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Reactie op bestuursverklaring dd. 20 oktober 2016 / nieuwsbrief 70
Geachte leden,(incl. bestuur)
Een grote teleurstelling te moeten lezen welke conclusies het bestuur trekt uit gevoerde gesprekken na het besluit om Henk-Jan uit de fractie te zetten. Een dramatisch besluit waarvan de gevolgen nog niet goed zijn te overzien. Ik probeer zo zorgvuldig mogelijk e.e.a. van commentaar te
voorzien.
1. Er was binnen de partij geen sprake van frictie die heeft geleid tot de afsplitsing.
De volgorde was anders: binnen de fractie was verschil van mening over hoe om
te gaan met het gedachtegoed van LADA. Door Henk-Jan uit de fractie te knikkeren is de vlam pas echt in de pan geslagen. Genoemde voorbeelden: besluit
verplaatsing vuurtorentje Den Oever, overdreven kosten Karin Bloemen, ondoorzichtige beleid aanbesteding scholen waren prima LADA voorbeelden om aan te
kaarten. Henk-Jan deed dat. Alle andere fractieleden stonden erbij en keken ernaar. Zij vielen over de vormfouten maar waren blind voor de omstandigheden.
2. De LADA fractie lijkt lamgeslagen in haar positie als coalitiepartner. De fractie
danst naar de pijpen van coalitie en eigen wethouder. Zo ervaren burgers dat.
”Er verandert niets in de lokale politiek”. Daarover had de fractie zich moeten buigen. In plaats daarvan zijn spelregels opgesteld waarbij fractieleden zich pas
mogen uiten na overleg met/via de fractievoorzitter. Niet gesanctioneerd door de
leden. Door die procedure smoort het LADA enthousiasme waarmee LADA groot
geworden is. “Democratie Anders”.
3. “Na zorgvuldig afwegen etc. “ motiveert het bestuur. De bevinding had moeten
zijn dat op 27/6 een groot deel van de leden al “met de voeten” had gestemd, zij
kwamen niet meer opdagen. Er waren geen ingekomen stukken geagendeerd.
Omdat enkele leden mij een cc. hadden gestuurd weet ik dat er ook andere leden zijn die het pertinent oneens zijn met de gang van zaken. In sommige gevallen verklaarden zij te geraakt te zijn door de ontwikkelingen. De vechtlust om de
lokale politiek weer van de mensen te maken heeft plaatsgemaakt voor een worsteling om vooral deel van de coalitie te blijven. Dramatisch.
4. “Als voorzitter heb ik met de fractievoorzitter het zover kunnen krijgen dat HenkJan weer kan terugkeren in de fractie, tot het moment waarop Henk-Jan in een
persbericht melding maakte van het voornemen om Onafhankelijk Hollands
Kroon op te richten”. (Citaat M. Juffermans) en verwijt hem dat. Het bestuur gaat
er aan voorbij dat dit het gevolg was van niet nagekomen afspraken door het bestuur, c.q. de beheerder(s) van de website. Die hebben er alles aan gedaan om
het onafhankelijk LADA lid uit beeld te houden.
5. Het LADA bestuur is zelf partij geworden in de interne verwikkelingen. Welke
toe-naderingsopdracht heeft zij de fractie gegeven? Hoe is hier mee omgegaan?
Het ingenomen standpunt is enkel gebaseerd op volgzaamheid van de fractie.
Niet sterk.
Gemaakte fouten, en die zijn er volop, herstel je niet door deze af te dekken met nieuwe fouten.
De rust dreigt terug te keren door leegloop. Dat is uitermate jammer omdat er nog een wereld te
winnen valt als het gaat om nieuwe lokale politiek en andere democratie. Zie hiervoor de overige
stukken in de nieuwsbrief.” De Kiezer wil meer directe democratie” en “Dicht bij mensen”. Bestuur
en fractie: Voeg de daad bij het woord. Een correctief referendum in Hollands Kroon en actueel:
een burgeroordeel over het onaanvaardbare gedrag van de burgemeester honoreren is wel het
minste om het vertrouwen te herstellen. Ondertussen gaat de vorming van een nieuwe lokale
partij door. Omdat het bestuur concludeert dat terugkeer deze periode niet mogelijk is. Heel jammer. Wordt vervolgd.
Vr. gr. Henk-Jan, Jaap Jan, Rob
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Reactie bestuur LADA
Het bestuur van LADA wil hierbij nogmaals benadrukken dat het de scheiding tussen de fractie LADA
en Henk-Jan Wittink betreurt. De afgelopen 2,5 jaar als coalitiepartner in de gemeenteraad gaat het
bestuur samen met de fractie zeker evalueren. Er zijn zaken niet goed gegaan, maar veel zaken zijn
wel goed gegaan. De uitkomsten van de evaluatie zullen daarna zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden aan alle leden. Het bestuur herkent zich niet in het beeld dat de fractie “danst naar de
pijpen van coalitie en eigen wethouder”. Verder kan het bestuur weinig met de uitspraak dat op de
algemene ledenvergadering (ALV) van 27 juni jl. een groot deel van de leden al “met de voeten” hadden gestemd. Bij het bestuur zijn buiten de reacties van de aanwezigen op de ALV enkele reacties
van leden op de “breuk” binnen de fractie binnen gekomen. Er is kort na de ALV aangegeven dat de
LADA-website zou worden aangepast zodat Henk-Jan zijn informatie kon plaatsen. Door de vakantieperiode heeft dit iets langer geduurd als gepland. Het bestuur, c.q. de beheerder(s) van de website
hebben zeker niet geprobeerd om het onafhankelijk LADA-raadslid uit beeld te houden, Sinds het
aanpassen van de website is er vanuit Henk-Jan geen enkel verzoek binnen gekomen om informatie
te plaatsen. Het LADA-bestuur vindt het erg jammer dat Henk-Jan de afspraak gemaakt op de ALV
van 27 juni nl: een coöperatieve samenwerking tussen de LADA-fractie en Henk-Jan geen kans van
slagen heeft willen geven.

