.
College, wij hebben u schriftelijk gevraagd of u bereid bent deze mogelijkheid met het COA te bespreken. Kunt u al antwoord geven?
Het COA moet zich bewust zijn van wat er onder de inwoners van Hollands Kroon leeft. Op de
website van het COA wordt duidelijk gesteld dat draagvlak vereist is. COA, maak dan gebruik van
het draagvlak dat in Hollands Kroon aanwezig is. De gemeenten Oost Gelre en Krimpenerwaard
spreken met het COA over de mogelijkheden voor de vestiging van kleinschalige opvang als
asiel-AZC.
Er was ook te beluisteren dat er angst is voor de komst van grote groepen vluchtelingen.
LADA denkt, dat met deze opvang in kleine groepen, verspreid over de hele gemeente met ondersteuning en begeleiding van een vrijwilligersnetwerk, deze angst weg te kunnen nemen.
Op de vier avonden werd door veel inwoners het vestigen van vergunninghouders duidelijk gekoppeld aan de positie van de eigen inwoners. 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. Er zal dus extra gebouwd moeten worden wil Hollands Kroon overgaan tot het vestigen van vergunninghouders boven de wettelijke taakstelling.
<
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HET WEER INVOEREN HUISHOUDELIJKE
HULP ONDER DE WMO
uitgesproken door Lida Brussaard
Raad 30-06-2016

Ook LADA betreurt de gang van zaken rond de huishoudelijke hulp 1. Wij waren met het college van mening dat de transitie in de zorg met zich meebracht, dat de inwoners niet
meer in aanmerking kwamen voor huishoudelijke hulp 1 verzorgd door de gemeente op basis van de WMO. Dat de betreffende inwoners dit op eigen kracht moesten invullen. Ook
gezien een aantal gerechtelijke uitspraken.
Voor de inwoners die dit niet konden was er huishoudelijke hulp 2 en voor inwoners die wel zelf
hun hulp konden regelen maar het niet zelf konden betalen was er bijzondere bijstand. Het wijkteam was de achtervang als dit toch problemen gaf voor deze inwoners. De Centrale Raad van
Beroep besliste dat de interpretatie anders moest zijn. Nu de gemeente krachtens de Wmo toch
huishoudelijke hulp 1 moet leveren, moet dit ook zo snel als mogelijk worden geregeld en volgens
het memo dat wij hebben ontvangen is dit ook in gang gezet. Bovendien is er financiële compensatie geregeld. Wij gaan dus akkoord met het voorstel.
Rest ons nog om aan de inwoners die slapeloze nachten hebben gehad over hun huishoudelijke
hulp, onze excuses aan te bieden.
<

Prijswinnaars bekend
Een aantal weken geleden deed de gemeente Hollands Kroon een oproep.
Aan wie moeten wij onze vergoeding die wij vragen voor het delen van onze
kennis en ervaring doneren? Heel veel mensen hebben via het discussieplatform Argu gereageerd en nog veel meer mensen hebben gestemd.
Vandaar dat de gemeente besloten heeft om de €12.500,- niet te doneren aan
één idee, maar te verdelen over zes ideeën. Dit zijn de zes ideeën met de
meeste stemmen en die een bestemming hebben in Hollands Kroon. Dit komt
neer op de volgende verdeling:
·

Hoeve Engelenburg € 3.250,-

·

Kerngroep Koeteltuin € 1.750,-

·

Stichting Leeuw € 2.750,-

·

Scouting Niedorp € 1.250,-

·

Hospice HK € 2.250,-

·

De Zonnehoeve € 1.250,-

LADAnieuwsbrief 68

6

juni 2016

'Begin debat over aanstelling burgemeester bij het begin'
In het debat over de aanstellingswijze van de burgemeester zou niet de vraag
centraal moeten staan of de burgemeester rechtstreeks door de inwoners dan
wel door de gemeenteraad moet worden gekozen, maar de vraag wat voor burgemeesters we eigenlijk willen.

Hoeveel lokale inkleuring kan het ambt verdragen en welke wijze van aanstelling past bij welke uitdagingen waarvoor gemeenteraden zich
zien gesteld? Daar zou de discussie eigenlijk
over moeten gaan, stelt de Raad voor het
openbaar bestuur (Rob) in zijn advies Begin bij
het begin over de rol, positie en aanstellingswijze van burgemeesters. De wijze van burgemeestersbenoeming is in eerste lezing uit de
Grondwet ge-schrapr. Of dat ook in tweede lezing gebeurt, door de Tweede Kamer in een
andere samenstelling, is de vraag - de politieke
opvattingen lopen hierover fors uiteen. Elke benoemingswijze heeft andere gevolgen voor de
rol en positie van de burgemeester en daarmee
voor de lokale politieke verhoudingen. Met dat
laatste moet het debat worden begonnen, vindt
de raad: bepaal eerst wat voor type burgemeester je wilt hebben, begin bij het begin.
Vooral bij een rechtstreekse verkiezing door de
inwoners verandert er nogal wat
in de politieke verhoudingen. Keuzes moeten in
de goede volgorde worden gemaakr en stap
voor srap worden afgewogen.

dige situatie.' Als de wens is een stap verder te
gaan, komt de mogelijkheid in beeld om de inwoners de burgemeester rechtstreeks te laten
kiezen. Bij deze variant gaat het om meer dan
de wijze van verkiezen alleen, de kandidaat
heeft dan ook een eigen programma en, eenmaal gekozen, een eigen mandaat van de kiezet. Rechtstreekse verkiezing door de inwoners
is zeer wel mogelijk, maar vereist volgens de
raad een 'fundamentele doordenking van her
functioneren van de gehele lokale democratie'.
Als de wetgever nóg een stap verder wil gaan,
kan hij ook de gemeenteraad de mogelijkheid
bieden om óf zelf de burgemeester te kiezen,
óf een verkiezing door de inwoners te organiseren. Bij het zetten van deze stap moet van
beide modellen zeer duidelijk zijn welke consequenries er aan vastzitten voor de positie van
de burgemeester en de gemeenteraad, aldus
de Rob.
Democratische vernieuwing
Welk model de wetgever ook kiest als de wijziging van de Grondwet is aanvaard, er zal sowieso sprake zijn van democratische vernieuwing. De Rob adviseert om gedurende vijfjaar
ervaringen op te doen met de nieuwe vorm van
aanstellen en daarna, na een evaluatie, te bepalen of de wet aanpassing behoeft.

Rechtstreeks kiezen
Als de wetgever de aanstellingswijze van de
burgemeester wil beleggen op lokaal niveau,
dan liggen verkiezing en benoeming door de
gemeenteraad als eerste voor de hand, stelt de
Rob. 'In feite is dit een bestendiging van de hui-
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