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Verslag  Algemene  Ledenvergadering  2 oktober 
 
Zoals in de uitnodiging is aangegeven zal er in de ALV een besluit moeten komen om wel of niet 
deel te nemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 
 
Uitgangspunten discussie: 
  >   Henk en Peter hebben aangegeven in principe niet beschikbaar voor nieuwe raadsperiode 
  >   Leden, bestuur hebben (nog) geen ambitie om in de gemeenteraad plaats te nemen. 
  >   Geringe aantal leden LADA 
 
Er ontstaat een levendige discussie waarin door verschillende leden wordt aangeven dat het zon-
de zou zijn als LADA niet mee zou doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. De vraag 
wordt gesteld zijn we als LADA klaar, zijn er andere partijen die onze punten in de gemeenteraad  
goed naar voren brengen? Een groot deel van de aanwezigen vindt van niet. Volgens enkelen 
(Rob en Theo) zouden we met een aantal kernpunten en een goede communicatiestrategie een 
aanzienlijke groep kiezers achter ons kunnen krijgen. 
 
Zorgpunt blijft wel het opstellen van een goede kandidatenlijst. 
 
Er is nog geen breed gedragen richting voor een besluit om wel of niet deel te nemen aan de ko-
mende gemeenteraadsverkiezingen. 
Afgesproken wordt dat de leden hun inbreng voor deze punten naar het secretariaat sturen en dat 
er begin november een ledenvergadering komt waarbij we afhankelijk van de ingebrachte punten 
en het opstellen van een kandidatenlijst een definitief besluit voor deelname aan de komende ge-
meenteraadsverkiezingen zullen nemen. 
 
Aanpassing rolverdeling binnen bestuur LADA 
 
Naar aanleiding van de opmerkingen door de leden gemaakt tijdens de ALV is de rolverdeling be-
stuur binnen het bestuur aangepast. Besloten is dat Jos Witte de voorzittersrol zal vervullen, Nel 
wordt de secretaris en Moray Juffermans algemeen lid. Lavinia Grooten blijft de rol van penning-
meester vervullen. 

VAN  HET  BESTUUR 

 
openbare fractievergadering 

 
maandag 22 november 

aanvang 20.00 uur   
 

locatie: 
Cultuurhuis De Kolk 

Weereweg 32, 1733LL Lutjewinkel  

 ledenvergadering 
 

thema: gemeenteraadsverkiezingen  
 
ter voorbereiding op deze vergade-
ring verschijnt er een extra editie 
van de Nieuwsbrief  

 
maandag 29 november 

aanvang 20.00 uur   
 

locatie: 
De Meerbaak 

Prof. ter Veenweg 4  
1775BH Midddenmeer 
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Verslag  openbare  fractievergadering  25 oktober 
 

Op deze vergadering, gehouden in De Oude School in Wieringer-
waard, weren de raadagenda's van 28 oktober en 4 november 
werden besproken. Op 4 november staan de begroting en het 
vaststellen van de  tarieven op de agenda. De begroting sluit met 
een positief saldo van € 3,4 miljoen en riep geen vragen op.  

Inspreken                                                                                                                                           
De heer Bood Jongerenpartij HK 2022 zoekt 
kandidaten voor zijn kieslijst maar vindt bij 
LADA weinig bijval. 

 
Locatieanalyse huisvesting arbeidsmigran-
ten                                                                                  
De provincie Noord-Holland heeft samen met 
de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en 
Schagen onderzoek gedaan naar geschikte 
locaties voor de huisvesting van arbeidsmi-
granten. Dit heeft 14 voorkeursgebieden nabij 
kernen en Agriport opgeleverd. De provincie en 
de gemeenten gaan met de omwonenden in 
overleg over de precieze locatie.  LADA kan 
zich vinden in de aangewezen locaties, die vol-
doen aan grootschalige opvang. 

