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Verslag  openbare  fractievergadering 
 

Op de slecht bezochte vergadering op woensdag 19 september in de MFA waren geen inspre-
kers aanwezig. Er werden een aantal ingekomen stukken behandeld en fractievoorzitter Henk van 
Gameren praatte ons bij over de lopende ontwikkelingen.  

Ingekomen stukken  
 
Een verzoek van bewoners van de Trambaan 
voor de aanleg van een aanbiedplaats voor 
vuilcontainers is door de gemeente afgewezen. 
Wij zullen daar vragen over stellen. 
 
De dorpsraad Kreileroord heeft een bezwaar-
schrift huisvesting arbeidsmigranten ingediend. 
Totaal zijn er door inwoners van Kreileroord 
167 bezwaarschriften ingediend tegen de aan-
vraag om in twee woningen een pension voor 
arbeidsmigranten onder te brengen. Henk van 
Gameren en Peter Couwenhoven gaan naar 
hoorzitting. Ons standpunt blijft huisvesting niet 
in de kernen, tast leefbaarheid aan. 
 
Frans Lansink komt met een voorstel om de 
belbus voor alle 75-plussers toegankelijk te 
maken door de gemeente voor deze groep de 
contributie (€15) te laten betalen. In Amster-
dam hebben alle 75-plussers gratis toegang tot 
de belbus. We zullen het voorleggen aan bel-
bus-secretaris Niek Snip en vragen naar de 
consequenties, waarna een gesprek met wet-
houder van Gent hier aandacht voor gevraagd 
zal worden.  
 
Begroting   
                                                                                                                                                      
De oppositie is niet betrokken bij het opstellen 
van begroting. Het coalitieprogramma wordt 
gebruikt om de begroting op te stellen. Nadat 

de raad niet betrokken is bij het opstellen van 
de kadernota en een aantal fracties buitenge-
sloten werden van de benoemingscommissie 
burgemeester is dit weer een punt van buiten 
sluiten.  
 
Bestuurlijke vernieuwing 
                                                                                                                                     
Er wordt opnieuw een commissie ingesteld. 
Henk van Gameren zal zich aanmelden. Zitting 
nemen heeft alleen zin als de aanbevelingen 
uit de vorige commissie overgenomen worden. 
Er is draagvlak voor een raadsprogramma. 
  
Steunfractie  
                                                                                                                                                          
Het presidium vond het voorstel van het colle-
ge te mager. Er is een commissie ingesteld die 
met uitgewerkt voorstel moet komen. Heeft al-
leen zin wanneer er volledige facilitering en 
een vergoeding voor steunfractieleden is. 
 
Raadsagenda 27-09-2018  
 
Bevat nauwelijks discussiepunten. Er ligt een 
voorstel om het budget jeugdzorg/Wmo met € 
2,2 miljoen te verhogen, terwijl in de meerja-
renbegroting een afname vermeld wordt. Hier 
zal kritisch om uitleg gevraagd worden omdat 
er tegenspraak lijkt te zijn.  

Hoorzitting  Kreileroord 
 
Henk van Gameren en Peter Couwenhoven waren 
aanwezig bij de hoorzitting van de bezwarencom-
missie waarin de ingediende bezwaarschriften van-
uit Kreileroord tegen de vergunningaanvraag om in 
de woningen Korenstraat 53 en 95 logiesaccommo-
daties te vestigen om arbeidsmigranten te huisves-
ten behandeld werden. In totaal zijn er 167 be-
zwaarschriften ingediend. Gemeente en aanvrager 
werden scherp bevraagd door de commissie. Het 
was onthutsend om de reacties van de gemeente te 
vernemen. Regelmatig had men geen antwoord op 
de gestelde vragen. Van de andere fracties was 
niemand aanwezig. 
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Op de agenda van de raadsvergadering van 27 september weinig schokkende punten. Vooraf-
gaand aan de vergadering bood de heer Dam, voorzitter van de dorpsraad Kreileroord, 260 hand-
tekeningen aan van alle huishoudens ter ondersteuning van de bezwaren van huisvesting van ar-
beidsmigranten in het dorp. 

UIT  DE  FRACTIE 

Zorgbudget 
Het college heeft, in opdracht van de raad, een 
analyse uitgevoerd naar de zorgconsumptie tot 
op heden. Daaruit volgt om in 2018 rekening te 
houden met een maximale extra bijdrage van  
€ 2.282.061 voor het opvangen van de toena-
me van de zorgconsumptie en het laten slagen 
van het zorgconcept. Het geld wordt alleen be-
schikbaar gesteld als blijkt dat Incluzio daad-
werkelijk geld te kort komt om de stijgende kos-
ten, in vooral de jeugdzorg, op te vangen. De 
hele raad is hiermee akkoord gegaan. 
 
