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De coalitie stelt voor om vier wethouders te benoemen. Bij de behandeling van de begroting 2014 

werd door de vorige coalitie voorgesteld het aantal wethouders van vier naar drie terug te brengen. 

Voor de heren Pankras en Ravensteijn ging de daaruit voortvloeiende bezuiniging niet ver genoeg, de 

drie wethouders zouden bovendien in deeltijd moeten werken en zo werd voorgesteld de 

bezuiniging op bestuur nog wat aan te scherpen. Nu zij deel gaan uitmaken van het college komen ze 

daar op terug en willen toch een vierde wethouder in voltijd aanstellen. Die misgelopen bezuiniging  

had toch mooi ten goede kunnen komen aan het sociale domein! Nog afgezien van het feit of de 

wethouder economie/financiën en RO beide wel een voltijds functie kunnen vullen. De nadruk van 

de politieke beleidsvorming en besluitvorming ligt wat PvdA betreft vooral bij sociaal domein en de 

LADA portefeuilles. Fijn dat op die laatst genoemde nu juist een ex-PvdA wethouder op terecht komt 

maar waarom dan een ervaren en goed ingewerkte wethouder op wachtgeld sturen? Ook dat geld 

zou mooi geweest zijn voor het sociaal domein. 

Voorzitter, LADA komt met een voordracht van een wethouder van buiten de gemeente. Dat mag 

mits die binnen een jaar woont binnen de gemeente Hollands Kroon. Voor het eerste jaar is een 

ontheffingsbesluit van de raad noodzakelijk. Deze wethouder heeft straks recht op 

verhuiskostenvergoeding en reis- en pensionkosten. Hé, dat hebben we hier eerder aan de hand 

gehad met de nodige heisa. Volgens de website van LADA was het toen allemaal wel koosjer gegaan 

maar moest er wel een moreel en ethisch debat gevoerd worden of je die vergoedingen wel zou 

moeten vragen en accepteren. Dat morele gedoe stond ook breeduit in de Schager Courant. Onze 

vraag aan LADA is of zij dat moreel/ethische gesprek met hun voorgestelde wethouder hebben 

gehouden en gaan we weer dezelfde fuss beleven als later blijkt dat de gemeente geheel rechtmatig 

volgens de regels verhuiskosten en dubbele woonlasten heeft vergoed? 

We gaan ervan uit dat de wethouder SHK ook de verantwoordelijke wethouder is voor de 

decentralisaties Sociaal domein. Dat vereist de komende tijd veel overleg. In een interview op de 

website politiek24x7.nl lezen wij dat de beoogde wethouder zich nogal ergert een stroperigheid en 

eindeloos gepraat. Dat wordt wat aangezien Statler en Waldorf in het aangehaalde interview beloven 

uitputtend in overleg te willen gaan. Op dezelfde website lezen we dat de beoogde wethouder de 

minste overeenkomst ziet met CDA en PvdA. We zijn heel benieuwd hoe de samenwerking in het 

college gaat verlopen met een CDA en een ex-PvdA wethouder.  Wat we missen is de 

verantwoordelijke wethouder voor regionale samenwerking, dè motivatie om een vierde wethouder 

te handhaven. 

 


