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De verwachting van Henk is dat er het eerste 
half jaar niets gebeurt, alleen de afhandeling 
van het uittreden uit het COWWI komt voor het 
reces op de agenda.                                              

Het  opstellen van de kadernota vindt niet  
meer plaats door de raad. Het college komt in 
de vergadering van 27 september met een in-
gevulde nota. Hiermee is de raad een in de vo-
rige periode verworven  instrument afgenomen, 
de klok wordt teruggedraaid. 

Henk constateert dat de verhoudingen in de 
coalitie niet goed zijn. Hij ziet al  scheurtjes. Jip 
Pancras (SHK) loopt aan de hand van Erik An-
naert (VVD). 

Raadsagenda  

Jaarrekening akkoord, sluit met voordelig saldo 
van 360 duizend euro. Voor de rest staan er 
slechts hamerstukken op de agenda. Veelal de 
jaarverslagen van de diverse gemeenschappe-
lijke rekeningen waarover geen vragen zijn. 

Benoemingsprocedure burgemeester 

De profielschets is niet wezenlijk anders dan 

zes jaar gelden. Op 7 mei zijn de fractievoorzit-
ters bij CdK Remkes geweest. Positief ervaren, 
er is een goed gesprek geweest.                                                      

Het samenstellen van de sollicitatiecommissie 
geeft problemen. Van gezamenlijk voorstel op-
positie is niets terecht gekomen. Strekking was 
inbreng van alle fractievoorzitters in commissie.                                                                  
Er komen twee voorstellen maar het is al dui-
delijk dat het voorstel om alle fractievoorzitters 
toe te laten het niet zal halen. De coalitie vindt 
zes genoeg, drie coalitie en drie oppositie.                                                                                   
Er wordt te veel in beslotenheid van seníoren-
convent vastgesteld waardoor de hele gang 
van zaken rond de benoeming aan de open-
baarheid onttrokken wordt. Wanneer wij inder-
daad buitengesloten worden zal Henk niet 
meer aan de in beslotenheid te voeren proce-
dures deelnemen.   

Steunfractie   

Deze bestaat uit Peter Couwenhoven, Moray 
Juffermans en Jos Witte. Lida Brussaard en 
Marinus Hovius zijn voor advies beschikbaar. 
De vaste vergaderavond voor de openbare 
fractievergadering wordt de derde woensdag 
van de maand. 

Verslag  openbare fractievergadering 
 

De openbare fractievergadering van 12 juni kende geen insprekers waardoor er met de aanwezi-
gen van gedachten werd gewisseld over de eerste maanden na de verkiezingen en wat de eerste 
conclusies zijn over de gang van zaken in de gemeente. Fractievoorzitter Henk van Gameren 
deed verslag en dat was niet positief.  

