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VAN HET BESTUUR
Nel Slob uit Lutjewinkel is
bereid gevonden toe te
treden tot het bestuur.

In dit nummer
Van het bestuur

Wie is Nel?
Hoewel ik verschillende
bestuursfuncties heb gehad, is dit voor mij een
nieuwe tak van sport.
Ik ben begonnen als penningmeester van het interkerkelijk jeugdwerk
Winke/Lutjewinkel en ben 30 jaar bestuurslid
geweest van het Rode Kruis afdeling Niedorp in
de functie van vrijwilligers management. Ik
stuurde 40 vrijwilligers aan, de meesten waren
werkzaam bij de dagopvang en inetnetcafé. Ik
ben vanaf de oprichting van Stichting Welzijn
Ouderen Niedorp voorzitter geweest van de
werkgroep sociale en culturele activiteiten. Vanaf het begin betrokken geweest bij de oprichting
van de Wmo-raad Niedorp waarvan de laatste
jaren secretaris. Met deze activiteiten, als ze al
niet gestopt waren, ben ik gestopt in 2014.
Sinds enkele jaren notulist van de Wmo-raad
Hollands Kroon en sinds vorig jaar volwaardig
lid met als aandachtspunt mantelzorg. Ook zit ik
in het mantelzorg panel van Hollands Kroon.

Openbare fractievergadering in De Ontmoeting
LADA on tour op Wieringen
LADA betrekt inwoners bij verkiezingsprogramma
Uit de fractie
Klachten kant contact centrum
Nieuwsbericht BZK
Dromen in Hollands Kroon: afschaffen gemeenteraad
Geen steun voor referendum
GL en D66 in Hollands Kroon zakken door het ijs
Red de gekozen burgemeester!

Woensdag 5 juli wordt een ledenvergadering gehouden. Dan zal het concept
verkiezingsprogramma besproken worden. Ander agendapunt is verkiezing
nieuw bestuurslid. De definitieve agenda
en stukken worden toegezonden.

openbare fractievergadering

openbare fractievergadering

maandag 22 mei 2017
aanvang 20.00 uur

maandag 12 juni 2017
aanvang 20.00 uur

Locatie:
De Ontmoeting, raadszaal
De Verwachting 1
1761 VM Anna Paulowna

Locatie:
kunsttuin Het Kremlin
Limmerschouw 52
1731 NJ Winkel
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Openbare fractievergadering in De Ontmoeting
Een openbare fractievergadering in het nieuwe bestuurscentrum waar geen insprekers aanwezig
waren. Over een aantal zaken werd stevig gediscussieerd.
Transformatorstation
Naar aanleiding van een mail van de heer Sepers waarin verwezen wordt naar de zitting
van de Raad van State, waar aan het licht
kwam dat TenneT/Liander buiten de omgevingsvergunning om een extra uitbreiding van
het trafostation probeert te realiseren via de
omweg van het Provinciaal Inpassingsplan Netuitbreiding Kop Noord-Holland. De reactie van
de juridisch medewerker van de gemeente
komt het er op neer dat er weliswaar nog een
formele stap moet worden genomen om deze
uitbreiding te bekrachtigen, maar dat het proces feitelijk onomkeerbaar is. Het betekent dat
de capaciteit van het trafostation verdubbeld
kan worden waardoor straling en geluidsoverlast zullen toenemen. Ook wordt verwezen
naar de mogelijkheid om over een tracé van
enkele kilometers van en naar het geplande
trafostation De Weel de bovengrondse hoogspanningsleidingen te vervangen door ondergrondse leidingen. Dit komt de leefbaarheid in
de omgeving van het trafostation ten goede.
Hiermee zou de lokale weerstand tegen het
trafostation kunnen afnemen. Door OHK zijn
hierover vragen aan het college gesteld. De
fractie wacht de antwoorden af om verder actie
te ondernemen.

