NIEUWSBRIEF 116

Lokaal Democratie
Alternatief Anders

december 2021

Agenda
Colofon

maandag 04 december 10.00 uur
ledenvergadering
De Meerbaak, Middenmeer

bestuur
voorzitter
Jos Witte

maandag 13 december 20.00 uur
openbare fractievergadering
vervallen

0223-533159

voorzitter@lada.nu
secretaris
Nel Slob
secretaris@lada.nu

donderdag 16 december 20.00 uur
raadsvergadering, digitaal

0224-541718

In dit nummer

penningmeester
Lavinia Grooten
06-14891872
penninngmeester@lada.nu
lid
Moray Juffermans

Uit de fractie
Schriftelijke vragen

06-83778328

Kooyhaven

fractie
fractievoorzitter
Henk van Gameren
Wieringerwaard
06-24441659
henkvangameren@hollandskroon.nl
fractiesecretaris
Peter Couwenhoven
06-25311671
fractielada@lada.nu

Nieuwe Niedorp

redactie
redactie@lada.nu

ledenvergadering

www.lada2010.nl

zaterdag 04 december
aanvang 10.00 uur

bank NL03 RABO 0123077966
tnv penningmeester LADA

locatie:
De Meerbaak,
prof. Terveenweg 4,
1775 BH Middenmeer
QR-code en mondkapje verplicht bij lopen

LADAnieuwsbrief 116

1

december 2021

UIT DE FRACTIE
De raadsvergadering van donderdag 25 november kende een agenda met veel stukkien waar flinke discussie op verwacht kon worden. Daardoor is hij niet afgehandeld waardoor er een vervolg
komt op dinsdag 30 november. Dan twee belangrijke stukken te behandelen. Het koersdocument
agrarische sector Hollands Kroon en de Kustvisie IJsselmeerkust ‘Aan het meer 2030’. Twee thema’s waar de fractie kritisch over is en tegen heeft gestemd.
Toekomst MFC Veerburg
De raad stemde unaniem in met het collegevoorstel dat inhoudt dat de huidige sporthal gesloopt wordt en er nieuwbouw komt op het
sportcomplex van Kleine Sluis. Op de bestaande plek wordt een nieuwe multifunctionele zaal
gebouwd met kegelbaan. In combinatie met het
sportcafé ontstaat er in het centrum van Anna
Paulowna een plek die als dorpshuis kan functioneren waarmee een wens uit de bevolking
gehonoreerd wordt. De vrijkomende grond kan
gebruikt worden voor woningbouw. Vanuit diverse fracties werd aangedrongen dat dit sociale woningbouw moet zijn. Onze fractievoorzitter zette in op bouw van seniorenwoningen in
combinatie met dagbesteding in het aangrenzende dorpshuis. Hij noemde dat een goede en
efficiënte combinatie.

plaatsten van
zonnepanelen
op het dak,
waarop
wethouder Theo
Groot reageerde: “Mijnheer
van Gameren,
beter ten halve
gekeerd, dan
ten hele ged w a a l d . ”
Waarop Henk
lachend: “Daar
ben ik ook blij
mee.
Daar
krijgt u alle
credits voor.”

Bestemmingsplan Campus de Terp, Wieringerwerf
Ook hier een unaniem besluit van de Raad. Alom waardering voor het initiatief vanuit de bevolking dat tot het realiseren van de Campus
moet leiden. Wel werden er zorgen geuit over
het groenbeleid. Er zal groen sneuvelen om de
plannen mogelijk te maken. Henk: “Ik heb de
indruk dat de natuur te kort gedaan wordt.”
Uiteindelijk ging de raad akkoord omdat er in
de plannen ruim voldoende compensatie met
nieuw groen ingetekend staat. Ook de toezegging van het college dat hier zorgvuldig mee
omgegaan zal worden haalde de kou uit de
lucht.

