NIEUWSBRIEF 100

Lokaal Democratie
Alternatief Anders

april 2020

Colofon
Bestuur

Later dan gepland is hier dan de
honderdste Nieuwsbrief. Door mijn
heupoperatie heb ik het een tijdje
kalm aan moeten doen. Daarbij
kwam dat het politieke leven in de
gemeente door de Corona problematiek stil viel. Het wordt zo goed
mogelijk weer opgepakt met digitaal vergaderen. Daar schuilt wel
een gevaar in. De inbreng van inwoners wordt op afstand gezet.
Hoe worden beeldvormende vergaderingen en inspraakrondes georganiseerd nu je niet meer bij elkaar mag komen? Ook de openbare fractievergaderingen zijn niet
mogelijk.
Daarom ook geen agenda van activiteiten.
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Openbare fractievergaderingen januari en februari
Deze vergaderingen werden gehouden op 20 januari in de Cultuurschuur in Wieringerwerf en 24
februari in dorpshuis De Oude School in Wieringerwaard.
Nieuwjaarsbijeenkomst/10 jaar LADA
Besloten wordt om de gebruikelijke Nieuwjaarsbijeenkomst een bijzonder tintje te geven om
dat LADA tien jaar bestaat.
We willen dit vieren op zaterdag 29 februari
met een etentje bij Werelwonder in ‘t Veld,
waarbij alle leden + aanhang worden uitgenodigd.
Strategische aankopen herstructurering
Wieringerwerf
De auditcommissie adviseert niet tot besluitvorming over te gaan omdat er onvoldoende
inzicht is in te verwachten kosten en opbrengsten. Wij nemen dit advies over.
Verkoop voormalige basisschool De Meerpaal in Anna Paulowna
Het standpunt van LADA is dat het plan van woningbouwvereniging Anna Paulowna om tot
sloop over te gaan om de bouw van dertig appartement in de sociale sector mogelijke te maken, uitgevoerd moet worden.
Motie vuurwerkverbod
GL komt met twee moties waarin de gemeente
gevraagd wordt een vuurwerkverbod in te stellen. Het leidt tot een stevig debat waarin de
vraag gesteld wordt of het wel zin heeft om dat
in te voeren als,je het niet kunt handhaven. De
conclusie is dat alleen een landelijk verbod zinvol is. Niet iedere gemeente apart een eigen
verbod. LADA zal de motie alleen ondertekenen
als er aan toegevoegd wordt dat hij onder aandacht van de regering/minister gebracht wordt.
Zo niet, dan is het oordeel dat de motie sympathiek is maar niet realistisch. Dan zullen we hem
niet steunen. Henk zal het met GL opnemen.

opgenomen in het programma duurzaamheid.
Inwoners zijn niet betrokken bij het opstellen.
Kan volgens college pas als het conceptprogramma klaar is.
Het opstellen van de Regionale Energie Strategie geeft wrijving met Den Helder, aldus wethouder Meskers. Vraag is of het zin heeft om de
RES op te stellen omdat de provincie al een
kaart heeft gepubliceerd waarin heel WestFriesland en de Noordkop aangegeven wordt
als locatie voor wind- en zon. Provinciaal inpassingplan dreigt. De hele procedure is discutabel.
Het leidde tot een inhoudelijke en interessante
onderlinge discussie. Er werden meer vragen
opgeworpen dan er antwoorden kwamen. Probleem is dat we, ook in de raad, deskundigheid
missen om tot goede inzichten te komen. Wat
gaat het klimaatakkoord betekenen? Is dat wel
uitvoerbaar? Hoe gaan we van het gas af? Is
een CO2 neutrale energievoorziening zonder
kernenergie wel mogelijk?
Huisvesting tijdelijke werknemers
Hierin heeft LADA een duidelijk standpunt. Er
kan alleen toestemming geven worden voor locaties die voldoen aan de opgestelde beleidskaders. LADA heeft het standpunt dat de extra
bedden die nodig zijn geplaatst moeten worden
op de bedrijven zelf (max. 40) of aan de randen
van een industrie terrein, zodat het geen extra
verkeer in de kernen oplevert.
De heer F. Meskers spreekt op dit onderwerp in
en brengt de hotelboten in de haven van Oude
Zeug ter sprake. Ons standpunt is en blijft dat
we dit kunnen accepteren gezien de afgelegen
plaats.
Knarrenhofje
Plan Barelds voor een te ontwikkelen knarrenhofje in Lutjewinkel. Leuk plan, ondersteunen
initiatief.

