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Verslag openbare fractievergadering 27 juni
Doordat er geen agenda’s voor de raadsvergaderingen van 30 juni en mogelijk 14 juli gepubliceerd zijn, kon er over een andere onderwerpen gediscussieerd worden in kunsttuin Nederlands
Kremlin te Winkel.Punten die mogelijk behandeld worden in een extra vergadering op 14 juli zijn
huisvesting 100 arbeidsmigranten Westerweg 27, Nieuwe Niedorp en herindicatie huishoudelijke
hulp.
Coalitieakkoord?
Er is nog steeds onduidelijkheid over vorderingen in de coalitiebesprekingen. Mogelijk wordt
op 30 juni het coalitieakkoord aangeboden en
het nieuwe college geïnstalleerd maar daarover is tot vanavond nog steeds geen duidelijkheid. Wel is er een bericht verschenen op Pewi’s nieuwssite waarin aangekondigd wordt dat
het coalitieakkoord dinsdag ondertekend gaat
worden. Henk heeft dit in de fractievoorzittersapp uitgezet met de vraag of er witte rook is.
Het enige wat bekend is dat het akkoord 17
kantjes omvat.
Er is discussie over het aantal wethouders.
Conclusie: drie is voldoende.
Besloten wordt wanneer het donderdag wel op
de raadsagenda staat er, gezien de korte tijd
ter voorbereiding, niet inhoudelijk op ingegaan
zal worden. We zullen ons kritisch uitlaten over
het verloop van het hele proces en het ontbreken van openheid.

Huisvesting arbeidsmigranten Westerweg
Nieuwe aanvraag ter vervanging van een eerdere voor 200 bedden. Wij blijven tegen. Het
voorstel voldoet niet aan de kaders van het
vastgestelde beleid, ook de locatie is ongeschikt gezien de te verwachten toename van
het verkeer. Bovendien wordt er onderzoek gedaan naar een locatie voor grootschalige opvang in ‘t Veld Noord. De fractie wil daar eerst
duidelijkheid over hebben voordat de Westerweg behandeld kan worden.
Herindicatie huishoudelijke hulp
Probleem is dat er onvoldoende personeel is
en mantelzorgers onder grote druk staan en
wegvallen.
Zwembaden
In de rondvraag vroeg de heer Van Essen of
de zwembaden in aanmerking komen voor een
budget verduurzaming gemeentelijke gebouwen. De sterk stijgende energieprijzen geven
problemen voor de exploitatie van de vier binnenbaden. De fractie vraagt om een gemeenschappelijk advies van HOZE waarmee vragen
gesteld kunnen worden aan het college.

Herstructureringsplan brandweer
De plannen van de Veiligheidsregio zorgen
voor veel onrust. Het sluiten van verschillende
posten, waaronder Slootdorp, vallen niet goed.
Er ontstaat een levendige discussie. De vergadering is kritisch over de gedane voorstellen.
Vrijdag 1 juli is een speciale vergadering van
de RRN. Na het reces komt er een beeldvormende vergadering.
Uit de meeste gemeenten in het gebied van de
veiligheidsregio is er veel kritiek, wat er toe geleid heeft dat het plan van tafel is gehaald.

Vergaderschema fractie
datum

fractie, openbaar

locatie

raad

september

maandag 12

De Oude School, Wieringerwaard

15

oktober

maandag 10

De Doorbraak, Kreileroord

13

november

december
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03 begroting 17.00 u
maandag 21

Cultuurhuis De Kolk, Lutjewinkel

24

maandag 12

De Meerbaak, Middenmeer

15
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UIT DE FRACTIE
Donderdag 30 juni werd het nieuwe college geïnstalleerd en het coalitieprogramma behandeld.
De beschouwing van onze fractievoorzitter vindt u in deze Nieuwsbrief. Op 14 juli alsnog een
raadsvergadering waarin twee ingediende moties voor discussie zorgden.
Principeverzoek huisvesting arbeidsmigranten Westerweg 27, Nieuwe Niedorp
Met alleen de stem van LADA&ANDERS ! tegen stemde de raad in met het voorstel van het
college om in te stemmen met het principeverzoek dat uitzendbureau Agrostar voor tien jaar
een vergunning geeft voor het huisvesten van
100 arbeidsmigranten. De motivering van OHK
om er mee in te stemmen was dat de eindtoetsing pas komt bij de beoordeling van het definitieve voorstel.

