NIEUWSBRIEF 121

Lokaal Democratie
Alternatief Anders

april 2022

Colofon
Agenda

bestuur
voorzitter
Jos Witte

0223-533159

voorzitterlada@lada.nu
Secretaris
Nel Slob
secretariaatlada@lada.nu

0224-541718

penningmeester
Lavinia Grooten
penningmeesterlada@lada.nu

06-14891872

lid
Moray Juffermans

06-83778328

fractie
fractievoorzitter
Henk van Gameren
Wieringerwaard
06-24441659
henkvangameren@hollandskroon.nl
Middenmeer

donderdag 23 juni 20.00 uur
raadsvergadering, bestuursrapportage
maandag 27 juni 20.00 uur
openbare fractievergadering
Nederlands Kremlin, Winkel
donderdag 30 juni 20.00 uur
raadsvergadering, kadernota

In dit nummer
Van het bestuur

fractieondersteuner
Daan Pruimboom
Hippolytushoef
06-81090074
daanpruimboom@hollandskroon.nl
fractiesecretaris
Peter Couwenhoven
06-25311671
fractielada@lada.nu

donderdag 12 mei 20.00 uur
raadsvergadering
donderdag 09 juni 20.00 uur
raadsvergadering, jaarrekening

moray@ziggo.nl

lid
Dorien Sijbenga-v.d. Outenaar
06-81090074
w.sybenga@planet.nl

maandag 09 mei 20.00 uur
openbare fractievergadering
De Oude School, Wieringerwaard

Dankzij subsidie van de provincienieuw
park in Van Ewijcksluis
Verslag openbare fractievergadering
Uit de fractie

Nieuwe Niedorp
Benoeming griffier
Mooi he?!

redactie
redactielada@lada.nu

Bindend referendum ja,
maar niet met een onhaalbare drempel

www.lada.nu
bank NL03 RABO 0123077966
tnv penningmeester LADA
LADAnieuwsbrief 121

1

april 2022

VAN HET BESTUUR
De verkiezingsuitslag was niet waarop wij als bestuur van LADA gehoopt hadden.
Hoewel velen van ons zich ingezet hebben om de inwoners van Hollands Kroon te overtuigen om
op een kandidaat van de LADA & ANDERS! lijst te stemmen is dit door de kiezer niet in voldoende mate gebeurd. De fractie heeft de afgelopen raadsperiode goed werk verricht en helaas is dat
niet door de kiezer gewaardeerd in de vorm van stemmen. We hebben er vertrouwen in dat Henk
en Dorien met ondersteuning van Daan de komende 4 jaar onze punten uit het verkiezingsprogramma goed naar voren zullen brengen.
LADA & ANDERS! hebben met een gezamenlijke lijst deelgenomen aan de verkiezingen. De komende tijd zullen we kijken hoe deze samenwerking van beide kanten bevalt en wat dan een mogelijk vervolg kan zijn.
Eind mei willen we de onze jaarlijkse algemene ledenvergadering houden. De leden zullen hierover tijdig worden ingelicht.

