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Verslag openbare fractievergadering LADA 

Na een reces van drie maanden 
noopt een overvolle agenda tot 
een extra raadsvergadering.  Is 
het niet verstandig om het reces 
in te korten tot twee maanden 
waardoor begin september de 
ee rs te  raads-vergader ing 
gehouden kan worden. Goed 
voorbeeld is Schagen. Genoeg 
stof voor discussie op onze ofv 
op 23 september in Cultuurhuis 
De Kolk in Lutjewinkel. Voor dit 
jaar zijn op ma28/10, di19/11 en 
ma16/12 openbare fractie-
vergaderingen vastgesteld. 
Omdat er nog geen planning is voor de raad in 2020 kunnen er verder geen fractievergaderingen 
ingepland worden.  

Herziening bestemmingsplan                                          
Schelphorst 58                                        
Een emotionele casus, verzoek tot legalisering 
van een illegale woonsituatie op dit industrie-
terrein. Alles overwegende wordt het college-
voorstel om het bestemmingsplan niet te wijzi-
gen gesteund. Het schept te veel precedenten 
wanneer de bewoning wordt toegestaan. 

Afronding bedrijfsverplaatsing Luyt 
LADA kan zich vinden in het voorstel van het 
college waarmee de bedrijfsverplaatsing van 
Dokbedrijf Luyt in de haven van Den Oever 
eindelijk kan plaats vinden. 

Bijdrage zorg en ondersteuning  
Incluzio veracht over 2019 een verlies van 2,6 
miljoen euro, veroorzaakt door niet voorziene 
stijgende zorgkosten, vooral in de jeugdzorg. 
Dit is een landelijk probleem. Het betekent dat 
het budget met dit bedrag verhoogd wordt. 
LADA gaat akkoord met collegevoorstel om het 
budget te verhogen. Uit de Wmo-adviesraad is 
kritisch en vindt dat niet alles goed verloopt bij 
Incluzio Wij zien graag dat de Wmo-adviesraad 
over deze problemen rapporteert aan de raad.  

Beleidsregels huisvesting tijdelijke mede-
werkers  
In het voorliggende voorstel zijn veel zaken op-
genomen die voor ons belangrijk zijn: geen 
huisvesting meer in de kernen, maximaal 40 
plaatsen op de bedrijven en grootschalige op-
vang op industrieterreinen. Voor LADA is niet 
acceptabel dat ook mogelijk is om nabij de 

dorpskernen huisvesting toe staan. Er zal een 
amendement ingediend worden om dit uit het 
voorstel te halen.  

Ontwikkeling Integrale Kindcentra (IKC)  
Het gepresenteerde masterplan is een goed 
voorstel. LADA staat achter de ontwikkeling 
van deze centra die door LADA-wethouder 
Frits Westerkamp in gang is gezet. In een IKC 
worden onderwijs en kinderopvangorganisaties 
bij elkaar gebracht waardoor een doorgaande 
leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar ontstaat. 
In voorstel staan onduidelijkheden in het plan 
van uitvoering.  Er lijkt tegenspraak in het stuk 
en wij zullen technische vragenstellen ter ver-
duidelijking. 

Wat verder ter tafel kwam  
Er was discussie over de forse overschrijding 
in de kosten voor de nieuwe brug in de Kerk-
weg in Anna Paulowna.  Vragen die aan de ge-
steld werden: is de raad niet tussentijds geïn-
formeerd, wat gaat er gebeuren met de brug 
over de Westfriese sluis in de Groetweg?  Bud-
get dat de raad voor beide bruggen heeft vast-
gesteld is verbruikt. Fractievoorzitter Henk van 
Gameren verwijst naar de gang van zaken 
rond de verbouwing van de MFA en de conse-
quenties die dat had Er zijn overeenkomsten. 
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Er waren twee raadsvergaderingen om na het reces alle punten  te kunnen behandelen. Het was 
maar goed dat alle voorstellen om in te stemmen met wijziging van het bestemmingsplan van de 
agenda afgehaald werden om dat zij vanwege het stikstofarrest niet behandeld konden worden. 
Belangrijkste punt was ongetwijfeld het voorstel over de huisvesting van tijdelijke medewerkers. 