Conceptprogramma Duurzaamheid
Fractieondersteuner Peter Couwenhoven heeft
de beeldvormende vergadering bezocht en doet
verslag.
Slecht bezocht, stuk onvolledig doordat biodiversiteit niet uitgewerkt is. Het deltaplan van de
werkgroep komt eind februari en wordt integraal
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UIT DE FRACTIE
Op de agenda van 23 januari stonden voornamelijk het vaststellen van veel kleine wijzigingen in
bestemmingsplannen, Op 27 februari was de hoofdmoot de vele aanvragen van het college om
een principebesluit te nemen voor vestiging van onderkomens voor arbeidsmigranten waaronder
een nieuwe aanvraag betreffende het Joods Werkdorp. Deze vergadering werd geschorst en op 3
maart hervat met belangrijk punt het geamendeerde programma duurzaamheid. De vergadering
van 26 maart kwam te vervallen door de Corona maatregelen is op 16 april in een digitale vergadering behandeld. Ook 26 april wordt er digitaal vergaderd.
In deze vergaderingen zal LADA niet vertegenwoordigd zijn. Onze fractievoorzitter trekt altijd
voor de paasdagen een weekje naar Frankrijk om daar zijn huisje in de Auvergne klaar te maken
voor het nieuwe seizoen. Hij werd er overvallen door de Corona lock down welke tot 10 mei verlengd werd en kan daardoor Frankrijk niet meer uit.
cipeverzoek te nemen.
Het leverde veel discussie op waarbij voor
de meeste voorstellen
steeds
wisselende
meerderheden waren
te vinden waardoor
slechts twee locaties
werden afgewezen.
LADA stemde alleen in
met het plan om twee
hotelboten in de haven
van Oude Zeug en voor de uitbreiding met
veertig bedden op het bedrijf aan de Valbrugweg in ‘t Veld. Dit valt binnen de vastgestelde
beleidsregels die een uitbreiding naar tachtig
plaatsen op het eigen bedrijf toestaan als deze
werknemers ook daadwerkelijk op het bedrijf te
werk gesteld worden.

Strategische aankopen herstructurering
Wieringerwerf
Na een duidelijke toelichting en motivering van
wethouder Groot ging de hele raad akkoord
met het voorstel dat een reorganisatie van het
winkelgebied aan de terpstraat beoogt.
Verkoop voormalige basisschool De Meerpaal in Anna Paulowna
Na een lange discussie ging een grote meerderheid van de raad akkoord met het voorstel
om de grond te verkopen aan woningbouwvereniging Anna Paulowna voor de realisering van
appartementen in de sociale sector. Een verlies op de grondverkoop werd voor lief genomen.
Motie vuurwerkverbod
Onze aanpassing van de motie werd door GL
geaccepteerd waardoor wij hem mede ondertekende evenals de CU. ER bleek verder geen
steun te waardoor de motie ingetrokken werd.

Verbouwing MFA
Het college vroeg een extra krediet voor de afbouw van de laatste fase van de verbouwing.
Daarmee kunnen de laatste ruimten verhuurbaar gemaakt worden. Voor twee van de drie
ruimten zijn intentieverklaringengetekend.
Daarnaast wordt extra vergaderruimte in de
bestuursvleugel gerealiseerd.
LADA kan zich hier in vinden. Met grote meerderheid ging de raad met voorstel.

Joods Werkdorp
Er lag een gewijzigd voorstel waarin het aantal
bedden naar 240 was teruggebracht. Met veel
omwonenden op de publieke tribune, die zich
niet onbetuigd lieten, volgde een stevige discussie. Opnieuw bleek dat wethouder Meskers
en projectontwikkelaar Karel toezeggingen om
in overleg te gaan met de omwonenden niet
zijn nagekomen. Uiteindelijk wees de raad het
voorstel af. Maar van de baan is het nog niet,
vooral door de opmerking van SHKfractievoorzitter Pancras dat 160 bedden voor
hem acceptabel is. LADA wijst de plek af omdat hij niet voldoet aan de gestelde criteria.

