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Verslag fractievergadering
Op verzoek van de fractie is de vergadering van 31 augustus in De Meerbaak besloten om met
elkaar ons standpunt te bepalen hoe we verder moeten gaan met het presidium.
Presidium
Hoe gaan we verder met het presidium naar
aanleiding van het gedrag van de coalitie tijdens de laatste raadsvergadering. De vraag of
het zinvol is om nog aan de presidiumvergaderingen deel te nemen stond centraal.
Besloten is om voorlopig pas op de plaats te
maken en alleen heengaan als er voor ons belangrijke punten op de agenda staan.

Recycleplan en uitwerking recycletarief
De VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstelling om in 2020 niet meer dan 100 kg restafval
per inwoner per jaar te produceren is in onze
gemeente niet gehaald. Om deze doelstelling
te kunnen behalen moet er een nieuw recycleplan worden gemaakt. Het recycletarief, als onderdeel van een nieuw recycleplan, is een van
de mogelijkheden om het aantal kg restafval
naar beneden te brengen. In november 2019
heeft de raad in een beeldvormende vergadering vijf modellen gepresenteerd gekregen door
HVC. Om stijgende kosten tegen te gaan wordt
het systeem geadviseerd waarbij het restafval
teruggebracht wordt. De grijze container krijgt
een chip om de hoeveelheid aangeboden restafval te wegen. Voor centraal afvoeren in de
wijk geplaatste containers wordt een pasje verstrekt. Hiervoor wordt betaald waardoor bij
goede scheiding de burger baat heeft door het
dalen van de verwerkingskosten. Met dit systeem zijn in verschillende gemeenten goede
resultaten behaald. Lida vraagt zich af wat de
gevolgen zijn voor de warmtenetten wanneer
HVC minder afval te verbranden krijgt.

Digitaal vergaderen raad
Ondanks dat het de bedoeling was om weer
normaal te gaan vergaderen in de raadszaal is
de vergadering van 3 september weer digitaal
uitgeschreven evenals de beeldvormende vergaderingen. Voor de fractie niet aanvaardbaar.
Hoe gaan we hier mee verder?
Henk verwoordt zijn onvrede met de huidige
gang van zaken. Het gemis aan persoonlijk
contact en debat komt de kwaliteit van de vergadering niet ten goede. Jos komt met de suggestie van hybride vergaderen waarbij raadsleden die om Corana-redenen niet aanwezig willen zijn, vanuit huis via een digitale verbinding
toch aan de vergadering kunnen deelnemen.
Er zal een persbericht uitgaan waarin het
LADA-standpunt om onmiddellijk terug te keren
naar fysiek vergaderen wordt verwoord.

Tweede bestuursrapportage
De fractie kan instemmen met deze rapportage. Wel wordt een kanttekening geplaatst.
Jeugdzorg is zorgelijk. De stijgende kosten zijn
echter een landelijk probleem. Goed inzicht
ontbreekt doordat er geen vergelijkingen met
gelijkwaardige gemeenten zijn. De controlerende taak van de raad van Incluzio is er niet.
Daar moet aangewerkt worden. Onzeker zijn
de kosten die gemaakt worden in het kader van
de Corana-maatregelen.

Besloten vergaderingen
Zoals eerder is besloten is LADA niet aanwezig
bij besloten vergaderingen als de noodzaak om
besloten te vergaderen niet aanwezig is. De
besloten vergadering waarin de Samenwerkings Overeenkomst van de Campus in Wieringerwerf toegelicht werd, is door ons niet bezocht. Voortaan zullen we steeds vragen naar
de reden wanneer een besloten vergadering
wordt belegd.