UIT  DE  FRACTIE 

Herziening bestemmingsplan                                          
Schelphorst 58   
Een meerderheid, waaronder LADA, ging acco-
ord met het collegevoorstel om het verzoek tot 
wijziging van het bestemmingsplan af te wijzen. 
 
Afronding bedrijfsverplaatsing Luyt  
De raad stemde in met voorstel tot afronding 
van de bedrijfsverplaatsing. Of de zaak daar-
mee is afgedaan werd door het college betwij-
feld want Luyt dreigt met verder rechtszaken. 
 
Bijdrage zorg en ondersteuning  
De raad stemde in met het voorstel waarin een 
verhoging van het budgetplafond met de ge-
vraagde 2,6 mijloen euro waarbij de kantteke-
ning geplaatst werd dat een verdere verhoging 
niet uitgesloten wordt. Ondanks dat blijven de 
uitgaven jeugdzorg en Wmo binnen de bedra-
gen door het rijk beschikbaar gesteld. De raad 
volgde daarmee het positieve advies van de 
auditcommissie. Ook werd de aanbeveling 
overgenomen om de toetsingskamer in 2020 
een onderzoek te laten doen naar de bedrijfs-
voering en beheersing van de uitvoeringspro-
cessen van Incluzio Hollands Kroon. 
 
Beleidsregels huisvesting tijdelijke mede-
werkers  
De drie coalitiepartijen kwamen met drie amen-
dementen om het collegevoorstel aan te scher-
pen. Een was exact in dezelfde bewoordingen 
als het LADA-amendement om alleen groot-
schalige huisvesting toe te te staan op indu-
strieterreinen warmee de mogelijkheid om dit 
ook nabijj de kernen mogelijk te maken van de 
baan is. Dit amendement werd raadsbreed 
aangenomen. Voor LADA belangrijke punten 
zijn in de beleidsregels,opgenomen. Het is niet 
meer mogelijk om woningen in de kernen te 
gebruiken voor opvang en aan de huisvesting 
op de agrarische bedrijven is een maximum 
gestel van 40 en er moet een beheerder aan-
wezig zijn. In het voorstel van de nieuwe regels 
zit een clausule waarin het college de mogelijk-
heid heeft om goede voorstellen die niet vol-
doen aan de gestelde regels te realiseren mits 
er geen overlast ontstaat. Een heikel punt voor 
de raad. CDA-fractievoorzitter, en jurist, Sjaak 
Vriend maakte ons duidelijk dat het een wette-
lijke verplichting is  om dit op te nemen in be-

leidsregels. Hij verz-
tette zich er tegen 
dat deze bevoegd-
heid bij het college 
kwam omdat er ge-
vreesd werd dat de 
raad voor voldongen 
feiten gesteld kan 
worden. Hij stelde 
dan ook voor dat de-
ze voorstellen door 
de raad beoordeeld 
worden. Wethouders 
Meskers verzette zich er tegen: “Dat is niet ge-
bruikelijk.In de acht jaar dat ik wethouder ben, 
heb ik dit nooit meegemaakt.” de raadcvwas er 
niet van onder de indruk en nam het voorstel 
van de heer vriend nover. Dit betekent dat het 
delegatiebesluit voor dit dossier niert meer van 
kracht is. De raad heeft de bevoegdheid terug-
genomen om hier de beslissende stem te heb-
ben. Uiteindelijk werd het geamendeerde voor-
stel met grote meerderheid aangenomen. An-
ders! En GL stemden tegen.  
 

Cultuureducatieplan 
Om uitvoering te geven aan de opdracht om 
aan schoolgaande jongeren aan te bieden 
heeft het college Triade opdracht gegeven een 
plan te ontwikkelen. Er wordt geld vrij gemaakt 
om een  cultuur coördinator aan te stellen. Het 
cultuureducatie en participatievoorstel van Tria-
de werd met instemming door de raad ontvan-
gen. Een positieve ontwikkeling die mraads-
breed steun verwierf.  
 
