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Verslag openbare fractievergadering 
 
Op de fractievergadering van 28 oktober in de Oude School in Wieringerwaard zorgden de 
agendapunten voor de twee raadsvergaderingen nauwelijks voor discussie. Bij de griffie is een 
raadsadviseur aangesteld. Suzanne Bakker had toegezegd langs te komen om een toelichting op 
haar werk te geven. Helaas bleef zij zonder enig bericht weg. 

Renovatie en constructie haven Den Oever 
Er wordt een budget van € 2,2 miljoen gevraagd 
voor de laatste fase van de renovatie. Wat de 
fractie betreft is dit een hamerstuk. 
 
Overdracht binnenzwembaden 
De HOZE-groep kan zich vinden in het college 
voorstel wat gezien wordt als een goede basis 
om van start te gaan met verzelfstandiging door 
de vier binnenbaden over te dragen aan vier 
stichtingen waarmee ieder bad zijn identiteit kan 
behouden. HOZE wordt het overleg orgaan van 
die stichtingen. De heer Van Essen (HOZE) 
geeft een korte uitleg en beantwoordt vragen. 
Alles is duidelijk. Ook dit is voor de fractie een 
hamerstuk.  
 
Startnotitie Regionale Energie Strategie 
Noord-Holland Noord 
Uit het nog te ondertekenen klimaatakkoord 
vloeit de opdracht voort tot het opstellen van 
deze startnotitie. Hierin worden het proces en 
de leidende principes beschreven waaraan vol-
daan moet worden. Wat moeten we hier mee? 
Het is onduidelijk wat het Rijk wil. Laat eerst 
duidelijk worden waaraan gedacht wordt  De 
vergadering heeft er geen duidelijk oordeel 
over, is kritisch.  
 
Rapport Toetsingskamer Partners in Beheer 
De Toetsingskamer heeft op verzoek van de 
raad onderzoek laten doen naar de doelmatig-

heid en doeltreffendheid van het programma. Er 
zijn 200 initiatieven gerealiseerd, Het rapport is 
kritisch. De bekendheid onder de inwoners van 
het programma en Kernbeheer is klein. Com-
municatie krijgt op alle fronten een onvoldoen-
de. De gemeente communiceert niet goed. De 
FIXI-app waarmee meldingen over de openbare 
ruimte kunnen worden doorgegeven is storings-
gevoelig. Communiceren met de inwoners blijft 
voor Hollands Kroon een onvoldoende scoren. 
Dit zal tijdens de algemene beschouwing bij de 
begrotingsbehandeling benoemd worden. 
 
Bouwplannen De Zwerm in Winkel 
In plan Bosstraat heeft iedereen een brief van 
de gemeente gekregen om mee te denken over 
bouwplannen op het terrein van De Zwerm. Er 
is ruimte voor 18 vrijstaande huizen. De heer 
Van Essen geeft een uiteenzetting van de stand 
van zaken. Plannen worden door een jury be-
oordeelt waarvan ook de heer Van Essen deel 
uit maakt. 
 
Begroting 2020 
De begroting wordt in een aparte vergadering 
op 7 november behandeld. Er zijn wat ons be-
treft weinig vragen en de fractie kan er mee in-
stemmen.  Tijdens de algemene beschouwing 
bij de begrotingsbehandeling zal de falende 
communicatie met de inwoners benoemd wor-
den.  
 

openbare fractievergadering 
 

dinsdag 19 november 
aanvang 20.00 uur   

 
locatie: 

mfc de Doorbraak 
Bollenstraatb 66 

1773AK Kreileroord 
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Twee raadsvergaderingen, 31 oktober en 7 november. De laatste was helemaal op de begroting 
gericht. Eerste blonk niet uit in duidelijkheid. De raad verloor zich te vaak in oeverloze debatten 
waarbij de hoofdlijnen uit het oog verloren werden. Kort en bondig debatteren is deze raad niet 
gegeven. Een weinig verheffende vergadering werd veel te laat afgesloten.  
Voorafgaand aan de vergadering op 31 oktober verwees burgemeester Rian van Dam in een ge-
voelige verklaring naar de gebeurtenissen rond het Joodse gezin in Hippolytushoef. Aan het eind 
van de vergadering nam de raad een door alle fracties ingediende motie aan, waarin uitgespro-
ken werd elke vorm van discriminatie, haat en groepsbelediging te veroordelen. 

