LADA-nieuws, verslag uit de gemeenteraadsvergadering
Beste Niedorpers
Zoals u wellicht al heeft gelezen is een initiatief van LADA om de burgers via de niedorper beter te
informeren over wat er in de raadskuil gebeurt door de nadere partijen ( PvdA,VVD,CDA, algemeen
belang) afgewezen. Daarom heeft LADA besloten zelf een verslag van de raadsvergadering naar de
burger te communiceren. Hieronder vindt U het verslag van van 24 februari.
Op de agenda stonden het concept strategische visie Hollands Kroon, de tijdelijke locatie van het
gemeentehuis, de Educatienota en de statutenwijziging van Surplus. Ook werden diverse vragen gesteld.
Het is voor de LADA fractie moeilijk mee te discussiëren over onderwerpen betreffende Hollands Kroon.
LADA wijst Hollands Kroon immers af. Toch heeft de fractie gesteld dat de gepresenteerde visie te eng is.
Er moet een visie komen die perspectief biedt voor de hele Noordkop, onafhankelijk van hoe de nieuwe
fusiegemeenten er uit zien.
Het voorstel van de stuurgroep Hollands Kroon is om de tijdelijke huisvesting van het toekomstige
gemeentehuisonder te brengen in en naast in het gemeentehuis van Anna Paulowna. Deze tijdelijke
huisvesting kost 10,4 miljoen euro en is bedoeld voor vijf jaar. Het voorstel aan de raad van Niedorp
was om 3,2 miljoen euro beschikbaar te stellen. De LADA fractie vindt dit geld verspillen en heeft
tegengestemd. Aanwezige goedkopere en betere alternatieven zijn onvoldoende bekeken. De andere
fracties hebben wel voor gestemd.
De instemming van de Educatienota 2010-2011 Kop van Noord-Holland heeft plaats gevonden met een
amendement van de Lada-fractie dat met steun van Tonny Verdonk (PvdA) is aangenomen.
In de wet Educatie en Beroepsonderwijs staat in artikel 1.2.1. :
Educatie is gericht op de bevordering van de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het
maatschappelijk functioneren van volwassenen door de ontwikkeling van kennis, inzicht,
vaardigheden en houdingen op een wijze die aansluit bij hun behoeften, mogelijkheden en ervaringen
alsmede bij maatschappelijke behoeften. Waar mogelijk sluit de educatie aan op het ingangsniveau van het
beroepsonderwijs. De wet schrijft voor dat Educatie is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder.
De negen Noordkopgemeenten bieden via de ISD een educatieprogramma aan, uit te voeren door het ROC. Een
onderdeel is onderwijs aan alfabetisanten en laaggeletterden. Dit aanbod dreigde te vervallen en is met het LADA
amendement behouden gebleven.
Statutenwijziging Surplus
De LADA fractie heeft het voorstel tot statutenwijziging van de regionale stichting voor openbaar (speciaal)
basisonderwijs voortgezet speciaal onderwijs Surplus afgewezen. De overige fracties stemden voor.
LADA stemverklaring:
De LADA-fractie wijst het voorstel tot statutenwijziging van de stichting Surplus af. Voor LADA is niet
acceptabel dat het instellen van een nieuwe bestuursstructuur ten koste gaat van gelden die ten goede
moeten komen aan het onderwijs. Het voorstel houdt in dat de meerkosten die het invoeren van een raad
van toezicht met zich meebrengen door de stichting zelf bekostigd dient te worden uit de middelen die het
van het rijk ontvangt voor de totale bedrijfsvoering. Dat betekent dat er minder geld beschikbaar is voor
onderwijszaken. Het gaat in eerste instantie om een bedrag van € 23.600 aan meerkosten. Verder wordt
voorgesteld voortaan de hoogte van het honorarium van de toezichthouders niet meer door de
gemeenteraad te laten vaststellen maar dit aan de raad van toezicht zelf over te laten. LADA vindt dit niet
maatschappelijk verantwoord.
De Wet op het Primair Onderwijs verplicht niet tot het instellen van de voorgestelde bestuursstructuur.
Verder zijn er door de fractie vragen gesteld over:
•
strategische visie
•
ontbreken van toegezegde verkeersregelaars bij werkzaamheden transferium
•
verkeersveiligheid en de 30 km-zone’s
•
de verspreiding en inzetbaarheid van ÁED-apparatuur in Niedorp
•
opzeggen contract dierenopvang

