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Algemene  ledenvergadering 
 
Datum 30 mei 2022 
Locatie: De Meerbaak, Professor ter Veenweg 4, 1775 BG Middenmeer, aanvang: 20.00 uur 

 
Aanwezig: 
Peter en Trudy Couwenhoven, Frans Lansink, Henk van Gameren, Rob Ravensteijn, Nel Slob, 
Lida Brussaard, Jaap Jan van Essen, Lavinia Grooten, Harry en Rosa Klomp, Koos van Herk en 
Jos Witte. 

1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en is verheugd dat een groot deel van de leden aan-
wezig is. 
 
2. Mededelingen: 
Opgemerkt wordt dat een bestuurslid en de fractieondersteuner niet aanwezig zijn. Voor-
zitter geeft aan dat dat er geen afmelding voor de vergadering is ontvangen en zal con-
tact met beide opnemen. 
 
3. Ingekomen stukken: 
Er is naast de jaarverslagen van fractie,  bestuur en de jaarrekening op 21 april jl. een e-
mail van Rob Ravensteijn binnengekomen. Rob wil deze graag besproken hebben. De 
e-mail van Rob had betrekking op de benoeming van de fractieondersteuner en een so-
cial media uiting (tweet) van zijn kant over de Franse presidentskandidaat Éric Zem-
mour. Deze e-mail is op 22 april jl. vanuit het bestuur beantwoord. De voorzitter bena-
drukt nogmaals de hoofdpunten vanuit het antwoord: De voordracht van de fractieonder-
steuner is een verantwoordelijkheid van de fractie en een persoon kan niet be(ver)
oordeelt worden op basis van een enkele tweet. 
 
4. Vaststellen agenda: 
Aan de agenda wordt op verzoek het punt functioneren fractie toegevoegd. 
 
5. Financiën: 
De financiële stukken zijn  kloppend en duidelijk, er zijn vanuit Frans en Koos geen vra-
gen voor de penningmeester (Lavinia). 
Er wordt decharge verleend aan de jaarrekening. 
 
7. Jaarverslag bestuur: 
Voorzitter geeft in het kort aan dat het grootste deel van de inspanningen de gesprekken 
met de fractie/bestuur van ANDERS! en de voorbereidingen op de gemeenteraadsver-
kiezingen zijn geweest. 
 
8. Jaarverslag fractie: 
Het verslag van de fractie is per abuis niet bij de uitnodiging voor de ALV verstuurd en 
daardoor niet bij alle aanwezigen bekend. Peter geeft een samenvatting van het verslag. 
Vanuit de leden klinkt waardering voor het werk van de fractie (Henk en Peter) in de af-
gelopen periode. 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                        > 

 

VAN  HET  BESTUUR 
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9. Voorstel herinvoering contributie: 
Zoals in de uitnodiging is aangegeven is er de afgelopen 2 jaar (bewust) geen contributie geïnd. 
Dit heeft naast financiële ook verenigingsrechtelijke consequenties. Door geen contributie te in-
nen wordt niet vastgelegd wie er lid is. Om LADA financieel in de toekomst ook weerbaar te hou-
den is het belangrijk om een gezonde financiële positie te hebben. Voorstel vanuit het bestuur is 
om de contributie te bepalen op €15 voor een lid, en €10 voor een gezinslid. 
Rob heeft nog de suggestie om een groeiplan voor leden op te stellen met hierin bijvoorbeeld het 
aspirant lidmaatschap voor het symbolische bedrag van 1€. Na een jaar kan het aspirant lid  
beslissen of een volledig lidmaatschap het gewenst is. 
De aanwezige leden gaan unaniem akkoord met de invoering en de hoogte van de contributie. 
Administratief wordt vanuit het bestuur aangegeven dat het lidmaatschap per kalenderjaar loopt 
en de contributie in januari geïnd wordt. Dit jaar vormt door de besluitvorming in de ALV hierop 
een uitzondering en zal de factuur voor 2022 in juni verzonden worden. 

 
10. terugblik gemeenteraadsverkiezingen 2022: 
Deelname met een gezamenlijke lijst aan de verkiezingen heeft ondanks het goede verkiezings-
programma en inzet vanuit de LADA kant niet het gewenste resultaat opgeleverd. We hadden ge-
hoopt op minimaal drie zetels en dat zijn er twee geworden. Het blijkt moeilijk om de resultaten uit 
de afgelopen raadperiode en het verkiezingsprogramma bij de kiezer onder de aandacht te bren-
gen. Hierbij helpt het niet dat bepaalde lokale media redactioneel politiek niet onafhankelijk zijn. 
 
