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VAN HET BESTUUR

Betreft: verklaring bestuur
donderdag, 20 oktober 2016
Aan alle leden,
Dinsdag 18 oktober 2016 is het bestuur bij elkaar gekomen om te bespreken of er
nog mogelijkheden zijn voor LADA omtrent de interne frictie die is ontstaan binnen
de partij en welke heeft geleid tot een afsplitsing van ons raadslid Henk-Jan Wittink.
Vanaf 19 september 2016, het moment dat het bestuur officieel is aangetreden,
staat het bestuur voor de moeilijke taak om de partij LADA bij elkaar te houden en
daar waar nodig is de gemoederen te sussen. Er is aan ons als bestuur verzocht
door één van de partijen om hierover een standpunt in te nemen.
Om een standpunt in te nemen zijn alle partijen gehoord en nogmaals alle berichtgevingen gelezen die er gepasseerd zijn. Na zorgvuldig afwegen kan het bestuur
maar tot één conclusie komen.
De conclusie is dat terugkeer van Henk-Jan Wittink in de fractie tijdens deze
raadsperiode niet mogelijk is. Dit is in lijn met de reeds eerder uitgebrachte verklaring dd. 12-09-2016 van bestuur en fractie.
Als eerste verwijs ik u hiervoor naar de ALV van 27 juli 2016 omdat het hoogste
orgaan binnen de partij de leden zijn. Tijdens de ALV is er door de aanwezige leden gekozen voor een coöperatieve samenwerking met Henk-Jan Wittink. Dhr.
Wittink vond dit ook een acceptabele oplossing.
Hierna heeft dhr. Wittink in augustus via een persbericht bekend gemaakt dat hij
een eigen partij zou gaan oprichten onder de naam “Onafhankelijk Hollands
Kroon” als hij niet in de fractie zal worden opgenomen.
Ook heeft het bestuur gekeken welke initiatieven er zelf door de partijen zijn genomen om te kijken naar mogelijkheden tot toenadering en het werken naar herstel.
Ook dit is niet gebeurd, het bestuur beschouwd namelijk gepubliceerde persberichten niet als een poging tot toenadering. Daarom kan het bestuur geen ander
standpunt innemen dan dat terugkeer in de fractie tijdens deze raadsperiode niet
meer mogelijk is.
Het bestuur hoopt door dit standpunt in te nemen dat de rust zal wederkeren en
dat we nu met zijn allen verder kunnen werken aan de toekomst van LADA.
Mochten er nog vragen en of opmerkingen zijn n.a.v. het ingenomen standpunt
kunt u deze stellen via secretariaatlada@gmail.com .
Wij hopen eenieder hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
het bestuur
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LADA in Den Oever
Op de openbare fractievergadering van maandag 17 oktober in café Tante Pietje in Den Oever
werd de begroting behandeld. Daarnaast werd er ingesproken over de plannen met het Joods
Werkdorp en door betrokkenen van een rechtszaak in Wieringerwerf. Ook werd de fractie geïnformeerd over de ontwikkelen rond de zwembaden.
Derde afvalcontainer
Ook een vraag of het nog zinvol is een derde
bak in te voeren om plastic afval, blik en drankenkartons gescheiden te kunnen aanbieden
nu er berichten zijn verschenen dat het recyclen van plastic veel restproducten oplevert die
alsnog verbrand worden. De fractie neemt
geen afstand van het invoeren van de derde
container. Nieuwe methoden moeten in de
praktijk verder ontwikkeld worden om tot betere
resultaten te komen. Het past in het beleid om
in Hollands Kroon tot een circulaire economie
te komen.