Ontwikkeling Integrale Kindcentra (IKC) 
Beantwoording van onze technische vragen 
heeft de onduidelijkheid weggenomen hoe  de 
ontwikkeling naar het IKC gaat plaats vinden. 
Raadsbreed was er instemming. 
 

Bestuursrapportage  
Behoudens enkele kritische vragen, vooral 
vanuit de VVD-fractie, had de raad weinig 
woorden nodig om zich  positief over de twee-
de bestuursrapportage uit te laten en volgde 
daarmee het advies van de auditcommissie. 
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  Vernieuwing democratie kan niet zonder aandacht voor politieke cultuur 
 

Dave Ensberg-Kleijkers  26 juni 2019  
 

'Ja, dit klinkt wellicht soft. En dat is ook precies de bedoeling' 

 

Het kabinet heeft vandaag bij monde van minister 
Ollongren op de aanbevelingen van de staatscom-
missie-Remkes gereageerd. “Democratie is niet 
vanzelfsprekend en behoeft onderhoud”, betoogt 
de minister van Binnenlandse Zaken en vicepre-
mier in de Volkskrant. Dat noodzakelijk onderhoud 
heeft primair het karakter van aanpassing van de 
structuur en spelregels van onze democratie en 
nationale politiek. Het belangrijker maken van de 
voorkeurstem, invoering van een nieuwe Wet op de 
politieke partijen en het eenmaal in de zes jaar la-
ten kiezen van de Eerste Kamer zijn de belangrijk-
ste voorbeelden. Maar zoals elke veranderkundige weet, kan verandering pas écht effectief en 
duurzaam zijn als structuuroplossingen hand-in-hand gaan met cultuurinterventies. En dat mis ik: 
voorstellen om de politieke cultuur te verbeteren. 

 

Afrekencultuur 
Drie jaar geleden vond in Zeist het eerste 
‘Festival Inclusieve Politieke Cultuur’ plaats. Sa-
men met enkele geestverwanten, verenigd in 
‘Daarom Doen Wij Dit’, organiseerden we dit 
festival als podium voor een dialoog tussen Ne-
derlanders met zorgen over onze democratie. 
De hedendaagse politieke cultuur valt te type-
ren als een vrij masculiene cultuur, gericht op 
macht, zelfprofilering en het uitvergroten van 
politieke tegenstellingen. Een meer inclusieve 
politieke cultuur kent meer ruimte voor vertrou-
wen, saamhorigheid, het overbruggen van poli-
tieke tegenstellingen en het ruimte bieden voor 
gemaakte fouten. Politiek is namelijk mensen-
werk en mensen maken fouten, maar in een 
harde afrekencultuur is er geen ruimte om fou-
ten te maken. Daarmee is er ook geen ruimte 
van gemaakte fouten te leren. Ook schrikt deze 
cultuur potentiële politici af. ‘Daar wil ik niet bij 
horen’, is een veelgehoord kritiekpunt richting 
gemeenteraden of Tweede Kamer. 
In een ideale politieke omgeving is er dus ruim-

te voor kwetsbaarheid, zachtheid en vergeving. 

Zelfprofilering maakt plaats voor zelfreflectie. 

Debat voor dialoog. Wantrouwen voor vertrou-

wen. Polariseren voor verbinden. Anoniem lek-

ken voor transparantie. Pragmatisch gezag voor 

waardengedreven leiderschap. Dat zijn wezen-

lijke elementen van een politieke cultuur die bij-

dragen aan een vitale democratie. En daarover 

dus helaas geen enkel woord in het interview 

van minister Ollongren. 