Agenda Waddengebied 2050
Het bestuurlijk Overleg Waddengebied heeft
ingestemd met de ontwerp-Agenda voor het
Waddengebied 2050. Hierin wordt een duurzame visie gegeven voor de ontwikkelingen in de
hele Waddenzee, van Den Helder tot de Dollard. De ontwerp-Agenda moet gezien worden
als een beleidskader dat zelfbindend is voor de
organisaties, overheden en andere instanties
die deze agenda via een instemmingsverklaring ondertekenen. De insteek is dat de ondertekening in november 2020 plaats vind. De
fractie gaat akkoord met de ontwerp-Agenda.

bestemmingplan Leijerdijk 5
Nieuwe Niedorp
De wijziging houdt in dat er toestemming verleend wordt om voor het aldaar gevestigde
bloembollenbedrijf toestemming te verlenen om
een opslagloods te bouwen aan de overzijde
van zijn bedrijf. Deze komt dan in het open
landschap tussen Nieuwe Niedorp en Verlaat.
Indiener heeft geen overleg met zijn buren gevoerd. Bewoners zijn tegen het voorstel. De
fractie wijst het verzoek af omdat het een grote
aantasting van het open landschap ter plekke
is.
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UIT DE FRACTIE
De raadsagenda van 3 september kende geen grote agenda en werd vlot afgewerkt. Het bestemmingsplan Mientweg 46, waar de fractie mee kon instemmen, werd van de agenda gehaald.
bestemmingplan Leijerdijk 5
Nieuwe Niedorp
Een ruime meerderheid (24 tegen 5) ging akkoord met collegevoorstel waarmee toestemming is gegeven voor de bouw van een opslagloods in het open landschap. LADA, GL, Anders! en Petra Borst (VVD) stemden tegen.

Tweede bestuursrapportage
Na enige discussie
volgde de voltallige
raad het positieve advies van de auditcommissie en stemde met
de berap in.

Recycleplan en uitwerking recycletarief
Een onderwerp dat tot discussie leidde. Uiteindelijk stemde een grote meerderheid (26 tegen
3) voor het collegevoorstel om met een verdere
uitwerking te komen. Alleen OHK stemde tegen.

Agenda Waddengebied 2050
De ontwerp-Agenda
werd met grote meerderheid aangenomen.
Alleen Anders! stemde tegen.
De agenda is te downloaden op
https://www.agendavoorhetwaddengebied2050.nl/

LADA wil van digitaal vergaderen af
LADA is voor een onmiddellijk hervatten van fysiek vergaderen en betreurt
het dat de raadsvergadering van 3 september, aangekondigd als fysiek, toch
weer digitaal zal plaats vinden. Ook de beeldvormende vergaderingen moeten weer fysiek en openbaar plaats vinden. Het digitaal vergaderen is een
noodoplossing geweest. Wat node gemist wordt is het debat en het persoonlijk contact tijdens de vergadering. Als dit niet in de MFA kan dan zijn er alternatieve locaties te vinden waar ruimte is om de Corana-maatregelen in acht
te nemen. Denk aan sporthal Veerburg.
Het volgen van de digitale vergaderingen voor inwoners was geen pretje omdat er regelmatig storingen waren waardoor je naar een zwart scherm zat te
kijken.
Is het onwil dat Hollands Kroon nog niet terugkeert naar fysiek vergaderen?
Op andere plaatsten gebeurt het wel. Onlangs in De Helder een avond waar
Port of Den Helder met omwonenden van de Kooyhaven in gesprek ging. Locatie was de Rabobank op Kooypunt. Een week later de beeldvormende vergadering in Hollands Kroon over hetzelfde onderwerp digitaal. Schagen gaat
ook weer fysiek vergaderen.
LADA respecteert dat er raadsleden zijn die angst hebben om weer fysiek te
vergaderen. Voor hen is een mogelijke oplossing om hybride te vergaderen.
Daarbij kunnen zij die thuis blijven met een digitale verbinding toch deelnemen aan de vergadering.
Persbericht, verstuurd 03-09-2020
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Recycleplan