organisatie in gesprek te zijn met de provincie
en omringende gemeenten waarmee de strekking van de motie al wordt uitgevoerd en geen
behoefte te hebben aan deze motie. Voor de
raad reden om te vragen of de motie ingetrokken kon worden. Dat was het CDA niet van
plan waarna de motie door alle andere fracties
verworpen werd. Alleen Dorien Sybenga sprak
haar steun uit, daarmee afwijkend van het fractiestandpunt.

Herindicatie huishoudelijke hulp
We zien in de begroting 2021 en 2022 een
groei in de hulp bij het huishouden. Daarnaast
verwachten we in gemeente Hollands Kroon in
2025 een groei van 34% ten opzichte van 2020
van inwoners die hulp bij het huishouden ontvangen. Dit gaat gepaard met een forse toename van de vraag naar zorg en ondersteuning
vanuit de Wmo. Dit wordt mede veroorzaakt
door de voorspelde groei in Noord-HollandNoord van het aantal inwoners van 75 jaar of
ouder. Een ander punt van zorg is een groeiend tekort aan personeel dat de hulp kan verzorgen. Het betekent dat de hulp bij het huishouden anders georganiseerd moet worden
om te voorkomen dat mensen die de zorg het
hardst nodig hebben het niet meer kunnen krijgen, omdat er geen zorgpersoneel meer beschikbaar is.
De klantenraad van Incluzio en de Wmoadviesraad hebben een positief advies over de
voorstellen gegeven. Dat was voor de hele
raad reden om unaniem met de voorstellen in
te stemmen.

De collegepartijen en LADA&ANDERS ! dienden een motie in Toetsingskader logiesfuncties
tijdelijke medewerkers waarin het college gevraagd wordt:
1. met de samenleving in gesprek te treden
over de huisvesting van arbeidsmigranten;
2. de uitkomsten daarvan voor te leggen aan
de gemeenteraad;
3.op basis van deze uitkomsten het ‘Brede
Welvaart Kader’ op te stellen voor huisvestingsaanvragen voor arbeidsmigranten, waarin
de economische, sociale en maatschappelijke
meerwaarde wordt afgewogen;
4.de raad een voorstel voor te leggen in de
raadsvergadering van 13 oktober a.s. met de
strekking artikel 6 van de Beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers, vastgesteld 8
oktober 2019, in te trekken en daarbij aandacht
te besteden aan hoe om te gaan
(“overgangsrecht”) met op dat moment nog lopende verzoeken (als die er zijn).

Moties vreemd aan de orde
Het CDA diende een motie in Gebiedsgerichte
aanpak stikstofbeleid in Hollands Kroon. Een
motie waarvan aangekondigd was dat hij samen met de LTO is opgesteld. De ging dan ook
alleen over de stikstofmaatregelen aangekondigd voor de agrarische sector. Er werd van het
college een actieve aanpak gevraagd richting
provincie om in gezamenlijk overleg te komen
tot een stikstofaanpak waarbij het beruchte
kaartje geen rol zou spelen. Deze aanpak was
voor de overige fracties te eenzijdig. Er zijn
meer sectoren in de maatschappij die te maken
krijgen met het terugdringen van de stikstofuitstoot. Het college gaf aan al, samen met de
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De motie riep fel verzet op van het CDA waarvan fractielid van Lierop stelde dat de motie de
belangen van de LTO schaadt. Een genante
vertoning waarop Alexander Bügel, fractievoorzitter OHK, fijntjes op merkte dat de raad geen
spreekbuis van de LTO is maar een breder belang dient. Doordat ook de VVD de motie
steunde werd hij met grote meerderheid aangenomen.
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Samen bouwen aan vertrouwen
tekst uitgesproken door onze fractievoorzitter Henk van Gameren in
de raadsvergadering van 30-06-2022