Ontoereikend 
Ja, onze democratie verdient zeker onderhoud 
en is allesbehalve vanzelfsprekend. En daar-
mee zijn de voorstellen van het kabinet dan ook 
niet onzinnig. Ze zijn echter wel ontoereikend 
om te komen tot de daadwerkelijke gewenste 
verandering. Het creëren van een andere poli-
tieke cultuur gaat echter niet vanzelf en kan ook 
niet via een wetswijziging ontstaan. Wat ik on-
der andere van het festival uit 2016 heb ge-
leerd, is dat het veranderen van menselijk ge-
drag in de politieke arena veel experimenteer-
werk vraagt. Proberen, fouten maken, leren, 
verbeteren en opnieuw proberen. Experimente-
ren met bijvoorbeeld een antagonistisch ge-
sprek; een goed gesprek tussen politieke tegen-
standers, bedoeld om elkaar beter te begrijpen 
en je in de ander te verplaatsen. Maar ook het 
bij de vorming van college- of raadsprogram-
ma’s diepgaand onderzoeken van gedeelde 
waarden. En het hervinden van je eigen mense-
lijke intuïtie en vandaaruit je politieke collega als 
medemens in plaats van als politicus benade-
ren. Het periodiek evalueren van het eigen han-
delen als Kamercommissie; na een flink debat 
aan je collega-politicus vragen: ‘wat hebben we 
vandaag samen bereikt voor Nederland en wat 
heeft dit debat met jou als mens gedaan?’ 
Ja, dit klinkt wellicht soft. En dat is ook precies 

de bedoeling. Ik heb het helemaal gehad met 

wat sommigen de ‘verruwing en verharding’ van 

de politiek en de politieke omgangsvormen noe 

> 
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men. Voor mij is het de hoogste tijd voor een 

ander soort politieke cultuur als drager voor 

vernieuwing van onze democratie als geheel. 

Ik hoop van harte dat de Tweede Kamer deze 

invalshoek betrekt in haar dialoog met minister 

Ollongren over vernieuwing van onze democra-

tie. 

https://loop.bnnvara.nl 

 

David Samuel Christiaan (Dave) Ensberg-
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zaam als bestuursvoorzitter van Stichting Biez-
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voor specialistisch onderwijs. In 2017 ver-

scheen zijn schrijfdebuut 'Bezielde Bescha-

ving' (Uitgeverij Aspekt). Hij is daarnaast be-

stuursvoorzitter van Kompass, Mensenrechten 

Dichtbij en draagt als vicevoorzitter van het 

Johan Ferrier Fonds bij aan onderwijs- en cul-

tuurprojecten in het land van zijn (voor)ouders; 

Suriname.  

Bert de Vries  26 juni 2019  
Het grote probleem van de huidige democratie 
is het probleem van alle tijden met de heersen-
de macht. Het probleem is de kloof tussen 
machthebbers en burgers. Democratie was be-
doeld om die kloof te versmallen door de macht 
deels afhankelijk te maken van beslissingen 
van de burgers. 
 
Aanvankelijk liep deze reddingspoging spaak 
op de samenstelling van de colleges van 
machthebbers. Vrijwel allen waren afkomstig 
uit de voorheen beslissende elite. Met de af-
braak van die elites veranderde ook de samen-
stelling van de colleges. Er kwam plaats voor 
de gewone man, of voor wie zo werd genoemd. 
 
Maar nu de gewone man aan de touwtjes mag 
trekken, wordt de kloof tussen machthebbers 
en burgers in stand gehouden, of zelfs vergroot 
door een betrekkelijk nieuw verschijnsel, de 
fractiediscipline. De fractiediscipline legt per 
saldo de macht in handen van één persoon, de 
partijleider. 
 
De voorgestelde vernieuwingen hebben dus 
niets te betekenen omdat ze de oorzaken van 
de problemen niet raken. De enkele uitzonde-
ring, de gewone man die zich effectief verzet 
tegen de fractieleider, bijvoorbeeld Pieter Omt-
zigt, is een marginale uitzondering. 
 

https://loop.bnnvara.nl 

openbare fractievergadering 
 

maandag 28 oktober 
aanvang 20.00 uur   

 
locatie: 

Dorpshuis De Oude School 
Populierenlaan 23a 

1766JD  Wieringerwaard 


