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VAN HET BESTUUR

Concept Agenda Algemene Leden Vergadering LADA
Beste Leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering van LADA, welke gehouden
wordt op:
Maandag 20 maart a.s. aanvang 20.00 uur in 'The Irish Cottage', Verlaat 4, Oude Niedorp
Met vriendelijke groeten,
Bestuurssecretariaat LADA

1 : Opening.
2 : Mededelingen.
3 : Ingekomen stukken.
4 : Vaststellen agenda.
5 : Uitbreiding bestuur.
Wij willen graag het bestuur uitbreiden Mocht u interesse hebben om ons bestuur
te komen versterken dan kan u dit melden bij onze secretaris Jos Witte.
6 : Financiën,
a) Jaarrekening 2016 (Lavinia)
b) Verslag kascommissie door Willem Kerkhoven en Frans Lansink.
c) Begroting 2017 (Lavinia) De bijbehorende stukken worden eind deze week nagestuurd.
d) Verkiezing nieuwe kascommissie. Frans Lansink is aftredend, Willem Kerkhoven
blijft. Nieuw lid benoemen.
7 : Jaarverslag 2016 bestuur (Moray)
8 : Jaarverslag 2016 fractie (Peter)
9 : Voorbereiding verkiezingen:
a) Planning;
b) Opstellen verkiezingsprogramma (eerste opzet meegestuurd): wie doet mee?
c) Samenstellen kieslijst, wie wil er verkiesbaar zijn, wie wil de lijst samenstellen?
10: Rondvraag.
11: Sluiten vergadering.

Gezocht voor de Nieuwsbrief: eindredacteur.
Taak: controle en beoordelen artikelen.
Interesse? Laat het weten aan Peter Couwenhoven.
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LADA luistert in de Meerbaak
Op de goed bezochte openbare fractievergadering waren twee onderwerpen waarvoor insprekers naar De Meerbaak gekomen waren. De brug over de Westfriese sluis en breedband internet
waren onderwerp van discussie.

de tweede beeldvormende bijeenkomst af waar
de raad verder geïnformeerd wordt en zal dan
tot een standpunt komen. De noodzaak van
snel internet is duidelijk maar de fractie wil
meer inzicht hebben over de financiële consequenties. Fractievoorzitter Henk van Gameren
vroeg zich af: “Kan er geen geld vanuit de Kop
Werkt! Komen?”

Brug Westfriese sluis
Er werd een pleidooi gehouden om de brug beweegbaar te houden want gemaakte afspraken
moeten worden nagekomen. Met een beweegbare brug kan de recreatie en de beroepsvaart
zich goed ontwikkelen. Spreker lichte een plan
toe wat niet rechtstreeks met deze brug samenhing. Hij ziet een doorgaande vaarroute
naar het IJsselmeer met een aquaduct in de A7
als grote droom voor de recreatievaart in de
Noordkop.

School
De locatie aan de Elft voor de nieuw te bouwen de brede school in Hippolytushoef heeft
de goedkeuring van de fractie. De fractie zal
aandacht vragen voor het inpassen het gebouw van De Kei in de nieuwbouw. Dit heeft in
Nieuwe Niedorp bij De Snip tot een uitstekend
resultaat geleid waarbij de grote lokalen van de
oude school behouden gebleven zijn.

Breedband internet
Een drietal sprekers pleitte voor het invoeren
van een glasvezelnet in de buitengebieden
waar snel internet door de gebrekkige infrastructuur onmogelijk is. Het ontbreken van een
goede, snelle internetverbinding zal leegloop
van het buitengebied tot gevolg hebben en
voor ondernemers is het niet aantrekkelijk om
zich te vestigen, werd de fractie voorgehouden.
Gepleit werd om het initiatief van Breedband
Hollands Kroon mogelijk te maken om een
glasvezelnet aan te leggen. Nuttige informatie
is zo tot de fractie gekomen. De fractie wacht
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Referendum
Het initiatiefvoorstel om een referendumverordening in Hollands Kroon vast te stellen zal in
de raadsvergadering van 28 maart behandeld
worden.
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UIT DE FRACTIE

