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VAN HET BESTUUR
Deze advertentie is op 20 september gepubliceerd in de beide Hollands Kroon edities van de CTR

www.lada2010.nl

LADA zoekt kandidaten voor de gemeenteraad

LADA onderscheidt zich:
Lokaal – onafhankelijk – vernieuwend - eerlijk - sociaal – duurzaam – kritisch –
en werkt intensief samen met inwoners.
Om ons te blijven ontwikkelen hebben wij versterking nodig van leden en vertegenwoordigers.
Versterking van onderop. Daar werken we aan.

LADA is op zoek naar jou!
Heb jij politieke ambities of ben je actief binnen onze gemeente? Dan is raadslid worden zeker
iets voor jou. Wil je meer weten, neem dan gerust contact op met een van onze fractieleden of
bestuur. Maar je kunt natuurlijk ook gelijk een sollicitatie sturen naar ons secretariaat.
Ø

Heb jij goede ideeën voor Hollands Kroon?

Ø

Weet jij wat er leeft onder inwoners, ondernemers of verenigingen?

Ø

Sta jij voor een sociale en leefbare gemeente met als basis de uitgangspunten van
LADA?

Stuur een mail waarin je aangeeft waarom je voor LADA gaat en waarom LADA jou op de kandidatenlijst zou moeten zetten voor de nieuwe raadsperiode 2018-2022.
Mail je brief voor 13 oktober 2017 naar secretariaatlada@gmail.com t.a.v. bestuurs-secretariaat
LADA, met als onderwerp aanmelding raadslid. Wil je meer weten over LADA, kijk dan ook eens
op onze website www.lada2010.nl
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UIT DE FRACTIE

Op dit moment weinig te melden. De eerste raadsvergadering na het reces is op donderdag 28
september. Een agenda met louter hamerstukken. Daaronder het voorstel mevrouw A. Verburg
tot griffier te benoemen. Donderdag 3 oktober een extra raadsvergadering met alleen de bestuursrapportage als agendapunt. Tijdens het reces is de fractie naar haar standpunt gevraagd
over diverse onderwerpen.
Breedband internet
De fractie heeft als standpunt dat er in de hele
gemeente een goede digitale infrastructuur
moet zijn. Snel internet moet voor iedereen in
Hollands Kroon goed toegankelijk zijn. Scholieren kunnen niet meer zonder goed en snel internet. De fractie denkt daarbij niet alleen aan
glasvezel maar houdt de optie van G5 open.
Wij volgen met grote interesse de ontwikkelingen in Noord-Groningen waar een pilot wordt
uitgevoerd met een G5 netwerk als vervanger
voor glasvezel (www.5Groningen.nl). Zeker nu
de EU een fonds van €100 miljoen heeft ingesteld voor de ontwikkeling van hybride netwerken op het platteland is de mogelijkheid van
G5-hotspots interessant.
De rol van de gemeente is faciliterend. Wij delen het standpunt van het college dat financiële
deelname in een aan te leggen breedband netwerk niet aan de orde is.

de achterliggende visie van deze wet. De nieuwe organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd
in de Jeugdwet. Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld opgegaan in een nieuwe, landelijke
organisatie 'Veilig Thuis'. De Rijksoverheid
draagt gemeenten steeds meer taken op zonder daarvoor het vereiste geld beschikbaar te
stellen. Daardoor ontstaan er problemen die in
de visie van de fractie door het Rijk opgelost
moeten worden.

Veilig Thuis
Hierbij onze visie op het grote tekort bij de
GGD voor het project Veilig Thuis.
Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in
werking getreden. Gemeenten zijn vanaf dat
moment verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij
kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper, is

openbare fractievergadering
maandag 23 oktober 2017
aanvang 20.00 uur
Locatie:
dorpshuis Prins Maurits
Dorpsstraat 79
1733AE Nieuwe Niedorp

Begin november wordt een algemene ledenvergadering gehouden ter voorbereiding van
de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Dan worden de definitieve versie van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst
vastgesteld Datum en locatie zijn nog niet bekend maar worden u binnenkort per mail
toegestuurd.
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Op weg naar een GLOBAL GOALS GEMEENTE