 
Inkoopstrategie, contractsturing en financi-
eel kader Jeugdzorg en Wmo                                                
Het contract met Incluzio Hollands Kroon loopt 
af. Inwoners zijn tevreden over de werkwijze 
van Incluzio. Reden voor het college om deze 
samenwerking voortzetten. Het voorstel is om 
tot een aangepaste of nieuwe overeenkomst te 
komen die voor 5 jaar geldig is waardoor Inclu-
zio langlopende contracten met haar partners 
kan afsluiten, hetgeen kostenbesparend zal 
werken. In de meerjarenbegroting wordt jaar-
lijks een aanvullend structureel bedrag van € 
5,1 miljoen  opgenomen, aanvullend op het 
reeds begrote bedrag van   € 19,5 miljoen. Het 
aanvullende bedrag van € 5,1 miljoen wordt 
grotendeels gedekt door een bijstelling van de 
uitkeringen vanuit het gemeentefonds. De frac-
tie hoort tevreden geluiden over de werkwijze 
van de wijkteams van Incluzio en LADA zal dan 
ook instemmen met het college voorstel.  
 
Krediet zwembad De Rijd                                                                                                                                   
Het zwembad De Rijd is voor een deel opge-
knapt en geopend in de zomer van 2021. Om 
de renovatie te voltooien is extra krediet nodig. 
Voor de opstartkosten van afgelopen zomersei-
zoen en voor de exploitatie in 2022 wordt ook 
een budget gevraagd. Het college kiest voor 
volledige renovatie en vraagt daarvoor een ex-
tra krediet van € 476.680,- euro.  Een fors be-
drag waarmee LADA kan instemmen. Langdu-
rige verwaarlozing van onderhoud is de oor-

zaak van de slechte toestand  waarin De Rijd 
verkeert. Langdurige verwaarlozing van het on-
derhoud is een mede verantwoordelijkheid van 
de gemeente. Fractievoorzitter Henk van Ga-
meren zegt geen moeite te hebben met het for-
se bedrag dat gevraagd wordt in verwijzing 
naar de miljoenen die meer uitgegeven werden 
voor aanleg van een nieuwe brug in Anna 
Paulowna en wat ook dreigt te gebeuren voor 
de vervanging van de brug over de West-
Friese sluis. 
 
Bestemmingsplan Moerbeek 6/6a en 10                                                                                                      
Wit Flowerbulbs heeft in 2020 een principever-
zoek ingediend voor de ontwikkeling van een 
logiesaccommodatie voor 40 arbeidsmigranten 
op het adres Moerbeek 6 in ’t Veld. In de Moer-
beek is veel verzet tegen deze tweede locatie 
waarmee het aantal arbeidsmigranten met de 
locatie Moerbeek 28 op 80 komt. ‘Een veel te 
groot aantal voor onze kleine gemeenschap’ 
stellen de bewoners. De locatie Moerbeek 6/6a 
en 10 is in strijd met de door de raad vastge-
stelde beleidsregels logiesfuncties tijdelijke me-
dewerkers Hollands Kroon. LADA stemde in 
eerdere fase al tegen deze locatie en zal dus 
niet instemmen met het collegevoorstel.  

 
Verordening afvalstoffenheffing 2022                                                                                           
Er is bij sommigen nog onduidelijkheid wat het 
nieuwe recycletarief precies inhoud. Uit de in 
het voorstel gepubliceerde tabel blijkt dat het 
tarief voor 2022 lager uitvalt dan in 2021. Door 
de container minder aan te bieden wordt de 
besparing groter doordat er per lediging van de 
container betaald wordt. Hiermee hoopt het col-
lege een prikkel in te bouwen om tot een bete-
re scheiding van ons huishoudelijk afval te ko-
men waardoor minder recyclebare stoffen in 
het rest afval belanden. LADA zal instemmen 
met het voorstel. Wel zal de  fractie vragen of 
er nog een apart tarief komt voor mensen die 
incontinentiemateriaal gebruiken waardoor het 
voor hen lastig wordt om de container met rest-
afval minder aan te bieden. 
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UIT  DE  FRACTIE 

De raadsvergadering van 28 oktober kende veel discussie. Huisvesting arbeidsmigranten, nieuw 
contract Incluzio en renovatie zwembad De Rijd vergden veel tijd waardoor de moties vreemd 
doorgeschoven werden naar 4 november. Daarin uitgebreide aandacht voor de behandeling van 
de meerjaren begroting waarna het recycletarief voor de nodige discussie zorgde, voordat de mo-
ties vreemd aan de orde gesteld konden worden. 