Joods Werkdorp
Omwonenden van het
Joods Werkdorp vinden dat er een spel
met hen gespeeld
wordt. Zij hadden
graag eerder betrokken willen worden bij
de plannen. Wel hebben zij op korte termijn een gesprek met wethouder Meskers.
De plannen die er nu liggen om het werkdorp
geschikt te maken voor opvang van arbeidsmigranten is een oud plan dat het eerder in de
gemeente Wieringermeer niet haalde. Het is te
grootschalig waardoor veel overlast wordt verwacht. Bewoners vinden de locatie niet geschikt, te ver van voorzieningen af. Hoort thuis
nabij of op Agriport. In Driessen is nog volop
ruimte voor meer opvangplaatsen. Aangegeven wordt dat de buurt, zeven gezinnen, kan
leven met kleinschalige huisvesting, genoemd
wordt een aantal van ca. 40 – 45. Het Joods
Werkdorp met omliggende grond is rijksmonument. Wat betekent dit voor de plannen?
Door het bouwen van nieuwe barakken wordt
de oorspronkelijke situatie hersteld. In het bestaande monumentale gebouw mogen nieuwe
ontwikkelingen plaats vinden, maar het gebouw
moet in de huidige staat blijven bestaan.

Begroting
De werkwijze hoe de begroting tot stand komt
wordt toegelicht. In de kadernota heeft de raad
richting gegeven en prioriteiten gesteld. Daarmee heeft het college een begroting opgesteld
waarin een tekort van vier ton het resultaat
was. Daarbij zijn voorstellen gedaan om de begroting sluitend te maken. De fractie zal de begroting dan ook goedkeuren. Aandachtspunt is
de staat van onderhoud van het openbaar
groen. Een verbeteringsplan onderhoud openbaar groen is nodig. De volgende vragen kwamen een aantal vragen over tafel.
Kosten voor ICT
Deze worden gemaakt door het omzetten naar
het werken in de Cloud, waarmee efficiënter
werken wordt beoogd, dus kostenbesparend.
Het heeft niets te maken met mogelijk invoer
van breedband internet zoals gesuggereerd
werd.

Rechtszaak
Betrokkenen bij de rechtszaak in Wieringerwerf
doen uitgebreid verslag van de gang van zaken. Er wordt een lijvig dossier aangeboden
over deze langlopende zaak die onder de rechter is. De fractie hoort een lang betoog aan
waarin diverse keren de rol van de gemeente
aan de kaak gesteld wordt. Handhaving zou
willekeurig toegepast worden. Henk stelt dat de
fractie voorzichtig omgaat met zaken die onder
de rechter zijn er geen uitspraken over doet.

Kosten gemeente
Deze zijn ten opzichte van gemeenten met een
vergelijkbaar inwonertal laag. Hollands Kroon
heeft duidelijk minder werknemers in dienst.
Verbouw MFA
Gevraagd of er een aanbestedingsvoordeel is
en of het balkon gebouwd wordt. Dit is toegestaan als er inderdaad een aanbestedingsvoordeel is waardoor het binnen het beschikbaar
gestelde budget mogelijk is.

Kunstgrasvelden
Onder de ingekomen stukken ook een vraag
over de in opspraak geraakte kunstgrasvelden.
In Hollands Kroon zijn deze niet aanwezig zodat het probleem hier niet speelt.

>
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Zwembaden
De heer van Essen geeft inzicht in de stand
van zaken. Het rapport van de HOZE-groep is
klaar. Als model is Lichtenvoorde (gem. Oost
Gelre) genomen waar het al drie jaar goed
functioneert. Het rapport wordt eerst met de
wethouder besproken en gaat dan naar de
raad.

Kern van het plan is dat de zwembaden in vier
aparte stichtingen ondergebracht
worden.
Transitie van het personeel is taak van de gemeente, vindt de HOZE-groep. Kansen liggen
er in het ABC zwemmen (zwemles).
<

LADA on tour
Zaterdag 1 oktober de eerste LADA on tour uit de nieuwe reeks, waarvoor steeds de eerste zaterdag van de maand wordt uitgetrokken. We bezochten ’t Veld en Middenmeer waar beschenen door een prachtig zonnetje geanimeerde gesprekken ontstonden. Inwoners waarderen dat
wij dit doen. De volgende tour is zaterdag 5 november met bezoeken aan Winkelhart Niedorp en
de Terpstraat in Wieringerwerf.