Hier wil LADA zich hard voor maken

In september 2015 zijn de 17 Global Goals voor Duurzame Ontwikkeling formeel aangenomen
door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het zijn de opvolgers van de
Millennium Development Goals (MDGs) die van 2000 tot 2015 liepen.
De Global Goals zijn een samensmelting van twee belangrijke agenda’s: duurzame ontwikkeling
en ontwikkelingssamenwerking. De nadruk van deze nieuwe agenda ligt op ‘universaliteit’, wat
betekent dat de implementatie niet alleen in ‘het Zuiden’ moet gebeuren maar over de gehele
planeet, ook in Nederland dus.
De komende vijftien jaar vormen die 17 doelen, gekoppeld aan 169 concrete subdoelen, een
mondiaal actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede én de planeet op een duurzame
koers te zetten. Het gaat over de aanpak van de actuele grote uitdagingen als
klimaatverandering, de transitie naar schone energie, duurzame productie en consumptie, maar
ook het terugdringen van ongelijkheid en het effectiever en inclusiever maken van bestuur.
De 17 Global Goals vormen één samenhangend geheel en reflecteren de drie dimensies van
duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity. Peace en Partnerships zijn daaraan
nadrukkelijk als basisprincipes toegevoegd.
De 17 Global Goals zijn het resultaat van een uniek wereldwijd, inclusief consultatieproces. Niet
alleen overheden maar ook ondernemers, jongeren, burgemeesters en actiegroepen hebben
actief meegedaan en onderschrijven deze nieuwe agenda. Zie in Nederland bijvoorbeeld de
oproep voor een Duurzaam regeerakkoord met als punt 1: ‘Stel de
Sustainable Development Goals centraal’ (www.duurzaamregeerakkoord.
nl ).
Iedereen, zowel de gemeente, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties als de inwoners,
kan vele steentjes bijdragen aan het bereiken van de doelen. Met de aansluiting bij de VNG
campagne Gemeenten4GlobalGoals wordt dit onderschreven.
Meer info
Over de Global Goals: www.sdgnederland.nl
Over Gemeenten4GlobalGoals: https://vng.nl/global-goals-gemeenten

Lida Brussaard
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Wat betekent het Global Goals gemeente te zijn?
De VNG nodigt alle Nederlandse gemeenten uit zich aan te sluiten
bij de VNG campagne ‘Gemeenten4GlobalGoals’
Elke gemeente bepaalt zelf of zij het predikaat ‘Global Goals gemeente’ wil voeren. Een Raadsbesluit is geen
voorwaarde, maar wel een krachtig signaal. Er gelden geen verplichte criteria of voorwaarden vooraf. Wel is
de verwachting dat de gemeente wil handelen in de geest van de doelen en er op geëigende momenten naar
verwijst. Ook vragen wij gemeenten aan ons kenbaar te maken dát zij Global Goals gemeente willen zijn.

Besef van verantwoordelijkheid voor ‘lokaal én verder weg’ en voor ‘nu én later’
De gemeente wil handelen vanuit het besef onderdeel te zijn van de wereldgemeenschap. Ze voelt zich mede
verantwoordelijk voor het aanpakken van de oorzaken en gevolgen van mondiale uitdagingen. Het streven naar
een eerlijke en duurzame wereld vergt gelijke rechten en kansen voor iedereen. Bij lokaal beleid en lokale actie
wordt daarom rekening gehouden met de rechten en belangen van mensen elders in de wereld en van toekomstige generaties, en met de draagkracht van de planeet.

Maak uw bijdrage zichtbaar
Gemeenten en hun inwoners dragen al op veel manieren aan de doelen bij. De Global Goals bieden een extra
kapstok om dat zichtbaar te maken en vormen een stimulans tot extra inspanning voor inclusieve en duurzame
ontwikkeling, op basis van lokale prioriteiten. De gemeente bevordert met haar communicatie het lokale bewustzijn van de mondiale doelen en zoekt draagvlak voor gezamenlijke inspanningen met inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties.

Duurzaamheid en de Global Goals werken door in het hele beleid
Het helpt om een (integrale) visie te hebben op duurzaamheid, bij voorkeur opgesteld in een participatief proces
met bewoners. Deze visie vertaalt zich in concrete meerjarige doelen voor belangrijke deelterreinen zoals het
economische en omgevingsbeleid, energie en klimaat en het sociale domein. De uitvoering krijgt vorm via de
begroting, jaarplannen en/of actieprogramma's. De gemeente houdt zicht op resultaatbereiking, bijvoorbeeld via
lokale of landelijke monitors, en stuurt bij waar nodig.