11. Functioneren LADA & ANDERS! fractie: 
Na de deelname aan de verkiezingen met een gezamenlijke kandidatenlijst is er nu een geza-
menlijke raadsfractie met Henk vanuit LADA en Dorien vanuit ANDERS! als raadsleden, Peter als 
fractie secretaris en Daan als fractieondersteuner. Een gezamenlijk fractie betekend ook dat er 
afspraken gemaakt moeten worden. De benoeming van de fractie ondersteuner en fractie secre-
taris is hiervan een voorbeeld, net als het besluit om het fractiebudget vanuit de gemeente over te 
maken naar de LADA bankrekening. Zowel Henk als Dorien hebben de afgelopen 4 jaar als 1 
persoonsfractie gefungeerd en zullen dus afspreken moeten maken over o.a. de portefeuillever-
deling. Vanuit de leden wordt aangegeven dat het verstandig is om een aantal zaken vast te leg-
gen in een (fractie)reglement zodat het voor een ieder duidelijk is welke afspreken er gemaakt 
zijn. 
 
12. Rondvraag; 
Koos: als er een openbare fractievergadering uitvalt deze “ruimte” dan te gebruiken om een the-
ma te behandelen. Deze thema’s zouden vanuit het bestuur al voorbereid kunnen worden. Moge-
lijke thema’s zijn: Verkeer, Sociaal Domein en Energie transitie. Het bestuur zal dit oppakken. 
 
Rob: Verkeerssituatie wegversmalling Westfriesedijk t.h.v. Winkel. De gemeente heeft hier een 
wegversmalling laten aanleggen om de snelheid om laag te brengen. Deze versmalling is voor 
verkeer afkomstig uit oostelijke richting heel slecht zichtbaar en zorgt voor gevaarlijke situaties. 
Kunnen er geen vragen gesteld worden aan het college over de voorbereiding van deze wegver-
smalling. Had deze niet beter uitgevoerd kunnen worden? Nu zal de boel aangepast moeten wor-
den, wat niet nodig was geweest als de voorbereiding beter was geweest. Hiermee wordt de ge-
meente op extra kosten gejaagd. 
 
 
13. Sluiting: 
22:20 uur sluiting vergadering. 
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Geachte fractie, 
 
Op 4 mei 2022 heeft u politieke vragen (nummer PV-2218) 
gesteld over Dahlia Park te Winkel. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. U 
vindt de antwoorden direct onder de vragen. 
Op 28 april heeft u een mail ontvangen van Stichting ‘Vrienden van park de Meet”. 
Daarin wijzen zij er op dat op de plankaart van het projectplan Dahliapark een stuk van het park 
lijkt te worden betrokken bij het ontwikkelplan. Daar maakt de Stichting zich zorgen over en en 
stelt voor om de grens aan de gehele Noordwest kant van het park “de Meet” met 2 meter uit te 
breiden en daarmee te verleggen naar de nog verder te ontwikkelen kavel. 
Op de plankaart staat deze groene strook voorzien van struiken en bomen, die gevoelsmatig al bij 
het park “de Meet” behoren, nu (nog) op het verder te ontwikkelen terrein van de Scholten groep. 
Door de grens te verleggen kan de groene strook vol biodiversiteit behouden blijven, en een 
mooie groene aanvulling blijven van het reeds bestaande park “de Meet”. 
 
Reactie 
1. Heeft u kennis genomen van deze mail? 
 
Het college heeft kennisgenomen van deze mail 
 
2 en 3. Bent u bereid de suggestie van de Stichting om de grens van het park met 2 meter  
uit breiden over te nemen? Zo nee, wat is daarvoor de motivatie? 
 
De kadastrale grenzen bepalen welke gronden bij het park horen en welke gronden van  
Scholtens Projecten zijn. Scholtens is voornemens om alleen een bestemmingsplanprocedure te  
doorlopen voor hun eigen percelen. De gronden van het park blijven zodoende ongemoeid en  
worden niet betrokken bij het Dahlia Park. 
De aanduiding op de kaart is gemaakt omdat de gemeente heeft aangegeven zeer secuur om te  
willen gaan met de randen van dit plan langs park De Meet. Zowel aan de kant van het Dahlia  
Park, als de kant van het park. Daarom heeft de gemeente samen met Scholtens Projecten,  
contact gezocht en een afspraak gemaakt met de Vrienden van park De Meet. Deze afspraak  
heeft op maandag 23 mei plaatsgevonden. Met de Vrienden van park de Meet is afgesproken  
dat ze worden betrokken bij de inrichting van het gebied en hierover mogen meedenken.  
Ons doel is om dit deel van het plan gezamenlijk te gaan ontwerpen en te gaan inrichten. In de  
anterieure overeenkomst heeft Scholtens aangegeven deze inrichting op zich te nemen. 
De aangeleverde tekening van Kuipercompagnons is daarnaast niet het meest recente  
beeldmateriaal wat er voorhanden is. Scholtens heeft nieuwe schetsen aangeleverd bij de  
ambtelijke projectgroep, die ook worden overlegd aan de vrienden van park De Meet. 
Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure opgestart en hebben de  
eerste gesprekken voor de inrichting van de openbare ruimte (conform het HIOR) hebben  
plaatsgevonden. 
 
