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VAN HET BESTUUR

Verslag ALV op 20 maart 2017
Op de goed bezochte algemene ledenvergadering is naast het behandelen van het financiële
jaarverslag en de jaarverslagen van de fractie en het bestuur ook uitgebreid met elkaar gesproken over de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

van LADA als partij die vanuit de burger opereert zal LADA haar verhaal en behaalde resultaten in de afgelopen periode duidelijk moeten
communiceren naar de kiezer.

Toekomst
Daarnaast heeft een deel van de leden hun
wens uitgesproken om deze avond ook te praten over de “toekomst” van LADA. Het bestuur
heeft de op en aanmerkingen van de leden
aangehoord en zal deze meenemen in haar
planning en besluiten.

Verkiezingsprogramma
De komende periode zal er een verkiezingsprogramma, en een planning tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 moeten worden
opgesteld.

Verwijten
De verwijten dat de fractie niet genoeg het verkiezingsprogramma had gevolgd, willen wij als
bestuur tegenspreken. LADA heeft deel uitmakend van het college namelijk een aanzienlijk
deel van haar punten uit het verkiezingsprogramma van 2014 kunnen realiseren!

Het bestuur is hier al mee aan de slag gegaan.
Hulp van de leden en als het kan inwoners van
Hollands Kroon is hierbij essentieel. Omdat dit
ook de visie van LADA is, namelijk “Democratie
Anders”, met en voor de inwoners.
Voor het zomerreces zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. In deze vergadering zullen het verkiezingsprogramma en de
planning tot aan de gemeenteraadsverkiezingen besproken worden.

Publiciteit
Toch zijn er ook zorgen om de negatieve publiciteit die LADA in de eerste helft van 2016
heeft gehad. Minder goed nieuws komt eerder
en uitgebreider in de publiciteit dan goed
nieuws. Om de kiezer een goed beeld te geven
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VAN HET BESTUUR

Met LADA in de coalitie zijn in Hollands Kroon
de eerste stappen gezet op weg naar een participatieve of directe democratie met als doel de
afstand tussen bestuur en inwoners te verkleinen. Daarbij hoort een andere rol voor de gemeenteraad. Hierbij een eerste aanzet voor het
niieuwe verkiezingsprogramma.

Betreft: Oproep aan onze leden
Trouwe leden,
Als bestuur hebben wij kenbaar gemaakt op de
laatste ALV dat ons verkiezingsprogramma zal
worden samengesteld aan de hand van jullie
inbreng.
Tot op heden hebben wij als bestuur nog niets
mogen ontvangen, wat wij uiteraard erg jammer vinden en betreuren. Omdat de tijd begint
te dringen zullen wij als bestuur zelf met het
verkiezingsprogramma aan de gang gaan en
een concept samenstellen, met punten waarvan wij denken dat het nodig is om de volgende termijn aan te werken en te verbeteren binnen Hollands Kroon.
Dit zullen wij later presenteren aan u.

Raadsprogramma
LADA kiest voor een raadsprogramma, geen
coalitie meer. Bij een raadsprogramma zijn alle
partijen betrokken. De wethouders worden
door middel van een open sollicitatie geworven
waarbij een optimaal functionerend duaal bestel ontstaat. Drie wethouders zijn voldoende.
Schaduwraad
Op verschillende thema's worden zogenoemde
schaduwraden gevormd met daarin betrokken
inwoners, ketenpartners, toezichthouders, etc.
Zij schuiven letterlijk aan in de raadszaal als
'hun thema' geagendeerd staat. Zij zijn volwaardige meesprekers van informeren tot en
met meningsvorming en brengen advies uit
over het te nemen besluit.

(Mocht u alsnog punten willen inbrengen, dan
is dat mogelijk via mailadres:
secretariaatlada@gmail.com)
Het bestuur

Digitale discussie

Persbericht

Digitale consultatie van raads- en beleidsvoorstellen door middel van digitale discussieplatforms, zoals Argu. De raad kan zodoende meningen peilen en ook input ophalen voor een
goede bespreking en behandeling van het
voorstel. Dit kan zowel gemeentebreed, alle
inwoners bevragen, als per wijk of specifieke
doelgroep gebeuren. Dit platform moet zo georganiseerd worden dat inwoners ook voorstellen kunnen plaatsen waarover zij onderling in
discussie kunnen aan gaan.

Het onderstaande persbericht is op 11 april
verzonden.

LADA wil inwoners actief betrekken bij het
opstellen van het verkiezingsprogramma voor
de gemeenteraadsverkiezing in 2018. Inwoners
worden opgeroepen ideeën en suggesties in te
brengen bij
secretaris
Jos W itte,
secretariaatlada@gmail.com.

Burgerbegroting
Het denken over en experimenteren met het
betrekken van inwoners bij het begroten staat
niet stil. Hollands Kroon gaat een burgerbegroting invoeren. Er zijn gemeenten in Nederland
die verschillende vormen van een burgerbegroting kennen. Vooral met wijk- of kernbegrotingen worden goede resultaten geboekt.