Zwembaden
Uitgangspunt voor de fractie blijft het open houden van de vier baden. Het kernenbeleid om
de leefbaarheid te behouden is nog steeds het
uitgangspunt van de fractie. Er moet meer tijd
komen om de HOZE-plannen verder uit te werken waarbij inzicht moet komen in de kosten
van groot onderhoud en de status waarin de
baden nu verkeren. Na de beeldvormende vergadering van 25 april waarin de raad in gesprek gaat met de HOZE-groep zal de fractie
haar standpunt bepalen waarmee het de
raadsvergadering van 2 mei ingaat.
Initiatiefvoorstel referendum
Het referendum moet een instrument van zowel de raad als de inwoners worden. De raad
kan het raadplegend referendum gebruiken om
meningen te peilen. Bij een goede doorontwikkeling van het discussieplatform Argu kan dit
het raadplegend referendum vervangen. Ook
het op initiatief van inwoners te houden raadplegend referendum over een conceptraadsbesluit kan met Argu gehouden worden. Daardoor
is een aanzienlijke besparing op de kosten te
bereiken. Dit zal verder uitgewerkt moeten worden.
Sporthal Veerburg
Er werd een uiteenzetting gegeven waarom
Veerburg in de lastige positie is gekomen
waarin de hal nu verkeert. Er zijn in de gemeente Anna Paulowna veel fouten gemaakt
waardoor de huidige situatie mede is ontstaan.
Er is meer inzicht noodzakelijk in gebruikers en
hun inzet, kosten en knelpunten. Sluiten lijkt
geen ideale oplossing, maar soms is het niet
anders. Het samenwerken van de gebruikers
ligt lastig, ook financieel. Inmiddels ligt er een
plan van sportvereniging Kleine Sluis om op
het complex aan de Graslaan een nieuwe hal
te bouwen die door de vereniging geëxploiteerd gaat worden. Kosten € 2 miljoen. Mocht
dit een alternatief zijn dan is de bouw van een
energieneutrale hal naar het voorbeeld van
spotzaal De Snip een optie. De volgende stap
is een voorstel vanuit het college.
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LADA on tour op Wieringen
Uit de gesprekken die de fractie in Hippolytushoef en Den Oever
heeft gevoerd komt naar voren dat men redelijk tevreden is over
de gang van zaken in Hollands Kroon. Duidelijk is dat de
zwembaden open moeten blijven. Doorvragend komen er ook
zaken boven drijven die beter kunnen.
Gemeentebalie
De behandeling bij de gemeentebalie wordt als
onvriendelijk ervaren. Vooral ouderen hebben
moeite met het invoeren van hun gegevens en
begrijpen niet goed hoe de daarvoor bestemde
zuil werkt. Waarom worden we daar niet bij
geholpen? Ook over het terugbellen bij
klachten, dat duurt vaak veel te lang voor er
antwoord komt. Het is niet bij iedereen bekend
dat men ook thuis geholpen kan worden
wanneer een bezoek aan de balie bezwaarlijk
is.

Container
Ook vragen over het invoeren van de container
voor het plastic. Er wordt gevraagd waarom er
geen kleine bak kan worden verstrekt. Voor
een-persoons huishoudens is een grote bak
overbodig en vaak is er ook geen plaats om
deze te kunnen plaatsen. Het is de fractie niet
duidelijk of een kleine bak mogelijk is. Hierover
worden vragen gesteld aan het college.

Zaken die ook langs kwamen:
•
Pak de recreatieve en toeristische
mogelijkheden rond Den Oever op.
Goed voor werkgelegenheid.
•
Geen herbenoeming van de burgemeester.
•
Permanente bewoning toe te staan in
Aemstelsight.
•
De aanleg van een voetpad in Westerland van de tunnel tot het Texacostation.
•
Tekort parkeerplaatsen in De Kule in
Den Oever, er kan best wat van het
grote grasveld af om extra plaatsen aan
te leggen.

Openbaar groen
Hoewel er een verbetering wordt geconstateerd blijft in beide dorpen openbaar groen op
verschillende plekken een bron van ergernis.
Herplant van gekapte en dode bomen vindt niet
plaats. Ook het onderhoud aan trottoirs wordt
benoemd. Niet bij iedereen is de FIXI-app
bekend.
Opvangplek
Nu De Harmonie gesloten is, ontbreekt een
goede opvangplek voor jongeren wat tot
overlast in het dorp leidt.