Koersdocument agrarische sector HK
Hoewel vanuit de LTO is aangedrongen om in
de visie een ondergrens voor het agrarisch areaal in de Wieringermeer vast te stellen was het
college niet bereid dit toe te zeggen.
Dit betekent in de visie van de fractie dat er
een vrijbrief is om gronden te reserveren voor
verdere uitbreiding van het aantal datacenters.
Een ongewenste ontwikkeling. Ook werd de
mogelijkheid open gelaten voor het bouwen
van kleine windmolens op de bedrijven. Reden
voor ons om de visie af te wijzen. Ook OHK,
GL en Anders! stemden tegen.
Kustvisie IJsselmeerkust 2030
Deze visie is opgesteld door de provincie en de
gemeenten Enkhuizen, Medemblik en Hollands
Kroon voor Noordhollandse Ijsselmeerkust.
Felle kritiek vanuit de hele raad. Alleen de PvdA stemde er volmondig mee in. De aanleg
van eilanden met zonnepanelen was voor veel
fracties niet acceptabel en is in strijd met het
amendement dat destijds is aangenomen om
dit niet toe te staan. Dit gaat ook niet samen
met natuurontwikkeling. Wethouder Meskers
pleitte uitvoerig dat het belangrijk is om de visie
aan te nemen om daarmee in gesprek te blijven met de provincie om invloed te kunnen uitoefenen op de uitvoering van de visie. Uiteindelijk ging de wethouder akkoord om meer tijd
te geven aan de raad waardoor er geen besluitvorming plaats vond.

Kredietaanvraag energieneutraal maken gemeentelijke gebouwen
Op het verzoek van de Raad is voor 15 gemeentelijke gebouwen een analyse gemaakt
om deze energieneutraal te maken en van het
gas te halen. Met een investeringskrediet van
€ 6,7 miljoen kan dit tussen nu en 2031 bereikt
worden. Ook hier unaniem instemming en tevredenheid bij de Raad. Hiermee geeft de gemeente het goede voorbeeld om inwoners ook
aan te zetten om hun woningen te verduurzamen. In reactie op het over enthousiaste betoog van SHK en de wethouder sprak Henk uiteraard zijn tevredenheid uit maar merkte wel
op dat de plannen rijkelijk laat komen onder
verwijzing naar de magere clausule in het coalitieakkoord waarin slechts sprake is van het
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Schriftelijke vragen
Slotvraag storten radioactief en giftig Polonium-210 bij afvalzorg Wieringermeer
Hartelijk dank voor de duidelijke beantwoording van onze eerder gestelde vervolgvragen over dit
onderwerp. U geeft aan in gesprek te zijn met de verantwoordelijke partijen (provincie en ANVS)
om tot afspraken te komen over het informeren van omwonenden en het college.
Bent u bereid de raad te informeren over de voortgang en het resultaat van deze gesprekken?

