
Goed onderwijs, goed klimaat, goed werk 11 mei 2020

Coronavirus 
De afgelopen maanden stonden vrijwel volledig in het teken 
van het corona-virus en dat zal nog wel een periode zo blijven. 
Ook de werkwijze van de gemeenteraad is daardoor nu anders 
dan normaal omdat vergaderen met veel mensen in een 
ruimte nu niet mogelijk is. De werkzaamheden van de 
gemeenteraad hebben ongeveer een maand stil gelegen. Die 
tijd was nodig om een alternatieve werkwijze mogelijk te 
maken die nu wordt gehanteerd. Er wordt nu digitaal 
vergaderd, wat niet altijd makkelijk is maar vooralsnog 
volstaat het.

Alle vergaderingen zijn ook nu toegankelijk voor toehoorders 
en insprekers. Ook dat gaat digitaal en vergt dus voor 
geïnteresseerden een aanpassing. Voor insprekers is het 
belangrijk dat ze tijdig contact opnemen met de griffie zodat 
ze voldoende instructie kunnen krijgen om het inspreken 
mogelijk te maken. Toehoorders kunnen tijdens vergaderingen 
maar ook daarna meekijken via deze link: https://ris2.ibabs.eu/
Calendar/Index/HollandsKroon

We beseffen ons dat de aangepaste werkwijze maar een klein 
onderdeel is van deze immense crisis en leven heel erg mee 
met hen die ziek zijn of een zieke in de naaste omgeving 
hebben. Ook ouderen die nu sociaal geïsoleerd zijn met alle 
gevolgen van dien zijn constant in onze gedachten. Het zal 
nog wel even duren voordat alle gevolgen van deze crisis in 
volle omvang duidelijk worden. We hopen dat we in Hollands 
Kroon in staat zullen zijn de sociale gevolgen maar ook de 
economische het hoofd te kunnen bieden.  
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Agenda 

- Fractievergadering (18 mei, 
Anna Paulowna of digitaal) 

- Gemeenteraadsvergadering 
(28 mei) 

Beeldvorming 

- Regionale Energie Strategie 
(19 mei) 

- Inspreekuur (26 mei) 

Meest relevante 
onderwerpen 
volgende raad 

Raad 28 mei 
- extra krediet bouw brede 

scholen 
- Schulddienstverlening 
- Meerjarenprognose 

Grondeploitaties 
- Aanpassing omgevingsvisie 

NIEUWSBRIEF         
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Huisvesting Arbeidsmigranten
De afgelopen maanden heeft een onderwerp erg veel aandacht 
gevraagd van de gemeenteraad. De huisvesting van tijdelijke 
medewerkers. De economie van Hollands Kroon is ervan 
afhankelijk maar tegelijkertijd kan het tot overlast leiden bij 
omwonenden. Vorig jaar constateerde de gemeenteraad dat 
het beleid toe was aan vernieuwing maar kon het daarover 
tegelijkertijd niet eens worden.

Dat nieuwe beleid bepaalt dat grootschalige accommodatie 
alleen op bedrijventerreinen wordt geplaatst en kleinschalige 
bij de agrarische onderneming. Omdat de raad niet zeker was 
of hiermee in de behoefte zou worden voorzien, werd de 
mogelijkheid toegevoegd om buiten dat kader toch een 
voorstel aan de raad voor te kunnen leggen. Als het college 
van mening is dat er een goed voorstel wordt gedaan dat 
afwijkend is van het beleid, wordt de raad gevraagd te 
oordelen. Dit is inmiddels herhaaldelijk gebeurd maar heeft 
ook herhaaldelijk tot moeilijke discussies geleid.

D66 hanteert bij de beoordeling van deze kwesties haar eigen 
uitgangspunten. De beperking van druk op de omgeving is 
daarvan de belangrijkste. Ook in gesprek blijven met 
omwonenden is voor ons een criterium en een eerlijke 
spreiding. Deze nieuwsbrief is te kort om heel uitvoerig op 
onze overwegingen in te gaan maar we hopen dat u contact 
met ons opneemt als u daarover verder wilt praten.

—————————————————————————

"Ook in mijn tijd was er kritiek op de 
regering, maar er was niet zoveel 
wantrouwen. In mijn tijd had de politiek in 
ieder geval nog moreel gezag en werden 
er nog ideologische discussies gevoerd. Je 
mocht het er dan wel niet mee eens zijn, er 
was veel minder wantrouwen. Toen waren 
er nog veel meer politici die zich er bewust 
van waren dat ze er voor de publieke zaak 
zaten.”

Jan Terlouw
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Meedenken met de fractie 
over D66 standpunten 
Het bepalen van een standpunt 
over een grote diversiteit aan 
onderwerpen is niet makkelijk. 
Natuurlijk heeft D66 een eigen 
signatuur, dat leidend is bij de 
manier waarop we onze koers 
bepalen. Maar de brug slaan 
tussen het sociaal-liberaal 
gedachtegoed en gemeentelijke 
kwesties vergt kennis en vooral 
veel denk en praatwerk. Naast 
de twee D66-
gemeenteraadsleden is er een 
aantal leden die zich daar 
regelmatig actief mee bezig 
houdt. Maar dat aantal kan nooit 
groot genoeg zijn! Als u interesse 
hebt, zouden we het heel leuk 
vinden om u te verwelkomen op 
de fractievergadering. Meer 
informatie vindt u op onze 
website. U kunt ook een reply 
sturen op de email van deze 
nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief is bedoeld om 
de leden van en geïnteresseerden 
in D66 in Hollands Kroon 
geïnformeerd te houden over 
actuele gemeentelijke 
onderwerpen. Wanneer u de 
nieuwsbrief niet meer wenst te 
ontvangen, stuur dan een reactie 
naar: maartenversluis 
@hotmail.com
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