
Verslag openbare fractievergadering 
 
Op de fractievergadering van 28 oktober in de Oude School in Wieringerwaard zorgden de agendapunten 
voor de twee raadsvergaderingen nauwelijks voor discussie. 
 
Renovatie en constructie haven Den Oever 
Er wordt een budget van € 2,2 miljoen gevraagd voor de laatste fase van de renovatie. Wat de fractie betreft 
is dit een hamerstuk. 
 
Overdracht binnenzwembaden 
De HOZE-groep kan zich vinden in het college voorstel wat gezien wordt als een goede basis om van start 
te gaan met verzelfstandiging door de vier binnenbaden over te dragen aan vier stichtingen waarmee ieder 
bad zijn identiteit kan behouden. HOZE wordt het overleg orgaan van die stichtingen. De heer Van Essen 
(HOZE) geeft een korte uitleg en beantwoord vragen. Alles is duidelijk. Ook dit is voor de fractie een 
hamerstuk. 
 
Startnotitie Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord 
Uit het nog te ondertekenen klimaatakkoord vloeit de opdracht voort tot het opstellen van deze startnotitie. 
Hierin worden het proces en de leidende principes beschreven waaraan voldaan moet worden. Wat moeten 
we hier mee? Het is onduidelijk wat het Rijk wil. Laat eerst duidelijk worden waaraan gedacht wordt  De 
vergadering heeft er geen duidelijk oordeel over, is kritisch. 
 
Rapport Toetsingskamer Partner in Beheer 
De Toetsingskamer heeft op verzoek van de raad onderzoek laten doen naar de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het programma. Er zijn 200 initiatieven gerealiseerd, Het rapport is kritisch. De 
bekendheid onder de inwoners van het programma en Kernbeheer is klein. Communicatie krijgt op alle 
fronten een onvoldoende. De gemeente communiceert niet goed. De FIXI-app waarmee meldingen over de 
openbare ruimte kunnen worden doorgegeven is storingsgevoelig. Communiceren met de inwoners blijft 
voor Hollands Kroon een onvoldoende scoren. Dit zal tijdens de algemene beschouwing bij de 
begrotingsbehandeling 
 
Bouwplannen De Zwerm in Winkel 
In plan Bosstraat heeft iedereen een brief van de gemeente gekregen om mee te denken over bouwplannen 
op het terrein van De Zwerm. Er is ruimte voor 18 vrijstaande huizen. De heer Van Essen geeft een 
uiteenzetting van de stand van zaken. Plannen worden door een jury beoordeelt waarvan ook de heer Van 
nEssen deel uit maakt. 
 
Begroting 2020 
De begroting wordt in een aparte vergadering op 7 november behandeld. Er zijn wat ons betreft weinig 
vragen ende fractie kan er mee instemmen.  Tijdens de algemene beschouwing bij de 
begrotingsbehandeling zal de falende communicatie met de inwoners benoemd worden. 
 

 