Op 28 februari een kleine raadsagenda die toch veel tijd vergde. Vooral de discussie over hert
vervangen van de brug over de Westfrieseluis vergde tijd. Het tweede agendapunt was de locatiekeuze voor de brede school in Hippolytushoef. Na vier jaar is er eindelijk een besluit gevallen.
Brug Westfriese sluis
LADA heeft tegen het collegevoorstel gestemd
om de brug over de Westfriesesluis te vervangen door een nieuwe beweegbare brug. De
voorkeur ging uit naar het alternatieve voorstel
van een vaste brug ten oosten van de sluis.

ren.
GL en CU vinden het eveneens een te dure
oplossing en stemden ook tegen. Een grote
raadsmeerderheid van VVD, CDA, PvdA, D66,
SHK, PHK en OHK stemde voor het voorstel.
Een kostenbesparende oplossing. Ondanks de
aanpassingen aan de weg zijn de aanlegkosten beduidend lager dan die voor een beweegbare brug. Ook op de kapitaalslasten en onderhoud wordt een aanzienlijke besparing bereikt.
Door de brug daar te bouwen wordt geprofiteerd van het verval van 5 meter waardoor de
doorvaarthoogte vrachtschepen, motorboten
en sloepen niet hindert. Schepen met staande
mast kunnen de brug niet passeren, maar uit
tellingen verricht in de jaren voordat de noodbrug over de sluis vast werd, laten zien dat deze schepen nauwelijks de sluis passeerden.
Het stimuleringsprogramma van provincie en
gemeente ter bevordering van het watertoerisme ondervindt geen hinder van deze vaste
brug.
De fractie vindt het dan ook onverantwoord om
zo veel extra geld uit te geven voor een beweegbare brug. Ard Smit deelde die mening
niet en stemde voor het collegevoorstel. Zijn
motivering deelde hij met de tegenstemmers.
Met de provincie heeft de gemeente Wieringermeer afspraken gemaakt om bij vergroten van
de sluis voor een nieuwe beweegbare brug te
zorgen. De provincie geeft aan geen toestemming voor de vast brug te verlenen. Gemaakte
afspraken moeten worden nagekomen was het
argument om het collegevoorstel te accepteLADAnieuwsbrief 74

Brede school Hippolytushoef
De voltallige raad is akkoord gegaan met het
voostel de nieuwe school te bouwen op de locatie van obs De Kei aan de Elft. De fractie
heeft aandacht gevraagd om de waardevolle
elementen uit het bestaande gebouw te betrekken in het ontwerp voor de nieuw te bouwen
school. Denk daarbij aan gevels en het klassieke interieur van De Kei. Als goed voorbeeld
werd de geslaagde renovatie van obs De Snip
in Nieuwe Niedorp benoemd. Een wens die bij
meerdere fracties leefde.
Ook werd aandacht gevraagd voor het energieneutraal bouwen van de nieuwe school.
Hiermee is een einde gekomen aan (te) lang
durende zoektocht naar een geschikte locatie
nadat de Belterlaan was afgevallen. Veel overleg met alle betrokkenen en inwoners werd een
moeizaam traject, resulterend in de locatie aan
de Elft. Een goede keuze vindt de fractie want
de meeste leerlingen wonen in oostelijk Hippolytushoef waardoor ze makkelijk naar school
kunnen gaan zonder veel verkeersoverlast te
veroorzaken. Ook werd door LADA aandacht
gevraagd voor het beheer van de nieuw te bouwen gymzaal bij de school en werd gevraagd
>
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het beheer onder te brengen bij de Stichting
Sporthal Wieringen. Dit wrd door de wethouder
toegezegd.
Waterconferentie
Lida Brussaard en Peter Couwenhoven bezochten de waterconferentie uitgeschreven om
de raadsleden van de vier Noordkopgemeenten bij te praten over de ontwikkelingen voor
klimaatadaptie. Een nuttige en boeiende avond
waarin de gevolgen van klimaatverandering
duidelijk in beeld gebracht werden en wat daar
de gevolgen van zijn voor onze regio. Opwarming van de atmosfeer wat voor Nederland op
termijn van 30 tot 50 jaar een klimaat betekent
dat nu in midden Frankrijk heerst wat een toename van het aantal clusterbuien en toename
van langere periodes van droogte betekent.
Een stijging van de zeewaterspiegel met 85
centimeter betekent niet alleen dat we moeten
kijken naar onze veiligheid maar het levert ook
een sterke verzilting van het land op. Allemaal
zaken waar we mee geconfronteerd werden en
waarop al geanticipeerd moet worden in te ontwikkelen beleid.
Jammer was dat de conferentie matig bezocht
werd. Uit Hollands Kroon waren verder aanwezig Sylvia Buczynski (PvdA), Elaine Vlaming en
Jan Willem v.d. Kluft (CD), Jan Eichhorn (GL)
en Jan Muntjewerff (SHK).
<

Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de
gemeenteraden. In de aanloop is de beroepsvereniging VPPG gestart met de voorbereidingen van een congres voor de raadsleden van
lokale groeperingen op zaterdag 16 september
2017 in de Doelen in Rotterdam met als thema:
‘Gemeenteraad autonoom of automaat?’.
Wij zullen aandacht schenken aan onder andere de voorstellen voor versterking van de lokale
autonomie zoals die zijn opgenomen in het rapport ‘De eerste overheid’ van de VNG commissie Gemeentewet en Grondwet uit 2007. Ook
de bevindingen en de aanbevelingen uit het
rapport ‘Lokale kiezers: lokale keuzes?’ zullen
aanleiding zijn tot de nodige discussies. De
VPPG wordt organisatorisch ondersteund door
Leefbaar Rotterdam. Over de voortgang en de
invulling van de inleiders zullen wij regelmatig
informeren. Wij verwachten een bomvolle zaal.

Fractieverslag maart 2016 – maart 2017
Het derde jaar is voor de fractie geen makkelijk jaar geweest. Het verbreken van de samenwerking met Henk-Jan Wittink is niet iets waar de fractie trots op is. Als er geen vertrouwen meer
in elkaar is, is er geen andere keus. Vluchtelingen en sociaal domein, met de acties van de FNV,
zijn emotioneel zware dossiers. We zien dat inwoners steeds meer betrokken worden in de
besluitvorming. De eerste stappen zijn gezet. Goede voorbeelden zijn het vluchtelingendebat en
de herstructurering van Wieringerwerf waar inwoners vanaf het begin bij betrokken zijn. Van de
beeldvormende vergaderingen zijn een aantal goed bezocht. Dit moet echter beter.
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 en
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.
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 moet mogelijk gemaakt kunnen worden. 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.
>
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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.
Sociaal domein
De onderhandelingen met G4S als beoogde partij om Wmo en jeugdzorg uit te voeren hebben
niet tot resultaat geleid. Met Incluzio is het tot een overeenkomst gekomen waardoor vanaf 1 juli
Incluzio deze zorg gaat leveren.
De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 59.992. Het voorstel om het overschot van
€ 3 miljoen op het sociaal domein in de algemene reserve te storten, waarmee het weerstandsvermogen vergroot wordt, stuit op weerstand en leidde tot discussie. De fractie wil er een bestemmingsreserve van maken om het geld te reserveren voor het doel waarvoor het bestemd is: de
zorg. LADA, VVD en SHK dienen een amendement in om een bestemmingsreserve sociaal domein in te stellen. Met de stem van het CDA tegen wordt het amendement aangenomen.
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.
Niet al het beschikbare geld is besteed. Dit overschot is ondergebracht in een reserve sociaal domein waarvoor een, mede door ons, ingediende motie de basis legde.
Evenals vorig jaar is er onvrede over het functioneren van het COWWI (Centrale Ondersteuning
Wmo Werk en Inkomen). Het is moeilijk om de cijfers helder te krijgen. Bovendien is Hollands
Kroon van mening dat de overheadkosten te hoog zijn en dat fors goedkoper kan. Het leidde er
toe dat de samenwerkingsovereenkomst met Schagen is opgezegd.
Vluchtelingendebat
Ter voorbereiding van de besluitvorming imn dit moeilijke en emotionele dossier werden er vier
bijeenkomsten georganiseerd in Winkel, Wieringerwerf, Hippolytushoef en Anna Paulowna waar
de bevolking met elkaar in gesprek kon gaan waarbij raadsleden als toehoorder aanwezig waen
als tafelvoorzitter fungeerden. Positieve avonden die in goede sfeer verliepen. Elkaar werd de
ruimte gegeven om zijn mening te geven. Dit is inwoners actief bij besluitvorming betrekken zoals
LADA dat voorstaat. Op alle bijeenkomsten bleek dat opvang van vluchtelingen kleinschalig moet
gebeuren waarbij veel inwoners uitspraken als vrijwilliger beschikbaar te zijn om te helpen. Opvang in een AZC vond men niet humaan. Dit is ook de visie van de fractie gebaseerd op het manifest van vluchtelingenwerk Nederland verwoord in de vergadering in januari 2016, resulterend in
een motie. (Zie vorig jaarverslag). Ook klonken er geluiden van afwijzing, maar dat waren er niet
veel.
Op 28 juni kreeg de raad een voorstel van het college om een AZC van maximaal 300 plaatsen in
Hol-lands Kroon toe te staan. Een lang debat volgde 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. Zij stemden uit humanitaire overwegingen in met het collegevoorstel omdat bij afwijzen daarvan geen opvang voor vluchtelingen in Hollands Kroon gerealiseerd
zou worden. 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 Peter hielden vast aan het eigen
voorstel van kleinschalige opvang, ook omdat het de voorkeur van onze inwoners was, en 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
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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 ondersteunen