LADA: lokale democratie hervormen
Mike Deutekom
Anna Paulowna * Lada betreurt het dat er mogelijk een
nieuwe partij wordt opgericht
door oud-Lada fractievoorzitter Rob Ravensteijn en voormalig Lada-raadslid Henk-Jan
Wittink. „Het is jammer, op
verdere versnippering zit niemand te wachten", zegt fractievoorzitter Henk van Gameren. Lada heeft - sinds het in
de coalitie is gestapt met Senioren Hollands Kroon, VVD
en CDA - een andere rol gekregen, erkent Van Gameren.
„We kunnen minder brullen
langs de zijlijn. Maar daar
hebben de leden voor gekozen. Na de verkiezingen, waar
we als tweede partij uit kwamen, wilden de Lada-leden
dat we ook echt wat gingen
proberen te veranderen. En
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dat kan alleen vanuit de coalitie. We moesten zelf aan het
stuur zitten. Dat was onze insteek." Dat is gelukt, maar wel
tegen een prijs. Ravensteijn,
één van de oprichters van de
partij, heeft zich steeds verder
van Lada afgekeerd, erkent
ook Van Gameren. „Terwijl we
toch nog altijd hetzelfde doel
hebben: de lokale democratie
opnieuw vormgeven. Dat is de
wens van onze leden. En dat
proberen we zo goed mogelijk
in te vullen."
Inschikken
Dat Lada in een coalitie met
vier partijen zit, waardoor dat
hervormen niet altijd even duidelijk is, was onoverkomelijk
zegt de fractievoorzitter. „Zelf
wilden we ook liever drie partijen. Maar als we mee wilden
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doen, moesten we wat inschikken. Anders zouden we
de boot missen. En onze leden vonden dat we in de coalitie moesten komen." De partijtop van Lada zegt zelf tevreden te zijn met de bereikte resultaten tot nu toe. „Onze inzet is de inwoners meer bij de
beslissingen te betrekken die
hen aangaan. Dat is tot nu toe
redelijk gelukt. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over
de opvang van vluchtelingen
en de eventuele komst van
een asielzoekerscentrum.
Door gebruik te maken van
Argu, het onlinediscussieplatform, kunnen mensen nu echt
meepraten.
Schager Courant,