’t Veld
Inwoners zijn over het algemeen tevreden.
Niet over de kwaliteit van het openbaar groen.
Onderhoud is nog steeds onvoldoende. Ook
loslopende honden en hondenpoep zorgen
voor ergernis. Jongeren geven aan dat er
weinig activiteiten voor hen zijn. Mensen vragen zich af of de supermarkt er over vijf jaar
nog is. Informatie vanuit gemeente moet beter
beschikbaar zijn. Niet alleen digitaal maar ook
op papier. Terugkeer van gemeentenieuws in
het huis-aan-huisblad. Er wordt te hard gereden in het dorp. Een zebra bij de Superrr, om
vooral bejaarden veilig te laten oversteken
werd ook genoemd.
Middenmeer
Niet alleen veel klachten over onderhoud van
het openbaar groen, maar ook over het onderhoud van de wegen in en om het dorp.
Ook klagen inwoners, dat er bij en rond de
haven bankjes en prullenbakken zijn verdwenen. Jongeren mopperen dat zij door de havenmeester bij de haven weggestuurd worden. Het is een fijne chillplek. Nu zitten ze onder de Alkmaarse brug. Het winkelbestand
staat ook onder druk.
De leegstand en verpaupering van de Oude
Beurs werd regelmatig benoemd. In de caravan heeft Frits een gesprek met Jef Kerckhoffs over het monument Gat in de dijk bij het
Dijkgatsbos gehad. Hij maakt zich zorgen
over de staat van onderhoud.
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UIT DE FRACTIE

Na een rustig en geanimeerd verlopen vergadering waarin begrotingsbehandeling het belangrijkste agendapunt was, volgde een nabrander met de gewraakte uitlatingen van de burgemeester.
Daarover zal de fractie zich dinsdag 1 november intern beraden om tot een standpunt te komen.

Begroting
De begroting gaf een goede invulling van de
richtlijnen en prioriteiten die in de kadernota
gesteld waren. Het resulteerde in een begroting met een tekort van ruim vier ton. Met de
wijzigingsvoorstellen ontstond er een sluitende
begroting met een positief saldo van een kleine
zeven duizend euro. Het weerstandsvermogen
is goed en er zijn stevige reserves, waaronder
een aantal met bestemming. Reden voor de
fractie om met de begroting in te stemmen. Met
de tegenstemmen van GL, CU en PHK werd
de begroting goedgekeurd.
De coalitie diende een motie in waarmee beoogd wordt het groen onderhoud te verbeteren.
Overwegende dat
- het laat maaien van bermen zorgt voor verhoogde onkruiddruk;
- deze verhoogde onkruiddruk zich nadrukkelijk
laat gelden nu het verbod op het gebruik van
glyfosaat-houdende middelen in de openbare
ruimte is ingegaan.

Beoogd resultaat
Tevredenheid onder inwoners over de kwaliteit
van onderhoud in de openbare ruimte. Vergroten van de veiligheid.
Verklaring fractie

Constaterende dat
- een veelgehoorde klacht onder inwoners de
kwaliteit van de openbare ruimte betreft;
verhardingen en bermen;
- de veiligheid in het geding kan komen, zowel
op trottoirs als in bermen;
- de gemeente Hollands Kroon niet de enige
wegbeheerder is, waardoor ook andere partijen
zich dienen te realiseren wat het belang is.

De uitlatingen van de burgemeester, gedaan
na afloop van de raadsvergadering op 25 oktober waarin de familie Lombaard werd beledigd,
zijn onaanvaardbaar. De vertrouwenscommissie, waarvan fractievoorzitter Henk van Gameren deel uit maakt, heeft zo spoedig mogelijk
een voortgangsgesprek met de burgemeester
over deze kwestie. Dinsdag zal de fractie zich
intern beraden over de te nemen stappen en
zal dan haar standpunt bekend maken.

Verzoekt het college
- Te onderzoeken hoe het kwaliteitsniveau voor
het buitengebied kan worden verhoogd van C
naar B met als belangrijkste doel om de verkeersveiligheid te verhogen en de onkruiddruk
voor de omgeving (agrariërs en onkruiddruk
verhardingen) te verlagen;
- De monitoring van de werkzaamheden zodanig te verscherpen dat binnen de kernen de
beeldkwaliteitseisen daadwerkelijk worden gehaald. Wat B is moet B zijn;
- Met HHNK en Provincie Noord-Holland in
overleg te gaan over de beeldkwaliteit in het
areaal dat door deze partijen in Hollands Kroon
wordt beheerd.