van vluchtelingen die hier al wonen.
In de raadsvergadering van dinsdag 22 november is het raadsvoorstel om locaties voor een AZC
vast te stellen behandeld. 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.
Kadernota en begroting
De vorig jaar ingezette veranderde werkwijze bij het opstellen van de kadernota is dit jaar verder
uitgewerkt. Na een intensieve voorbereiding in verschillende sessies heeft de raad de kadernota
vastgesteld en daarmee de richting aangegeven voor het vaststellen van de begroting.
De begroting geeft een goede invulling van de richtlijnen en prioriteiten die in de kadernota zijn
gesteld. Dat resulteerde in een begroting met een tekort van ruim vier ton. Met de wijzigingsvoorstel-len 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.
Renovatie Wieringerwerf
Het ‘vlekkenplan’ waarin de schetsen zijn aangegeven voor de renovatie van de Wieringerwerf is
gebaseerd op de inbreng van inwoners en organisaties die er vanaf het begin bij betrokken zijn.
De visie voor de sportcampus waar onderwijs en sport in een geïntegreerd plan samenkomen is
een mooi voorbeeld waartoe initiatieven vanuit de bevolking kunnen leiden. De fractie heeft zijn
waardering uitgesproken en het als voorbeeld gesteld voor toekomstige ontwikkelingen in andere
kernen.
Voorschoolse opvang
LADA zorgt met een amendement voor eerder invoeren voorschools aanbod voor ieder kind.
De fractie heeft met instemming kennis genomen van het voorstel van het college om vanaf 2017
met een aanbod voor ieder kind te komen waardoor ook kinderen van kostwinnersgezinnen van
de regeling gebruik kunnen maken. Het standpunt van de fractie is altijd geweest dat we geen
geld uitgeven dat nog niet ontvangen is. Nu minister Ascher voor 2017 extra middelen beschikbaar heeft gesteld, kan de regeling verruimd worden. Uit de bestuursrapportage bleek in de VVE
een vrijval van €180.000,- te zijn waaruit de fractie het eerder ingaan van de regeling wilde financieren. Wethouder Westerkamp kwam als reactie op het amendement met de mededeling dat er
ruimte was in het huidige budget waarna ons ingediende amendement om het aanbod voor ieder
kind op 1 oktober 2016 te laten ingaan, unaniem gesteund werd.
Uitspraak burgemeester
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 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 fractievoorzitter Henk van Gameren is de werkgeverscommissie bij elkaar gekomen om het functioneren van de burgemeester te bespreken en beoordelen. Wegsturen van de
burgemeester was voor de fractie geen optie omdat er dan wachtgeld betaald moet worden.
>
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Waddenpoort
Een goed plan met mooie ambities waar wel een aantal kanttekeningen zijn te maken.
Op aandrang van de LADA-fractie is een beeldvormende bijeenkomst met inwoners van Den Oever en de gebruikers van de haven en omgeving uitgeschreven. Voortschrijdend inzicht kan leiden
tot een herijking. Wij hebben de portefeuillehouder gevraagd hoe hij hier in staat en om zijn medewerking hier aan te verlenen. Liefst op een moment dat de vissers 'thuus benne'. Deze bijeenkomst is op een goed bezochte zaterdagmiddag gehouden. De fractie is in gesprek met wethouder en bestuur van het VIC om te proberen het centrum op de huidige plaats te houden.
Democratische vernieuwing
Er is een werkgroep democratische vernieuwing ingesteld, het gevolg van de door wethouder
Frits Westerkamp georganiseerde beeldvormende bijeenkomst over dat onderwerp. Peter Couwenhoven heeft zitting in deze commissie genomen. Het invoeren van de app Argu als instrument
om inwoners een stem te geven in de meningsvorming is ook een stap om grotere betrokkenheid
bij onze inwoners te verkrijgen. Argu zal beter bekend gemaakt en actief ingezet moeten worden.
Daar werken we aan.
Het initiatief voorstel om in Hollands Kroon een referendumverordening in te stellen is in februari
ingediend en zal in de vergadering van 28 maart 2017 behandeld worden.
Kernbeheer wordt steeds belangrijker. Het aantal projecten in uitvoering en onderhoud bij onze
inwoners heeft de honderd overschreden.
Overige zaken
De provincie Noord-Holland heeft het Programma van Eisen opgesteld voor de nieuwe concessie
voor het Openbaar Vervoer in Noord-Holland-Noord. Deze concessie moet ingaan in 2018 (half
december 2017, eigenlijk) en is voor een termijn van tien jaar. De fractie vreest dat er weer een
aanslag zal worden gepleegd op de dienstverlening in de nieuwe aanbesteding, omdat de gedeputeerde wederom geen provinciegeld wenst te steken in kwaliteitsverbetering en dienstregeling.
Er is een motie ingediend waarin het college opgeroepen wordt bij de provincie aan te dringen op
behoud van het dienstverleningsniveau en nog liever op verhoging ervan, en desnoods provinciegeld toe te voegen aan het aanbestedingsbudget. De motie werd raadsbreed gesteund.
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.
Peter Couwenhoven
fractiesecretaris