Verankering van de doelen in de gemeentelijke organisatie en kerntaken
De gemeente kan een voorbeeldrol vervullen door naar vermogen de Global Goals te borgen in de eigen organisatie en kerntaken: in het personeelsbeleid, (digitale)dienstverlening, financieel beheer, inkoop- en aanbesteding, verduurzaming van de voorraad gebouwen en het wagenpark, infrastructuur, groenbeheer etc. Zij neemt
concrete stappen ter invulling van de Gezamenlijke investeringsagenda Naar een Duurzaam Nederland, en
draagt zo bij aan de energietransitie, overgang naar een circulaire economie en klimaatadaptie. Het streven
naar verduurzaming wordt gezien als een breed gedeelde verantwoordelijkheid, die helder wordt belegd in de
bestuurlijke en ambtelijke organisatie.

Participatie van inwoners in besluitvorming
De Global Goals gaan ook over betrokkenheid van burgers bij besluitvorming. De gemeente kan dit betrekken
op het hele proces van visieontwikkeling, besluitvorming en aspecten van uitvoering. Inwoners worden dan tijdig
betrokken bij voor hen relevante processen en krijgen snel en ruim toegang tot informatie. Bij besluitvorming
over bijvoorbeeld de landschappelijke inpassing van schone energieopwekking mag van inwoners en bedrijven
worden gevraagd dat zij breder kijken dan het directe eigenbelang. De gemeente zet zich in om lokaal bestuur
dichter bij de burger te brengen door initiatieven voor democratische vernieuwing en maatschappelijke participatie te ondersteunen. Daarbij wordt gericht aandacht besteed aan de betrokkenheid van sociaal kwetsbare groepen.

Ondersteuning van eigen inzet van bewoners, bedrijven en andere lokale actoren
De gemeente kan actief ruimte bieden aan initiatief uit de energieke samenleving; ze stelt zich dan op als facilitator en verbinder van individuen, coöperaties, (sociale) ondernemers, maatschappelijke actoren, kennisinstituten en andere instanties die willen bijdragen aan de Global Goals. De gemeente kan duurzaam gedrag van burgers, bedrijven en instellingen stimuleren en ondersteunen via een bewust gekozen mix van instrumenten,
waaronder voorlichting, regelgeving, financiering, een gunstig (vestigings)klimaat en het actief samenbrengen
van partijen.
>
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We doen het samen
De campagne Gemeenten4GlobalGoals ontwikkelt zich door de ideeën en inspanningen van VNG en deelnemende gemeenten samen. Alle Global Goals Gemeenten kunnen daar aan bijdragen met eigen voorstellen en
ervaringen. Of door deelname in een werkgroep, bijv. over hoe met de omgevingsvisie bij te dragen aan (ook
sociale en economische) duurzaamheid.
Dit artikel is een samenvatting. De volledige tekst is te lezen op: https://vng.nl/global-goals-gemeenten

<

LADA luistert in de Cultuurschuur
Op de openbare fractievergadering maandag 18 september in De cultuurschuur gaf de
raadsagenda met louter hamerstukken geen discussie. Zaken die besproken werden waren de
bouw van vier woningen op de Michaelsterp in Oosterland, overlast op het Cinemaplein in
Hippolytushoef en huisvesting van arbeidsmigranten.
veroorzaakt door hangjongeren. Herrie door
rondjes rijden op scooters, rommel, drugs en
vuurwerk worden genoemd. Er zijn gesprekken
geweest met de wijkagent. Toch is de klacht
dat de politie niets lijkt te doen. Contact zoeken
met wijkagent en jongerenwerker om een
gesprek op gang te brengen is nodig. Een
opvangplek voor jongeren wordt node gemist.
Kan dit de overlast verminderen, werd
gevraagd.