Dankzij subsidie van de provincie een nieuw park in Van Ewijcksluis:
"Wel 500 bomen en struiken"
Van Ewijcksluis kan dankzij subsidie aan de slag met nieuw park
Het grasveld in Van Ewijcksluis ligt er al jaren verlaten en kaal bij. Dat tot grote ergernis van de
buurtbewoners, die er graag meer planten en dieren zien. En die gaan er eindelijk komen, dankzij
een subsidie van de provincie Noord-Holland.
De plaatselijke dorpsvereniging diende een
aanvraag in bij het Betrekken bij Groen Fonds,
een initiatief van de provincie waarbij ruim
100.000 euro beschikbaar is gesteld voor lokale projecten die moeten zorgen voor meer
groen in de omgeving. "Wij deden een aanvraag van 5.000 euro, maar krijgen uiteindelijk
2.500 euro", vertelt Annemarie Koopmans, initiatiefneemster in Van Ewijcksluis. Ze vervolgt:
"Daar zijn we natuurlijk ook hartstikke blij mee."
Biodiversiteit
Parc du Noord, zoals het park heet, ligt er nu
nog saai bij. Maar met hulp van de gemeente
en Landschap Noord-Holland heeft de dorpsvereniging een mooi plan klaarliggen dat gerealiseerd gaat worden met de gekregen subsidie. "Er valt hier nu nog niets te beleven als het
gaat om biodiversiteit en dat verandert met de
komst van meer groen", vertelt Koopmans. Met
de subsidie worden ruim 500 bomen en andere
planten aangeschaft, zodat het dus ook voor
dieren aantrekkelijker wordt om te verblijven.
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Vrijwilligersproject
De provincie betaalt voor de aanschaf van al
het groen, maar ze doet dat niet voor arbeidskosten. Het dorp zal dus zelf de handen uit de
mouwen moeten steken voor de aanleg van
het park.
De vrijwilligers beginnen komende zaterdag
met de eerste werkdag en kijken uit naar de
komende periode: "Alles wat je op dit gebied
doet, vertaalt zich eigenlijk heel snel in resultaat. Je zet namelijk een boom neer en er komen een torenvalk in uitrusten", zegt Koopmans. "Het beloont zich heel snel."
NHnieuws, 20-4-2022

Een goed voorbeeld van wat inwoners zelf kunnen
bereiken.

april 2022

Verslag openbare fractievergadering
De openbare fractievergadering op maandag 11 april in Cultuurhuis De Kolk was de eerste voor
onze nieuwe fractie. De raadsagenda van 14 april kende slechts een paar stukken ter besluitvorming met als laatste punt de benoeming van de fractieondersteuners. Er was weinig tijd nodig om
deze agenda te behandelen. Punten die behandeld werden waren de benoeming van de griffier,
werkwijze fractie en stand van zaken in de coalitievorming.
Benoeming griffier
Sjaak Vriend, jarenlang raadslid voor het CDA
waarvan de laatste periode fractievoorzitter, is
benoemd tot griffier. Een keuze waar wij als
enige fractie tegen gestemd hebben. Dat staat
los van de persoon maar betreft de procedure.
Je kunt de vraag stellen: hoe onafhankelijk is
de positie van deze griffier?
De fractie is onaangenaam verrast over de gevolgde procedure. De vraag waarom er geen
externe kandidaat is aangetrokken werd door
de werkgeverscommissie beantwoord met dat
er geen acceptabele waren. Er is juridisch getoetst of dit wel mogelijk is. Het antwoord is: ja.
Bevreemdend is ook dat de oude raad de benoeming niet aan de nieuwe heeft overgelaten.
Er zijn nu 11 raadsleden die niet over de benoeming van hun griffier hebben kunnen stemmen. Het verdient geen schoonheidsprijs. Je
geeft als gemeente een slecht signaal af.
Vriend heeft aangegeven dat hij met de afzonderlijke fracties een gesprek wil. Er komt dus
een gesprek van de fractie met Vriend.
Jos stelt voor om de grieven in een openbare
brief aan de raad kenbaar te maken.
Benoeming commissies nieuwe raad
Alle commissies zijn benoemd. Daarin is van
een evenwichtige verdeling over de partijen
geen sprake. Henk van Gameren en Dorien
Sijbenga hadden zich kandidaat gesteld voor
de werkgeverscommissie, maar zijn niet benoemd. Dorien stelde zich ook kandidaat voor
de commissie beoordeling burgemeester,
eveneens niet gekozen.