LADA betrekt inwoners bij verkiezingsprogramma.
LADA, een partij waar iedereen zijn hoop op vestigde bij de GR verkiezingen in
2014 en daarmee 6 zetels verdiende en zich vervolgens liet leiden door insiders
CDA, VVD en PvdA en volledig ondergesneeuwd werd, heeft inmiddels het belang
van de kiezer opnieuw begrepen .
HOE LOST LADA DIT OP? :
U mag meedoen in het schrijven van hetLADA programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
JAS stelt voor om in het programma op te nemen naar de kiezer te luisteren; het
is immers juist dit aspect waaraan het de afgelopen 4 jaar bij LADA volledig heeft
ontbroken. En dat niet in het minst door hun medewerking te verlenen aan verregaande delegatiebevoegdheden van de raad over te dragen aan B&W.
Een partij die luistert naar de kiezer (het volk), die dat opneemt in zijn program;
daar moet kiezerswinst uit te halen zijn want die anderen doen dat niet en als de
bevolking dan mee mag schrijven in het partijprogramma moet het wel goed komen. Of toch niet?
Redactie JAS
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UIT DE FRACTIE

De vergadering van 2 mei had weinig agendapunten, maar wel twee belangrijke. De toekomst
van zwembaden en ons initiatiefvoorstel werden behandeld. Uit het Niedorpse bracht een volle
bus een grote schare fans van De Wirg naar de raadszaal en ook Breezand liet zich niet onbetuigd.
Zwembaden
De zwembaden hebben een belangrijke functie
voor de leefbaarheid wat ook blijkt uit de vele
reacties uit onze gemeenschap. Voor de vier
binnenbaden moet ruimte gecreëerd worden
om initiatieven van inwoners een eerlijke kans
te geven om de baden met een verantwoorde
exploitatie open te houden. De HOZE-groep
gaf aan dat zij wel degelijk mogelijkheden ziet
om de vier baden open te houden binnen de
door de raad gestelde kaders. Er is alleen
meer tijd voor nodig om de plannen uit te werken. Met een door de voltallige raad gesteund
amendement kreeg de HOZE-groep de gevraagde extra tijd en financiële middelen om de
plannen verder uit te werken. Er is € 40.000,beschikbaar gesteld om extern onderzoek te
laten uitvoeren naar de staat van onderhoud
van de baden. Eind oktober moet het resultaat
aangeboden worden opdat de voorstellen in de
begroting van 2018 verwerkt kunnen worden.

wenselijk is dat inwoners zich door middel van
een referendum over een voorgenomen raadsbesluit mogen uitspreken.
Overige zaken
De fractie heeft ingestemd met de verplaatsing
van het bedrijf ‘Het Kippenhok’ naar de Oudelanderweg, noodzakelijk om uitbreiding van
Agriport mogelijk te maken. In de vergunning
zijn voldoende regels opgenomen om het milieu niet te belasten. GL en PHK stemden tegen.

Referendum
LADA heeft geen steun gekregen voor het initiatiefvoorstel om tot een referendumverordening in Hollands Kroon te komen.
In Hollands Kroon ontwikkelt de representatieve democratie zich steeds meer naar een participatieve of directe democratie waarin inwoners op veel manieren betrokken worden bij de
voorbereiding op de besluitvorming in de raad.
Daarbij hoort ook een raadgevend referendum
waarmee inwoners de mogelijkheid hebben om
zich uit te spreken over een raadsvoorstel om
zo de raad daarover een advies te geven.
Er was geen steun voor het initiatiefvoorstel dat
met grote meerderheid verworpen werd. Er
was slechts steun van de lokale partijen Progressief Hollands Kroon en Onafhankelijk Hollands Kroon. De PvdA is wel voor een referendum maar steunde het voorstel niet omdat zij
geen drempel willen om het referendum geldig
te laten zijn. Een meerderheisscore is voldoende. Alle andere partijen stemden tegen het
voorstel waardoor Hollands Kroon geen raadgevend referendum krijgt. De gevestigde partijen vinden dat er voldoende mogelijkheden zijn
waarbij inwoners bij de besluitvorming betrokken worden wardoor de raad tot goede besluitvorming kan komen waardoor het niet nodig of
LADAnieuwsbrief 76