Persbericht 
 

LADA heeft geen vertrouwen in de vertrouwenscommissie 
 
Met het besluit om niet alle fractievoorzitters in de vertrouwenscommissie toe 
te laten is de instelling van deze commissie een schijnvertoning geworden. 
Vooraf was al duidelijk dat de coalitie niet meer dan zes leden in de commissie 
wenste en daarmee aangaf geen raadsbrede samenwerking te willen. Hoewel 
PvdA, Groen Links en Onafhankelijk Hollands Kroon zich uitspraken voor een 
brede commissie stemden OHK, PvdA en één lid van Groen Links wel met de 
coalitie mee omdat zij al zeker waren van een plaats in de commissie samen 
met  coalitiepartijen SHK, VVD en CDA. Daarmee werden LADA, 
ChristenUnie, Anders! en D66 buitengesloten. Voor LADA reden om uit te 
spreken geen vertrouwen in de commissie te hebben en LADA zal niet 
aanwezig zijn wanneer er in vertrouwelijkheid verslag gedaan wordt. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij fractievoorzitter Henk van Gameren, 06 
24441659  
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De vergadering van 21 juni werd de profielschets waaraan de nieuwe bur-
gemeester moet voldoen vastgesteld. Ook de vertrouwenscommissie 
werd benoemd. Daarin geen plaats voor alle fractievoorzitters. Ondanks 
de met alle oppositiepartijen gemaakte afspraak om gezamenlijk op te tre-
den, waarbij het standpunt was dat alle fracties in de commissie vertegen-
woordigd moeten zijn, was daar al snel geen sprake van.  Als reactie daar 
op sprak Henk uit geen vertrouwen in de vertrouwenscommissies te heb-
ben. Onmiddellijk na de vergadering is het persbericht uitgegaan waarin 
LADA afstand neemt van de gevolgde procedure en wat de consequenties 
daarvan voor LADA zijn. De hele vergadering was  een schijnvertoning 
van voorgekookte besluitvorming, gedicteerd door de coalitie.  
CdK de heer Remkes had naar aanleiding van de profielschets zeven vra-
gen ter verduidelijking. Burgemeester Nawijn stond Henk niet toe deze vragen allemaal te beant-
woorden. Nadat Henk  vier vragen had beantwoord en zijn antwoord wilde geven op de vraag ge-
steld over integriteit en veiligheid werd hem het woord ontnomen. Geen van de andere raadsle-
den maakte hier bezwaar tegen. 
 
De vergadering van 14 juni werd gevolgd met een besloten deel waarin gesproken werd over de 
affaire-Luyt. Henk heeft daar niet aan deelgenomen. Er is deze maanden al te veel gegrepen 
naar  de vertrouwelijkheid en het seniorenconvent. De fractie heeft besloten om daar niet meer 
aan deel te nemen. De achterkamer wordt teveel opgezocht waar openheid geboden is. 

UIT  DE  FRACTIE 

 

Jaarrekening 2017 
 

Tekst uitgesproken door fractievoorzitter Henk van Gameren                                                                       
tijdens de behandeling van de jaarrekening in de raadsvergadering van 14 juni 

 
De inleiding van de jaarrekening concludeert dat 2017 een roerig jaar was met uiteindelijk ingrij-
pende politieke en organisatorische gevolgen. Deze ingrijpende gevolgen waren, ook volgens 
LADA, nodig. In dat roerige jaar is dan ook een start gemaakt met “Balans 2018”, om de interne 
processen beter in de hand te houden. Hoewel we nu pas aan het begin staan van verbetering, 
hebben we wel de indruk dat er enige progressie gemaakt wordt. Het beheersen en controleren 
van interne processen is een must! Ook nu zien we over 2017 nog grote schommelingen binnen 
de programma’s. 
Hoewel 2017 met een positief saldo van 2,6 miljoen is afgesloten, is dit grotendeels te danken 
aan een incidentele meevaller van 1,5 miljoen op het Windplan. Het positieve saldo van 2,6 mil-
joen bestaat zo wie zo uit incidentele inkomsten en uitgaven. Doch de 1,1 miljoen uitgegeven aan 
Incluzio voor de geleverde zorg, daarvan is het nog maar de vraag of dat incidenteel is. Het zou 
zomaar een structureel karakter kunnen krijgen. 
Gewezen moet ook worden op de een flink aantal risico’s , zoals: 
 

 -     Duurder wordende bouwkosten op onderwijshuisvesting. 

 -     Een verlies op de ontwikkeling van Robbenplaat. 

 -     Het minder ontvangen op reserve vastgoed. 

 -     Het voorfinancieren van een rotonde. 

 -     Claims m.b.t. het niet volgen van de aanbestedingsregels. 

 -     En risico’s zoals het saneren van vervuilde grond, planschade en onderhoud we-
gen. 

> 
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Ondertussen zien we een fikse afname van de Algemene Reserve, met 4,5 miljoen (9 miljoen in 
2016 naar 5,5 in 2017). In de meer jaren ramingen (2018 etc.) zien we een verdere daling. 
 