Regionale Uitvoeringsdienst 
De raad wordt gevraagd een positieve zienswij-
ze in te dienen op het voorgenomen besluit van 
het Algemeen Bestuur van de Regionale Uit-
voeringsdienst Noord-Holland Noord voor het 
instellen van een reserve Omgevingswet. De 
fractie vindt dit voorstel prematuur want er is 
nog enkele noodzaak om daar nu al een besluit 
over te nemen. Het gevoel is dat het doorge-
drukt wordt. Bovendien had dit voorstel eerst in 
de Regionale Raadsadviescomissie Noordkop 
behandeld moeten worden, zoals alle stukken 
rond gemeenschappelijke regelingen  eerst ge-
zamenlijk met de vier Noordkopgemeenten be-
discussieerd worden. De raad van Schagen 
heeft het voorstel daarom niet in behandeling 
genomen. De fractie conformeert zich aan het 
besluit van Schagen en stemde als enige tegen 
het voorstel. 
 
 

 
Recreatie  
Er is een regionale 
visie verblijfsrecrea-
tie Noord-Holland 
Noord 2030 ontwik-
keld. Op regionaal 
niveau moeten er 
keuzes gemaakt wor-
den om een vitale 
sector te zijn en te 
blijven. In de visie 
geen woord over het 
toestaan van permanente bewoning in daar-
voor geschikte recreatiewoningen. In de beeld-
vormende vergadering destijds over dit onder-
werp kwam duidelijk naar voren dat daar grote 
vraag naar is. Na discussie in de raad kwam de 
toezegging dat dit mogelijk moet zijn. Daarop 
kon de fractie met het voorstel instemmen dat 
raadsbreed werd aangenomen. 
 
Inspreken inwoners 
Het inspreken van inwoners in de raadsverga-
dering voldeed niet. Te weinig tijd liet uitge-
breid bevragen door de raad niet toe. Onbevre-
digend en frustrerend voor de inspreker. Nu zal 
er voorafgaand aan een beeldvormende verga-
dering een uur vrijgemaakt worden om inwo-
ners te laten inspreken. Omdat er meer tijd 
meer voor is kan er  met raadsleden gediscus-
sieerd worden. Hierdoor hoeven inwoners niet 
meer de fractievergaderingen af te lopen, wat 
hen veel tijd bespaart. 

Schriftelijke vragen vuilcontainers Trambaan 
 
Geachte leden van het college, 
 
Aan de Trambaan te Winkel ligt een hele brede groenstrook. Er zijn in deze groenstrook echter 
geen aanbiedplekken voor de afvalcontainers gerealiseerd. Dit betekent dat de containers op de 
fietsstrook van de rijbaan geplaatst moeten worden wat de veiligheid niet ten goede komt. Bewo-
ners hebben de gemeente verzocht om aanbiedplaatsen in de groenstrook aan te leggen maar 
kregen te horen dat daar geen budget voor was. Geld kan toch niet het probleem zijn,  want zoals 
bewoners aangeven: met een paar grijze stoeptegels is het probleem opgelost. 
 

1.    Bent u van de situatie op de Trambaan op de hoogte?  
2.    Bent u van het verzoek van bewoners op de hoogte? 
3.    Zo ja, wat is dan de reden om dit af te wijzen? 
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Weerstand tegen huisvesten arbeids- 
migranten  in woonwijken neemt toe  

 
NOORD-HOLLAND – Niet alleen in Westfriesland, maar in de hele provincie neemt de weer-
stand tegen de huisvesting van arbeidsmigranten in woonwijken toe. Het probleem spitst 
zich vooral toe op bedrijven waaronder uitzendburea u’s die massaal koopwoningen opko-
pen en daar zoveel mogelijk arbeidsmigranten in lat en wonen als toegestaan is.  
 

Het grote probleem is dat de overgrote meer-
derheid van deze arbeidsmigranten maar voor 
een kortere periode in Nederland werken als 
seizoensarbeider waardoor de verloop in deze 
woningen erg groot is.  De bewoners van de 
wijken zijn dan ook bang voor de 
‘verpoolarisering’ van hun wijk.  
 
Diverse gemeenten in Noord-Holland willen nu 
maatregelen gaan nemen om het uitzendbu-
reau’s niet langer toe te staan woningen op te 
kopen om daar arbeidsmigranten in te gaan 
huisvesten. Zo willen de coalitiepartijen in Be-
verwijk dat arbeidsmigranten die geen familie-
band hebben niet meer onder één dak mogen 
wonen. In diverse pensions in bijvoorbeeld Wijk 
aan Zee wonen tientallen arbeidsmigranten uit 
voornamelijk het voormalige Oostblok. 

Drechterland heeft al langer een verbod op het 
onderbrengen van arbeidsmigranten door uit-
zendbureau’s op aangekochte woningen en 
ook de gemeente Medemblik wil richting een 
verbod om arbeidsmigranten zonder een fami-
lieband nog langer onder één dak te laten wo-
nen. 
 
In Hollands Kroon loopt de tegenstand zelfs zo 
hoog op dat inwoners van Kreileroord en Wie-
ringerwerf aan acties zitten te denken om de 
plannen van de gemeente Hollands Kroon te 
dwarsbomen en zo de verkoop van 2 woningen 
aan een uitzendbureau in Kreileroord en een 
bedrijfspand bij een woonwijk in Wieringerwerf 
ongedaan te krijgen. 

www.hollandskroonactueel.nl 

 
openbare fractievergadering 

 
Woensdag 31 oktober  2018 

aanvang 20.00 uur   
 

locatie: 
mfa De Ontmoeting 

1761 VM De Verwachting 1 
Anna Paulowna 