Programma duurzaamheid
De VVD zocht steun voor een amendement
waarin het aanleggen van zonneparken op
agrarische grond niet toegestaan wordt. Alleen
zon op dak wordt in Hollands Kroon de keuze.
Met ons ondertekenden ook SHK, OHK en Anders! het amendement waardoor er een nipte
meerderheid was waardoor het programma
duurzaamheid geamendeerd is vastgesteld.
Het is een in de ogen van de fractie een kader
dat nader ingevuld moet worden. Belangrijk
daarbij moet zijn een betere betrokkenheid van
inwoners.

Huisvesting tijdelijke werknemers
Veel discussie over de voorstellen die allen vallen onder het inmiddels beruchte artikel 6
waardoor het college voorstellen die zij kansrijk
vindt maar die niet aan de opgestelde beleidsregels voldoen, kan voorleggen om er een prinLADAnieuwsbrief 100
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Vorige week riepen we de gemeenteraad van Den Haag op om voor de nieuwe Haagse burgemeester, die op 1 juli moet aantreden, een openbare verkiezing te organiseren. Hier zouden alle
Hagenaars aan kunnen meedoen en niet alleen diegenen met toegang tot de achterkamertjes.
Vooralsnog liep dit vast op onwil van de meeste partijen.

Openbaar solliciteren
Wij roepen sollicitanten voor deze burgemeesterspost op om dit voorbeeld van Blase te volgen. Laat zien dat u een moderne bestuurder
bent die niet bang is voor transparantie en
meer democratie. Als meerdere kandidaten in
het openbaar solliciteren, dan organiseert Meer
Democratie met hen een publieksdebat in Den
Haag. Zodat zij in het openbaar mogen aangeven waarom zij zichzelf geschikt achten voor
deze job. Daarvoor wordt u allen dan uiteraard
van harte uitgenodigd.
Een burgemeestersverkiezing hier en nu: het
kan.

Bert Blase
Echter deze week kregen we belangrijke steun:
Bert Blase, de huidige partijloze burgemeester
van Heerhugowaard en initiatiefnemer van de
democratievernieuwers van Code Oranje,
maakte via de media en een YouTube-video
bekend dat hij als eerste kandidaat ooit, in de
volle openbaarheid solliciteert naar deze burgemeesterspost.
Belangrijke voorwaarde
Zijn motivatie: burgemeestersbenoemingen
moeten weg uit de achterkamers. Geheimzinnigheid over de belangrijke vraag wie de nieuwe burgemeester moet worden, hoort niet in
een democratie. Hij stelde daarbij terecht vast
dat hij hiermee ook voldoet aan een belangrijke
voorwaarde uit de opgestelde profielschets,
namelijk een bestuurder die transparantie hoog
in het vaandel heeft staan.
Algemeen belang gaat voor privébelang.

Burgerraadpleging
We raden de Haagse gemeenteraad aan om
eieren voor haar geld te kiezen en alsnog een
burgerraadpleging over de nieuwe burgemeester te organiseren! De Haagse raad kan dit gewoon doen. De minister benoemt in de praktijk
altijd de kandidaat die door de gemeenteraad
wordt voorgedragen. En de gemeenteraad kan
haar keuze eenvoudig laten afhangen van de
uitkomsten van een raadpleging onder de burgers. Als ze maar wil!

Publiek belang
De huidige geheimhouding rond burgemeestersbenoemingen is vooral bedoeld om de carrières van toppolitici te beschermen. Want als
zij solliciteren maar het uiteindelijk niet worden,
zo luidt de redenering, dan gelden zij als beschadigd. Wij vinden het belachelijk dat dergelijke privébelangen zwaarder wegen dan het
publieke belang van de democratie. Bovendien
blijkt uit vrijwel elke opiniepeiling dat een meerderheid van de Nederlanders de burgemeester
zelf wil kunnen kiezen.

