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UIT DE FRACTIE

In de digitale vergadering van 28 mei was LADA weer vertegenwoordigt nu
Henk van Gameren de Franse lock down is ontvlucht. Het beleid schulddienstverlening en de meerjaren grondexploitatie vond goedkeuring in de
raad. Alleen discussie ontstond er rond de aanpassing van de omgevingsvisie. De kredieten voor de brede scholen in Hippolytushoef en Slootdorp
werden goedgekeurd waardoor er eindelijk met de bouw begonnen kan
worden.
De ervaringen met het digitaal vergaderen worden door ons niet als positief ervaren. Het is een lapmiddel. Het directe debat wordt gemist. Er wordt
door de griffie onderzocht of het mogelijk is nu de regels versoepelen om weer in de raadszaal
te vergaderen. Het moet toch mogelijk zijn om dit te verwezenlijken met inachtname van de 1½
meter afstand.
sluitvorming. Verandert niets aan het beleid of
aan de regels.
Over één punt ontspon zich een stevige discussie, De inpassing van het onlangs aangenomen amendement betreffende ‘zon op dak’
zorgde voor een stevige clash binnen de coalitie. Bij monde van fractievoorzitter Sjaak Vriend
kwam het CDA, mede indiener van het bewuste amendement, met een nieuw amendement.
Dit moest mogelijk maken dat er toestemming
kwam om in de Oostpolder een zonneweide
toe te staan omdat daarvoor al ver gevorderde
plannen waren besproken met gemeente en
provincie. Hij kreeg daarbij geen steun. Het
leidde tot een heftige woordenwisseling met
Erik Annaert (VVD) en Jip Pankras (SHK). Ook
onze fractievoorzitter kreeg er van langs door
Vriend, die zijn nederlaag moeilijk kon verkroppen.
De omgevingsvisie werd conform de wijzigingsvoorstellen vastgesteld.

Huisvesting arbeidsmigranten
LADA heeft een duidelijk standpunt over het
huisvesten van arbeidsmigranten.
Leidend zijn de Beleidsregels logiesfuncties
tijdelijke medewerkers Hollands Kroon welke
door de raad zijn vastgesteld op 8 oktober
2019. Voldoen aanvragen aan de daarin vastgelegde criteria dan zal LADA toestemming
verlenen.
Een van de voorwaarden is dat het aantal te
huisvesten medewerkers niet groter is dan
10% van het aantal inwoners van de nabij gelegen kern. De locaties van het Joods Werkdorp
nabij Nieuwesluis en Moerbeek 6 voldoen daar
niet aan waardoor wij tegen de voorstellen gestemd zouden hebben.
In de digitale raadsvergadering van 23 april
stonden deze locaties op de agenda en werden
met grote meerderheid aangenomen. Odat de
afwezigheid van LADA geen invloed op de uitkomst heeft gehad.
GL diende een motie in bij de behandeling van
het Joods Werkdorp waarin het college werd
verzocht
1.
Te onderzoeken of en hoe initiatiefnemer
Karel BV binnen het reguliere gemeentebeleid elders in Hollands Kroon grootschalige logiesaccommodaties kan realiseren.
2.
Met alle betrokken partijen, inclusief de
stichting behoud Joods Werkdorp, te bespreken hoe een bestemming als herinneringscentrum voor het rijksmonument
Joods Werkdorp (terrein en gebouw) kan
worden gerealiseerd.
LADA had deze motie mede willen indienen
maar door de afwezigheid van Henk was dit
niet mogelijk. Er was alleen steun van Anders!

Motie opvang kinderen uit vluchtelingenkampen
PvdA, GL, D66 enCU dienden een motie waarin het college verzocht wordt een brief te sturen
naar het kabinet waarbij er op aangedrongen
wordt om de in EU-verband gemaakte afspraken over opvang van deze kinderen na te komen. In de brief geeft de gemeente aan opvang en huisvesting van deze kinderen in Hollands Kroon te faciliteren. Wij hebben deze motie gesteund. Er w2as een meerderheid in de
raad die de motie steunde.

Aanpassen Omgevingsvisie
De omgevingsvisie wordt aangepast om hem in
overeenstemming te brengen met recente beLADAnieuwsbrief 101
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Lada-raadslid in Franse lockdown
kan even niet mee vergaderen
Lidia Jaspers
l.jasper@mediahuis.nl
———————————