Spreuk van de maand.
Het ware te wensen dat mensen met al
hunner problemen wat meer naar zichzelf
keken, dan zouden zij het praten over anderen wel laten.
Ineke groot

En gaat over tot de orde van de dag.
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Begroting 2017
Tekst, uitgesproken door fractievoorzitter Henk van Gameren in
de vergadering van 25 oktober 2015

De fractie van LADA is tevreden over de opzet en het traject dat
doorlopen is met betrekking tot de begroting 2017. Door uit te
gaan van het realiseren van gewenste effecten en doelstellingen
binnen clusters hopen we beter te kunnen sturen. Ons wordt gevraagd om in te stemmen met het weerstandsvermogen waarin
geen stille reserves meer zijn opgenomen zoals gronden en gebouwen. Een prima voorstel omdat stenen en grond niet direct
om te zetten zijn naar euro’s, vooral in economisch mindere tijden.
Hoewel wij kunnen instemmen met deze begroting hebben wij wel enige opmerkingen per programma.
Programma Bedrijvigheid
-Cluster Economische ontwikkeling:
Prima om de werkgelegenheid te verbeteren, echter we vinden de groei van het aantal banen met
1% aan de magere kant nu het economisch weer wat beter gaat. Die ambitie mag best hoger.
-Cluster Toerisme:
Het versterken van recreatie en toerisme, waarbij wandel en fietsroutes in de regio beter aangegeven worden door bewegwijzering is een prima doel. Maar ook digitaal via een app waarmee
wandel- of fietsroutes zijn te downloaden. Een initiatief waar naast toeristen ook onze inwoners
profijt van zullen hebben.
Programma Vitaliteit
-Cluster Zorg:
Het terugdringen van het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren is iets waar wij bijzonder
tevre-den over zijn. Ook het verminderen van eenzaamheid in brede zin krijgt aandacht.
-Cluster Bestaanszekerheid
Wij zien dat er ingezet wordt om het schuldhulptraject per inwoner te verkorten. Dit geeft een
structurele besparing van 30.000 euro per jaar. Er gaat anders gewerkt gaat worden wat gepaard
gaat met lagere kosten. Enige zorg hebben wij wel of inwoners die ondersteuning nodig hebben
niet tekort worden gedaan.
Programma Leefbaarheid
-Cluster Omgevingskwaliteit:
De kwaliteit van het openbaar groen laat te wensen over. Bermen worden niet tijdig gemaaid,
waar door het er onverzorgd uit ziet. Bovendien is de kans zeer groot dat zaden zich verspreiden,
wat weer tot extra onkruid tussen de bestrating leidt. Vandaar dat wij samen met onze coalitiegenoten een motie in dienen.
Programma Bedrijfsvoering
-Cluster Bestuur:
Voor LADA is het verbeteren van digitalisering en automatisering een must. Specifiek de gemeente website. Dit om inwoners beter van informatie te voorzien. Het moet beter en makkelijker worden om over documenten te beschikken en om met de gemeente zaken te kunnen doen.
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Kiezer wil meer directe democratie
Een meerderheid van de kiezers wil een grotere invloed
van burgers via directere
democratie (gekozen burgemeester, lokale referenda]
en vaker meepraten over beleid. Maar een meerderheid
vindt dat ook als burgers
meepraten de gemeenteraad
uiteindelijk moet beslissen,
zo blijkt uit het rapport Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016
Hoewel opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen sinds de
jaren negentig is gedaald, blijft
stemmen de populairste vorm
van lokale politieke participatie: ruim 50 procent ging in
2014 naar de stembus. Aan
één of meer van de andere
participatiemogelijkheden in
de gemeente nam in de afge-

lopen vijfjaar een vijfde van de
mensen deel. Het onderzoek
voor Democratie Dichterbij is
uitgevoerd door de Stichting
Kiezersonderzoek Nederland
(SKON]. Aan het onderzoek
namen 2500 mensen deel.
Lokaal meer vertrouwen
Nederlanders blijken meer
vertrouwen te hebben in burgemeester (61 procent], wethouders en gemeenteraad
(beide 53 procent] dan in de
Tweede Kamer (45 procent]
en de regering (43 procent].
Over de kwaliteit van de lokale
diensten en voorzieningen zijn
burgers overwegend positief
Burgers blijven de nationale
overheid het meest verantwoordelijk houden
voor beleid, ook als dat feite-