had moeten zijn bij het voorstel om Daan
Pruimboom en Peter Couwenhoven aan te
stellen als fractieondersteuner en fractiesecretaris. We moeten nog wennen aan de nieuwe
situatie van één fractie zijn. Een leermoment
om alert op te zijn. Henk zal als fractievoorzitter functioneren.
Henk motiveert waarom Daan als ondersteuner
is voorgedragen. Jong, heeft de toekomst. Is
daardoor de goede opvolger van Peter die aangegeven had een stap terug te doen. Daan
geeft aan dat hij politiek betrokken wil zijn en
actief wil blijven op de portefeuilles waar hij
mee bezig is geweest als raadslid.
Hoe we met het fractiebudget omgaan zal in
de fractie vastgesteld worden. Beide partijen
hanteerden een andere methodiek.
LADA en ANDERS ! blijven voorlopig als twee
onafhankelijke partijen bestaan. Wij moeten
goed in beeld krijgen wat de beste methode is
om samen te gaan waarbij het kostenaspect
niet onbelangrijk is.
Prioriteit ligt bij het vormgeven van een goed
functionerende fractie.
Verslag gesprek coalitievorming
Er valt nog weinig te vertellen. Het eerste gesprek met Alexander Bügel en OHK is teleurstellend verlopen. Inhoudelijk is er niets besproken, het ging vooral over nader kennismaken. Stemt weinig hoopvol, het ontbreekt aan
creativiteit. Vrijdag 15 april is een tweede gesprek. Wij gaan vooral luisteren. Voorwaarden
van ons zijn een raadsprogramma, terug naar
een structuur met commissies en delegatiebesluit terug naar de raad.

Werkwijze fractie
Fractievoorzitter Henk van Gameren geeft aan
dat er een betere afstemming met ANDERS !
openbare fractievergadering
maandag 09 mei
aanvang 20.00 uur
locatie:
Dorpshuis De Oude School
Populierenlaan 23a
1766JD Wieringerwaard
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UIT DE FRACTIE
Weinig te melden vanwege een korte raadsagenda. Drie punten ter besluitvorming werden allemaal zonder discussie met algemene stemmen aangenomen. Het betreft een garantstelling hospice Het tweede Huis, een voorbereidingskrediet geluidsscherm A7 en de jaarrapportage de Kop
Werkt! 2021. Daarna volgde de installatie van de fractieondersteuners en de beëdiging van Sjaak
Vriend als griffier.
Rapport Toetsingskamer
De toetsingskamer heeft onderzoek gedaan
naar de waarde van het thuisbezorgen van de
producten zoals paspoorten, rijbewijzen en IDkaarten in relatie tot de kosten, waardering van
klanten en voor de organisatie. De onderzoeksvragen worden de positief beantwoord en zijn
voor het thuisbezorgen van documenten geen
verdere aanbevelingen geconcludeerd.
De raad aanvaardde het rapport met algemene
stemmen.
Fractieondersteuners
Benoemd zijn:
D. Blokker (GroenLinks), E.C. Volkers (PvdA),
M. Roskam (SHK), J. de Git (D66), D.J. Pruimboom (LADA&Anders), M.A Hruska (VVD)

Stand van zaken coalitievorming
Er is een tweede gespreksronde geweest
waarin de fracties afzonderlijk gesproken hebben met OHK-fractievoorzitter Alexander Bü-

gel. Ons gesprek is in een goede en constructieve sfeer verlopen. Doel was om te vernemen
wat voor de fracties hoofdpunten zijn om in een
coalitieakkoord op te nemen. Duidelijk is wel
dat er geen raadsprogramma komt. Dat werd
door Bügel afgewezen. Wij hebben duidelijk
gemaakt dat in deze raadsperiode fors ingezet
moeten worden bij het betrekken van inwoners
in de besluitvorming. In de periode dat LADA
coalitiepartij was zijn daar forse stappen ingezet maar in de laatste periode is veel teruggedraaid. We wachten de verdere ontwikkelingen
af.