december 2016

Uitspraken burgemeester Nawijn
De gemeenteraad van Hollands Kroon is geschokt door de uitspraken van burgemeester Nawijn na afloop van de raadsvergadering van 25 oktober. In deze uitspraken zijn inwoners met naam genoemd en op zeer onheuse wijze bejegend.
De raad betreurt in hoge mate de handelwijze van burgemeester Nawijn. Zijn handelen is schadelijk voor de inwoners in kwestie, doet afbreuk aan het ambt van burgemeester, afbreuk aan het aanzien van zijn persoon, en straalt bovendien negatief af
op de gehele gemeenteraad. Daarnaast zijn de uitspraken in flagrante tegenspraak
met de kernwaarden van de gemeente waaronder respect (voor elkaar).
De fractievoorzitters hebben de handelwijze van de burgemeester in handen gelegd
van de vertrouwenscommissie (deze commissie van raadsleden beoordeelt het functioneren van de burgemeester) die dit incident verder procedureel afhandelt.
De raad gaat ervan uit dat de uitspraken een eenmalige oprisping betreffen en in de
toekomst achterwege blijven. Vanwege dit eenmalige betreurenswaardige incident
stelt de raad in meerderheid dat er geen dwingende redenen zijn om het vertrouwen
in burgemeester Nawijn op te zeggen.
De gemeenteraad zal bovenstaande met een motie van treurnis in de eerstvolgende
raadsvergadering bekrachtigen.

De gemeenteraad Hollands Kroon

Verklaring fractie
De raad heeft dinsdag 22 november de motie van treurnis gekoppeld aan de eerder
uitgegeven verklaring waarin de raad duidelijk stelling heeft genomen tegen de
gewraakte uitspraken van de burgemeester richting familie Lombaard, aangenomen.
De heren Meijer (SHK) en Wittink stemden tegen.
De LADA-fractie heeft eerder aangegeven de uitlatingen van de burgemeester
onaanvaardbaar te vinden. De fractie heeft zich vanaf het begin op het standpunt
gesteld dat de raad hierin eensgezind moest optreden en staat volledig achter de
tekst in de verklaring en de motie van treurnis. Op voorspraak van de fractievoorzitter
van LADA is de werkgeverscommissie bij elkaar gekomen om het functioneren van
de burgemeester te bespreken en beoordelen.
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LADA luistert in Anna Paulowna
Op een matig bezochte openbare fractievergadering in Het Wapen van Holland in Anna Paulowna was de behandeling van de raadsagenda van 22 november het hoofdthema. De beoogde uitbreiding van coöperatie Royal ZAP kwam eveneens ter sprake.
Voorkeurslocatie

Karig

De fractie kan zich vinden in het voorstel om de
plaats langs de Randweg in Anna Paulowna
aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de vestiging van een AZC als daartoe een aanvraag
komt van het COA. Het gebruik van het digitaal
discussieplatform Argu heeft veel reacties opgeleverd waaruit deze locatie is voortgekomen.

De prestatieafspraken gemaakt tussen de drie
woningbouwcorporaties/verenigingen, huurdersorganisaties en gemeente waren punt van
discussie. De vraag kwam ter tafel of sociale
woningbouw er niet karig af kwam? Ook de positie van Kruiszwin waar woningbouwvereniging Anna Paulowna seniorenwoningen wil
bouwen kwam ter tafel.

Permanente bewoning
Hoog
De omgevingsvisie is een goed stuk, waarbij
inbreng van inwoners en maatschappelijke organisaties een belangrijke bijdrage hebben geleverd. De heer Beets vroeg namens de bewoners van Aemstelsight om permanente bewoning van het complex in de omgevingsvisie op
te nemen.

De wijziging van het bestemmingsplan om aan
de Tussenweg voor de bouw van een datacenter een bouwhoogte van 40 meter toe staan
was onderwerp van gesprek. Het is wel hoog
maar vestiging van een nieuw datacenter is belangrijk, schept weer werkgelegenheid. Gevraagd werd of er een 3d-impressie gemaakt
kan worden waarbij een goed beeld gevormd
kan worden op de impact in de omgeving.