lijk uit handen is gegeven door
privatisering, decentralisatie of
overheveling naar Europa.
Ondanks de decentralisaties
zal de nationale overheid afgerekend blijven worden op
beleid waarvoor zij zelf niet de
eerstverantwoordelijke is. Als
belangrijkste problemen in de
gemeente worden verkeer en
fysieke leefomgeving genoemd door een vijfde van de
respondenten. Dit omvat problemen rond parkeren, openbaar vervoer, leegstaande
winkelpanden en huisvesting.
Daarnaast worden ook politiek
en bestuur, criminaliteit en veiligheid en immigratie en integratie frequent genoemd als
belangrijkste probleem.
VNG Magazine(PvdZ)

LADA on tour
openbare fractievergadering
maandag 14 november 2016
aanvang 20.00 uur
Locatie:
Het Wapen van Holland
Spoorstraat 2, 1761 EB Anna Paulowna

Zaterdag 5 november gaat de fractie weer op
pad met de gele caravan om in gesprek met de
inwoners te gaan.
's Ochtends wordt het Winkelhart Niedorp bezocht van 11.00 tot 12.30 uur. 's Middags van
13.30 tot 15.00 staat de caravan bij de winkels
aan de Terpstraat in Wieringerwerf.
Verzamelen om 10.30 uur bij partijkantoor Winkel.
Wil je mee? Laat het fractiesecretaris Peter weten (fractielada@gmail.com of 06 25311671)
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Column

Dicht bij mensen
teeds minder mensen gaan stemmen, ze voelen een grote
afstand tot 'de politiek' en uiten hun onvrede steeds meer
online in plaats van dat zij zich richten tot politici. De grote
kloof tussen mensen en politiek is een van de grote problemen voor politici van onze tijd. Kunnen wij binnen de politiek hier iets aan doen? Ik denk het wel. De kern hierin is wat mij
betreft te herleiden tot vier punten: luisteren naar mensen, besluiten goed uitleggen, zichtbaar zijn en de politiek dicht bij mensen
brengen en je realiseren datje als politicus een voorbeeldfunctie
hebt en je daar ook naar gedragen.
Wanneer mensen spreken over 'de politiek', gaat het over politici
die niet luisteren. Een groot deel van de bevolking voelt zich niet
gehoord, wat leidt tot veel woede en onbegrip. Hoewel men in de
meeste gemeenten en provincies tijdens vergaderingen kan inspreken, vinden veel mensen deze weg niet of zien zij hier geen brood
in, want 'word ik dan wel gehoord?'. Op steeds meer plekken gaan
politici en ambtenaren zelf de stad, de provincie of het land in om
naar mensen te luisteren en hen ook écht bij zaken te betrekken.
Inwoners kunnen dan in een vroeger stadium hun mening geven
over plannen en voelen zich dus meer gehoord. 'De politiek' creëert
hierdoor meer draagvlak voor plannen en kan de meningen meteen
daarin verwerken. Zodoende wordt de politiek een stuk dichter bij
de inwoners gebracht en ben je als politicus een stuk zichtbaarder.
Ook als je goed luistert naar mensen, zul je het nooit iedereen
naar de zin kunnen maken. Sterker nog, er zijn soms ook moeilijke
besluiten waar heel veel inwoners het niet mee eens zijn. Dan is
een goede uitleg extra belangrijk. Daarnaast moet je, als je in een
coalitie zit, vaak compromissen sluiten, met veel onbegrip tot gevolg. Zeker op die momenten is het heel belangrijk dat je als politicus je besluit goed aan mensen uitlegt. Dit is een van de punten
waar ik de laatste jaren het meeste tegenaan gelopen ben: je
standpunt is ongewijzigd maar door een compromis heb je veel uit
te leggen.
Een laatste punt dat politici vaak vergeten, is dat er een vergrootglas over hen heen ligt. Als zij rollend over straat gaan of lopen te
vloeken en te tieren is dat hoe men 'de politiek' ziet. Je hebt als politicus een voorbeeldfunctie, doorbreek dat negatieve beeld, het zal
ons dichter bij de inwoners brengen.

S

Focus 2017
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