Verstrekken gezondheidsverklaring CBR
Wij hebben een aantal keren te horen gekregen dat de gemeente geen papieren gezondheidsverklaringen voor het aanvragen van een keuring bij het CBR verstrekt en dat dit alleen nog digitaal
gebeurt.
De gevallen die wij kennen betreft steeds oudere inwoners (75+) die digitaal niet vaardig zijn en
tevergeefs bij de gemeente aankloppen terwijl het CBR door verwijst naar de gemeenten voor het
verkrijgen van de papieren verklaring. Dit zorgt voor verwarring en onbegrip. Deze houding van
de gemeente staat haaks op wat een inclusieve maatschappij moet zijn. De gemeente dient
dienstbaar te zijn aan haar inwoners, zeker aan hen die door het gemis van digitale vaardigheden
buiten gesloten dreigen te raken.
• Wij vragen van u een duidelijke en heldere motivering waarom er voor gekozen is om
geen papieren gezondheidsverklaring meer te verstrekken. Daarbij is voor ons kostenbesparing geen valide argument.
Beantwoording door het college
In enkele gevallen is voor het verlengen van een rijbewijs een gezondheidsverklaring nodig. Een gezondheidsverklaring is een product van het CBR en kan daar fysiek of digitaal
worden verkregen. Gemeenten kunnen hierin kiezen dit wel of niet aan te bieden. Hollands
Kroon hanteert het uitgangspunt ‘digitaal, tenzij…’ .Om deze reden hebben wij ervoor geko
zen het proces anders in te richten dan bijvoorbeeld de buurgemeente. Wij faciliteren inwo
ners om het digitaal te kunnen doen, dan wel schakelen we door naar Regelzorg. Regel
zorg is een landelijke organisatie die gerelateerde medische keuringen verricht. En tot slot
als een inwoner echt niet digitaal de mogelijkheid heeft dan kijken we wat fysiek een goede
oplossing is. Hierbij kunt u dus inderdaad ook denken aan het laten afhalen van een gezondheidsverklaring bij een andere gemeente met een fysiek afgifte punt. Een gezondheidsverklaring is namelijk niet naam gebonden en kan in principe aan eenieder worden
verstrekt. In sommige gevallen, geografisch gezien, een methode om in het bezit te komen
van dit document.
Aan de hand van uw vraag hebben wij ook gekeken naar data. In het afgelopen jaar hebben wij volgens onze Klanten Contact Informatiesysteem (KIS) 142 telefoontjes ontvangen over dit proces. Veelal werd gevraagd om verduidelijking van het proces en in enkele gevallen werd er vragen gesteld op welke manier een gezondheidsverklaring te verkrijgen is. In de afgelopen jaren hebben wij, voor zover we dit hebben kunnen achterhalen,
geen klachten gekregen over het niet leveren van een gezondheidsverklaring. De inwoner kan goed uit de voeten met onze informatieverstrekking van dit proces. Informatie die
zowel op onze website terug te vinden is als de informatie die door team Contact wordt
verstrekt.
Tot slot hanteren wij altijd de regel daar waar niet mogelijk (lees digitaal) wordt maatwerk
geleverd om de beste dienstverlening te leveren.
>
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Het kan ook anders.
De gemeente Schagen verstrekt de gezondheidsverklaring wel op papier. Ook aan inwoners uit
Hollands Kroon die in de buurgemeente niet tevergeefs aankloppen en keurig aan de balie geholpen worden.
1) Bent U hiervan op de hoogte?
Ja, daar zijn wij van op de hoogte. Voor een nadere toelichting verwijzen wij
naar het antwoord op vraag 1.
2) Wat vindt u er van dat inwoners van Hollands Kroon zich naar Schagen begeven om
wel geholpen te worden?
Zie voor nadere toelichting antwoord op vraag 1.
3) Vindt u niet dat Hollands Kroon zich hiermee blameert?
Nee dat vinden wij niet.
4) Zo nee, waarom niet?
Zie voor een nadere toelichting antwoord op vraag 1.
5) Zo ja, gaat u dan weer de gezondheidsverklaring op papier verstrekken?
Zie voor een nadere toelichting antwoord op vraag 1.
Commentaar fractie:
Het college is niet van plan de gevraagde papieren verklaring te verstrekken. In het antwoord wordt verwezen naar de informatie op de website. Het besef dringt kennelijk niet
door dat de mensen waar het om gaat niet digitaal vaardig zijn en dus geen informatie
via een website tot zich kunnen nemen. Is het zo moeilijk wanneer om een papieren
verklaring wordt gevraagd, deze uit te printen en per post toe te sturen of thuis te laten
bezorgen zoals ook met het verstrekken van documenten gebeurd?
Het doorverwijzen naar Regelzorg betekent dat mensen op kosten worden gejaagd. Bij
het CBR kost de verklaring € 39,30, Regelzorg € 47,50.

ledenvergadering
zaterdag 04 december
aanvang 10.00 uur
locatie:
De Meerbaak,
prof. Terveenweg 4,