Huidige eisen
Het voorstel over de onderwijshuisvesting vindt
goedkeuring bij de fractie waarmee de laatste
fase van het project onderwijshuisvesting
2006-2021 uitgevoerd kan worden. Daarmee
wordt de bouw van de brede school in Wieringerwerf mogelijk en worden alle scholen in de
gemeente aangepast aan de huidige eisen gesteld aan een schoolgebouw.

Hinder
Het college wil meewerken aan de uitbreiding
van coöperatie Royal ZAP in van Ewijcksluis.
Het dorp ondervindt al veel hinder van het bedrijf en de overlast zal bij uitbreiding toenemen.
Verplaatsing van het bedrijf is een betere optie.
De fractie zal zich nader beraden over een definitief standpunt.

openbare fractievergadering
maandag 14 januari 2016
aanvang 20.00 uur
Locatie:
Cultuurschuur
Loggersplein 1, 1771 CE Wieringerwerf
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UIT DE FRACTIE
Een volle raadsagenda op 22 november met belangrijke onderwerpen waardoor er een uitloop
nodig was op 29 november. De afhandeling van de ‘affaire-Nawijn’, het aanwijzen van een mogelijke locatie voor een AZC, de omgevingsvisie en wijziging bestemmingsplan om het bouwen van
datacenters toe te staan, vulden de eerste avond. Een week later nog onderwijshuisvesting en de
prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen.
Het college is gevraagd om in een voorlichtingscampagne op het gevaar van het oplaten van
wensballonnen te wijzen waarop positief antwoord is ontvangen.
Verklaring
De raad heeft dinsdag 22 november de motie
van treurnis gekoppeld aan de eerder
uitgegeven verklaring waarin de raad duidelijk
stelling heeft genomen tegen de gewraakte
uitspraken van de burgemeester richting familie
Lombaard, aangenomen. De heren Meijer
(SHK) en Wittink stemden tegen.
De LADA-fractie heeft eerder aangegeven de
uitlatingen van de burgemeester onaanvaardbaar te vinden. De fractie heeft zich vanaf
begin op het standpunt gesteld dat de raad
hierin eensgezind moest optreden en staat
volledig achter de tekst in de verklaring en de
motie van treurnis. Op voorspraak van de
fractievoorzitter van LADA is de werkgeverscommissie bij elkaar gekomen om het
functioneren van de burgemeester te
bespreken en beoordelen.

locatie voorlopig vast te stellen. “Nee”, zei de
fractie, “Dan neem je de inbreng van de inwoners niet serieus. Eerst vragen mee te denken
en daarna de uitkomst terzijde schuiven kan
niet.” De fractie vindt dat dit de manier is om
inwoners te betrekken bij de besluitvorming.
Een eerste stap, er gaan er meer volgen.
PvdA,GL, CU en fractie Wittink zijn het met ons
eens.

Inwoners betrekken bij besluitvorming
In de raadsvergadering van dinsdag 22 november is het raadsvoorstel om locaties voor een
AZC vast te stellen behandeld. Bijzonder omdat voor het eerst een voorstel op de agenda
stond dat door inwoners is voorbereid. Een digitale raadpleging en discussie met de door
wethouder Frits Westerkamp geïntroduceerde
app Argu, waaraan bijna 4000 inwoners hebben deelgenomen. De fractie wil Argu breed
inzetten om inwoners actief te betrekken bij de
besluitvorming.

Hoe VVD en SHK hier in staan, is niet duidelijk.
Zij stemden tegen het voorstel omdat deze partijen tegen opvang van vluchtelingen en dus
een AZC zijn. Het voorstel werd aangenomen
omdat CDA en D66 het amendement introkken
en uiteindelijk akkoord gingen. De locatie aan
de Randweg in Anna Paulowna is daarmee benoemd als meest geschikte locatie. Robbenplaat in Wieringerwerf en Elshof-Zuid in Anna
Paulowna zijn als vervangende locaties aangewezen.