Anna Paulowna
Omdat fractievoorzitter Henk
van Gameren in lockdown
zit in Frankrijk, is de lokale
politieke partij Lada nu even
niet vertegenwoordigd in de
gemeenteraad van Hollands
Kroon. Lada heeft een zetel in
de raad.
„Ik hoop op 11 mei terug te
kunnen reizen, wanneer het
weer mag", zegt de voorman
vanaf zijn adres in de Bourbonnaise.
„Mocht de grens tussen België en Frankrijk dan nog
dicht zijn, dan probeer ik het
via Luxemburg en Duitsland."
Van
Gameren
reisde 10
maart af van Wieringerwaard
naar zijn recreatiewoning in
het midden van Frankrijk. De
woning is al vijftien jaar zijn
tweede thuis. Elk voorjaar is
het een vast tripje. Even kijken
of de dakpannen nog op de
juiste plek liggen, want het
kan in het gebied 's winters
flink stormen.
Door de lockdown zit Van Gameren inmiddels anderhalve
maandvast in Frankrijk. Met
zijn bruine labrador Pinky als
enig gezelschap. „Ik koos
een rustige raadsperiode uit
voor deze reis", zegt hij. „
Zonder raadsvergaderingen.
Daarom liet ik mijn iPad thuis.
Je moet niet met teveel dingen gaan slepen. Wist ik veel
dat het deze richting op zou
gaan."
Chatten
Hij kan weliswaar onbeperkt
bellen met zijn mobiel, maar
beschikt over een beperkte
databundel. Waardoor hij het
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de laatste vier dagen van
maart zonder internet moest
stellen. Hij gebruikt zijn mb's
voornamelijk om op de hoogte
te blijven van het nieuws. „
Chatten via een programma
als Microsoft Teams is
voor mij onmogelijk op dit
moment. Dat geldt voor alles
dat te veel data kost. Bovendien: ik heb een schermpje
van - wat is het? - zes bij zes
tot mijn beschikking. Terugkijken is lastig, laat staan deelnemen. Ik heb hier bovendien
niet de mogelijkheid om mijn
abonnement te verhogen."
Hij zegt te doen wat mogelijk
is. „Ik onderhoud contact met
andere raadsleden en Peter
Couwenhoven van Lada. Achter de schermen ben ik voor
zover mogelijk politiek actief.
Probleem is dat Peter nu ook
even uitgeschakeld is, vanwege een operatie. Ik denk
niet dat mijn stem veel uitgemaakt zou hebben in de onderwerpen
die
afgelopen
maand zijn behandeld. Gevoelige onderwerpen zou je
eigenlijk in deze tijd moeten
doorschuiven.
Vergaderen
via de computer is heel afstandelijk;
je mist de lichaamstaai. Je loopt niet gemakkelijk naar iemand toe
om even wat voor te leggen."
Vervangen
Een raadslid kan alleen in geval van langdurige ziekte of
zwangerschap vervangen
worden, zo laat raadscommunicatieadviseur
Suzanne
Bakker weten.
„De afwezigheid van Henk
van Gameren heeft geen gevolgen, omdat wij hem binnenkort weer verwachten. De
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Met schermpje
van zes bij zes en
een beperkte
databumdel,
besluit Lada niet
mee in raad
Hollands Kroon
—————————————–
laatste keer dat een raadslid
voor langere tijd afwezig
was, verbleef Daan Pruimboom in het buitenland."
De plek van Van Gameren
kan niet opgevuld worden. „Dit
is alleen mogelijk bij langdurige ziekte of een zwangerschap. Bij beeldvormende
vergaderingen
kunnen
raadsleden zich laten vervangen door fractieondersteuners. Dat is niet mogelijk bij
een raadsvergadering."
Het moet Van Gameren vergeven worden. „Ik ben
al
meer dan tien jaar in de gemeenteraad actief. Dit is de
eerste keer dat ik afwezig
ben. Vanwege uitzonderlijke
omstandig- heden ook nog."
Begraafplaats
Inmiddels voelt hij zich behoorlijk opgesloten. „Ik heb
vanaf mijn huis uitzicht op de
begraafplaats en met regelmaat zie ik daar een plechtigheid. De lockdown hier is een
paardenmiddel. Als ik hier
naar buiten wil, moet ik een
ingevuld formulier bij me
hebben, waarom ik op pad
ben. Als je die niet kunt tonen of
geen geldige reden hebt, krijg
je een forse boete. Een bevriend raadslid uit de buurt
heeft me een stapeltje gegejuni 2020

ven, omdat ik geen printer
heb. Op een gegeven moment
raakte ik door die papieren
heen, dus daar ben ik maar
creatief mee omgegaan. Dus
de data van de formulieren
veranderd; van een één een
vier maken bijvoorbeeld."
Schager Courant, 30-04-2020

Bert Blase wordt geen burgemeester Den Haag
Peter Schat
————————————————————
Den Haag Bert Blase, nu waarnemend burgemeester van Heerhugowaard, gaat die
functie niet bekleden in Den Haag. Commissaris van de Koning Jaap Smit wees hem af
na de eerste ronde sollicitatiegesprekken.
Blase solliciteerde in openbaarheid middels
een video op Youtube. Het Haagse raadslid
Richard de Mos, die zijn sollicitatie eveneens
openbaar maakte, is ook afgevallen. Volgens
beide sollicitanten in een gezamenlijke verklaring, liet Smit hen buiten de boot vallen omdat
hij 'verklaard tegenstander van openbaar solliciteren' zou zijn. Op een Haagse lokale zender
noemde Smit eerder de gang van zaken '
opvallend in deze tijd'. „De ene burgemeester
kondigt haar vertrek aan via Instagram en de
ander toont zijn belangstelling via Youtube." Hij
had de indruk dat Blase met zijn videobood-
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schap 'een statement' wilde maken, wat 'ook
een beetje bij deze tijd past'.
Blase, boegbeeld van de politieke beweging
Code Oranje, wilde dat inderdaad, zo blijkt uit
zijn reactie: „Natuurlijk was ik hiervoor gewaarschuwd. Dat de commissaris zoveel onzichtbare en ongecontroleerde macht heeft, is echt
niet meer van deze tijd. Ik blijf mij daarom inzetten voor openbaarheid." In de gezamenlijke
verklaring schrijven De Mos en Blase: „Zonder
openbaarheid en zonder verantwoording wijst
de commissaris kandidaten af die het hem lastig maken. Niemand heeft zicht op dit proces.
Smit laat weten dat zoals in alle gemeenten de
wettelijke sollicitatieprocedure is gevolgd en
dat hij zich verder houdt aan de geheimhoudingsplicht.
Noordhollands Dagblad
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