
LADA luistert

Op de openbare fractievergadering van 10 oktober in mfc De Doorbraak in Kreileroord vergde een kleine 
raadsvergadering weinig tijd. Dat gaf ruimte om actuele onderwerpen waar de fractie mee bezig is, en 
waarop diverse reacties binnen gekomen zijn, te behandelen.

Aanvullend krediet brandweerkazerne                                                                                                            
Door fouten in het voorstel betreffende de financiële onderbouwing is dit voorstel van de agenda afgehaald.  

Aanvullend krediet Campus De Terp                                                                                                                
Voor de realisatie van Campus de Terp is meer geld nodig. Door de sterk stijgende prijzen en inflatie  zijn het
al toegekende krediet voor het kindcentrum, de garantstelling en de toegekende exploitatiesubsidie voor het 
sportcomplex niet langer toereikend. Om Campus de Terp te kunnen realiseren is dit voorstel voor een extra 
garantiestelling voor het sportcomplex en een aanvullend krediet voor het kindcentrum. Het zorgde voor een 
stevige discussie. Zijn de oplopende kosten reden om de plannen te herzien, te versoberen? De conclusie 
was dat het project in zijn geheel voortgezet moet worden. Het uit elkaar trekken van de 
onderwijsinstellingen en de sportaccommodatie is geen optie. We zullen akkoord gaan met het voorstel. Wel 
zal het college gevraagd worden naar een risico-analyse en de gevolgen voor de meerjarenbegroting. 

Beleidsregels huisvesting tijdelijke werknemers                                                                                        
Het voorstel is om artikel 6 te  schrappen. Dit is het artikel dat het college de mogelijkheid geeft om wat 
genoemd wordt kansrijke initiatieven die niet voldoen aan de gestelde beleidskaders aan raad voor te 
leggen. Wij zijn altijd tegenstander van dit artikel geweest en zullen dan ook het voorstel steunen.

Gebruik drinkwater voor koelen datacenters

Naar aanleiding van de beantwoording door het college van vragen die de fractie naar aanleiding van een 
artikel in het NHD en De Telegraaf  gesteld heeft, waarin geen duidelijkheid gegeven is over het verbruik van
drinkwater. Volgens het artikel is dat geen 20 miljoen liter maar 80 tot 84 miljoen liter wat ontkend werd. 
Hierover is nader contact geweest met  Bart Vuik, de onderzoeksjournalist van NHD/De Telegraaf en 
schrijver van het artikel.                                                                                                                                      
Er is ook contact met de SP-statenfractie, die eveneens vragen over dit onderwerp gesteld hebben. De 
beantwoording van Gedeputeerde Staten heeft dezelfde nietszeggende toon als de beantwoording van onze
vragen door het college. Onze fractiesecretaris heeft er contact over gehad met Remine Albers, voorzitter 
SP-statenfractie. Besloten werd om in dit dossier contact te houden en samen op te trekken. Zij wil graag 
met de fractie kennismaken. Besloten werd om dat te doen wanneer daartoe aanleiding is in het 
datacenterdossier. Inmiddels heeft minister Harberts op vragen uit de VVD-fractie, eveneens gesteld naar 
aanleiding van krantenartikel van Bart Vuik, in de Tweede Kamer geantwoord dat het drinkwater voor koeling
van het datacenter van Microsoft inderdaad 80 tot 84 miljoen liter is.

Stort licht radioactief poloniumhoudend afval TATA                                                                                   
Het onderzoeksplatform Investico heeft contact met ons opgenomen naar aanleiding van de beantwoording 
van onze vragen over de stort bij Afvalzorg. Er heeft een gesprek plaatsgevonden.  Het platform is bezig met
een onderzoek naar de landelijke afvalstromen.                                                                                                 
Investico is een platform voor grondig en structureel journalistiek onderzoek. De redactie beschikt over 
specifieke onderzoeksvaardigheden zoals datajournalistiek en ‘wobben’. Bovendien heeft Investico de 
ervaring, tijd en focus om complexe, langlopende onderzoeksprojecten uit te voeren waarbij verschillende 
mediapartners betrokken zijn. De Groene Amsterdammer, Trouw, Argos en Nieuwsuur zijn onze vaste 
mediapartners. Daarnaast werken we ad hoc samen met andere partijen waaronder Algemeen Dagblad, 
regionale media, vakbladen en online-publicaties zoals Follow The Money.

 Gezondheidsverklaring CBR                                                                                                                            
De fractie heeft een aantal keren te horen gekregen dat de gemeente geen papieren 
gezondheidsverklaringen  voor het aanvragen van een keuring bij het CBR verstrekt en dat dit alleen nog 
digitaal gebeurt. De gevallen die wij kennen betreft steeds oudere inwoners  (75+) die digitaal niet vaardig 
zijn en tevergeefs bij de gemeente aankloppen terwijl het CBR door verwijst naar de gemeenten voor het 



verkrijgen van de papieren verklaring. Dit zorgt voor verwarring en onbegrip. Deze houding van de gemeente
staat haaks op wat een inclusieve maatschappij moet zijn. De gemeente dient dienstbaar te zijn aan haar 
inwoners, zeker aan hen die door het gemis van digitale vaardigheden buiten gesloten dreigen te raken. De 
gemeente Schagen verstrekt de gezondheidsverklaring wel op papier. Ook aan inwoners uit Hollands Kroon 
die in de buurgemeente niet tevergeefs aankloppen en keurig aan de balie geholpen worden. De fractie 
hierover al eerder vragen gesteld zonder resultaat. De vragen zijn opnieuw gesteld aan het huidige college 
met als resultaat dat het beleid is bijgesteld en papieren verklaring weer door Hollands Kroon verstrekt 
wordt. 

Mededelingen uit de fractie
Fractievoorzitter Hen van Gameren deelt mee dat zijn contacten met het college goed zijn. De fractie heeft 
een gesprek gehad met wethouder Maarten Versluis, financiën. Daarin is uitgebreid gesproken over het 
opstellen van de kadernota door de raad en onze ervaringen daarmee. Een gesprek dat als positief is 
ervaren. Ook wethouder Mark Versteeg heeft om een gesprek gevraagd. De fractie zal op korte termijn een 
afspraak maken.
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