We houden u op de hoogte van de voortgang van dit project. 
 
 
Reactie Vrienden van park De Meet 
Onze bezorgdheid blijkt terecht te zijn, men wil inderdaad een aantal meter van het park afsnoe-
pen, op 5 juli hebben we weer een bijeenkomst en zullen we ons standpunt duidelijk maken. Het 
enige wat ik tot nu kan zeggen dat inderdaad de kadastrale grenzen bepalend zijn, ze komen in 
het midden van een 6 meter brede sloot.Dat betekent in praktijk dat er 3 meter + een onderhouds-
berm (bij elkaar 1250m2)van het park af gaan, tenminste dat is hun voorstel.  
 

  
  

Antwoord  vragen  Dahliapark 
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UIT  DE  FRACTIE 

Na de verkiezingen in maart gebeurt er weinig in Hollands Kroon. De raad krijgt slechts hamer-
stukken op de agenda zoals de jaarverslagen van de verschillende gemeenschappelijke regelin-
gen. De behandeling en vaststellen van de kadernota is doorgeschoven naar september. De ver-
gadering in mei werd daardoor van de agenda gehaald, waardoor de eerste vergadering op 9 juni 
plaats vond met de samenwerking in de  Noordkop als belangrijkste onderwerp. 
Drie maanden zijn er verstreken maar ondanks de toezegging van OHK-fracrtievoorzitter Bügel 
dat er in de openbaarheid aan een nieuw college gewerkt zou gaan worden, gebeurt het achter 
stevig gesloten deuren. Nog steeds is er geen duidelijkheid.  

Regionale samenwerking De Kop Werkt! 
Voor de beëindiging van het programma De 
Kop Werkt! is op 1 januari 2022 een beëindi-
gingovereenkomst vastgesteld. Door de regio-
gemeenten en de provincie is een nieuwe Sa-
menwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 
2022 -2025 opgesteld inclusief een financie-
ringsvoorstel van de nieuwe agenda. Dit is op 
19 mei 2022 voorgelegd aan de Regionale 
Raadscommissie Noordkop. Aanleiding voor 
het opstellen van de Regionale samenwer-
kingsagenda Kop van Noord-Holland 2022 - 
2025 is het succes van de huidige regionale 
samenwerking tussen de vier Kopgemeenten 
en de samenwerking met de provincie Noord-
Holland binnen De Kop Werkt!. Door met el-
kaar samen te werken bereiken we onze doe-
len en kunnen we een goede lobby-agenda 
neerzetten. Regionaal samenwerken en sa-
menwerken met de provincie doen we niet al-
leen, dat doen we ook met andere partners, 
zoals het Hoogheemraadschap, Greenport, het 
bedrijfsleven en het onderwijs. Een gezamenlij-
ke agenda kan leiden tot (nieuwe) externe mid-
delen.  
Het hogere doel van regionale samenwerking 
is: de kop staat voor behoud en groei van een 
goede woon-, werk- en leefomgeving voor in-
woners en mensen die verblijven in de regio.  
Voorgesteld wordt om voor de periode 2023 t/
m 2025 in de eerstkomende (meerjaren)
begroting een bedrag van € 3,50 per inwoner 
(totaal per jaar € 170.760) te reserveren.  
De fractie heeft ingestemd met dit voorstel 
maar daarbij nadrukkelijk gesteld dat de eind-
beslissingen over voorstellen en projecten bij 
de vier raden ligt en niet in de RRN die slechts 
een adviserende rol heeft. Een standpunt dat 
ook door het CDA wordt ingenomen.  
 
 
 

Coalitieonderhandelingen 
Na verkennende gesprekken met alle fracties 
gevoerd te hebben is OHK met SHK, GL, PvdA 
en D66 de onderhandelingen gestart. Voor ons 
is er geen plaats met als motivatie dat LADA-
&ANDERS ! geen stabiele factor is. Reden 
daarvoor is dat onze fractievoorzitter heeft aan-
gegeven dat hij aan zijn laatste periode als 
raadslid begint en daarom in september 2025, 
een half jaar voor de volgende raadsverkiezin-
gen, terugtreedt om ruimte te maken voor zijn 
mogelijke opvolger. 
In de raadsvergadering van 9 juni vroeg Regi-
nald Visser (CDA) naar de stand van zaken 
over de onderhandelingen. De raad moet maar 
gissen wat er gaande is. Bij afwezigheid van 
Alexander Bügel kwam er uit de OHK-fractie 
een vaag antwoord waarna SHK-fractievoor-
zitter Jip Pankras het initiatief nam. Hij vroeg 
een schorsing aan en kwam na overleg met de 
formerende partijen tot een niets zeggend ant-
woord wat al eerder  naar buiten was geko-
men. De vijf partijen zijn in een goede sfeer be-
zig de plannen zorgvuldig af te ronden en ho-
pen in de raadsvergadering van 30 juni pro-
gramma en wethouders te presenteren. Om 
daar aan toe te voegen dat het wellicht wat la-
ter wordt, maar in ieder geval voor de raad op 
reces gaat.   
Het klinkt allemaal nog vaag en de fractie zal 
niet verbaasd zijn als de boel klapt. 
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           Het  burgerberaad 