Ook met de aangepaste locatie voor het Waddenbelevingspunt in den Oever heeft de fractie
ingestemd. Alleen OHK stemde tegen.
De fractie heeft vragen gesteld over het functioneren van klant contact centrum, wat bij inwoners nog steeds de balie wordt genoemd.Hier
wordt vaak het eerste contact tussen inwoner
en gemeente gelegd en dat verloopt niet altijd
plezierig. Hierover bereiken ons regelmatig
klachten.
Aanleiding was dat een petitie van De Wirg ondersteund met bijna duizend handtekeningen
door toedoen van het kcc niet overhandigd konen worden aan wethouder Frits Westerkamp.
Ingrijpen van fractie en wethouder maakten het
toch mogelijk dat de handtekeningen tijdens de
raadsvergadering overhandigd konden worden.
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Klachten klant contact centrum

Geachte leden van het college,

Dinsdag lazen wij op de site PewiNieuws in een bericht over de acties rond zwembad De Wirg :
Het plan was om de bijna duizend handtekeningen persoonlijk te overhandigen aan de Wethouder
van Sportzaken of aan een vervanger van hem. Maar na enkele keren contact te hebben gehad met
de Gemeente Hollands Kroon, bleek het niet mogelijk om het op deze manier te doen. Daarom heeft
Mark ze maandag per post verzonden.
Navraag leert het volgende:
De initiatiefnemer heeft enkele keren gebeld met het kcc met de vraag of hij in contact gebracht kon
worden met de wethouder om een afspraak te maken de handtekeningen te komen overhandigen.
Er werd geweigerd hem door te verbinden. Uiteindelijk heeft hij gevraagd de handtekeningen bij de
balie te brengen met het verzoek deze aan de wethouder te overhandigen. Dat werd geweigerd want
daar moet een afspraak voor gemaakt worden.
Door adequaat te reageren heeft de wethouder er voor gezorgd dat de handtekeningen tijdens de
raadsvergadering aangeboden zijn.
Wij hebben meer klachten ontvangen over de werkwijze van het kcc:
• Wanneer inwoners een brief willen afgeven wordt geweigerd deze in ontvangst te nemen
• Ook het niet doorverbinden wordt genoemd
• Er moet vaak dagen lang gewacht worden op een terugbelverzoek
• Vooral oudere inwoners hebben moeite met het gebruik van het touchscreen en krijgen
daarbij geen hulp
Vragen:
1. Bent u op de hoogte van deze klachten?
2. Welke actie gaat u hier op ondernemen ?

Nieuwsbericht BZK 21-04-2017
Wijze van financiering politieke partijen onderzocht:
Een onafhankelijke commissie onder leiding van Kars Veling
(oud-directeur ProDemos en voormalig lid van de Eerste en
Tweede Kamer) gaat onderzoeken of de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) doeltreffend is en wat de effecten zijn.
Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister
Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In
2018 wordt overeenkomstig artikel 45 Wfpp (de reikwijdte
van) het huidige subsidiestelsel geëvalueerd en bekeken of
het toch wenselijk en mogelijk is de werking van de wet te
verbreden naar lokaal niveau.
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Dromen in Hollands Kroon: afschaffen gemeenteraad