De koers voor het nieuwe recycleplan sluit goed aan op de (circulaire) ambitie van Hollands
Kroon. Met een nieuw recycleplan willen we zo min mogelijk restafval en zoveel mogelijk materiaalhergebruik realiseren tegen zo laag mogelijke kosten. Dit sluit ook goed aan op de nationale
doelstellingen. In het landelijke VANG-programma (Van Afval Naar Grondstof), is voor 2025 als
doel 30 kilogram restafval per inwoner gesteld. Naast de focus op de circulaire economie leidt dit
tot een sterk accent op kostenbeheersing en het op (hoog) peil houden van het serviceniveau in
de inzameling door het, waar mogelijk, optimaliseren van de dienstverlening. Een inzamelsysteem met prijsprikkel (recycletarief) past hier goed bij.

Kader kostenbeheersing/-verlaging
Goed scheiden is essentieel om de kosten te
beheersen. Zonder beleidswijziging stijgen de
afvalbeheerkosten fors. Vooral de verwerkingskosten stijgen doordat de opbrengsten van oud
papier en textiel sterk dalen. Verder is de afgelopen jaren gebleken dat het restafval steeds
duurder wordt: er zijn hogere verwerkingstarieven en de afvalverbrandingsbelasting is, sinds
de invoering, ook flink gestegen. Deze door het
Rijk bepaalde belasting bedraagt momenteel al
bijna € 32,- per ton brandbaar afval. Actuele
ontwikkeling is de CO2-belasting op afvalverbranding die de Rijksoverheid wil gaan invoeren. Dit leidt op termijn tot een verdere stijging
van de verwerkingstarieven voor restafval en
daarmee van de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Om de afvalkosten beheersbaar te houden, is goed scheiden en een verdere reductie
van de hoeveelheid te verbranden restafval cruciaal. Een financiële prikkel (recycletarief)
draagt hieraan bij.
Kader beloning voor inwoners die goed afval
scheiden
Inwoners krijgen directe invloed op de hoogte
van hun afvalstoffenheffing Met het huidige
vlaktarief, dat in drie categorieën gebaseerd is
op het aantal personen in een huishouden,
wordt de inwoner niet direct beloond voor goed
scheiden. Met het invoeren van een financiële
prikkel(recycletarief) worden inwoners wel direct
beloond. Naast een vast tarief werkt zo’n sysLADAnieuwsbrief 103
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teem met een variabel tarief dat afhankelijk is
van hoeveel restafval een huishouden aanbiedt.
Inwoners die hun afval goed scheiden betalen
een lagere (variabele) heffing. Inwoners die
minder goed (kunnen) scheiden krijgen een hogere rekening, die gelijk is aan het huidige tarief
(exclusief reguliere aanpassingen). Denk bijvoorbeeld ook aan inwoners met kinderen in de
luiers. Zij kunnen tijdelijk minder goed gebruik
maken van het variabele tarief. Om dekking te
behouden voor te maken kosten voor afvalinzameling en -verwerking bestaat doorgaans 80%
van de heffing uit een vast deel en 20% uit een
variabel deel. Inwoners hebben dus invloed op
20% van de afvalstoffenheffing.
Kader service voor afvalscheiding op hoog
en vergelijkbaar niveau bieden
Met de invoering van een recycletarief wordt de
VANG doelstelling bereikt. In 2019 werd in Hollands Kroon 169 kilo per inwoner restafval (fijn
en grof) ingezameld. In vergelijking met veel andere gemeenten een redelijk goede score, maar
nog wel ruimschoots boven de landelijke
VANGdoelstelling voor eind dit jaar (75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per
jaar). Met een nieuw recycleplan inclusief het
recycletarief kan deze doelstelling wel worden
gehaald. Landelijke ervaringen maken dit duidelijk. Bijna 100% van de gemeenten die nu onder
de 100 kg restafval per inwoner zitten, werkt
met een financiële prikkel.
>
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Kader gemeentelijke prestatie in afvalbeheer de komende vijf jaar verbeteren
Met een nieuw recycleplan verbeteren de prestaties in het afvalbeheer. Vanaf 2023 werpt het
recycletarief haar vruchten af.
Het recycletarief houdt in dat er verschillende
tarieven zijn voor afvalstoffenheffing. Voor restafval kan per huishouden met een chip in de
minicontainer of met een pasje voor de toegangscontrole op een ondergrondse container,
geregistreerd worden hoe vaak een huishouden restafval aanbiedt. Er wordt dan per aanbieding betaald. De afvalstoffenheffing bestaat
dan uit een vast en variabel deel, net als bij
nutsvoorzieningen als gas, elektra en water.