UIT  DE  FRACTIE 

Renovatie en constructie haven Den Oever 
Het college voorstel haalde ongeschonden de 
eindstreep. 
 
Overdracht binnenzwembaden 
Alle fracties spraken waardering uit  richting de 
HOZE-groep voor het verzette werk. Er was 
discussie over de BTW-afdracht en de positie 
van het personeel. Dit naar aanleiding van een 
brief verstuurd door het personeel van de Wirg.
Personeel blijft in dienst van de gemeente en 
wordt op basis van detachering aan de stichtin-
gen verhuurd, zoals  duidelijk in het voorstel.
verwoord is. 
De overdracht van de vier baden vindt op 1 ja-
nuari 2020 plaats aan de vier stichtingen die 
het beheer overnemen.  
 
Startnotitie Regionale Energie Strategie 
Noord-Holland Noord 
Dit punt bracht een stevig discussie. Inzet was 
een amendement van de VVD, mede inge-
diend door SHK, OHK, Anders! en LADA. Deze 
fracties hebben moeite om zich achter de op te 
stellen startnotitie te scharen. Deze wordt op-
gesteld in de regio Noord-Holland Noord en 
aan de individuele gemeenteraden aangebo-
den om er me in te stemmen. Dat gaat deze 
fracties te ver omdat zij vinden dat er onvol-
doende maatschappelijk draagvlak is. Met het 
amendement wordt uitgesproken dat de raad 
kennis neemt van de startnotitie. In de toelich-
ting wordt een motivatie gegeven: 
Kennis nemen van wil niet zeggen dat wij on-
welwillend tegenover de energietransitie  
staan. Alleen deze startnotitie met de daarin 
beschreven leidende principes is simpelweg te 
onevenwichtig. De startnotitie suggereert een 
ongekende hoeveelheid democratische legiti-
meringen die niet aanwezig  zijn. Daarnaast 
worden door het instemmen met deze startnoti-
tie en de daarin beschreven leidende principes 
innovatieve vormen van duurzame energie-
opwek die nog niet geacht te zijn bewezen uit-
gesloten.  
Het amendement  werd aangenomen 

 
Rapport Toetsings-
kamer Partners in 
Beheer 
Met een kritische 
noot uit de voltallige 
raad wat betreft de 
gebrekkige communi-
catie en het actief 
betrekken van inwo-
ners werd het rapport 
aanvaard. 
 
Begroting  
De begroting vond 
brede instemming en werd door alle fracties 
aanvaard. Wel was er kritiek op het uitrekken 
van een ton voor een feest in Den Oever ter 
afsluiting van de werken van Waddenpoort. 
Kan het niet wat minder? Door negen van de 
tien fracties, alleen het CDA ontbrak, werd een 
motie ingediend waarin het college opgeroepen 
wordt om samen met de grifiie tot een integraal 
voorstel te komen waarin communicatie en ver-
beteren van betrokkenheid van onze inwoners 
met de gemeente centraal staat. Hiermee werd 
een raadsbrede onvrede uitgesproken over het 
nog steeds niet goed functioneren van de com-
municatie. In de begroting is hiervoor een be-
drag van € 35.000 uitgetrokken met motivering: 
voor het verbeteren van de communicatie, het 
aanpassen van de website en het verbeteren 
van de betrokkenheid van onze inwoners. 
Met een stemverklaring stemde het CDA ook 
voor de motie die dus raadsbreed aangenomen 
werd. Of het resultaat oplevert dient afgewacht 
te worden.  
 
Op de volgende pagina vindt u de beschou-
wing door onze fractievoorzitter uitgesproken.  
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Beschouwing programmabegroting 2020. 
 