Hollands Kroon loopt voorop in de wijze waarop het werk in het gemeentehuis is georganiseerd.
Maar het besturen gaat nog via de oude structuren. Plannen voor vernieuwing zijn er genoeg.
‘Uiteindelijk wordt misschien zelfs de gemeenteraad overbodig.’
‘De meest vooruitstrevende gemeente van Nederland.’ Zo omschrijft Microsoft Hollands Kroon in
een promotiefilmpje dat te vinden is op YouTube. Tal van andere overheidsorganisaties komen
langs in Noord-Holland om te kijken hoe het er in de praktijk aan toegaat bij deze ‘voorbeeldgemeente’. Dat schept verwachtingen, ook bij raadsleden. Want een gemeente die zo ambitieus
is, die moet toch ook voorop lopen met bestuurlijke vernieuwing?
Dat valt tegen, vinden vooral de oppositiepartijen in de gemeenteraad. ‘We zijn er goed in om van
de daken te schreeuwen hoe vernieuwend we zijn, maar in de praktijk blijkt daar weinig van’, zegt
Jan Eichhorn, gemeenteraadslid namens GroenLinks. ‘Het coalitieakkoord is helemaal dichtgetimmerd en door collegepartijen wordt er samengespannen met wethouders. Het dualisme is in
Hollands Kroon nooit ingevoerd.’ PvdA-fractievoorzitter Sylvia Buczynski sluit zich aan bij die kritiek. ‘Het college heeft nog steeds de touwtjes stevig in handen, de wethouders zitten vast in de
oude structuur.’
De bestuurscultuur binnen de gemeente omschrijven oppositiepartijen als gesloten. De eerste
stappen naar een nieuwe bestuursstijl zijn intussen wel gezet. De raadscommissies zijn afgeschaft, omdat daar te gedetailleerd over onderwerpen werd gesproken. Als het aan gemeentesecretaris Arthur Cremers ligt, komen gemeenteraden in Nederland in de toekomst nog maar vier
keer per jaar bijeen. ‘Dat betekent niet dat raadsleden de rest van het jaar niets te doen hebben.
Integendeel, ze houden meer tijd over om de straat op te gaan en te horen wat er speelt in de samenleving.’
Wethouder en locoburgemeester Theo Meskers (VVD) staat juist een klassieke stijl van besturen
voor. Want het is leuk hoor, dat medewerkers, gemeenteraadsleden en inwoners meer invloed
krijgen, maar uiteindelijk is hij verantwoordelijk voor het beleid. ‘En ik word er politiek op afgerekend als er iets verkeerd gaat’, zegt hij in het bestuurscentrum.
Dat bestuurscentrum is op achthonderd meter gevestigd van het ‘Kroondomein’, waar vrijwel alle
medewerkers van de gemeente flexwerkplekken hebben. Hiermee is er ook een fysieke scheiding
tussen het politieke bestuur en de ambtelijke organisatie. Net als het Kroondomein is het bestuurscentrum modern ingericht; de burgemeester en wethouders hebben geen eigen kamer
meer en er zijn verschillende ruimtes om te vergaderen, presentaties te geven of te telefoneren.
Niet alleen het college, maar ook de raad kan daar altijd – overdag en ’s avonds’ – gebruik van
maken.
Meskers vertelt dat hij steeds meer uit handen geeft aan ambtenaren, al vindt hij dat soms wel
lastig. ‘Het is elke keer zoeken naar de balans, want je komt toch aan het DNA van het openbaar
bestuur. Als eindverantwoordelijke wil je op een gegeven moment gewoon weten wat er speelt
binnen je eigen organisatie.’
>
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Wat Meskers betreft vindt de vernieuwing vooral binnen de ambtelijke organisatie van Hollands
Kroon plaats en niet binnen de politiek. ‘Je kan niet alles aan de raad overlaten, want daar zitten
de experts niet.’ Proefballonnen over bestuurlijke vernieuwing zijn er volop. Zo vindt wethouder
Meskers het een interessant experiment om het aantal raadsleden te halveren, maar hun honorarium te verdubbelen. ‘Hierdoor kunnen raadsleden meer tijd nemen om zich in de materie te verdiepen. Dat komt de besluitvorming ten goede.’ Raadslid Pankras zou juist graag zien dat het
aantal wethouders (nu nog vier) de komende jaren wordt gehalveerd. ‘Omdat de ambtenaren en
raadsleden meer te zeggen krijgen, is er simpelweg minder werk voor de wethouders. Dan kun je
ook met minder bestuurders toe.’
Vrijwel iedereen in Hollands Kroon is het erover eens dat de politiek de komende jaren een stapje
terug moet doen om meer ruimte te bieden aan de inwoners. Sommigen willen tijdens een overgangsfase meer macht aan de raad toebedelen, anderen slaan de politiek liever meteen zoveel
mogelijk over. Net als gemeentesecretaris Cremers zit coalitiepartij LADA in het laatste kamp. De
lokale partij pleit al geruime tijd voor een ‘referendumverordening’, maar krijgt daar volgens fractievoorzitter Henk van Gameren nauwelijks steun voor. Hij is ervan overtuigd dat burgers willen
en kunnen beslissen over hun eigen woonomgeving. ‘Uiteindelijk wordt misschien zelfs de gemeenteraad overbodig.
www. binnenlandsbestuur.nl, Brian van der Bol 25 april

