LADA nieuws
Verslag van de vergadering van de gemeenteraden van Niedorp, Wieringen, Wieringermeer en Anna
Paulowna op 23 maart 2011
Op 23 maart waren de 4 gemeenteraden aanwezig in Anna Paulowna waar twee onderwerpen op de
agenda stonden: Voorlopige Strategische visie en Tijdelijke huisvesting van de toekomstige
gemeente
De voorgelegde strategische visie was een voorlopige omdat uiteraard na eventuele verkiezingen
alle partijen de vrijheid hebben om hun eigen visie aan de kiezers voor te leggen. Lada heeft dan ook
naar voren gebracht dat dit document hoogstens ter kennisgeving kan worden aangeboden en dat de
huidige raden hier niet over gaan. Lada deelde de kritiek van de onafhankelijk rekenkamer op dit
document . Ook de rekenkamer vond dat de financiële paragraaf ontbreekt en dat prioriteit stelling
onvoldoende naar voren komt. Het document werd met meerderheid van stemmen ( voorlopig)
aangenomen.
Het onderwerp tijdelijke huisvesting van het gemeentehuis leverde meer discussie op.
De stuurgroep van de vier gemeentes heeft voorgesteld om zo snel mogelijk de
gemeentemedewerkers tijdelijk ( voor maximaal 5 jaar) te huisvesten in en naast het gemeentehuis
in Anna Paulowna. Hiervoor is een investering nodig van ca 3,5 miljoen euro. Bij diverse fracties was
er sterke twijfel over het nut van deze tijdelijke centrale huisvesting. De VVD fractie van Anna
Paulowna gaf aan dat, gezien de financiële situatie van de gemeente, aangegeven in de financiële
scan van het bureau PWC, het onverantwoord is om een dergelijke uitgave te doen.
In de financiële scan wordt vooral gewezen op de projecten en andere zaken van de 4 gemeentes
welke grote financiële gevolgen hebben zoals:
Bouw Wierigherlant school
: 14 miljoen
Brede school ‘t Veld
: 5 miljoen
Brede school Niedorp
: 5 miljoen
Achterstallig onderhoud wegen Wierigermeer, onbekende claims Wieringerrandmeer en de nog
onbekende kosten die de fusie met zich mee brengen.
Ook de VVD fractie van Wieringermeer was kritisch over het voorstel en twijfelde ook aan de
juridische haalbaarheid. Bovendien was er sterke twijfel of een permanente huisvesting binnen 5 jaar
is te realiseren. De Lada fractie bracht naar voren dat deze beslissing over huisvesting een zaak is van
het toekomstige gemeentebestuur dat na nieuwe verkiezingen tot stand komt. Meer dan de helft van
de nu aanwezige raadsleden zullen geen deel uitmaken van een toekomstige gemeenteraad. Door nu
te beslissen wordt de kiezer weer buiten spel gezet. Ook de fractie progressief Wieringermeer was
tegen dit voorstel. Ondanks tegenstemmen van de VVD fracties van Anna Paulowna en
Wieringermeer, progressief Wierigermeer, LADA , Lijst Leal en onafhankelijk Wieringermeer, werd
het voorstel toch aangenomen en gaat de gemeente Anna Paulowna dit voorstel uitvoeren.