Locatieanalyse huisvesting arbeidsmigran-
ten     
Zoals op de ofv besproken kon LADA instem-
men met de 14 voorkeurslocaties als zoekge-
bied voor de vestiging van opvang van arbeids-
migranten. Het college kon zich daar ook in 
vinden en stelde de raad voor, overeenkomstig 
het advies van de Regionale Raadscommissie 
Noordkop, om geen wensen of bedenkingen in 
te brengen tegen deze locatieanalyse. De coa-
litie dacht daar anders over. Waar altijd advie-
zen van de Raadscommissie Noordkop worden 
opgevolgd, kwamen SHK, VVD en CDA nu met 
een amendement waarin uitgesproken wordt 
dat er te veel locaties in Hollands Kroon zijn 
aangewezen in vergelijking met Schagen en 
Den Helder, de voorkeurslocaties zodanig grof-
mazig zijn dat er geen uitspraak over gedaan 
kan worden, de provincie op te roepen ook in 
andere regio’s een vergelijkbaar traject te door-
loopt als in dit amendement wordt geduid en 
“net als de gemeenten dient de provincie niet 
op voorhand vanuit provinciaal beleid blokka-
des op te werpen voor bepaalde gebieden/
locaties, ook als dit betekent dat (tijdelijk) ge-
bouwd zal gaan worden in gebieden die aange-
wezen zijn als bijzonder provinciaal land-
schap”.    
Vooral dit punt uit het amendement is voor de 
fractie reden om het amendement te verwer-
pen. Daarin ook gesterkt door de toelichting 
waarin duidelijk naar voren komt dat de  coali-
tie het uitzonderingsartikel 6 uit de beleidsvisie 
wil blijven gebruiken om controversiële loca-
ties, die niet de beleidsvisie voldoen, te kunnen 
blijven toestaan.  
Opmerkelijk is ook dat wethouder Meskers on-
danks zijn voorstel geen wensen en bedenkin-
gen in te brengen, geen enkele moeite had om 
het amendement te accepteren. Kennelijk was 
dit al in het coalitieoverleg geregeld. 
Met LADA stemden ook OHK, GL en Anders! 
tegen het geamendeerde voorstel. Opmerkelijk 
was dat De PvdA en CU tegen het amende-
ment stemden om daarna wel in te stemmen 
met het geamendeerde voorstel dat daardoor 
met 19 stemmen voor en 9 tegen aangenomen 
werd.  
 

Inkoopstrategie, 
contractsturing 
en financieel ka-
der Jeugdzorg 
en Wmo  
De raad toonde 
zich in overgrote 
meerderheid te-
vreden over de 
resultaten die be-
haald zijn en de 
werkwijze van 
Incluzio en stem-
de in met het 
voorstel om met 
deze partner ver-
der te gaan en een nieuw contract voor vijf jaar 
af te sluit. Alleen OHK en GL stemden tegen. 
 
Krediet zwembad De Rijd 
Het college kiest voor een volledige renovatie 
waarbij meerkosten voor het volledig duurzaam 
maken van het bad dat daarmee voor 15 jaar 
toekomstbestendig zal zijn en vraagt daarvoor 
een extra krediet van € 476.680,- euro. 
Op D66 na gingen alle fracties hier mee acco-
ord. LADA en de VVD wezen er op dat de ge-
meente  verantwoordelijkheid heeft voor de re-
novatie van De Rijd omdat het heeft toegelaten 
dat door langdurig achterstallig onderhoud het 
bad afgekeurd  en gesloten werd. Ook vinden 
deze fracties het verantwoord om voor de duur-
ste variant te kiezen omdat De Rijd meer is dan 
een zwembad en een grote recreatieve functie 
heeft waardoor een goed en functionerend De 
Rijd een rol kan vervullen in het gemeentelijk 
recreatie– en toeristenbeleid.  Enno Bijlstra 
(VVD) vroeg het college om te kijken wat de 
mogelijkheden zijn van het hele gebied rondom 
De Rijd. Wellicht zijn er kansen op uitbreiding 
van de recreatieve mogelijkheden. 
 