Dit persbericht is door de fractie verstuurd nadat de raad het initiatiefvoorstel had verworpen.

www.lada2010.nl
Nieuwe Niedorp, 03-05-2017

Geen steun voor referendum
LADA heeft geen steun gekregen voor het initiatiefvoorstel om tot een referendumverordening in
Hollands Kroon te komen.
In Hollands Kroon ontwikkelt de representatieve democratie zich steeds meer naar een participatieve of directe democratie waarin inwoners op veel manieren betrokken worden bij de voorbereiding op de besluitvorming in de raad. Daarbij hoort ook een raadgevend referendum waarmee
inwoners de mogelijkheid hebben om zich uit te spreken over een voorgenomen raadsbesluit om
zo de raad daarover een advies te geven.
Veel gemeenten kennen al een referendumverordening. En de ervaring daar leert dat het referendum een spaarzaam gebruikt middel is. Slechts bij een controversieel onderwerp wordt een referendum gehouden. Wanneer inwoners breed betrokken worden bij de voorbereiding en besluitvorming en de raad zijn werk goed doet, is de angst dat het referendum een veel gebruikt middel
wordt niet gerechtvaardigd. LADA ziet het referendum als vorm van inwonerparticipatie en diende
een initiatiefvoorstel in voor het vaststellen van een referendumverordening. Dit initiatief werd
dinsdag in de raad behandeld maar werd met grote meerderheid verworpen. Er was slechts steun
van de lokale partijen Progressief Hollands Kroon en Onafhankelijk Hollands Kroon. Alle andere
partijen stemden tegen het voorstel waardoor Hollands Kroon geen raadgevend referendum krijgt.
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GroenLinks en D66 in Hollands Kroon zakken door het ijs
Column Eugen Hoekstra
SchagenFM