Niesco Dubbelboer
Arjen Nijeboer

Na het verschijnen van dit bericht solliciteerde
een tweede kandidaat openbaar. Richard de
Mos, oud-wethouder en fractieleider van de
grootste partij in Den Haag, Hart voor Den
Haag. Er is een debat op You Tube gehouden
tussen deze twee kandidaten.
redactie

Gevoelige snaar
Dat onze actie en Blase’s sollicitatie een gevoelige snaar raken, blijkt uit de grote hoeveelheid media-aandacht in o.a. NRC Handelsblad,
Trouw, Algemeen Dagblad, TV West, Binnenlands Bestuur (het leidende vakblad voor bestuurders), Noordhollands Dagblad, Dagblad
van het Noorden en ANP.
Oproep aan alle kandidaten!
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Column: Democraten lijken het volste vertrouwen te
hebben in de lokale democratie
Maar is dat wel terecht? Hebben de raadsleden van Hollands Kroon wel het mandaat van de kiezer?
Vertegenwoordigen ze de kiesgerechtigden in Hollands Kroon? Om met dat laatste te beginnen. Hoe
hoger de opkomst bij lokale verkiezingen, hoe hoger het democratische gehalte van de raad is. Het
opkomstpercentage geeft dan ook een goede indicatie van hoe het is gesteld met de democratie in
Hollands Kroon.
In 2018 vonden de laatste raadsverkiezingen plaats. Het opkomstpercentage was toen 50,6%. Iets
meer dan de helft van alle kiesgerechtigden nam de moeite om te gaan stemmen. De eerste gemeenteraadsverkiezing in Hollands Kroon bracht slechts 40,5% van de kiesgerechtigden op de been.
Een waar dieptepunt dat wijst op de afwijzing van de ’herindeling’. De meerderheid van de burgers
wilde beslist geen Hollands Kroon. Toch is dat op bijzonder ondemocratische wijze doorgedrukt.
Laten we eens nagaan hoe hoog de opkomst in vroeger tijden was. In 1986 bestond Hollands Kroon
nog niet. In de gemeente Anna Paulowna kwam toen 78,1% van de kiezers op. In Barsingerhorn
74,7%. En ook in de andere gemeenten die nu deel uitmaken van Hollands Kroon, kwam een groot
percentage op. In Niedorp 77,5%, op Wieringen 74,3% en in de gemeente Wieringermeer zelfs
81,1%. In de tachtiger jaren voelden burgers zich meer verbonden met hun gemeente en hadden zij
meer contacten met ’hun’ gemeenteraadsleden. Kortom, de raad was toen representatiever dan nu.
De lokale democratie kun je anno 2020 nauwelijks meer representatief noemen.
De partijen die de coalitie vormen, SHK, VVD en CDA, stoelen hun beleid op neoliberale principes.
Dat betekent dat zij alle ruimte geven aan marktwerking op allerlei gebied, zelfs in de zorg. Maar het
betekent ook dat de verschillen in de samenleving toenemen en populistisch getinte partijen meer
aanhang krijgen. Populistische partijen houden niet van de overlegdemocratie. Hoe zal de sociaaldemocratische burgemeester zich voelen nu ze moet meewerken aan neoliberaal beleid?
De inwoners voelen zich niet meer vertegenwoordigd in de raad. Dat zien we bijvoorbeeld bij LADA
dat bij de verkiezingen in 2014 6 zetels behaalde en daarom in de coalitie mocht plaatsnemen, waar
LADA medeverantwoordelijk werd gemaakt voor neoliberaal beleid. Dat vertaalde zich natuurlijk in
zetelaantal bij de verkiezingen in 2018. Teleurgestelde kiezers haakten massaal af. In 2022 zal
LADA waarschijnlijk geheel verdwijnen uit de raad.
De raad steunt helaas al lang niet meer op het mandaat van de kiezer. Dat tonen de lage opkomstcijfers duidelijk aan. De inspreeksessies blijken niet zinvol te zijn en schieten hun doel voorbij. Als vertegenwoordiger van het volk zou je moeten weten wat er gaande is in je gemeente. Daar zou je als
raadslid geen toespraken van burgers voor nodig moeten hebben. Het lijkt er veel op dat inspreekuurtjes als doekjes voor een bloedende lokale democratie gebruikt worden...
Kees Zwaan
www.noordkopcentraal .nl, gepubliceerd: 25-03-2020
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