Allereerst dank voor een goed leesbare programmabegroting 2020. 
De algemene uitkomst van deze programmabegroting is dat er een structureel sluitend concept 
begroting ligt. De begroting voor 2020 sluit dan ook af met een positief saldo van 1,1 miljoen euro. 
Voor wat betreft de beide aanbevelingen, gedaan door de auditcommissie, daar schaart LADA 
zich dan ook volledig achter. 
Voor dat ik inhoudelijk op de diverse programma’s in ga, ben ik verheugd te lezen dat volgend 
jaar een nieuw programma duurzaamheid wordt opgepakt. Wat LADA betreft wel wat laat, want 
bij het bespreken van het coalitieakkoord vonden wij de ambities, op het gebied van duurzaam-
heid, van deze coalitie wel heel erg mager. 
De energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en de nodige verbetering van onze bio-
diversiteit, gaat ook Hollands Kroon niet voorbij. Wij zijn dan ook benieuwd  welke ambities deze 
gemeente volgend jaar gaat presenteren. 
 

En dan nu de inhoudelijke  aandachtspunten 
die wij willen hebben op de diverse program-
ma’s voor de begroting van 2020: 
 
Programma Bedrijvigheid 
Wat ons op viel aan het stukje beleidsregels 
tijdelijke medewerkers is dat het goed is om 
te lezen dat er gekozen gaat worden voor 
grootschalige huisvesting van goede kwali-
teit. Echter er wordt een koppeling gemaakt 
naar een goede landschappelijke inpassing. 
En dat laatste is in dit geval niet relevant, om-
dat wij vinden dat het gaat om in eerste in-
stantie om kwalitatief goede grootschalige 
huisvesting bij voorkeur op of vlak nabij be-
drijventerreinen. 
 
Programma Dienstverlening 
Cluster Bestuur/en  Organisatie 
De dienstverlening aan onze inwoners is nog 
niet op orde. Naast de niet altijd optimaal 
werkende Fixi-app, kunnen inwoners ook 
vaak slecht digitaal informatie vergaren op 
onze website. De website van onze gemeen-
te moet gewoon optimaal functioneren. Te 
beginnen bij de zoekfunctie. Immers naast 
het wegvallen van enkele lokale weekbladen 
is het ook niet altijd makkelijk om even een 
ambtenaar te spreken over een willekeurig 
onderwerp. Daar waar grotendeels digitaal 
wordt ingezet, daar moet alles dan ook opti-
maal functioneren. Dan nog moeten wij oog 
hebben voor inwoners die laag geletterd zijn 
of minder mobiel. Gelukkig worden er een 
aantal verbeter trajecten ingezet. 
Omdat de communicatie beter moet, dienen 
wij met andere partijen hier een motie in 
(verwoord door de VVD). 
  

Programma Leefbaarheid   
Cluster Omgevingskwaliteit 
Jammer is het dat de herijking van de Woon-
visie nog niet meegenomen is in de plannen 
voor volgend jaar. LADA maakt zich zorgen 
over de oplopende wachtlijsten van woning-
zoekenden en vooral voor de doelgroep jon-
geren. Het afgelopen jaar is er veel aandacht 
geweest voor arbeidsmigranten. De oneven-
wichtige samenstelling van onze bevolking 
maakt dat we vooral moeten inzetten om het 
mogelijk te maken dat onze jongeren hier 
graag willen blijven wonen.  
De opgave die wij  hebben om zorg te leve-
ren, hangt niet alleen af van geld/financiën, 
maar ook van de handjes die nodig zijn. De 
demografische onevenwichtigheid tussen 
jong en oud noopt ons om  vooral in te zetten 
op het huisvesten van jongeren in zowel be-
taalbare huur- als koopwoningen. Noodzake-
lijk om een betere balans te verkrijgen.  
 
Programma Leefbaarheid  
Cluster Veiligheid 
Tevreden zijn we met de voorgestelde aan-
pak om overlast tegen te gaan. En inderdaad, 
er schuilt  achter overlast vaak een zorg-
vraag. Op dit moment zien wij een toename 
van problematische woonoverlast. Wij hopen 
dat een sluitende aanpak tot oplossingen zal 
leiden. 
 