Michaelsterp
Omwonenden van de Michaelsterp brengen
bezwaren tegen het ingediende plan naar
voren. De woningen zijn te groot in relatie met
de omgeving en passen niet in de historische
bebouwing van Oosterland. Het schoolpad
verdwijnt wat een massaal ondertekende
petitie opleverde waarin voor behoud gepleit.
Uit antwoord op vragen, gesteld door de
fractie, blijkt dat er een nieuwe noord-zuid
verbinding wordt een gelegd. Wethouder Groot
heeft op vragen van de fractie aangegeven dat
het geldende bestemmingsplan van kracht blijft
en dat de plannen hieraan getoetst zullen
worden. Klacht is verder de gebrekkige
communicatie met de omwonenden. Advies
wordt gegeven om contact op te nemen met
het college.
Overlast
Op het Cinemaplein

wordt veel

Arbeidsmigranten
De fractie kan zich vinden in het beleid rond de
huisvesting van arbeidsmigranten. Kleinschalige opvang verdient de voorkeur. Geen
grootschalige accommodaties. Evenals de
begrenzing van een AZC tot driehonderd
plaatsen stelt de fractie dat deze norm ook
voor het onderbrengen van arbeidsmigranten
moet gelden.

overlast

LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.
Geachte fractie- en bestuursleden LADA,
Hierbij vraag ik uw aandacht over:
Verkeers aangelegenheden in de gemeente Hollands Kroon
Wist u dat het aantal verkeersongevallen in de gemeente Hollands Kroon in de steigende lijn is. En
daarmee de landelijke trend volgt. Dat daarbij de mentaliteit van de verkeersdeelnemers een heel
grote rol speelt. Het verkeersbeleid in de gemeente Hollands Kroon, veel te ver weg staat van de
burgers.Het besloten verkeersoverleg in de gemeente Hollands Kroon niet meer van deze tijd is. Het
druist namelijk tegen burgerparticipatie in.
Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van en de betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid; het nemen van initiatieven door burgers; en het inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners door het faciliteren van burgerinitiatieven (o.a. verkeersveiligheid).
>
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Dus ook de term Doe-democratie. Dit is een vorm van meebeslissen van burgers door zelf maatschappelijke vraagstukken (zoals verkeersveiligheid) op te pakken. Een eigen leefomgeving inrichten
en een overheid die loslaat en ruimte geeft, zijn daarin belangrijke aspecten.
De belangrijkste “klant” van de gemeente is de burger. Deze burger vraagt steeds meer om eigen
zeggenschap over gemeentelijke aangelegenheden die hem rechtstreeks raken. De tijd dat de gemeente uitsluitend een verstrekker van documenten en vergunningen was ligt achter ons. De inwoner wil niet alleen goed op de hoogte worden gehouden over zaken die hem aangaan, maar wil vooral ook zelf nadrukkelijker zijn stem laten gelden in de ontwikkeling van beleid. Zeker als het gaat om
zaken die dicht bij de eigen voordeur spelen. Zoals de verkeersveiligheid op straten en wegen. Inwoners willen hier bij voorkeur persoonlijk bij betrokken zijn. Besluiten van de overheid worden niet langer als vanzelfsprekend aangenomen.
Echte betrokkenheid van burgers in het besluitvormingsproces kan kwaliteitsverbetering van beleid
opleveren. Dat is ook de reden dat de nota Burgerparticipatie tot stand is gekomen. Door invoering
van het dualisme wilde de rijksoverheid de afstand tussen burgers en lokaal bestuur verkleinen,
waardoor de onderlinge communicatie verbeterd zou worden. Daar is met een besloten verkeersoverleg in de gemeente Hollands Kroon dan ook geen sprake van. Veel gemeenten hebben ook zelf
plannen en ideeën ontwikkeld om de burger actief te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van
gemeentelijk beleid. Een van de meest geëigende instrumenten hiervoor is de burgerparticipatie.
Burgerparticipatie dient dan ook een van de speerpunten te zijn op verkeersbeleid. Het tot stand
brengen van beleid dat kan rekenen op draagvlak van de inwoners is een van de belangrijkste gewenste effecten van de inzet van burgerparticipatie. Het gaat hier vooral om het versterken van het
vertrouwen van de inwoners in het gemeentelijke bestuur.
>
Met de komende gemeenteraadsverkiezingen 2018 in het vooruitzicht, wil ik u vragen om eens meer
aandacht te hebben voor meer verkeersveiligheid op de onveilige situaties van straten en wegen gelegen in de gemeente Hollands Kroon. Daarbij is het noodzakelijk om het huidige verkeersbeleid te
veranderen. Te denken aan een openbare verkeersvergaderingen c.q. commissie of een burgerpanel. In een burgerpanel zit een dwarsdoorsnede van de lokale bevolking, die op een regelmatige basis bereid zijn deel te nemen aan onderzoek. De besproken onderwerpen variëren, maar over het
algemeen draaien deze rond lokale kwesties en gemeentelijke diensten. Burgers worden actief gevraagd om te participeren. Met de standpunten (‘raad’) van de lokale bevolking is de gemeente beter
in staat om diensten te ontwikkelen die voldoen aan de lokale behoeften. Het doel van het panel is
om in een kosteneffectieve manier uit te vinden wat (buurt)bewoners denken over lokale kwesties.
Dit helpt de gemeente -in de meest brede zin van het woord- om de juiste dingen te doen en voert
rechtstreeks naar het beleid en besluitvormingsprocessen.
Met vriendelijke groet,
Co Kamst
Burgerinitiatief Verkeers aangelegenheden