02-06-2022 www.meerdemocratie.nl 

Met de gemeenteraadsverkiezingen achter ons worden in veel gemeenten nieuwe coalitieakk-
koorden gepresenteerd. Opvallend in deze akkoorden is de populariteit van het burgerberaad, 
waarbij een gelote groep burgers zich buigt over maatschappelijk lastige kwesties.                                                 
Met haar nieuwe boek ‘Nu is het aan ons’ is publiciste Eva Rovers een belangrijk pleitbezorgster 
van burgerberaden. Voortbordurend op het boek ‘Tegen verkiezingen’, negen jaar geleden ge-
schreven door David Van Reybrouck, legt ze helder en overtuigend uit waarom burgerberaden 
een goed middel vormen in deze tijd van polarisatie en democratisch tekort. 

Grote meerwaarde 
Het burgerberaad is een nieuwe vorm van re-
presentatieve democratie, daar waar Meer De-
mocratie zich primair richt op directe democra-
tie. Toch zien wij een grote meerwaarde in dit 
nieuwe instrument, omdat het burgerberaad 
ten principale vertrouwt op de kennis, kunde en 
betrokkenheid van gewone mensen. Juist daar-
om scharen wij ons achter dit nieuwe instru-
ment, en willen we mee vormgeven aan de toe-
passingen ervan.  
Daarom is Meer Democratie een van de op-
richters van het landelijk Netwerk Burgerbe-
raad. Samen met G1000, Bureau Burgerbe-
raad, De Transitiemotor en het Nederlands 
Platform voor Burgerparticipatie vormen we 
een kennisplatform over wat burgerberaden 
zijn en hoe overheden het op de juiste manier 
kunnen toepassen. 
 

Vastgeroeste dogma’s 
Gelote burgers worden niet gehinderd door lob-
byisten, partijprogramma’s of vastgeroeste 
dogma’s. Ze werken in het burgerberaad geza-
menlijk en gelijkwaardig aan oplossingen voor 
lastige kwesties, hierbij geholpen door hen zelf 
uitgenodigde deskundigen of andere gasten. 
Omdat er sprake is van gelijkwaardigheid in de 
groep ontstaan er vaak voorstellen die op een 
grote mate van overeenstemming kunnen reke-
nen. Vanuit Meer Democratie bepleiten wij dat 

de voorstellen uit het burgerberaad voorgelegd 
worden aan de bevolking. Zo blijft het niet al-
leen binnen de cirkel van de gelote burgers en 
de politici die de uitkomsten moeten implemen-
teren en ontstaat er een maatschappelijke dis-
cussie over het belangrijke thema. We zijn be-
zig na te denken of en hoe een meerkeuzerefe-
rendum (een ‘preferendum’ in de woorden van 
Van Reybrouck) ingevoerd kan worden als 
sluitstuk van een burgerberaad. 
 
Betrokken geraakt 
Vanuit Meer Democratie zijn we zo betrokken 
geraakt bij de poging om op landelijk niveau 
een Burgerberaad Klimaat op te zetten. Voor 
de Tweede Kamerverkiezingen is er breed een 
motie aangenomen om het burgerberaad te 
onderzoeken. Op verzoek van het toenmalige 
kabinet heeft voormalig ombudsman Alex 
Brenninkmeijer, helaas recent overleden, een 
rapport geschreven waarin hij het burgerbe-
raad over het klimaat aanbeveelt. Maar voor-
alsnog heeft het kabinet dit niet opgepakt. Wij 
steunen de pogingen om dit wel voor elkaar te 
krijgen. We kijken hierbij naar onze vrienden 
van Mehr Demokratie in Duitsland, die een van 
de grote aanjagers is van burgerberaden en 
vorig jaar mede organisator was van het Klima 
Burgerrät. Dat leverde verschillende voorstel-
len op die door de nieuwe Duitse regering op-
genomen zijn in het nieuwe coalitie-akkoord. 

openbare fractievergadering 
 

maandag 27 juni 
aanvang 20.00 uur   

 
locatie: 

Kunsttuin Nederlands Kremlin 
Limmerschouw 51 

1731 NJ Winkel 