Benoeming griffier
In de vergadering van 29 maart stond de benoeming van een nieuwe
griffier op de agenda voor de Raad van Hollands Kroon.
Eén dag vóór de installatie van de nieuwe Raad besloot de aftredende
Raad over de benoeming van de functionaris die in de komende periode de Raad moet ondersteunen en adviseren.
Zonder op de kwaliteiten van de voorgedragen persoon in te gaan, zijn
bij deze gang van zaken zeker vraagtekens te plaatsen.
Was het bij voorbeeld niet netjes geweest de nieuwe Raad op 30
maart over de benoeming van zijn griffier te laten besluiten ?
Was dit besluit niet een poging van de aftredende Raad om over zijn
graf heen te regeren ?
Was dit besluit wel als behoorlijk te kwalificeren ?
Arjen Voogt
https://www.pp-anders.nl

Dit stuk is op 30 maart aangeboden aan het NHD maar is niet geplaatst in de
rubriek ingezonden stukken - red -
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Mooi he?!
De maandag ochtend was nog niet half om of hij stond er al. Een laadpaal. mooi dichtbij, om niet te zeggen: pal vóór het bankje waar toeristen doorgaans van hun meegebrachte broodje genieten. Alleen is de paal niet geschikt om hun Bikes op te laden,
hun Smartphone of gehoorapparaat. Nee, het is een laadpaal voor twee heuse auto's.
Dan lijkt de plek zo pal voor de neus van het bankje en op nog geen tien meter afstand van de Roode Eenhoorn inderdaad wel de ideale plek. Gelukkig zijn de chauffeurs die dagelijks bewoners oppikken met hun elektrische rolstoel, zeer bedreven in
het manoeuvreren. Die wringen zich er wel langs. Terwijl het hele verdere kerkplein
beschikbaar is en volop ruimte biedt, heeft de AREAAL-BEHEERDER van de Gemeente in zijn onuitsprekelijke wijsheid bedacht dat het toch al kwijnende bloemenperkje de ideale plek is om het milieu te redden.
"De gemeente Hollands Kroon staat u graag te woord"
Nog iets leuks!: ik belde met de gemeente. En kon na een slordige 20 minuten mijn
vraag stellen. Kan ik iemand spreken van "Publieke Werken": een hopeloos achterhaalde aanduiding, bleek. Nee meneer, dat kennen we niet meer, zei de stem ietwat
meewarig alsof ik mij met het woord "publiek"schuldig maakte aan'grensoverschrijdend'gedrag. Tegenwoordig doen wij aan AREAAL BEHEER: dat zijn de'dingen'en de
ruimte waarover wij gaan, die protesteren niet - begrijpt u? Het publiek, waar we vroeger mee werkten ... de mensen, die in ons areaal of gebied wonen: die zijn vooral hinderlijk. Daar blijven wij als gemeente het liefst zo ver mogelijk vandaan. Maar weet u
wat? De areaalbeheerder zal u terugbellen, want - besloot zij met de standaardzin :"die is nu helaas in bespreking".
Dorpsverbinders, Welzijnsconsulenten, sociaal makelaars
Helemaal om te gillen was het toeval dat wij diezelfde ochtend als Stichting Nieuwe
Buren een bespreking hadden met twee heuse "Dorpsverbinders", waarvan de één
bovendien voor de gemeente actief is als "Wel- zijns-consulent". Zij werken deels voor
andere organisaties als Wonen plus Welzijn, Inclusio of de Woon- compagnie, maar
worden ook ingehuurd door de Gemeente om zijn inwoners tevreden te houden. Prima hoor, deze mensen doen echt goed werk. Sociale Makelaardij heet dat tegenwoordig, een echte groeimarkt, en hiermee is maar aangetoond dat Hollands Kroon echt
investeert in zijn bewoners.
Maar, beste Gemeente, misschien toch óók wat budget vrijmaken om de sociale vaardigheid en intelligentie van uw Ambtenaren Areaal Beheer ietwat te reanimeren. Enkele maanden geleden werd zonder enig overleg de Verkeer-Spiegel op de hoek van de
Laagzijde (Dorpsstraat)ZOosterweg weggehaald tot volkomen onbegrip van de omwoners die er veilig mee de doorgaande weg opkonden.
En nu deze absurde uitvoering/invulling van op zich prima milieu beleid. Echt hoor,
Gemeente, je kunt burgers gewoon aanspreken en iets vragen. Wees niet bang. We
beginnen echt niet direct te slaan.
Hartelijke Groet, ds. Fokko F. Omta
Niedorper Weekblad
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Opinie artikel Volkskrant:
Bindend referendum ja,
maar niet met een onhaalbare drempel
Als de Tweede Kamer woensdag opnieuw kijkt naar het correctief referendum zal geen tweederde meerderheid voor stemmen. Gelukkig maar. Want in deze vorm bevat de grondwetswijziging
een gifpil, stelt Niesco Dubbelboer.
Niesco Dubbelboer, 12 april 2022