Het recycletarief-systeem is een bewezen
en in de praktijk beproeft systeem
Veel gemeenten maken al gebruik van een financiële prikkel in de afvalinzameling en het
aantal gemeenten dat dit doet (nu al meer dan
de helft van de gemeenten in Nederland) groeit
nog steeds. Er is dus al veel ervaring opgedaan met het recycletarief-systeem. De effecten zijn
aantoonbaar. Gemeenten met een recycletarief-systeem hebben gemiddeld lagere afvalbeheerkosten en betere milieuresultaten.
Ook is er veel praktijkervaring opgedaan met
aanvullende maatregelen om neveneffecten als
ontwijkgedrag en vervuiling van grondstoffen
tegen te gaan.

openbare fractievergadering
maandag 28 september
aanvang 20.00 uur
locatie:
Cultuurhuis dfe Kolk
Weereweg
Lutjewinkel
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Het referendum zal er komen
De democratie gedijt niet op angst, maar is gebouwd op vertrouwen
Door: Ronald van Raak , 28 augustus 2020

Dinsdag 1 september gaat de Kamer direct aan de slag met de behandeling
van de referendumwet. Die avond zal ik plaatsnemen in ‘vak K’ om deze wet te
verdedigen. Dat referendum, dat hebben we nou toch wel gehad, hoor ik sommigen van u denken. Nee, de discussie over het referendum is juist in volle gang en de vooruitzichten voor deze wet zijn goed. In 2017 heb ik in de Kamer al eens een wet voor een referendum
verdedigd, maar die was destijds kansloos. Drie jaar later is de situatie heel anders. In steeds
meer partijen groeit de steun voor een bindend correctief referendum. In alle stilte lijkt zich een
revolutie te voltrekken. 35 jaar discussie over het referendum lijkt eindelijk tot iets moois te leiden.
Dinsdagavond begint om 19:00u het debat, dan gaan alle partij hun vragen stellen die ik later deze maand zal beantwoorden. Hopelijk kunnen we deze maand nog stemmen.
U kiest de Tweede Kamerleden om in uw naam debatten te voeren, de regering te controleren en
wetten goed te keuren. Dat is de kern van onze ‘vertegenwoordigde’ democratie. Het correctief
referendum is een ‘directe’ vorm van inspraak, waarbij mensen zélf
‘De vorige keer ging het
een uitspraak doen, los van het parlement. Lange tijd hoorde je het
mis, omdat GroenLinks,
argument dat het referendum als een vorm van ‘directe’ democraPvdA en D66 weigerden
tie in strijd zou zijn met de parlementaire democratie – een arguom hun eigen wet opment dat ook door premier Rutte werd gebruikt. Dit werd onhoudnieuw in te dienen’
baar na het rapport van een staatscommissie onder leiding van
Johan Remkes, die onderzoek deed naar ons parlementaire stelsel. Die commissie beval het referendum juist aan als een mogelijkheid om ons parlementaire
systeem te versterken. Een opvatting die ook de Raad van State nu deelt.
De discussie over het referendum begon in de jaren zeventig, toen met name hoog opgeleide
mensen méér invloed wilden op de politieke besluitvorming. Een staatscommissie Biesheuvel
deed in 1985 een voorstel voor een bindend correctief referendum, dat is 35 jaar geleden. Een
voorstel van het kabinet Kok strandde in 1999 op het allerlaatste moment in de senaat. Een tweede wet haalde door gebrek aan steun van het kabinet Balkenende in 2004 de eindstreep evenmin. De discussie over het referendum ging echter door. Op initiatief van GroenLinks, PvdA en