Voor de fractie was belangrijk hoe de raad hier
mee zou omgaan. Als je als raad de inbreng
van inwoners serieus neemt, kun je dit voorstel
dan afwijzen? De LADA-fractie is daar duidelijk
in: nee. Het CDA denkt daar anders over. Het
CDA wilde in eerste instantie het voorstel van
de agenda halen omdat een besluit nu niet genomen hoefde te worden omdat er volgens het
COA de eerste jaren geen nieuwe AZC's nodig
zijn. Toen dit mislukte kwam het CDA, gesteund door D66, met een amendement om de
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Datacenter
Het voorstel om het bestemmingsplan Tussenweg 10-16 Middenmeer te wijzigen om een
bouwhoogte van 40 meter toe te staan waardoor er een nieuw datacenter gebouwd kan
worden, was lastig.
>
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Enerzijds de aantasting van het landschap, anderzijds een nieuw datacenter verschaft weer
nieuwe werkgelegenheid. De fractie was verdeeld en wachtte het debat in de raad af om tot
een standpunt te komen. Na een overtuigend
betoog van wethouder Theo Meskers en alles
afwegend ging de fractie in meerderheid akkoord. Marinus behield zijn twijfels en stemde
tegen het voorstel.

worden. Toch wordt in het projectoverzicht dat
bij de afspreken hoort woningbouw in Kruiszwin aangegeven. De fractie heeft duidelijkheid
gevraagd aan het college, maar zekerheid dat
er daadwerkelijk gebouw kan worden, werd
niet gegeven. Een krachtig en gezamenlijk optreden van gemeente, corporatie en huurdersvereniging naar de provincie zal hier de oplossing moeten bieden.

Omgevingsvisie

Desondanks kan de fractie zich vinden in de
gemaakte afspraken. Positief is dat er een duidelijke verbinding tussen wonen en zorg gelegd wordt en dat er aandacht is voor preventief beleid om te voorkomen dat huurders financiële in problemen dreigen te komen.

Nadat de omgevingsvisie ter inzage heeft gelegen en de ingediende zienswijzen zijn verwerkt, werd de definitieve versie in de raad behandeld. Er werden nog enkele amendementen ingediend die geen grote wijzigingen betekenden. Een aanpassing werd gemaakt om de
teeltgronden voor Opperdoezer Ronden in de
Wieringermeer duidelijker aan te wijzen waardoor er voor deze percelen geen andere bestemming mogelijk is.
Het winkelbestand in de vier hoofdkernen mag
alleen uitgebreid worden wanneer er elders
winkelruimte verdwijnt. D66 wilde een ruimere
mogelijkheid voor uitbreiding door dit altijd toe
te staan. Dat is naar het oordeel van de fractie
bedreigend voor het winkelbestand dat nog in
de kleine(er)e kernen aanwezig is. De fractie
verwierp dit amendement, dat geen meerderheid haalde.
Met alleen de stemmen van GL en PHK tegen
is de omgevingsvisie vastgesteld.

Onderwijshuisvesting
Het onderwijshuisvestingsprogramma 20172021 werd goedgekeurd waarmee de laatste
fase van het vernieuwen van de scholen kan
worden uitgevoerd. In Wieringerwerf wordt een
nieuwe brede school gebouwd en de scholen
die zelfstandig blijven bestaan worden verbouwd en aangepast aan de te stellen eisen uit
het programma Frisse Scholen.
Wensballonnen
Geacht college,
De jaarwisseling is voor bewoners van panden
met een rieten dak, of dat boerderijen, villa's
dan wel molens zijn, buitengewoon onprettig.
Niet alleen het afsteken van vuurwerk is voor
hen bedreigend. Ook het steeds meer in zwang
komen van het laten opstijgen van wensballonnen vormt een risico voor rieten daken. Vorig
jaar is in de Nieuwjaarsnacht in Berkhout een
boerderij in vlammen opgegaan waarbij sterke
aanwijzingen zijn dat een wensballon daar de
oorzaak van was. Een verbod vraagt LADA
niet. Dit biedt geen enkele garantie dat er geen
ballonnen opgelaten worden.
Wat LADA u vraagt:
Bent u bereid om in een voorlichtingscampagne op deze gevaren te wijzen en het oplaten
van wensballonnen af te raden.?