Bestemmingsplan Moerbeek 6/6a en 10    
Zoals uit de voorgeschiedenis al duidelijk was 
geworden is er een grote meerderheid in de 
raad die het vestigen van arbeidsmigranten op 
deze locatie toestaat. Met de stemmen van 
LADA, GL en Anders! tegen werd het dan ook 
aangenomen.                                                > 
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Programma begroting 2022 
LADA kan instemmen met de begroting die met 
een positief saldo van € 3,4 miljoen sluitend is.  
De algemene beschouwingen zijn bij de kader-
nota gehouden, reden voor ons om het kort te 
houden. Niet alle fracties hadden deze insteek 
en gebruikten hun tien minuten toegewezen 
spreektijd ten volle. Onze fractievoorzitter haal-
de drie punten aan die aandacht verdienen, 
sociale woningbouw, huisvesting arbeidsmi-
granten en herplant bomen alsmede biodiversi-
teit.  
Dat er grote tevredenheid is bij raad blijkt uit 
het feit dat er slechts vijf moties en een amen-
dement werden ingediend. Van de moties wer-
den er na discussie en toezeggingen van het 
college drie ingetrokken. Aangenomen werden 
een motie van de VVD waarin meer aandacht 
gevraagd wordt voor sport, bewegen en een 
gezondere leefstijl en die van de PvdA om 
structureel geld te reserveren voor onderhoud 
van kunst in de openbare ruimte. Beide moties 
werden unaniem aangenomen. Met een amen-
dement wilde de PvdA  de tekst in het cluster 
Kunst & Cultuur Wij faciliteren cultuureducatie 
in het basisonderwijs aanscherpen met waarbij 
er ook aandacht zal zijn voor geschiedenis van 
Hollands Kroon en de karakteristieken waarden 
van de vier voormalige gemeenten waaruit Hol-
lands Kroon bestaat. 
Dit ging LADA en D66 te ver. De politiek moet 
zich niet bezighouden met wat scholen in hun 
lesprogramma moeten opnemen. Met deze 
drie stemmen tegen werd het amendement 
aangenomen. 
 
Verordening afvalstoffen heffing 2022 
Niet de voorgestelde tarieven waren punt van 
discussie, wel het ontbreken van een toege-
zegde regeling inwoners tegemoet te komen bij 
gebruik van incontinentiemateriaal waardoor zij 
met extra afval te maken hebben. Argument 

van het college was dat zo’n maatwerkregeling 
pas tot stand kan komen als duidelijk is wat het 
tarief gaat worden. Een harde toezegging van 
wethouder Groot om in de raad van 16 decem-
ber met een duidelijk voorstel te komen zorgde 
er voor dat het recycletarief, met alleen de 
stemmen van OHK tegen, aangenomen werd.   
 
Moties vreemd 
PvdA, GL, Anders! en CU dienden een motie in 
waarin het college opgeroepen wordt om door 
toezending van deze motie er bij de staatsse-
cretaris van volksgezondheid op aan te dringen 
om het periodiek onderzoek naar borstkanker 
terug te brengen naar een termijn van twee 
jaar. SHK, VVD, CDA en D66 steunden de mo-
tie niet met als argument dat zij geen moties 
steunen die niet over gemeentelijk beleid gaan.
Met steun van LADA en OHK was er een 
meerheid voor de motie (14 tegen 11). Moties 
van gelijke strekking zijn in veel gemeenten ter 
sprake gekomen. 
Een tweede motie op initiatief van Lars Ruiter 
(OHK) werd mede ingediend door LADA en 
Anders! In de motie wordt het college verzocht 
het fietspad langs de Cultuurweg, dat door veel 
scholieren gebruikt word, op korte termijn weer 
open te stellen. De Cultuurweg wordt langdurig 
afgesloten tijdens de bouw van de twee data-
centers van Microsoft. Een geïrriteerde wet-
houder Meskers reageerde heftig op deze mo-
tie en ontkende dat er toezeggingen zijn ge-
daan om het fietspad open te houden. Het al-
ternatief is een route via de Flevoweg. Daarin 
ontbreekt een verbinding met het fietstunneltje 
onder de A7 bij Middenmeer. De wethouder 
kwam met de toezegging dat dat aangelegd zal 
worden en dat Microsoft de kosten op zich 
neemt. Omdat er bij de raad verdere steun 
voor de motie ontbrak, ook voor een aanpas-
sing verwijzend naar de Flevoweg, werd de 
motie ingetrokken.  

HOLLANDS KROON – De ChristenUnie Hollands Kroon doet niet 
mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.  