Programma Vitaliteit 
Cluster Bestaanszekerheid. 
Wij zien dat een flink deel van onze inwoners 
het lastig hebben om financieel de eindjes 
aan elkaar te knopen. Betaalbaarheidsonder-
zoeken tonen dit aan ( lokale onderzoeken en 
het die van het Nibud).                                  > 
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Speciaal vragen wij aandacht voor ouderen. 
Voor velen geldt dat hun pensioen niet geïn-
dexeerd wordt, en zelfs kortingen liggen op de 
loer. Hoewel de Schuldhulp op niveau blijft en 
ondersteuning geborgd is, willen we aandacht 
voor de woonlasten van inwoners, die lastig of 
nauwelijks rond kunnen komen. Het is voor 
hen praktisch onmogelijk om naar een goed-
kopere of kleinere woning te verhuizen om 
mogelijk zo weer financieel op adem te ko-
men. 
Tevreden zijn we ook met het uitgangspunt 
dat geen scholier zonder startkwalificatie van 
school gaat. 
Echter, wij maken ons zorgen. Wij constateren 
een toename van jongeren die geen onderwijs 
ontvangen en vaak ook zonder startkwalifica-

tie van school gaan. 
Een sluitend vangnet voor jongeren, in het bij-
zonder  zij die speciaal onderwijs volgen, is 
een must! Wij zijn dan ook benieuwd hoe dit 
sluitende proces verder vorm  krijgt. 
 
Cluster Kunst en Cultuur 
Vragen hebben wij ook over het beleid met 
betrekking tot kunst en cultuur. 
“Het borgen van de brede culturele identiteit” 
lezen we. 
Het is uitsluitend cultuur wat de klok slaat.  
Kunst komt geheel niet aan bod. En dat terwijl 
Nederland beroemd is om zijn kunst, industrië-
le vormgeving en architectuur. 
Aandacht hiervoor! 
 

Democratische vernieuwing. Niet nog eens 50 jaar wachten. 

door Mark Storm 

 
 
Rijswijk, Nederland, Europa en, zoals we hebben gezien ook in 
de Verenigde Staten. Mijn eigen partij, D66, vindt haar oorsprong 
in diezelfde onvrede. Hans van Mierlo zei al in 1966, ongetwijfeld 
lopend langs een Amsterdamse gracht, dat ons bestel ziek en 
moe is. Een diagnose die vijftig jaar later onverminderd actueel 
is, en waaraan D66 weinig aan heeft kunnen veranderen. Sterker 
nog, ook wij zijn inmiddels onderdeel van datzelfde zieke en ver-
moeide bestel dat in het diepst van haar voegen piept en kraakt. 
Vijftig jaar D66, bepaald geen reden voor een groot feest, lijkt 
me.  

Democratie anders doen 
Ook in Rijswijk piept en kraakt het. Misschien 
niet zo erg als landelijk of in Europa, maar ook 
de manier waarop we lokaal aan democratie 
‘doen’ is aan verandering toe. Vasthouden aan 
de negentiende eeuwse structuur van Thorbec-
ke met rijk, provincies en gemeenten, en met 
duidelijk afgebakende rollen en verantwoorde-
lijkheden (en met een plek op afstand voor ‘de 
burger’) past niet meer bij de complexiteit van 
de wereld van vandaag en exponentiële snel-
heid van verandering. Maar het past evenmin 
bij de plek die de ‘burger’ voor zichzelf ziet. En 
die plek is al lang niet meer op afstand maar in 
het centrum. 
 
Meer overlaten aan inwoners 
En in Rijswijk dan? Na een paar jaar in de ge-
meenteraad ben ik er nog meer dan voorheen 
van overtuigd dat we veel meer aan inwoners 
zelf kunnen en moeten overlaten. We leggen 
nu al grote verantwoordelijkheid bij hen neer, 

soms omdat we daartoe worden ‘gedwongen’ 
door de landelijke politiek. Maar voor het dele-
geren van bestuurlijke verantwoordelijkheid zijn 
we huiverig. Waarom eigenlijk? Waarom zou-
den mensen niet zelf en met elkaar kunnen be-
palen wat goed is voor hun straat of de wijk 
waarin de wonen? Uiteindelijk zijn de leden van 
de gemeenteraad ook maar 29 willekeurige 
mensen die ooit hebben besloten lid te worden 
van een politieke partij. En los daarvan, is het 
monopolie dat politieke partijen hebben eigen-
lijk nog wel van deze tijd? 
 