Jaarverslag bestuur LADA 2016
Het bestuur kijkt terug op een roerig jaar waarin de gebeurtenissen elkaar in hoog tempo opvolgden.
In het eerste half jaar is er heel wat veranderd in de samenstelling van het LADA-bestuur. Begin
dit jaar nam Rob Ravensteijn afscheid als voorzitter en Jaap Jan van Essen 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 de ALV van 7 maart benoemd waarmee het bestuur bestond uit drie personen. Daarna hebben zich na een oproep ook Moray Juffermans en
Jos Witte zich bereid verklaard om in het bestuur zitting te nemen. Zij zijn op de ALV van 27 juni
als bestuurslid benoemd.
Helaas heeft Han Koppe in juni om gezondheidsredenen het besluit moeten nemen om zijn
bestuursfunctie neer te leggen. Vanaf dat moment bestond het LADA-bestuur uit vier leden: Lavinia Grooten, Mark de Geus, Moray Juffermans en Jos Witte. Op 19 September 2016 is het nieuwe bestuur bij elkaar gekomen om officieel de taken te verdelen. Dit heeft geresulteerd in de volgende taakverdeling: Moray Juffermans (voorzitter), Jos Witte (secretaris), Lavinia Grooten
(penningmeester) en Mark de Geus (algemene zaken).
>
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In de zomermaanden heeft het bestuur zich intensief 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. had het bestuur er alle vertrouwen in dat de coöperatieve houding naar elkaar
zoals die ontstaan was tussen de LADA-fractie en Henk-Jan voor de resterende raadsperiode
goed kon uitpakken. Helaas bleek er begin september geen goede basis meer te zijn voor een
samenwerking waardoor Henk-Jan definitief als eigen fractie is verder gegaan.

LADA-bestuursbeleid
1: De Jaarrekening en begroting staan elders op de agenda.
2: Bestuursvergaderingen: Deze hebben zes keer plaatsgevonden. Een groot aantal onderwerpen zijn aanbod gekomen zoals de perikelen rondom Henk-Jan en de taakverdeling binnen het
bestuur.
3: Overleg fractie – bestuur: regelmatig is er contact tussen bestuur en fractie. De afzonderlijke
vergaderingen worden kruiselings bezocht. Enkele malen is er een klein overleg geweest.
4: De ledenvergadering: Er hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden. De jaarvergadering op 7
maart en een ALV op 27 juni. De eerste bijeenkomst op 7 maart was naast de verantwoording
vanuit uit bestuur en fractie naar de leden toe ook een moment om aandacht te vragen de openstaande bestuur vacatures. De ALV op 27 juni was bedoeld om de mening van de leden te vragen
over de breuk in de fractie.
De perikelen rondom de breuk in dfe fractie en het naar de achtergrond verdwijnen van de ontstaansreden van LADA hebben een aantal leden hun lidmaatschap doen opzeggen. Het ledenaantal is daarmee gedaald naar 43. Hoewel het moeilijk is hoopt het bestuur in 2017 de neergang
om te buigen naar een lichte opgang. Dit is nodig om LADA als partij levensvatbaar te houden.
Namens het bestuur
Moray Juffermans