Prestatieafspraken
De nieuwe woningwet verplicht gemeente, woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen
afspraken te maken waarin vast gelegd wordt
hoe de komende vijf jaar de ontwikkelingen op
de sociale woningmarkt zullen zijn, de zo genoemde prestatieafspraken. In tegenstelling tot
onze buurgemeenten Medemblik en Schagen
zijn de afspraken in Hollands Kroon moeizaam
tot stand gekomen. De Huurders Belangenvereniging Wieringen tekent de afspraken niet.
Ook woningbouwcorporatie Anna Paulowna en
de huurdersvereniging Anna Paulowna hebben
nog niet getekend. De fractie heeft wethouder
Groot gevraagd om verder in gesprek te gaan
om de pijnpunten weg te halen.
Woningbouwverenigingvereniging Anna Paulowna heeft grond in plan Kruiszwin waar het
45 seniorenwoningen wil bouwen maar daar
geen toestemming voor krijgt doordat de provincie belemmeringen opwerpt. Het gebied
heeft de omstreden status van aardkundig monument en ligt voor een deel buiten bebouwd
gebied waardoor er ook niet gebouwd mag
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Antwoord college:
Wij geven graag gehoor aan de suggestie en
zijn bereid om aan dit onderwerp door middel
van voorlichting aan de inwoners aandacht te
schenken. In december wordt de informatie gedeeld via onze kanalen. Dan wordt ook een
campagne over het gebruik van vuurwerk gestart in het kader van
www.voordeeenvoordeander.nl
<
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Inwoners invloed geven
Overleg met de bevolking krijgt een hoge
prioriteit. Vanuit deze opdracht uit het
partijprogramma werkt de LADA-fractie.
Resultaat is zichtbaar. Inwoners worden
gehoord en betrokken. Voorbeelden zijn het
opstellen van de omgevingsvisie, de
herinrichting van Wieringerwerf, het vluchtelingendebat en kernbeheer dat steeds meer
initiatieven van inwoners ondersteunt en
mogelijk maakt. In de raadsvergadering van
dinsdag 22 november is het raadsvoorstel om
locaties voor een AZC vast te stellen
behandeld. Bijzonder, omdat voor het eerst
een voorstel op de agenda stond dat door
inwoners is voorbereid. Het digitaal discussie
platform Argu, aangedragen door LADAwethouder Frits Westerkamp, is een uitstekend

middel om het publiek debat te stimuleren.
Inwoners kunnen met elkaar discussiëren over
lokale besluiten en vraagstukken die invloed
hebben op hun eigen leefomgeving. Het zal
dan wel goed ontwikkeld en makkelijk
toegankelijk moeten zijn. Het zijn stappen op
weg naar een participatieve democratie waarin
een steeds grotere betrokkenheid van
inwoners zal ontstaan.
Het initiatiefvoorstel referendumverordening is
bijna klaar en zal ingediend worden. Er is onderzocht of het referendum met Argu is te organiseren en te houden. Het lijkt mogelijk maar
het is lastig om de stemmen eenduidig te borgen. Het zou met behulp van DigiD kunnen
maar daar zijn hoge kosten aan verbonden.
Nader onderzoek is nodig.

LADA op natte Tour
gend mild en men vond de handelwijze van de
raad acceptabel. Slechts eenmaal kregen we
te horen: wegsturen. Klachten over de gang
van zaken in de gemeente werden nauwelijks
gehoord. Men is tevreden zoals het gaat. Eén
reactie was er dat Hollands Kroon te groot is,
alles staat op afstand. “Ik ben er nog steeds
niet aangewend. . Heb er geen gevoel bij en
dat zal dat ook nooit komen”.
Na een telefoontje van Marinus dat het op Wieringen hoosde, werd besloten niet naar Wieringerwerf te gaan.
De Tour op 3 december is van de kalender gehaald omdat het met de Sinterklaas voor de
deur bij nader inzien geen slimme datum was.
Hij staat nu voor zaterdag 14 januari gepland.
‘s Ochtends van 11.00 - 12.30 winkelcentrum
Molensluis in Anna Paulowna en ‘s middags
van 13.30 - 15.00 Ceresplein in Breezand.
Vertrek 10.30 partijkantoor Winkel.