Noot voor redactie
Voor meer informatie kunt u terecht bij
partijvoorzitter Moray Juffermans,
06-21442976, voorzitterlada@gmail.com

Referendum
Hollands Kroon kent een raadgevend referendum waarmee inwoners zich kunnen uitspreken over conceptraadsbesluiten.

_____
Peter Couwenhoven
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UIT DE FRACTIE

In de raadsvergadering van 28 maart leidde het enige oordeelvormende agendapunt tot een heftig, twee uur durend, debat over het voorstel om de samenwerkingsovereenkomst voor De Kop
Werkt! te tekenen. De raden van Texel, Den helder en Schagen waren unaniem akkoord gegaan.
Zover ging Hollands Kroon niet. Gesprekken met het bestuur van het Vikinginformatiecentrum en
de portefeuillehouder hebben er toe geleid dat de fractie een voorstel in de coalitie heeft gedaan
om het VIC op de huidige locatie aan de Havenweg te houden. Een poging om een gesprek met
de fractie SHK aan te gaan is mislukt.
Samenwerking De Kop Werkt!
Het voorstel om de samenwerkingsovereenkomst vast te stellen stuitte bij LADA op grote
bezwaren omdat het op een essentieel punt
afweek van de tekst in het convenant dat door
de raad op 26 mei 2016 was vastgesteld. In het
voorstel wordt de stuurgroep gemachtigd om te
beslissen over vervanging van projecten en de
gevolgen van wijzigingen. Daarmee vervalt de
zeggenschap van de raden over de uit te voeren projecten. De raad is hiermee als hoogste
democratisch gekozen orgaan buitenspel gezet. LADA en ChristenUnie dienden een amendement in om de besluitvorming bij de raad te
houden. Dit amendement werd gesteund door
GroenLinks en PHK. Ook het CDA en D66
hadden grote bezwaren tegen het collegevoorstel. Het CDA kwam met een mondeling amendement dat het mogelijk maakt om wensen en
bedenkingen in te dienen tegen het voorgenomen besluit van het college om de tekst vast te
stellen. Het college deed de toezegging dat de
bedenkingen die in de raad geuit werden meegenomen worden naar de stuurgroep. Ons
amendement werd daarna ingetrokken omdat
er een meerderheid voor het CDA-amendement ontstond dat uiteindelijk door de hele
raad werd gesteund.

stekend op zijn plaats is. Daarom geen verplaatsing. Het bestuur van het VIC wil de grond
waarop het staat kopen maar kan niet het volledig bedrag opbrengen dat de gemeente vereist. Verplaatsen naar museum Jan Lont of
Zuiderstrand, aangedragen als mogelijke alternatieven, kosten geld. Geld dat ook gebruikt
kan worden om het gat tussen vraagprijs en
bod te dichten.
Geen behoefte
Jip Pankras, fractievoorzitter van Senioren Hollands Kroon, gaf in een gesprek met onze fractiesecretaris aan dat het nuttig zou zijn om
eens met elkaar in gesprek te gaan om een betere samenwerking tot stand te brengen. De
fractie stond er open voor maar wel op voorwaarde dat de voltallige fracties daarbij aanwezig zouden zijn. Wij stelden als datum voor 4
april in de Cultuurschuur. Het is er niet van gekomen omdat de seniorenfractie er geen behoefte aan heeft om met ons in gesprek te
gaan en Jip aangaf daar niet omheen te kunnen.

Met de volgende stemverklaring ging LADA akkoord:
LADA vindt de regionale samenwerking in De
Kop Werkt! van groot belang voor de ontwikkeling van de regio. Gehoord de toezegging van
het college zullen wij voor het geamendeerde
besluit stemmen om de tekst van de samenwerkingsovereenkomst vast te stellen.
Viking informatiecentrum
De fractie wil het Viking Informatiecentrum op
de huidige locatie aan de Havenweg in Den
Oever houden. De renovatie van Den Oever in
het kader van Waddenpoort moet het dorp een
recreatieve en toeristische impuls geven waarbij de Havenstraat de entree moet vormen
waar het VIC met het VVV-informatiepunt uitLADAnieuwsbrief 75
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LADA on tour
Zaterdag 29 april trekt de fractie er weer op uit
met de gele caravan. We bezoeken Wieringen.
Van 11.00 tot 12.30 uur staan we in Hippolytushoef bij de Aldi. Daarna gaan we naar Den
Oever waar we van 13.15 tot 14.45 uur bij de
DEKAmarkt aan de Havenweg zijn.
Vertrek is om 10.30 uur vanaf het partijkantoor
In Winkel. Wil je mee, laat het Peter weten (0625311671, fractielada@gmail.com)

openbare fractievergadering
maandag 24 mei 2016
aanvang 20.00 uur
Locatie:
De Ontmoeting, kamer centraal station
De Verwachting 1
1761 VM Anna Paulowna
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