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06-24441659
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06-25311671
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maandag 25 maart 20.00 uur
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Nieuwe Niedorp

In dit nummer
Verslag openbare fractievergadering
LADA wil beeldvormende vergadering
Winkelhart in Niedorp

redactie
p.a.couwenhoven@quicknet.nl

Uit de fractie

www.lada2010.nl

Inwoners Kreileroord stellen Hollands
Kroon in gebreke

bank NL03 RABO 0123077966
tnv penningmeester LADA

Hoe democratisch is Hollands Kroon?
Lezers schrijven
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Verslag openbare fractievergadering
De raadsagenda van 29 november kende weinig punten die inhoudelijk behandeld moesten worden. Gelijktijdig was de inspreekronde waarin ook de plannen met het Winkelhart Niedorp op de
agenda stonden. Reden waarom wij bij het inspreken aanwezig waren. Het bleek dat projectontwikkelaar Hoorne bv de plannen nader kwam toelichten. Daarvoor is het inspreken niet bedoeld.
Dit is een punt voor een beeldvormende vergadering.
Regeling, lichte variant terwijl de raad altijd is
voorgehouden dat er sprake was van een
dienstverlenings overeenkomst. Het rapport
verwijt Hollands Kroon de stekker er uit getrokken te hebben. Er had meer tijd genomen moeten worden om de regeling tot een succes te
maken.

Beeldvormende vergadering
Er is een beeldvormende vergadering vastgesteld voor plan Tramban, de verbouwing van
het winkelhart Niedorp. Deze vergadering
wordt gehouden in de MFA in Anna Paulowna.
Waarom niet in Niedorp waar de plannen voor
de nodige beroering zorgen. Besloten wordt
een persbericht uit te brengen waarin LADA
aangeeft dat beeldvormende vergaderingen
waarin locatie gebonden onderwerpen op de
agenda staan gehouden moeten worden in de
kern waarin het speelt.

De Kop Werkt!
Kritisch over de samenwerking met de drie andere Noordkopgemeenten. Er zijn projecten
waar vraagtekens bij te zetten zijn, zoals de
aanleg van een drijvend eiland in de Pishoek.
Wat is daarvan het nut? Onze fractievoorzitter:
Luchtfietserij.

Samenwerking oppositie
Moeilijk. Er blijft verdeeldheid. We staan gereserveerd tegenover een verzoek van Dorien
Sybenga (Anders!). Gezien ervaringen in het
verleden lijkt samenwerking met haar niet zinvol.

Duo raadslidmaatschap
Er blijft onzekerheid. Opnieuw is het voorstel
niet geagendeerd en dat zal nu gebeuren in het
eerste kwartaal van 2019. Waarom? Het is onduidelijk wat de redenen zijn. Onze kandidaat
Peter Couwenhoven heeft aangegeven van benoeming af te willen zien omdat de condities
nog steeds niet duidelijk zijn en dat hele proces
geen vertrouwen uitspreekt dat het zinvol voor
het functioneren van de raad is. De aanwezigen deden een klemmend beroep op Peter om
zijn standpunt te herzien.

COWWI
Het rapport van toetsingskamer HK en rekenkamer Schagen is duidelijk. De reactie van
fractievoozitter Henk van Gameren: schokkend. HK komt er slecht uit. Van belangrijke
gesprekken ontbreken notulen. De overeenkomst met Schagen was een Gezamenlijke

persbericht

LADA wil beeldvormende vergadering Winkelhart in Niedorp
In de raadsvergadering van 31 oktober werd het voorstel over de uitbreiding van het Winkelhart
Nieuwe Niedorp na raadsbrede kritiek door het college van de agenda afgehaald. Daarbij kwam
de toezegging dat er eerst nog een beeldvormende vergadering over dit onderwerp gehouden
zou worden. Deze vergadering is vastgesteld op 13 december a.s. en wordt gehouden in de
raadszaal in Anna Paulowna. Beeldvormende vergaderingen zijn openbaar. Voor LADA is het
dan ook onbegrijpelijk dat er niet voor gekozen is om deze vergadering in Nieuwe Niedorp te houden. Het is ook in strijd met het coalitieakkoord van SHK, VVD en CDA waarin we lezen in hoofdstuk 2. Speerpunten: Daar waar het om een locatie gebonden onderwerp gaat, kan de beeldvormende vergadering op locatie plaatsvinden.
LADA is van mening dat beeldvormende vergaderingen waarin locatie gebonden onderwerpen op
de agenda staan gehouden moeten worden in de kern waarin het speelt.
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UIT DE FRACTIE

