
Goed onderwijs, goed klimaat, goed werk 05 februari 2021

Scholenbouw Wieringerwerf 
In de raadsvergadering van januari is ingestemd met het 
beschikbaar stellen van budget voor de bouw van drie 
basisscholen in Wieringerwerf. Deze scholen zullen onderdeel 
zijn van de Campus de Terp, waarbij meerdere scholen 
gecombineerd worden met sportfaciliteiten. D66 is groot 
voorstander van deze ontwikkeling maar was door het 
voorstel toch enigszins verrast door de kosten.

In het voorstel werd een fors hoger bedrag gevraagd dan was 
voorzien. Nog kort geleden werd die verwachting juist door 
het college gecreëerd bij het bespreken van de financiering 
van het sportgedeelte van de Campus. Hoewel het college een 
redelijke uitleg had, is er wel reden om te zorgen dat 
dergelijke verrassingen in de toekomst beperkt blijven. D66 
heeft, samen met een aantal andere partijen, gepleit voor een 
andere begrotingssystematiek. Eentje die wel rekening houdt 
met toekomstige werkelijke kosten zodat verrassingen van 
deze omvang in de toekomst voorkomen worden.

Daarnaast heeft D66, samen met SHK, VVD, CDA en PvdA 
een motie ingediend die het college opdraagt zo snel mogelijk 
de vrijkomende locaties van de basisscholen nuttig te 
gebruiken. In verband met een verplaatsing van de scholen, 
vallen deze kavels vrij. Wij willen graag dat deze locaties 
parallel aan de nieuwbouw van De Campus worden 
ontwikkeld, waarbij er een voorkeur voor woningbouw 
bestaat. De motie werd unaniem aangenomen.
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Agenda 

- Fractievergaderingen: 
- 8 februari 
- 8 maart 
- 7 april 
- 19 mei 
- 16 juni 

- Gemeenteraadsvergadering 
(18 februari) 

Beeldvorming 

- Brandweer (9 februari) 

- HK Jongeren (11 februari) 

- Inspreekuur (16 februari) 

Meest relevante 
onderwerpen 
volgende raad 

Raad 18 februari: 
- Budgetplafond Jeugdzorg 

en WMO 
- Compensatie en 

herstelfonds COVID-19 

NIEUWSBRIEF         
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Gemeentelijke effectiviteit  
De gemeenteraad heeft een middel om zelfstandig onderzoek 
uit te voeren naar de efficiency of effectiviteit van gevoerd 
beleid. Dat middel is de zogenaamde toetsingskamer waarin 
een aantal raadsleden zitting heeft. Het is het equivalent van 
de landelijke Algemene Rekenkamer. Elk jaar bepaald de 
gemeenteraad meestal een tweetal onderwerpen waarnaar 
onderzoek zal worden verricht.

Afgelopen jaar waren die onderwerpen: De 
organisatieontwikkeling van de gemeente Hollands Kroon (1) 
en WMO en Jeugdhulp in Hollands Kroon (2). Beide 
onderzoeken werden uitbesteed aan onderzoeksbureaus en 
begeleid door de toetsingskamer. De rapporten zijn goed 
leesbaar en geven een onafhankelijk beeld van zowel de 
ontwikkeling van het gemeentelijk apparaat inclusief de rol 
van de gemeenteraad als de werking van de maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp in onze gemeente. 

Voor wat betreft het onderzoek naar het gemeentelijk 
apparaat en bestuur is het duidelijk dat er veel is om trots op 
te zijn. De gemeentelijk organisatie is bijzonder, alleen al door 
de opzet met zelfsturende teams. Dat heeft indrukwekkende 
resultaten opgeleverd zoals de aantrekkingskracht die het 
heeft op werkzoekenden. Het rapport geeft ook adviezen om 
van te leren. Zo is de organisatie bijvoorbeeld zeer energiek 
en houdt van nieuwe en vooral innovatieve plannen, maar het 
volledig uitvoeren en vooral evalueren is een verbeterpunt.

D66 raadslid Maarten Versluis is lid van de toetsingskamer en 
ziet daar een groot belang in. Onafhankelijk reflecteren op 
besluiten en werkwijzen en zorgen voor verbetering!

—————————————————————————

“De D66’ers die in de avond van 21 november 1998 
na hun partijcongres in Gouda huiswaarts keerden, 
hadden een kleine revolutie op hun geweten. Drie 
decennia eerder was de partij opgericht als een 
democratische vernieuwingsbeweging die wars was 
van de ideologie. Maar de leden hadden een voorstel 
aangenomen waardoor D66 zich vanaf dat moment 
‘sociaal-liberaal’ zou noemen…”

uit: Wat is sociaal-liberalisme?
van: Coen Brummer, Hans van Mierlo Stichting
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Van de Voorzitter… 
Na een succesvol verlopen 
bijeenkomst in december is het 
bestuur bezig met de 
voorbereiding van een 
vervolgbijeenkomst. In de eerste 
zijn onderwerpen opgehaald 
waarmee wij als leden uit 
Hollands Kroon graag binnen 
onze gemeente aan de slag willen 
gaan. Tijdens de tweede 
bijeenkomst willen we nader 
inzoomen op de vijf 
belangrijkste onderwerpen.

De tweede kamer verkiezingen 
staan voor de deur en de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
2022 lijken nog ver weg. Toch 
moeten we als afdeling al in 
maart aan onze landelijke 
vereniging kenbaar maken of 
D66 Hollands Kroon aan die 
verkiezingen deel gaat nemen. 
Één van de voorwaarden om 
daarover een besluit te kunnen 
nemen is het hebben van leden 
die, voorlopig nog onder 
voorbehoud, bereid zijn om zich 
verkiesbaar te stellen. We zullen 
als bestuur de komende weken 
dan ook contact met alle leden 
opnemen om hun eventuele 
interesse te peilen!

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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