D66 werd een nieuwe wet gemaakt, die in 2013 door de Tweede Kamer en in 2014 door de senaat werd aangenomen. De SP mocht aan dit initiatief destijds niet deelnemen. Daarna moest ik
toezien hoe slecht de partijen met dit voorstel omgingen.
Om een bindend referendum mogelijk te maken moet de Grondwet worden aangepast. Dat moet
in twee etappes. Vóór de verkiezingen moeten de Tweede en Eerste Kamer de wijziging van de
Grondwet die ik nu heb ingediend goedkeuren. Na de verkiezin‘Nu moeten partijen de
gen moet deze wet opnieuw worden behandeld (en dan met tweeprincipiële keuze maken of
derde meerderheid worden aangenomen). De vorige keer ging dat
zij vóór of tégen een cormis, omdat GroenLinks, PvdA en D66 weigerden om hun eigen
rectief referendum zijn’
wet opnieuw in te dienen. Waarna ik dat maar zélf heb gedaan. Bij
een deel van de achterban van deze partijen was het referendum
ineens niet meer zo populair. Bij andere groepen groeide echter het enthousiasme voor dit middel
om de gekozen politici te kunnen corrigeren. Nu lijken deze partijen toch weer terug op hun oude
standpunt en is wél zicht op een meerderheid.
Alle partijen zullen dinsdag nog vragen hebben, vooral over de voorwaarden voor het houden van
een referendum. Ofwel over de ‘drempels’, zoals het aantal handtekeningen dat moet worden opgehaald en wanneer de uitslag geldig is. Die discussie is belangrijk en de staatscommissie Remkes heeft ook hier goede suggesties voor gedaan. Maar dit zijn kwesties van uitvoering die niet in
de Grondwet thuishoren, maar in een ‘uitvoeringswet’. Die kan niet nu, maar pas ná de verkiezingen worden aangenomen, samen met de ‘tweede lezing’ van deze Grondwetswijziging. Nu moeten partijen de principiële keuze maken of zij vóór of tégen een correctief referendum zijn.
>
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Nu moeten Kamerleden aangeven of zij bereid zijn om zich wél of niet te laten corrigeren door de
bevolking die zij vertegenwoordigen. Of zij wél of geen versterking willen van onze democratie.
Met een bindend correctief referendum geven wij mensen de mogelijkheid om ons terug te fluiten,
op het moment dat zij vinden dat wij in de Kamer ons werk niet goed doen. De democratie gedijt
niet op angst, maar is gebouwd op vertrouwen. Kamerleden vragen de kiezers: ‘vertrouw ons’.
Maar durven wij ook te zeggen: ‘corrigeer ons’? Dit referendum past goed bij onze democratie,
het is een belangrijke aanvulling op het werk van het parlement. Het heeft lang genoeg geduurd,
al 35 jaar. Het is nu tijd om eindelijk ‘ja’ te zeggen.
Het debat is na de eerste termijn geschorst. Op 9 september volgt de tweede termijn waarin Ronald van
Raak de vragen zal beantwoorde. Ook komt dan minister Kajsa Ollongren aan het woord. Het resultaat hiervan was bij het afsluiten van deze Nieuswbrief nog niet gepubliceerd in de Kamerverslagen.
Ronald van Raak zat van 2003 tot 2006 in de Eerste Kamer voor de SP. Vanaf 2006 maakt hij deel uit van
de SP Tweede Kamer fractie. Hij is columnist voor The Post Online en recensent voor De Nieuwe Liefde.
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