Woensdag bespreekt de Tweede Kamer in
tweede lezing de grondwetsherziening voor het
bindend correctief referendum. Aan die wet
was ooit mijn naam verbonden. Ik zou er dus
enorm voor moeten zijn, ware het niet dat er in
deze versie van de wet een belangrijke voorwaarde is opgenomen. Op initiatief van de
ChristenUnie (CU) en gesteund door VVD,
CDA en nota bene D66, is in de Tweede Kamer in de eerste ronde een torenhoge uitkomstdrempel toegevoegd. Het houdt in dat
het referendum alleen geldig is als de meerderheid die tegen een wet stemt, minimaal de helft
van de opkomst van de laatste Kamerverkiezingen bedraagt. Dit is niets minder dan een
gifpil.
Deze torenhoge geldigheidsdrempel maakt het
referendum immers onhaalbaar. Zo kende het
referendum over de Europese grondwet in
2005 een opkomst van boven de 63 procent en
een uitslag van meer dan 60 procent tegen.
Het zou met de ‘gifpil’-drempel ongeldig zijn. Er
stemden nota bene twee keer zoveel mensen
bij het referendum als bij de Europese verkiezingen. Politicoloog Tom van der Meer onderzocht gelijksoortige referenda die in andere
Westerse landen zijn gehouden. Daaruit blijkt
dat slechts twee van die zeventien referenda
geldig zouden zijn geweest met zo’n ridicule
drempel. Onhaalbaar dus.
Democratie
Verkiezingen zijn ongeacht de opkomst, altijd
geldig. De Staatscommissie Parlementair Stelsel (de commissie-Remkes) heeft uitgebreid
betoogd waarom het referendum belangrijk is
voor een goede werking van de democratie.
Die goede werking staat of valt echter met eerlijke spelregels.
Zo’n bizarre drempel toont de immanente
‘demofobie’ van de traditioneel conservatieve
partijen. Een van de meest positieve effecten
van het referendum, namelijk dat politici gedwongen worden om draagvlak voor beleid te
zoeken, wordt door deze uitkomstdrempel grotendeels teniet gedaan. Het verleidt politici naLADAnieuwsbrief 121
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melijk tot de
houding dat
ze een referendum toch
wel winnen.
Het
geeft
hen een prikkel om maatschappelijke
weerstand
niet serieus
te nemen en
publiek debat te ontduiken. Maar nog belangrijker: het
steeds ongeldig verklaren van referenda zal
leiden tot teleurstelling en cynisme onder grote
groepen kiezers.
Zuur
Een meerderheid onder de bevolking en in beide Kamers wil een bindend referendum. Het is
zuur dat een minderheid van VVD, CDA en CU
in het parlement al decennialang in staat is om
het referendum tegen te houden. Ook deze referendumwet zal de tweederde meerderheid
niet halen en dat is een ‘blessing in disguise’.
Maar nu moet er wel weer opnieuw werk worden gemaakt voor een burgervriendelijk referendum. Een referendumwet die niet is gebaseerd op demofobie, maar op vertrouwen in het
oordeelsvermogen van de overgrote meerderheid van de kiezers. De strijd voor veel meer
zeggenschap voor de burgers van ons land
gaat door. Eens zal een referendum met nuchtere spelregels een werkzaam onderdeel zijn
van onze parlementaire democratie.
Niesco Dubbelboer is woordvoerder van de beweging Meer Democratie en was als PvdA-Kamerlid
mede initiatiefnemer van de oorspronkelijke grondwetsherziening voor een bindend correctief referendum.
Het voorstel haalde geen 2/3 meerderheid en is verworpen. VVD, CDA, SGP en Denk stemden tegen.
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