Bovenover ook nodig 
Maar voordat u mij ervan verdenkt dat ik hier 
pleit voor anarchie, niet alles kunnen we aan 
inwoners overlaten. Er zijn nu eenmaal dingen 
die het individuele belang of dat van een straat 
of een wijk overstijgen. Zo is het praktisch als 
fietspaden op elkaar aansluiten, wegen niet 
doodlopen en ons afval op een doeltreffende  

> 
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manier wordt opgehaald. Iedereen snapt dat je 
voor dit soort zaken verder moet kijken dan je                      
eigen belang en dat besluiten hierover ‘boven-
over’ moeten worden genomen (hetgeen overi-
gens niet wil zeggen dat inwoners hierin niets 
te vertellen hebben). En tegelijkertijd zijn er za-
ken en belangen die op hun beurt het gemeen-
telijk niveau overstijgen, zoals in het voorbeeld 
van de MRDH, of zelfs het landsniveau. Denk 
aan de Europese Unie. (Voordat de discussie 
gaat over voor of tegen de Europese Unie, ik 
denk dat we het er allemaal wel over eens zijn 
dat het leven niet stopt voorbij Hazeldonk, en 
dat internationale afspraken en samenwerking 
noodzakelijk zijn en blijven, ongeacht hoe je 
denkt over de Europese Unie.) 
 
BOB houdt burger op afstand 
Dè oplossing heb ik niet, anders dan dat ik vind 
dat we onze democratie opnieuw moeten uit-
vinden en ontwerpen. Niet met ‘de burger’ op 
afstand. En ook niet met wat we nu 
‘burgerparticipatie’ noemen. Dat is toch vooral 
de inwoner die mag ‘meedoen met ons spel’ 
zonder dat er sprake is van gelijkwaardigheid. 
Ik pleit voor andere vormen van democratie 
met nieuwe en meer vloeiende rollen voor in-
woners, politiek en bestuur. Het BOB-model 
waarmee we sinds enige tijd in Rijswijk experi-
menteren sluit daar onvoldoende bij aan. Het is 
slechts een vergadermodel. Door in de beeld-
vormende fase — de eerste ‘B’ van BOB dat 

staat voor beeld-, oordeels- en besluitvor-
ming — in gesprek te gaan met inwoners, or-
ganisaties en belanghebbenden ontstaat bij 
raadsleden een beter en hopelijk ook breder 
beeld van wat er ‘buiten’ leeft. Hoewel belang-
rijk, en ook noodzakelijk, draait het uiteindelijk 
ook in het BOB-model om het raadslid — om 
zijn of haar informatiebehoefte. 
 
Democratische experimenteren 
Anders vergaderen is dus niet de oplossing 
voor het probleem. Was het maar zo eenvou-
dig. Natuurlijk kunnen we rond bepaalde the-
ma’s beeldvormende sessies organiseren, 
maar daarnaast moeten we vooral de slag ma-
ken naar democratische experimenten die niet 
om de raad maar om de inwoners draaien. 
 
Sluit aan bij de trends 
Het is de hoogste tijd voor democratische ver-
andering. Dat was het in 1966 maar we kunnen 
niet nog eens vijftig jaar wachten. Veranderin-
gen niet ingegeven door behoud van de status 
quo, maar door wat er in de wereld gebeurt en 
hoe we naar onszelf zijn gaan kijken, als indivi-
du. Het moet niet een ‘tikkie’ anders maar fun-
damenteel anders. 
 
Mark Storm  was raadslid voor D66 in Rijswijk. In 
2018  nam hij afscheid van de raad. 

 