Goedenavond Co,
Bedankt voor je mail.
Inderdaad, de beste klant van de gemeente is de burger. Wij spreken liever over inwoner, maar dat
terzijde. Betrokkenheid van inwoners bij de besluitvorming is het hoofdthema in ons nieuwe verkiezingsprogramma dat nog uitgewerkt moet worden. De gemeente zal moeten durven loslaten en meer
initiatief aan de inwoners moeten laten. De titel van ons programma wordt dan ook "De inwoners aan
zet”.
met vriendelijk groet
Peter Couwenhoven
fractiesecretaris

LADAnieuwsbrief 79

7

september 2017

Referendum afschaffen in een achterkamertje? No way!

Donderdag 31 augustus werd bekend dat de coalitie-onderhandelaars gesproken hebben over
het intrekken van de Wet Raadgevend referendum: de referendumwet waar zo lang voor gevochten is.
Als dit werkelijkheid wordt, is dat een grof schandaal! Het is een gotspe dat de onder-handelaars
overwegen om het referendum af te schaffen in een tijd waarin de roep om meer democratie
overal klinkt. Zoveel burgers hebben het terechte gevoel dat ze langs de zijlijn worden gemanoevreerd en, als het erop aankomt, niets te zeggen hebben. Geen enkel ander land ter wereld heeft
het referendum afgeschaft na het eenmaal te hebben ingevoerd. Nederland wordt dan op referendumgebied opnieuw het malle Eppie van Europa. Er is decennia lang gevochten voor de invoering van de referendumwet. Deze gaat terug op de inspanningen van de Commissie-Biesheuvel
die, nota bene onder leiding van een oud-CDA premier, al in 1985 niet alleen positief adviseerde
over de invoering van het correctief referendum, maar ook over het volksinitiatief.
Het is onbestaanbaar dat het referendum wordt afschaft alleen omdat het allereerste referendum,
vorig jaar over het Oekraïne-verdrag, de politieke elite slecht bevallen is. Ze tonen zich slechte
verliezers!
De waarde van het referendum kan alleen vastgesteld worden als er meerdere verschillende referenda gehouden zijn. Het gaat niet aan om dan al tussentijds, zonder enige publieke discussie, in
de achterkamertjes de referendumwet af te voeren. Als er al een eenmaal verworven democratisch recht wordt afgeschaft, dan mag dit alleen door de bevolking zelf worden besloten en niet
door een handjevol politici in de achterkamertjes!
Vooral D66 mag zich dit aantrekken. Het is onbestaanbaar dat deze partij opnieuw een kroonjuweel verkwanselt. Democratie is niet voor bange mensen. Het is een principekwestie: je bent democraat of je bent het niet.
Steun onze tegenacties!
Wij gaan alles uit de kast trekken om dit onzalige plan te stoppen. We willen de referendumwet
niet alleen behouden, maar ook verbeteren. De komende weken en maanden gaan we lobbyen in
Den Haag om de onderhandelaars op andere gedachten te brengen en gaan we op alle mogelijke
manieren de publiciteit zoeken. Dan zullen we zien hoe de bevolking erover denkt!
Dit kunnen wij alleen doen met uw steun. Word vriend van Meer Democratie voor een maandbedrag dat u zelf kiest. Wij zijn de enige organisatie in Nederland die politiek neutraal is, zelf geen
politieke partij wil worden en alleen maar opkomt voor de democratische rechten van u en iedereen.
Klik hier: www.meerdemocratie.nl/wordvriend

Met strijdbare groeten,
namens het hele team
Niesco Dubbelboer
Arjen Nijeboer
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