Raad mag wethouder meer dan een jaar
buiten gemeente laten wonen
Sinds de invoering van het dualisme in 2002 zijn wethouders geen lid meer van
de gemeenteraad. Als gevolg daarvan werd het dus sinds 2002 mogelijk om
wethouders van buiten de raad en daarmee ook van buiten de gemeente te
benoemen. Voor de binding aan de gemeente werd afgesproken dat wethouders hooguit voor een periode van 12 maanden (1 jaar) buiten de gemeente
mochten wonen. Soms werd die termijn een of twee keer met een jaar verlengd
met als reden: “bijzondere omstandigheden.” Het voorstel van de minister
houdt in dat de raad de vrijheid krijgt om met een wethouder van buiten de
raad een afspraak te maken dat hij/zij voor langer dan een jaar b uiten de gemeente mag wonen. Het is dan voortaan niet meer noodzakelijk om deze ontheffing per jaar opnieuw te bekijken en eventueel te verlengen. Hiermee wordt
de positie van de raad verder versterkt. Dit voorstel geldt overigens ook voor
het provinciale bestuur.
Het voorstel van minister Plasterk voor een ruimere vrijheid voor de raad op het
woonplaatsvereiste van de wethouder is een reactie op een motie uit 2014 van
VVD, PvdA en CDA wat met een ruime meerderheid is aangenomen. In deze
motie wordt uitgesproken dat de beslissing over de ontheffing van het woonplaatsvereiste moet worden overgelaten aan de gemeenteraad. Op deze manier zal er meer maatwerk geleverd kunnen worden en wordt er recht gedaan
aan de lokale autonomie.
www.raadslid . nu
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Lang leve de vooruitgang
Gistermorgen naar het gemeentehuis geweest
voor verlenging van mijn rijbewijs.
Bij binnenkomst in het pand aan de Molenvaart
mag je je geboortedatum intoetsen op een touchscreen. Na twee mislukte pogingen schiet
een vrouwelijke ambtenaar te hulp; mijn touch
blijkt te snel te zijn. De mevrouw van de gemeente klopt vervolgens in haar eigen tempo
mijn gegevens in. Het resultaat: een bonnetje
met volgnummer en een welkomsttekst. Mijn
naam op het bonnetje is verkeerd geschreven
(slordig voor de afdeling Burgerzaken!). Volgens het bonnetje ben ik aan de beurt als het
volgnummer op het scherm verschijnt. Al snel
blijkt het scherm niet te werken. Ik voeg me
tussen de wachtenden en zie vervolgens dat
alle bezoekers die na mij binnenkomen dezelfde worsteling doormaken met het touchscreen.
De mevrouw van de gemeente heeft het er
maar druk mee.
Omdat het scherm niet werkt worden de bezoekers door de dienstdoende ambtenaren afgeroepen, echter niet in de volgorde waarin zij
zijn binnengekomen. Eigenlijk is het touchscreen met bonnetje en volgnummer dus volstrekt overbodig!
Als ik aan de beurt ben, zorgt de vriendelijke
HK-juffrouw dat de formaliteiten voor de verlenging van mijn rijbewijs worden vervuld. Ik mag
volgende week nog eens 40 km rijden om ‘m
op te halen. De bezorgservice geldt helaas niet
voor rijbewijzen.
Ik heb deze procedure met enige verwondering
ondergaan.

Geachte fractie,

Er zal binnenkort vast wel weer één of ander
jubelstuk worden gepubliceerd over de geavanceerde bedrijfsvoering van manager mevrouw
van der Horst. Misschien is het handig dat zij
voortaan vooraf eerst even op de werkvloer te
rade gaat.

