
Algemene beschouwing 2020 
 

Uitgesproken door fractieleider Henk van Gameren  
in de raadsvergadering van 27 juni 2019 

 
LADA heeft de Kadernota 2020 gelezen en kan zich grotendeels vinden in de 
gedefinieerde doelstellingen en KPI’s zoals omschreven. Toch willen wij  bij enkele 
clusters accenten aanbrengen en hebben wij vraagtekens bij bepaalde trends en 
ontwikkelingen. 
 
Programma Bedrijvigheid 
 
Gesteld wordt dat hoger opgeleiden naar de Randstad trekken. Het is nog maar de vraag of deze trend 
inmiddels niet achterhaald is. Wij constateren dat inmiddels de druk op de woningmarkt boven het 
Noordzeekanaal gestaag toeneemt en hebben deze week kunnen lezen dat jonge gezinnen  de metropool 
Amsterdam verlaten om op zoek te gaan naar een huis met een tuin (Onderzoek: WOON 2018 van CBS 
en BZK.)  
Het vasthouden van jongeren met een vakopleiding binnen onze gemeente kunnen wij onderschrijven. 
Dat neemt niet weg dat ook de HBO-ers en WO-opgeleiden hier hun woonplek zouden kunnen vinden. 
Zeker nu goed opgeleide jonge mensen/gezinnen zich elders gaan vestigen. 
Wij benoemen dit omdat er, hoewel aandacht is voor gekwalificeerd personeel, verhoudingsgewijs  veel 
aandacht is bij Hollands Kroon voor laag gekwalificeerde werknemers, zoals arbeidsmigranten. Voor 
Hollands Kroon zou het goed zijn dat er een evenwichtige populatie van laaggeschoold, MBO, HBO en 
WO ontstaat waardoor niet alleen  bedrijven, zoals genoemd, op het gebied van de energietransitie de 
weg naar Hollands Kroon weten te vinden, maar mogelijk ook andere bedrijven die gekwalificeerd 
personeel nodig hebben. En zeker ook om al die organisaties die hier nu al gevestigd zijn draaiende te 
houden, bij een verder vergrijzende populatie (b.v.Zorg, Onderwijs etc.). 
 
Programma Vitaliteit   
(Cluster bestaanszekerheid) 
 
De toenemende trend dat kwetsbare  jongeren uitvallen van school baart ons zorgen. Wij juichen een plan 
van aanpak dan ook toe. Wij gaan er van uit dat dit oplossingen gaat bieden voor desbetreffende jongeren 
en het gezin. 
Wij vragen ons af waarom de schuldenproblematiek bij migranten toeneemt. Hoe zit het met de 
begeleiding van deze groep? Wat kan Vluchtelingenwerk hierin betekenen? 
 
(Cluster Kunst en Cultuur) 
Er wordt opgemerkt dat er mogelijk een andere verhouding komt in de uitgaven tussen bibliotheekwerk en 
muziekonderwijs. 
Wij hechten er aan dat het muziekonderwijs niet de dupe gaat worden van mogelijk extra uitgaven aan de 
bibliotheek. Immers beiden zijn belangrijk in ontwikkeling van het individu. 
Verder veel aandacht voor cultuur, maar kunst komt in het geheel niet aan bod. Ook hier aandacht voor. 
 
Programma leefbaarheid 
 
Het aanpassen van het maaibeleid om  bepaalde plekken buiten de bebouwde kom  niet meer te maaien, 
is vanuit biodiversiteit een goed initiatief. Dat sommige agrariërs dit niet zullen waarderen is evident. Maar 
de tijdgeest vraagt bio-diversiteit te verbeteren om het een en ander weer in balans te brengen. LADA 
ondersteunt dan ook dit voorstel dat niet alleen goed is voor het verbeteren van de biodiversiteit, maar zo 
zal ook de wandelende en fietsende inwoner of toerist wat meer variatie kunnen ervaren. 
De nieuwe aanplant van bomen blijft sterk achter. Waarom lukt het ons niet om binnen een van de 
grootste gemeenten van Nederland, het gewenste aantal extra bomen te planten? Dit ook bezien tegen 
het feit dat er jaarlijks talloze zieke iepen  geruimd (moeten) worden . 
De aanpak van de energietransitie vinden wij weinig ambitieus en teleurstellend.  
 



Over de woningmarkt is al het een en ander gezegd. De trend dat er een eenzijdige trek was richting de 
Randstad, kentert nu. En men kijkt niet alleen ten noorden van het Noordzeekanaal, maar 
woningzoekenden en jonge gezinnen zoeken nu meer dan voorheen naar een woning in de provincie. Het 
is dan ook goed  om te onderzoeken hoe wij deze jongeren en jonge gezinnen kunnen verbinden aan 
onze gemeente. 
 
Ondermijning is overal en sluimert verder. Het is goed dat voor dit probleem brede aandacht is, zowel 
landelijk  als lokaal. 
 
Programma Dienstverlening 
 
De verspreiding van informatie naar inwoners niet alleen digitaal maar ook op papier juichen wij toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 