Toen LADA met het voorstel kwam om Hollands Kroon op de kaart te zetten als een
echt vernieuwende gemeente in Nederland, tot nu toe was het voornamelijk windowdressing wat we zagen en hoorden, bleek een meerderheid in de raad deze weg niet
te willen. Het raadgevend referendum komt er niet.
Je zou van progressieve partijen een positieve houding verwachten voor deze vernieuwing van de lokale democratie. Maar die houding was er niet. Neem GroenLinks.
Stemde tegen. De centrale vraagstelling voor GroenLinks was: willen wij dat inwoners
gaan meebepalen op welke wijze en met welke inhoud het beleid van de gemeente
Hollands Kroon tot stand komt? Willen wij toe naar een meer participerende democratie, in aanvulling op een vertegenwoordigende democratie? En is het referendum daar
dan wel een geschikt middel voor? Ja, natuurlijk is dit een geschikt middel.
Maar nee, GroenLinks haalt het Oekraïne-referendum er bij om te vinden dat het referendum in Hollands Kroon er maar niet moet komen. Dat een referendum een keer niet
de schoonheidsprijs verdient maakt niet dat het fenomeen referendum niet deugt. Hier
wordt een oneigenlijk argument gebruikt om het eigen gelijk te halen.
De tegenstanders van een referendum zeggen vaak dat burgers niet in staat zijn belangen af te wegen. En dit zouden politici wel kunnen? Politici beslissen langs de lijn van
hun politieke voorkeuren en maken zo hun eigen afweging. Nederlandse kiezers
doen niet anders. Ze zijn in het algemeen goed opgeleid en goed in staat over zaken
van groot belang een verantwoorde keuze te maken.
Het is koud watervrees dat GroenLinks heeft. Meer is het niet. Anders had de partij toch
tenminste kunnen besluiten voor een proef. Referenda-land bij uitstek Zwitserland
laat zien dat referenda het land niet in een diep democratische crisis hebben gestort
terwijl de volksraadplegingen in dit land ook nog eens bindend zijn. Ook GroenLinks is
bang dat sommige onderwerpen te gecompliceerd zijn voor het kiesvolk om er een ja of
nee tegen te kunnen zeggen. En dit probleem bestaat dan niet in Zwitserland? Ik zou
zeggen: ga eens je licht opsteken in dit Alpenland.
Voor het voorstel van LADA was slechts steun van Progressief Hollands Kroon en Onafhankelijk Hollands Kroon. Alle andere partijen stemden tegen het voorstel waardoor
Hollands Kroon geen raadgevend referendum krijgt. D66 stemde ook tegen; de partij
die volksraadplegingen hoog in het vaandel heeft staan. Koos daarmee tegen modernisering van de lokale democratie: meer zeggenschap aan de burgers. Partijen als
GroenLinks en D66 die te boek staan als progressieve partijen zakken door het ijs: zo
vooruitstrevend zijn ze niet. Uiteindelijk kiezen ze voor hun eigen hachie.
De lokale politiek is bang voor machtsverlies aan de kiezers. Het is prima dat burgers
mogen meepraten met en meedoen aan ‘leuke dingen voor de mensen’ maar meebeslissen is een brug te ver en haalt de representatieve democratie onderuit, is de bange
gedachte. Onzin natuurlijk. Referenda moet je zien als een aanvulling op en niet als
een vervanging van de representatieve democratie. Democratie betekent dat het volk
het voor het zeggen heeft: heerschappij van het volk. Dit wordt door onze plucheplakkers nog weleens vergeten helaas en houden zo de kloof tussen politiek en de kiezer
onverantwoord groot. Het is nog steeds wij tegenover zij.
www.schagenfm.nl, 10-05-2017
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Redt de gekozen burgemeester!
In Nederland worden burgemeesters en commissarissen der Koning nog altijd benoemd door de
Kroon, per Koninklijk Besluit. Deze ondemocratische gang van zaken levert Nederland elk jaar
weer een tik op de vingers op van de internationale waakhond voor de democratie. Al heel lang
wordt gepleit voor een einde aan deze schimmige praktijk van niet-gekozen bestuurders.
Het is duidelijk dat dit benoemingssysteem lange tijd een groot voordeel opleverde voor de gevestigde, grote partijen. Zij verdelen onderling de aantrekkelijke banen in gemeenten en provincies. En ondanks dat de gemeenteraden de laatste tien jaar een grotere invloed hebben gekregen op de keuze en er daarmee een lichte rem kwam op de vriendjespolitiek, hadden in 2014
nog steeds 336 van de 400 gemeenten een burgemeester van CDA, PvdA of VVD. En slechts
twee die geen lid zijn van een landelijke partij.
Wij willen dat een ieder – lid of geen lid van een politieke partij – zich moet kunnen kandideren.
Nederland is het laatste land in Europa waar het zo gaat. Elders in Europa zijn burgemeesters
gekozen. Vertel de politici dat wij in Nederland ook een gekozen burgemeester willen en teken
de petitie: http://www.meerdemocratie.nl/burgemeester
Maar er is hoop op verandering!
Er is een grondwetswijziging ingediend die de weg vrijmaakt voor de gekozen burgemeester en
commissaris der Koning. En deze maakt een goede kans. In de Tweede Kamer hebben alle
grotere partijen voorgestemd.
Maar de komende tijd moet de grondwetswijziging voor de tweede keer (de "tweede lezing")
worden goedgekeurd, dit keer met een twee-derde meerderheid. En hier schuilt een adder onder het gras. Want bij de eerste lezing in de Eerste Kamer stemde de gehele CDA-fractie plus
een zestal PvdA'ers tegen! Als dit nu weer gebeurt wordt het nog spannend of de benodigde
meerderheid er komt. Eén of enkele stemmen kunnen het verschil maken.
De gekozen burgemeester en CdK sneuvelden al eerder in de Eerste Kamer, in de “nacht van
Van Thijn” in 2005. Dat mag niet opnieuw gebeuren. We moeten met elkaar de druk op politici
opvoeren. Vertel de politici luid en duidelijk dat wij, de kiezers, een gekozen burgemeester willen en teken de petitie: http://www.meerdemocratie.nl/burgemeester
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