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Bestuurslid Ruud de Vroome heeft zich moeten melden, Rutger Jan Bredewolde zal zijn 

agendapunt overnemen. 

Afberichten; Theo van Herwerden, Arie Hoornweg. 

 

1. Sylvia Buczynski, fractiestandpunt vluchtelingenproblematiek 

De fractie is van mening dat PvdA Hollands Kroon voor opvang is maar dat draagkracht van 

essentieel belang is om een AZC en integratie van statushouders te laten slagen in onze 

gemeente.  

De fractie is zich bewust dat de informatie over dit onderwerp bij alle burgers voor veel 

emoties zorgen. Verdronken kinderen op het strand van de Middelandse zeekust maar ook de 

beelden uit Libanon van grote aantallen Syrische vluchtelingen waar het land onder dreigt te 

bezwijken. De vluchtelingen die Europa halen verspreiden zich over het continent en de vraag 

is hoe wij deze mensen zo goed mogelijk kunnen opvangen en een eerlijke behandeling 

kunnen geven met een menselijke maat. Maar ook hoe je ervoor kan zorgen dat de mensen die 

uiteindelijk statushouder zijn opgenomen worden in de samenleving.  

Het Coa heeft aangegeven dat deze de voorkeur geeft aan grotere AZC’s . Een groot AZC 

brengt minder kosten met zich mee en is instaat zelfstandig te draaien.  Maar ook het Coa ziet 

in dat de bevolking in Nederland niet tegen opvang is maar dergelijke grote opvangcentra niet 

steunt. 

In raad van Hollands Kroon is ondertussen een vergadering geweest over deze kwestie. 

Ondanks dat er vergaande veiligheidsmaatregelen zijn getroffen kunnen we concluderen dat 

de discussie waardig is verlopen. Insprekers waren soms emotioneel in hun betoog maar 

wisten hun mening constructief te verwoorden.  

Uiteindelijke uitkomst was dat het college de opdracht heeft gekregen om te onderzoeken hoe 

een eventueel AZC op kleinschalige wijze kan gerealiseerd worden in onze gemeente zodat 

een AZC acceptatie en draagkracht vind bij onze bewoners.  

 

Jan Steven van Dijk, update sociaal domein 

Een jaar na de wijzigingen in het sociaal domein kunnen we de eerste balans opmaken. 

Hollands Kroon is niet uniek in de problemen waar de gemeente tegen aanloopt. Zo blijkt 

bijvoorbeeld dat ons streven naar maatwerk en integraliteit vaak strand op regide regelgeving 

en een enorme administratiedruk. Het college van Hollands Kroon is daarom van mening dat 

het met 1 hoofdaannemer gaat werken die vervolgens de zorg die nodig is voor bewoners zelf 

gaat inkopen in plaats van dat de gemeente dat doet. 

Dit zorgt uiteraard bij de PvdA HK voor de nodige vraagtekens. Hoe waarborg je de kwaliteit 

van de zorg bijvoorbeeld als ook wijkteams vallen onder deze hoofdaannemer. Helaas gaat de 

rest van de raad niet mee in deze zorgen en is het aanbestedingsproces in volle gang. 

  

 



Tonny Verdonk, verzorgingstehuizen 

Het onderwerp wat onze congres afgevaardigde Tonny Verdonk inbrengt sluit aan op het 

vorige onderwerp. Verzorgingstehuizen zijn vaak gebouwd door de overheid om onze 

ouderen te kunnen opvangen op het moment dat deze hun zelfstandigheid verliezen. Door 

veranderingen in beleid en door gebrek aan onderhoud, veranderingen van eisen in de 

kwaliteit van zorg blijkt dat veel van deze gebouwen afgeschreven worden voor de sloop. Het 

blijkt dat er gelden gereserveerd zijn om de verzorgingstehuizen te renoveren. Deze gelden 

worden echter zelfden aangesproken. Er ligt een motie klaar van de partij om te onderzoeken 

hoe we tocht gebruik kunnen maken van deze vereffeningsgelden.  

 

Fijko van der Laan, fractieactiviteiten 2015 

Een greep uit de activiteiten van het afgelopen jaar: 

Actief campagne gevoerd voor verkiezingen waterschap en diverse canvasactiviteiten. Er is 

een dorpsradenconferentie georganiseerd, al heeft deze verder helaas geen positieve 

ontwikkelingen veroorzaakt. Een motie over dorpsraden heeft het niet gehaald in raad. 

Grote dossiers in de raad waren het trafostation, delegatiebesluit en VVE, compacte APV en 

accommodatiebeleid. Betreft het accommodatiebeleid heeft de raad de zwembaden de tijd 

gegeven om te komen tot meer samenwerking zodat zwembaden nog wat langer kunnen 

bestaan. 

Een succes was een motie om een lijst te maken van beeldbepalende bomen in de gemeente. 

Deze mogen straks niet zomaar gekapt worden. De fractie heeft een motie ingediend betreft 

het onderwerp van precarioheffing. De wethouder financiën heeft dit voortvarend opgepikt. 

 

Rutger Jan Bredewold, ledendemocratie 

Herzien en vernieuwd. Ieder lid krijgt 1 stem in het congres. Je kan straks online via een app 

een stemmen over moties. Dat is eerlijker omdat grotere afdelingen eerder een grotere 

stemsleutel hadden en dus logischer had bijvoorbeeld Amsterdam een grotere stem. Wat de 

belangen van de kleinere afdeling niet ten goede deed. Het is dus van belang dat wij als 

afdeling zoveel mogelijk gaan meestemmen met zoveel mogelijk leden van onze afdeling.  

 

Aukelien Jellema, statenlid provincie NH 

Aukelien zoekt de verschillende afdelingen op in Noord- Holland om te horen wat er zoal 

speelt en om kennis te maken 

De fractie in de provincie bestaat uit 7 personen. De fractie werkt goed samen en de sfeer is 

goed.  

De provincie is opzoek naar meer locaties om natuur te kunnen ontwikkelen. We hebben haar 

mee  moeten geven dat het college en de coalitie van HK daar niet voor openstaat. LTO heeft 

een sterke lobby in onze gemeente. Iedere poging om meer natuur te realiseren wordt in de 

gemeente afgeschoten. 

Wij wijzen er als afdeling op dat de provincie ons erg dwars zit met het beleid om niet buiten 

bestaand bebouwd gebied te mogen bouwen. Aukelien heeft dit niet in haar portefeuille maar 

neemt het mee terug.  

 

Financiële begroting, jaarrekening 2015 en werkplan 2016 

Kascommissie Amanda van Dijk en Tineke Volkers, verlenen decharge. Tineke Volkers zal in 

2017 samen met Cees Looijestein de kas controleren. In het werkplan van 2016 staat een fout 

in de kop van het stuk. Het jaartal wat daar staat is 2015 en zal worden aangepast. 

 

Herverkiezing bestuursleden Ruud Vroome, Paul Medema en Aletta Isbrucker 

Akkoord van de leden. 