Wij zoeken continu naar mogelijkheden om
onze dienstverlening te verbeteren. Thuisbezorgen van het rijbewijs is er een van.
Daarnaast zijn wij ook in gesprek om zelfs
nog een stap verder te gaan en aan het
eind van het jaar sluiten wij aan bij de pilot
voor het digitaal aanvragen van het rijbewijs (vernieuwing, categorie uitbreiding en
herafgifte). Dit zorgt ervoor dat inwoners
steeds meer digitaal kunnen regelen.

Op 21 februari 2017 heeft u een schriftelijke
vraag (nummer SV-1708) gesteld over het
thuisbezorgen van rijbewijzen. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vraag.
Uw vraag
Onlangs heb ik mijn rijbewijs verlengd en
moest dat ook weer afhalen bij de gemeentebalie. Dat verbaasde mij want reisdocumenten
worden wel thuisbezorgd. Inwoners vragen
zich af waarom dit onderscheid gemaakt wordt.
Kunt u uitleggen waarom reisdocumenten wel
worden thuisbezorgd en rijbewijzen niet?
Antwoord
We zijn gestart met het bezorgen van reisdocumenten. Het reisdocumentenstelsel valt onder een andere ministerie dan die van het rijbewijs. Het rijbewijs wordt afgegeven door de
RDW en valt onder de verantwoordelijkheid
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Wij bezorgen de rijbewijzen nog niet, omdat dit
nog niet is opgenomen in wetgeving. De RDW
heeft echter de succesvolle ontwikkeling van
het thuisbezorgen van het reisdocument gevolgd en interesse getoond om hier een vervolg aan te geven voor de rijbewijzen. Wij zijn
met de RDW in gesprek om de mogelijkheden

te bekijken en gaan ervan uit dat we in 2017
kunnen starten met het bezorgen van het rijbewijs.

NB: dit is geen nepnieuws!

Wim Sepers

De fractie heeft het college gevraagd uitleg te
geven. Hierbij het antwoord.

Met vriendelijke groet,
Th.J. Meskers,
locoburgemeester
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Meer Democratie heeft een analyse gemaakt van de landelijke verkiezingsprogramma’s en daarbij in het bijzonder gekeken wat er gezegd wordt over democratische vernieuwing. Hierbij een uittreksel over de standpunten die ingenomen worden voor het invoeren van het referendum. Er is
alleen gekeken naar parijen die in d eraad van Hollands kroon vertegenwoordigt zijn.