Inwoners Hollands Kroon noodgedwongen naar
Schagen voor papieren gezondheidsverklaring,
LADA vraagt waarom
www.regionoordkop.nl
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Kooyhaven
In het Noordhollands Dagblad van 15 november verscheen een groot artikel over de klucht die
Kooyhaven heet. Hieronder de inleiding van dit artikel en de reactie van onze fractievoorzitter
Henk van Gameren.
Het bestemmingsplan Kooyhaven wijzigen en het convenant met de omwonenden openbreken
zodat meer bedrijven in aanmerking komen om zich daar te vestigen? De animo daarvoor is niet
groot in de gemeenteraad van Hollands Kroon. Sommige fracties willen eerst een goed onderbouwd voorstel zien, andere partijen zijn mordicus tegen.
Kooyhaven ligt op het grondgebied van Hollands Kroon, maar Port of Den Helder gaat over de
uitgifte van grond. Het bedrijventerrein is voornamelijk bedoeld voor ondernemingen die voor hun
bedrijfsvoering aan het water willen of moeten zitten.
In 2016 is Kooyhaven tot ontwikkeling gebracht. Er zijn nog geen bedrijven gevestigd, maar drie
ondernemingen hebben hun vinger opgestoken. Zij kunnen zich daar echter niet vestigen, omdat
het bestemmingsplan en het convenant dat met omwonenden is gesloten zich daartegen verzetten.
Op vragen uit de gemeenteraad van Den Helder zei havenwethouder Kees Visser onlangs dat
geprobeerd wordt de gemeenteraad van Hollands Kroon zover te krijgen dat wordt ingestemd met
een wijziging van het bestemmingsplan.
Fractievoorzitter Henk van Gameren (LADA) trekt fel van leer tegen beide gemeentebesturen. Hij noemt het Kooyhavenplan ’kleuterwerk’ en ’totaal broddelwerk’, omdat er volgens
hem niet goed over is nagedacht. ,,Er moest en zou daar een nieuwe binnenhaven komen.
Allerlei plannen zijn erdoorheen gedrukt. Om vervolgens te merken dat daar niet eens een
schip kan aanmeren. Daar word je toch moedeloos van? En nu moeten wij spoorslags 180
graden draaien omdat er van alles niet klopt of deugt? Ik ben daar nog niet uit.’’
En de afspraken met omwonenden?
,,Bewoners van Breezand hebben niet voor niks bedenkingen gehad tegen Kooyhaven’’,
zegt Van Gameren. ,,Ik denk dat er eerst een hele discussie met de omwonenden moet
plaatsvinden. Als zij de afspraken niet willen wijzigen, gaan wij aan de kant van de omwonenden staan. We zijn gekozen door inwoners. Niet om stupiditeiten van colleges en ambtenaren recht te zetten.’’
Op maandag 22 november een vervolgartikel waarin gesteld wordt dat er bedrijven zijn die zich er
willen vestigen maar dat het niet kan.
Wij citeren uit dit artikel:
Daarom willen de twee colleges en Port of Den Helder het convenant in de prullenbak gooien.
Wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon heeft volgens de bewonerscommissie voorgesteld
om een alternatief convenant op te stellen. ,,Dat was op 28 juni’’, zegt Rein Bloemendaal van de
BWC. ,,Tot op heden hebben we geen reactie ontvangen.’’
,,Het volledig van tafel vegen van het huidige convenant, dat getekend is door echt álle partijen, is
geen uitgangspunt of geloofwaardig voorstel om mee te beginnen’’, zegt Bloemendaal. ,,De basis
van het standpunt van de omwonenden is nog steeds handhaving van het convenant. Dat is geen
onwil. Maar er is niet aangetoond waarom bewoners zouden moeten afzien van dit door alle partijen gedragen akkoord.
LADA is het eens met deze uitspraak.
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