Voorzitter,
Een behoorlijk uitgebreid coalitieakkoord.
Op sommige onderdelen onbegrijpelijke tekst, niet altijd even
helder en richtinggevend. Dat het vertrouwen in de politiek in
het geheel, maar vooral ook het vertrouwen in de gemeente
Hollands Kroon onvoldoende is, dat is bekend. Dat daar dus
wat te verbeteren valt, lag in de lijn der verwachting. Maar dat
juist een partij die hier de afgelopen vier jaar deelgenoot van
was, hier op afgestraft is bij de verkiezingen, nu dat vertrouwen
moet gaan herstellen, is opmerkelijk.
In het coalitieakkoord komen een aantal plannen aan bod om dit vertrouwen tussen inwoner en
gemeente een impuls te geven zoals:
- Verbeterde communicatie, gesprekken met inwoners, samenwerken met de dorpen en een
andere bestuurscultuur, om er een aantal te benoemen.
We gaan met elkaar in gesprek, luisteren naar elkaars wensen en ideeën, en bedenken gezamenlijke oplossingen. Of te wel het “Polderen” wordt uit de kast gehaald. Met deze werkwijze is
op zich niks mis mee. Sterker nog wij omarmen deze aanpak, en vinden dit een verbetering, ten
opzichte van de afgelopen vier jaar.
De andere plannen die in dit coalitieakkoord staan, hadden volgens ons op hoofdlijnen vastgesteld kunnen worden, want dat biedt dan ook ruimte om mee te participeren.
Kritische en onzekere onderwerpen in dit document, zitten hem in Bouwen, Arbeidsmigranten en
Landschap
- Bouwen
Het coalitieakkoord borduurt voort op de bouwplannen van minister Hugo de Jonge, minimaal 30
% sociaal. In ieder geval meer dan in de vorige gemeenteraadsperiode, waar niet meer dan 25%
sociaal gebouwd mocht worden. Maar of er ook echt de komende jaren flink sociaal gebouwd
gaat worden is ongewis. Sterker er worden in het coalitieakkoord eisen aan nieuwe bouwplannen
gesteld, waardoor sociaal bouwen überhaupt onmogelijk lijkt. Kosten voor voorzieningen, openbare ruimte en infrastructuur worden doorberekend. En we zien woningbouw als mede kostendrager
voor landschapsontwikkeling.
- Arbeidsmigranten
Hoewel de coalitie constateert, dat de draagkracht tegen haar grenzen aanloopt met betrekking
tot het accommoderen van arbeidsmigranten, missen wij wel het initiatief om een grens te trekken
of duidelijke kaders te stellen. Het blijft bij een analyse en mooie woorden, zo van we constateren
dit wel, maar we gaan niets doen om dit evenwicht te herstellen.
>
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- Verrommeling van het landschap
Ook voor wat betreft de pas op de plaats voor nieuwe datacentra en glastuinbouw, moeten we
nog maar zien of het bezinnen leidt tot aanpassen van allerlei bouwinitiatieven. Deze adempauze
zal het verrommelen en verder aantasten van het open polderlandschap waarschijnlijk niet keren.
En mogelijk ook nog eens ruimte bieden aan initiatieven voor zonneparken en windmolens. Immers, het een kan niet zonder het ander. Al is het alleen al dat naast alle energieverbruik er ook
nog een “groen imago” bij geleverd wordt.
Ofwel onze conclusie: Business as usual!
Weg goede landbouwgrond, weg open landschap, weg groene energie en dus weg vertrouwen
inwoners.
Voor wat de andere duurzaamheidsambities, een dik compliment. Want dat was vier jaar geleden
wel anders.
<

openbare fractievergadering
maandag 12 september
aanvang 20.00 uur
locatie:
Dorpshuis De Oude School
Populierenlaan 23a
1766JD Wieringerwaard
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