In de raadsvergaderingen van 29 november en 18 december stonden veel hamerstukken op de
agenda, zoals vaststellen van tarieven en diverse jaarverslagen. Drie punten vroegen extra aandacht. Het COWWI, de RRN en de lokale omroep.
COWWI

Lokale omroep

Eindelijk kon het rapport uitgebracht in opdracht van de toetsingscommisie van Hollands
Kroon en de rekenkamercommissie van Schagen besproken worden. Het rappoort is duidelijk en geeft een helder beeld van het ontstaan
van de breuk. Hollands Kroon komt er niet
goed vanaf. Er is veel meer tijd nodig om een
dergelijke samenwerking te laten slagen. Hollands Kroon heeft te voorbarig de stekker er uit
getrokken. Er was sprake van een gemeenschappelijke regeling, weliswaar in een lichte
vorm, maar niet van een dienstverleningsoverkomst zoals het college de raad altijd heeft
voorgehouden.
Met GL en Cu werd er door LADA een motie
ingediend waarin uitgesproken werd dat:

Na de vergadering
van 22 februari
heeft de raad zich
in meerderheid uitgesproken
voor
RTV Noordkop.
Het Commissiariaat voor de Media
heeft daarna de
vergunning
verleend aan RTV
Noordkop. Schagen FM is daar tegen in beroep gegaan omdat
bij het advies een geldige verklaring over het
vereiste programma-beleidsbepalend orgaan
(PBO) zou ontbreken. In het nu voorliggende
voorstel vraagt het Commissariaat van de Media een bevestiging van de geldigheid van deze PBO. Er ontstond in de raad een discussie
waarbij kritisch over RTV Noordkop werd geoordeeld. Ook het ontbreken van serieus overleg met SchagenFM om tot een regionale omroep te komen kwam RTV Noordkop op kritiek
te staan. Ander punt is het nog steeds ontbreken of slechte ontvangst in Niedorp en dat de
nadruk te veel geconcentreerd blijft op Wieringen/Wieringermeer. Bij het advies dat de raad
22 februari heeft gegeven zijn punten aangegeven waaraan RTV Noordkop moet voldoen om
de zendmachtiging te behouden. Daarbij heeft
de omroep de opdracht gekregen om daar 1
december 2020 aan te voldoen. Geconstateerd
werd dat er nog niets zichtbaar is en dat de
aanzet van een plan ter verbetering ontbreekt.
De VVD kwam met een motie om de portefeuillehouders van Schagen, Den Helder en HK
het initiatief te laten nemen om tot gesprekken
over de vorming van een regionale omroep te
komen. Door het college werd na enige druk
deze toezegging gedaan waardoor de motie
niet werd ingediend. Daarna werd het voorstel
om de DPO goed te keuren genomen. Ook
LADA stemde er mee in met een stemverklaring waarin de kritiek op RTV Noordkop gedeeld werd. Daarmee werd recht gedaan aan
het ingenomen standpunt op 22 februari waarin
de fractie in meerderheid instemde met RTV
Noordkop. Peter Couwenhoven stemde tegen
en sprak zijn voorkeur voor SchagenFM uit.

•

•
•

Te betreuren dat het COWWI door
het handelen van Hollands Kroon
geen reële kans van slagen heeft
gehad;
Te betreuren dat het college eenzijdig en voorbarig deelname aan het
COWWI heeft opgezegd;
Te betreuren dat er in het project
COWWI miljoenen aan gemeenschapsgeld zijn verspild;

De motie kreeg alleen steun van PvdA en Anders!
RRN
Bij de behandeling van het programma De Kop
Werkt! ontstond een stevige discussie met wethouder Meskers (VVD) nadat hij de opmerking
maakte dat besluitvorming over de uit te voeren projecten in de Regionale Raadsadvies
Commissie voldoende was om projecten te
gaan uitvoeren. Daarmee negeert hij dat de
RRN een adviescommissie is en dat de besluitvorming bij de separate gemeenteraden ligt.
Het kwam hem op stevige kritiek te staan van
LADA, CDA, D66 en CU.
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Inwoners Kreileroord stellen Hollands Kroon in gebreke
Een bericht in de Schager Courant vermeldt dat Hollands Kroon door inwoners van Kreileroord in
gebreke is gesteld omdat de commissie bezwaarschriften de termijn heeft overschreden waarbinnen uitspraak gedaan moest worden op de bezwaren die zijn ingediend tegen de komst van pensions voor arbeidsmigranten in het dorp. LADA heeft hierover onderstaand vragen aan het college gesteld:

•
•
•
•
•

Is dit bericht juist?
Zo ja, waarom is er nog geen uitspraak gedaan?
Klopt het dat de termijn op maandag 26 november is verstreken?
Wat zijn de kosten die dit met zich meebrengt?
Indien het bericht niet juist is, wanneer verstrijkt de termijn dan?

LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.

Open brief aan : Leden van de gemeenteraad en Griffie
Besturen van de politieke partijen Hollands Kroon
6 december 2018

De inwoner centraal in Hollands Kroon?

In het coalitieakkoord 2018 – 2022 van Hollands Kroon wordt de inleiding van dit document
afgesloten met de pakkende tekst: “De rode draad in dit verhaal? Dat is de inwoner. Die
betrekken wij actief bij alles wat we doen”.
Het college heeft er wat langer over gedaan dit akkoord te vertalen naar een collegeprogramma
2019 – 2022, maar ook dát programma is intussen bekend.
Er is bijna driekwart jaar verstreken nadat de nieuwe raad en het college werden geïnstalleerd.
Tijd om eens terug te kijken; en dan met name hoe en waar de inwoner bij alles is betrokken.
We doen dat aan de hand van enkele voorbeelden die in de bijlage zijn opgenomen.

Kan het anders? kan het beter?
Uit de voorbeelden blijkt dat er van het actief betrekken van de inwoner nog maar weinig is
terechtgekomen. Mooie woorden en wellicht goede bedoelingen, maar nauwelijks resultaat.
Ook bevestigt de steeds verder afnemende verkiezingsopkomst dat de kiezer het geloof in de
politiek aan het verliezen is. Er is onvrede; de burger vindt dat hij/zij niet meer wordt gehoord. De
partijen die het voor het zeggen hebben, staan met de rug naar de burgers toe.
Dat blijft niet onopgemerkt. Er is protest: in den lande gaan de “gele hesjes” de straat op en laten
zich gelden.
Maar er zijn ook bewegingen die de democratie op een andere manier nieuw leven willen
inblazen. Op gemeentelijk niveau proberen wij, de Onafhankelijke Betrokken Burgers OBB,
>
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daarin initiatieven te nemen. Landelijk is de beweging Code Oranje daar een goed voorbeeld
van. De meeste politieke partijen hebben in hun programma wel een paragraaf of zinsnede
opgenomen over burgerparticipatie en/of burgerinitiatief. Maar nu nog de uitvoering!
Wil de politiek geloofwaardig blijven, dan zal er vroeg of laat en moment komen dat men
democratie van onderaf handen en voeten moet gaan geven. Zo niet, dan glijden we geleidelijk
verder af van democratie naar autocratie.
“meedoen, meedenken, meebeslissen” is het credo om democratie van onderaf te
bewerkstelligen.
Daarmee worden inwoners betrokken bij zaken die zich in hun leefgemeenschap afspelen en
wordt actief burgerschap in brede zin gestimuleerd.
Niet negeren, maar stimuleren! Daarmee zal de verhouding tussen inwoner en openbaar bestuur
verbeteren.
Geef de inwoner meer invloed op het openbaar bestuur. Luister naar wat zij te zeggen hebben en
zoek ze actief op! En vooral laat hun stem doorklinken in de politieke besluitvorming!
Wat is de rol van de OBB?
Door publicaties en open brieven proberen wij de rol van de luis in de pels van de
gemeentepolitiek te vervullen en de inwoners wakker te schudden. Maar dat is niet voldoende.
Wij willen op gemeentelijk niveau ook daadwerkelijk een rol spelen in het proces dat moet leiden
naar democratie van onderaf. Daartoe gaan wij o.a. gesprekken aan met partijen in de
gemeentelijke politiek met als doel hen te polsen over hun affiniteit met de agenda van onderop,
hun bereidwilligheid om daar actief op in te zetten, zo mogelijk in samenwerking met andere
partijen. Vorige week hebben wij de eerste, verkennende gesprekken gevoerd. Wij zijn positief
gestemd en zien genoeg aanleiding om op de ingeslagen weg door te gaan.
Wij hopen van harte dat de politieke partijen onze initiatieven zullen ondersteunen.

Met vriendelijke groet,
Onafhankelijke Betrokken Burgers,
Wim Hermans, Rob Ravensteijn, Wim Sepers, Tjeerd van Weering

Nieuwjaarsreceptie LADA
openbare fractievergadering

Bestuur en fractie wensen u een
voorspoedig en gezond 2019
en nodigen u uit voor de
nieuwjaarsbijeenkomst.

maandag 28 januari
aanvang 20.00 uur

vrijdag 11 januari
20.00 uur
Cultuurhuis De Kolk
Weereweg 32, 1732LL Lutjewinkel
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locatie:
MFA De Ontmoeting
1761 VM De Verwachting 1
Anna Paulowna
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