VVD
De VVD kiest in haar programma voor de representatieve democratie en keert zich daarom ook in
2017 tegen de meeste vormen van democratische vernieuwing – in het bijzonder tegen het referendum. Eerder verklaarde de partij al – bij monde van premier Mark Rutte – “totaal tegen”referenda te zijn. Zo stelt de partij in haar programma dat zij referenda in welke vorm dan ook
afwijst. De wet raadgevend referendum moet zo snel mogelijk worden ingetrokken. Referenda
zouden Nederland namelijk onbestuurbaar maken en politieke kwesties versimpelen.
PvdA
De PvdA heeft een lange geschiedenis in de strijd voor democratische vernieuwing en zeggenschap.Haar voorganger – de SDAP – was de eerste partij in Nederland die voor het referendum
pleitte en zelf heeft de PvdA sinds 1986 in elk programma het bindend referendum opgenomen.
Dit jaar is het programma van de PvdA echter behoudender. De PvdA pleit weliswaar voor verdieping van de democratie – dit dient meer te zijn dan “een keer per vier jaar je stem uitbrengen” –
maar dit omvatniet langer het bindend referendum, nadat een zeer nipte meerderheid van het
partijcongres een amendement goedkeurde dat het instrument uit het programma schrapte. De
PvdA wil wel op lokaalniveau experimenten met directe democratie en burgerbetrokkenheid maar
komt niet met concrete voorstellen. De PvdA blijft wel voorstander van het raadgevend referendum.
CDA
Het CDA heeft zich in het verleden verzet tegen veel hervormingen van het bestuurlijke stelsel
maar is tegenwoordig minder behoudend dan voorheen. Het CDA blijft wel uitgesproken tegen
directe democratie en het referendum in het bijzonder. Dit instrument zou volgens de partij enkel
het cynisme en tegenstellingen in de samenleving vergroten. Het raadgevend referendum dient
worden afgeschaft en aan een bindend referendum dient al helemaal niet aan worden begonnen.
Wel nieuw is dat het CDA de burgerparticipatie met andere middelen wil vergroten. Burgers moeten meer ruimte krijgen voor eigen initiatieven en buurtrechten moeten ingevoerd worden.
D66
D66 is ooit opgericht om een renovatie van de democratie te bereiken en met het meeste ambitieuze programma van de traditionele partijen doet zij daar nog steeds recht aan. Zeggenschap
moet zoveel mogelijk bij burgers liggen en dat “betekent meer dan eens in de vier jaar stemmen”.
Om dit te bereiken komt zij met pleidooien voor gekozen bestuurders, deliberatieve* democratie
en een bindend referendum. Wat betreft het referendum, is D66 de enige van de drie initiatiefnemers die nog steeds achter het instrument staat en de grondwetswijziging om het bindend correctiefreferendum in de grondwet te verankeren steunt.
Christenunie
De ChristenUnie is een relatief behoudende partij, ook als het om democratische en bestuurlijke
vernieuwing gaat. In het verleden waren de ChristenUnie en haar voorgangers principieel tegen
het referendum en gekozen burgemeesters. Tegenwoordig stelt de partij zich pragmatischer op
over het referendum en vindt zij het instrument onder bijzondere omstandigheden gerechtvaardigd, hierbij dient wel aan strenge voorwaarden te worden voldaan. Het referendum zou volgens
de partij wel in de grondwet moeten verankerd worden (en zou dan ook bindend zijn); de partij
steunt daarom het raadgevend referendum niet.
>
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GroenLinks
GroenLinks wil dat burgers nieuwe vormen van zeggenschap krijgen, “één keer in de vier jaar
stemmen” is niet genoeg. Maar hoe GroenLinks concreet meer zeggenschap wil bereiken is niet
duidelijk. Hoewel GroenLinks initiatiefnemer van het raadgevend en correctief referendum, heeft
het partijcongres zich dit jaar opnieuw tegen het referendum uitgesproken. De critici binnen
GroenLinks voerden aan dat de ja-nee vraag in het referendum geen recht doet aan de complexiteit van besluitvorming. In plaats daarvan moet er geëxperimenteerd worden met deliberatieve
democratie die uiteindelijk de wet raadgevend referendum zal vervangen. Totdat de deliberatieve
democratie volop ontwikkeld is (wat zeer lang kan duren), steunt de partij het correctief referendum.

*Deliberatieve democratie is een vorm van publieke besluitvorming waarin informatievergaring,
overleg en de uitwisseling van argumenten centraal staan. Het begrip werd voor het eerst gebruikt door Joseph M. Bessette in zijn publicatie Deliberative Democracy: The Majority Principle in
Republican Government uit 1981. Invloedrijke auteurs die aan de grondslag liggen van de idee
van deliberatieve democratie zijn onder andere politiek filosoof John Rawls en socioloog Jürgen
Habermas.
Deliberatieve democratie is een aanvullend alternatief voor zowel directe democratie als vertegenwoordigende democratie. In een systeem van directe democratie beslissen alle kiesgerechtigde burgers over een bepaalde kwestie, doorgaans via referendum. In een systeem van vertegenwoordigende (representatieve) democratie verkiezen burgers vertegenwoordigers die een mandaat krijgen om in naam van de bevolking politieke knopen door te hakken. Bij deliberatieve democratie is het streefdoel met een diverse groep gewone burgers (vaak een representatieve
steekproef van de bevolking) tot een politiek besluit te komen, nadat burgers adequaat geïnformeerd zijn over de problematiek en de nodige tijd kregen om met elkaar te overleggen over de
best mogelijke oplossing. Burgers delegeren dus niet het besluitvormingsproces naar politici
(zoals in een systeem van vertegenwoordigende democratie). Van burgers wordt evenmin verwacht dat ze meteen tot een individueel oordeel komen (zoals in een referendum).
Besluitvorming ontstaat bij deliberatieve democratie in een collectief proces waarbij argumentatie
centraal staat. Dit overleg vindt plaats in relatief kleine groepen om daadwerkelijke actieve participatie en uitwisseling van argumenten te bevorderen. Bij deliberatieve democratie zijn betrokkenheid op het algemene belang en het verzekeren van een gelijke stem van alle deelnemers in het
besluitvormingsproces centrale elementen.
bron: Wikipedia
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