 
De partij kan onvoldoende mensen op de been brengen om een verkie-
zingsprogramma samen te stellen en campagne te voeren.  
“Met pijn in het hart”, vertelt voorzitter Piet Groen van de partij. In januari 
nam Johan Paul de Groot afscheid als raadslid van de partij. Zijn plek 
werd overgenomen door Marjon Tolhuis.  
Helemaal stoppen doet de ChristenUnie niet. De partij blijft zich wel inzet-
ten voor maatschappelijke doelen. “Wij hopen over 4 jaar weer van de 
partij te zijn”, meldt Groen. 
 

https://noordkopcentraal.nl/ 
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'Herindelingen leiden in gemeenten tot lagere opkomst bij verkiezingen' 
 

In fusiegemeenten is de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen 
blijvend lager dan voor de samenvoeging. Dat meldt het Centrum voor Onderzoek van de Econo-
mie van de Lagere Overheden (COELO). 
Als de opkomst eerst rond de 60 procent is, stemt na de fusie vaak minder dan 58 procent van de 
inwoners. Dat effect is tot minstens vijf gemeenteraadsverkiezingen na de herindeling meetbaar. 
Ook bij de Tweede Kamerverkiezingen is in heringedeelde gemeenten duidelijk een lagere op-
komst zichtbaar. 
 
De verschillen ogen op het eerste gezicht klein, maar volgens Maarten Allers, onderzoeker bij het 
COELO en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, legt dit een belangrijk probleem bloot. 
"De democratie is net zo sterk als de gemeenschap. Als mensen door herindelingen gaan zeg-
gen: 'Het zal allemaal wel, ik ga niet meer stemmen', dan is dat een democratisch probleem." 
 
Minder verbonden 
Allers zegt tegen RTV Noord dat er twee belangrijke verklaringen zijn voor het feit dat mensen na 
herindelingen minder geneigd zijn te gaan stemmen. 
Inwoners van fusiegemeenten zijn het vaak oneens met de samenvoeging. Hierdoor hebben ze 
het gevoel dat ze door Den Haag genegeerd worden. Allers: "Uit nader onderzoek blijkt dat inwo-
ners zich dan minder verbonden voelen met de lokale gemeenschap én dat de sociale cohesie in 
een heringedeelde gemeente minder sterk is". 
 
Door de fusie neemt de sociale controle om te gaan stemmen volgens de hoogleraar af. 

https://nos.nl/l 

 

SCHRIFTELIJKE  VRAGEN 
 
 storten radioactief en giftig Polonium-210 bij afvalzorg Wieringermeer 

 
 
 

De beantwoording van de gestelde vragen over dit onderwerp hebben tot vervolgvragen aan het college ge-

leid. Daarop is inmiddels antwoord ontvangen. Het college is met ons van mening dat de informatie 
naar Hollands Kroon toe niet deugt of ontbreekt en is hierover in gesprek met de verantwoordelij-
ke instanties. Ons doel was het breed bekend te maken wat er gebeurt op de afvalstort van Afval-
zorg en dat is gelukt. In Medemblik hebben Progressief West-Friesland en Groen Links ook vra-
gen gesteld. In Provinciale Staten zijn vragen gesteld door de SP. Ook in Zaanstad zijn vragen 
gesteld naar verwijzing van onze eerste vragen waarin de stortplaats van Avalzorg in Nauerna te 
sprake kwam. 
 
Onze eerste vervolgvraag: 
Vindt u dat u juridisch-bestuurlijk het bevoegd gezag moet zijn om op de hoogte te zijn over welke 
gevaarlijke stoffen op het terrein van Afvalzorg in de gemeente Hollands Kroon worden gestort?   
Antwoord college:   
Het college vindt dat het op de hoogte moet zijn van de stort van gevaarlijke stoffen in de ge-
meente Hollands Kroon, los van de vraag wie bevoegd gezag is. We hebben dit meegedeeld aan 
alle betrokken partijen in dit dossier.  
 
De volledige reeks vragen en de beantwoording kunt u raadplegen op onze website  
www.lada2010.nl 
  

Wethouder Theo Meskers is niet meer beschikbaar voor de VVD in Hollands Kroon.      
Bij zijn afweging niet verder te gaan heeft meegespeeld dat hij kortgeleden niet is verkozen tot 
lijsttrekker ,,Het is geen doorslaggevende reden geweest, maar na tien jaar heb ik geen zin 
om in de wachtkamer te zitten.’’                                                                     noordhollands dagblad 