Wederom maakt de accountant een opmerking dat de aanbestedingsregels niet zijn nageleefd. 
Over het niet wettelijk toepassen van de aanbestedingsregels zijn in voorgaande jaren ook al 
eens opmerkingen gemaakt. Ook hier vragen we nogmaals aandacht. Immers, ook een gemeente 
dient zich aan de wet te houden! 
 
Al met al zal het de komende jaren “scherp aan de wind varen“ worden en moeten dus de interne 
processen “in control” zijn! 
 
Henk van Gameren. 

LADA  boycot  procedure 

nieuwe  burgemeester 

Van onze verslaggever 

 
Anna Paulowna * Oppositiepartij Lada boycot de benoemingsproce  dure voor 
een nieuwe burgemeester in Hollands Kroon. 
Fractievoorzitter Henk van Gameren laat weten dat zijn partij geen fiducie heeft in de 
benoemde vertrouwenscommissie, waarin drie raads  leden van Senioren Hollands 
Kroon, VVD en CDA plus drie van Onafhankelijk Hollands Kroon, PvdA en 
GroenLinks zitting hebben. 
„De instelling van deze commissie is een schijnvertoning geworden", aldus de 
Lada-voorman. „Vooraf was duidelijk dat de coalitie zes leden wenste en geen 
raadsbrede samenwerking wilde. Hoewel Onafhankelijk Hollands Kroon, PvdA en 
GroenLinks zich voor een brede commissie uitspraken, stemden zij in met dat 
coalitieplan." 
Daarmee zijn volgens Van Gameren Lada, ChristenUnie, Anders en D66 buiten-
gesloten. „Mijn partij zal niet aanwezig zijn wanneer er in vertrouwelijkheid verslag 
van de voortgang wordt gedaan." 

Schager Courant 
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Geachte heer van Gameren, 
 
Enige tijd geleden hebben wij een klacht ingediend bij de gemeente Hollands Kroon over vuilcon-
tainers die op de rijweg geplaatst worden. 
 
Aan de Trambaan te Winkel ligt een hele brede groenstrook. Er zijn in deze groenstrook echter 
géén aanbiedplekken voor de afvalcontainers gerealiseerd. Deze containers worden veelal op 
donderdagmiddag al op de rijweg gezet (ophaal dag vrijdag) waar ze met name in de winter een 
gevaar vormen omdat ze niet zichtbaar zijn. Ik ben er al meerdere keren met de auto bijna tegen-
aan gereden en fietsers ervaren het helemaal als een probleem met name als een tegenligger 
tegemoet komt en dat gebeurt nogal eens op de Trambaan. 
Deze containers worden niet op vrijdagmiddag weer teruggehaald maar staan er/liggen half op de 
weg meestal op zondagmiddag nog. 
 
Wij hebben de gemeente verzocht om aanbiedplaatsen in de groenstrook aan te leggen maar 
kregen nul op het rekest. HVC vind het niet nodig en Hollands Kroon heeft geen budget meer (20 
grijze stoeptegels??). Bij eventuele schade of ongelukken moeten we de gebruiker van de contai-
ner maar aansprakelijk stellen!!!!  Hoe vinden wij die???? 
Hoe zit het in onze gemeente met de verantwoordelijkheden van de overheid? Waar is onze 
Bromsnor om te handhaven? 
Waar betalen wij nog belastingen voor en waarom gaan wij nog naar de stembus als wij toch niet 
gehoord worden? 
 
Hoogachtend 
 
M. Mulder-Schilder 
Populierenstraat 4 
1731 SP Winkel 

 _ _ _ _ _ 

LEZERS  SCHRIJVEN 
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener. 

Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen. 

Inwoners Nieuwe Niedorp maken zich zorgen over de bo-
men langs de Trambaan, beter bekend als het bospaadje 