Op een natte en winderige zaterdag 5 november is alleen het Winkelhart Niedorp bezocht
waar we droog stonden onder de overkapping.
Het slechte weer bracht weinig mensen naar
het winkelcentrum waardoor er niet veel gesprekken gevoerd zijn. Opvallend was bijna
niemand het over de burgemeester en zijn uitspraak had. Pas als er gericht naar gevraagd
werd kwamen er reacties. Deze waren overwe-
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Wil je mee? Laat het fractiesecretaris Peter weten (fractielada@gmail.com of 06 25311671).

8

december 2016

Raadsleden geen hoofdthema in verkiezingsprogramma’s
DEN HAAG – Raadsleden en de lokale democratie zijn geen hoofdthema’s in de verkiezingsprogramma’s van de landelijke politieke partijen. Slechts een deel van de politieke
partijen besteedt aandacht aan het verbeteren van de positie van raadsleden. De meeste
partijen hebben aandacht voor de rol van de burger in de lokale democratie.
hebben een dergelijke zinsnede in de verkiezingsprogramma’s opgenomen.

De verkiezingsprogramma’s zijn gepresenteerd
vanwege de verkiezingen voor de Tweede Kamer die op woensdag 15 maart 2017 worden
gehouden.
De PvdA besteed als enige aandacht aan het
verbeteren van de positie van raadsleden in
haar verkiezingsprogramma ‘Een verbonden
samenleving’. De PvdA wil de positie van
raadsleden versterken door de versterking van
de informatiepositie van raadsleden en waar
nodig scholing, in het bijzonder voor de
raadsleden uit de kleine gemeenten. De VVD
stelt in haar verkiezingsprogramma ‘Klassiek
liberaal’ ook dat de gemeente sterk genoeg
moet zijn om de extra taken goed te kunnen
uitvoeren maar ziet eerder een oplossing in het
fuseren van gemeenten. Wat de VVD betreft
moet de schaalvergroting van gemeenten gebeuren onder het toeziend oog van de provincie en met aandacht voor de verschillende gemeenschappen in de gemeenten. Het CDA benadrukt als enige partij in haar verkiezingsprogramma ‘Keuzes voor een beter Nederland’ het
belang van bescherming van de positie van
raadsleden bij bedreiging en intimidatie. Het
CDA wil in alle gevallen er aangifte wordt gedaan en actieve opsporing plaatsvindt.

Regionale samenwerking
Op het punt van regionale samenwerking stippen VVD, D66 en SP het belang aan van de
controlerende rol van de raad aan. De VVD wil
graag meer transparantie in besluiten die betrekking hebben op regionale samenwerking.
De SP, zo blijkt uit het verkiezingsprogramma
Nu Wij! Pak de macht!, wil meer zeggenschap
voor raadsleden in regionale samenwerkingsverbanden. D66 stelt in het verkiezingsprogramma ‘Samen sterker – Kansen voor iedereen’ dat beleidsrijke taken van deze regionale
samenwerkingsverbanden worden behartigd
door decentrale overheden met een eigen gekozen volksvertegenwoordiging.
De rol burger in de lokale democratie
De rol van de burger in de lokale democratie
krijgt veel aandacht in de partijprogramma’s.
D66 en PvdA zijn grote voorstanders van burgerinitiatieven en democratische experimenten.
VVD en GroenLinks willen graag kijken wat er
mogelijk is om tussentijds nieuwe verkiezingen
te houden als het gemeentelijk bestuur niet
meer naar behoren functioneert. De SP vult de
rol van de burger in door een pleidooi voor een
correctief referendum, zodat de bevolking tussen de verkiezingen de gekozen vertegenwoordigers kan corrigeren.

Lokale media
De aanwezigheid van de lokale media om de
lokale democratie te controleren, is een punt
dat vrijwel alle partijen zorgen baart. ‘Meer financiële ondersteuning van de lokale media en
journalistiek om de controle op de lokale democratie en de binding tussen regio’s en gemeenten te versterken’. Vrijwel alle politieke partijen
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Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden, 3 november 2016.
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