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  Nieuwsbrief: 
      

  Jaar: 2020  no: 3 
 
 

 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief namens het bestuur SHK 

 
Wilco de Groot  Voorzitter 

Jacqueline Philipsen Penningmeester / PR 
Co Wisse   Secretaris  
 

Beste leden en belangstellenden, 
 

We leven momenteel in een aparte periode dat is wel duidelijk. Ons leven en de 
normale gang van zaken staat behoorlijk op zijn kop.  

Dagelijks bereiken ons nieuwe berichten vanuit de media over het inmiddels beruchte 
coronavirus, maar daar gaat het nu even niet over. 
 

Waar het nu wel over gaat is het feit dat alle (openbare) bijeenkomsten stilliggen.  
Toen het bleek dat niet meer raadzaam was om groepen van mensen bij elkaar te 

brengen voor bijvoorbeeld een ledenvergadering, kwam eigenlijk alles tot stilstand.  
Vanuit de gemeente werden vele zaken gesloten, zwembaden het gemeentehuis en 
vanuit de gemeenteraad ook de vergaderingen etc. etc.  

Persoonlijk vind ik het maar een rare ervaring dat er niets gebeurd, tenminste niet 
zichtbaar voor ons. 

 
Wij hebben als bestuur SHK hierdoor ook onze 1e ALV van 2020 moeten opschorten. 
En helaas, hebben we nog geen idee wanneer deze vergadering zal worden gehouden. 

Onze inschatting is voorlopig dat dit wel na de zomervakantie zal gaan worden. 
Wij hadden de planning van de vergadering(en) dit jaar aardig op orde. De eerste 

vergadering in het voorjaar Maart/April en de tweede vergadering zo Oktober/ 
November, zo wordt dan het jaar tenminste goed ingedeeld. 
Wij moeten ons nu wel gaan afvragen of twee vergaderingen eind van dit jaar in een 

korte tijd wel zo relevant is.  
In ons “Huishoudelijk reglement” versie 2018 wordt aangegeven in artikel 3, dat het 

bestuur minstens 1 maal per jaar een ALV moet uitschrijven. Hiernaar kijkend zou de 
beoogde vergadering na de zomervakantie (wanneer dan ook) c.f ons reglement 
correct zijn. 

Het bestuur gaat zich hierover de aankomende tijd nog beramen. 
 

Is er dan helemaal niets gebeurd?  
Jazeker wel, graag verwijzen wij U op de vernieuwde website van de SHK. 
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https://www.seniorenhollandskroon.nl/ 
 

Met name Jacqueline en Pim hebben zich de afgelopen periode hiervoor ingezet.  
Een bezoek aan deze website zal zeker voor een stukje ontspanning zorgen, waarbij U 

tevens inzicht krijgt in hetgeen er speelt binnen de SHK. 
 
Daarnaast kunt U ook eventuele verbeterpunten en/of aanvulling voor deze website 

aangeven.  
Suggesties graag via shk@seniorenhollandskroon.nl doorgeven, alvast bedankt 

hiervoor. 
 

In de vorige nieuwsbrief stond een bijdrage van Peter Meijer. 
 
Deze keer heb ik aan Henk Koomen gevraagd eens zijn licht te laten schijnen over het 

gemeentelijk werk en met name over zijn werk binnen de fractie van de SHK.  
Op deze wijze leert u tenminste iets over de personen die ons vertegenwoordigen. 

Een foto Hiervoor verwijs ik u graag naar de website, onze raadsleden staan er 
  keurig op.  
 

Henk Koomen. 
 

EVEN VOORSTELLEN. 
 
Het bestuur heeft mij gevraagd eens iets te vertellen over mijn werk als raadslid bij 

SHK , mijn vorige politieke ervaringen en wat mij motiveert het Raadswerk te doen. 
Sinds 2018 mag ik de Gemeenteraad vertegenwoordigen namens SHK. 

Vanaf 1987 zit in de politiek, toen namens het CDA in de voormalige Gemeente 
Niedorp. Eerst als secretaris en voorzitter van het afdelingsbestuur tot 1994. Vanaf 
1994 tot 2010 als fractievoorzitter in de Gemeenteraad.  

Van 2010 tot de Gemeentelijke herindeling (2012) als Wethouder in dat jaar ging 
gemeente “Niedorp” op in gemeente “Hollands Kroon”. 

 
Voor mij zijn 4 kernbegrippen van belang, om politiek te bedrijven en uiteraard het 
verkiezingsprogramma van de SHK welke ik vertegenwoordig in de gemeenteraad van 

”Hollands Kroon”. 
Deze 4 kernbegrippen voor mij zijn :  

1 Gerechtigheid: 
 Dat wil zeggen een betrouwbare overheid, zorg voor de kwetsbare en 

afhankelijke groepen. 

2  Rentmeesterschap :  
 Zorg voor de Natuur en Cultuur en de aarde zo goed mogelijk achter laten voor 

 onze kinderen en kleinkinderen. 
3  Gespreide Verantwoordelijkheid :  
 Dit begint bij maatschappelijk initiatief. Verantwoordelijk voor elkaar.  

 Verantwoordelijkheid draait om “woord” en “antwoord”. Iedereen is 
 verantwoordelijk voor de eigen daden en medeverantwoordelijk voor de daden 

 van mensen om hem heen.  
4  Solidariteit :  

 Dit wordt voor mij heel breed opgevat. Dit betekent onder andere de onderlinge 
 verbondenheid versterken. Er moet betrokkenheid zijn tussen arm en rijk. De 
 overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid voor iedereen. Onderlinge 

 verbondenheid tussen mensen is belangrijk. 
 

https://www.seniorenhollandskroon.nl/
mailto:shk@seniorenhollandskroon.nl
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ALGEMEEN 
 

Het kan in Hollands Kroon. Dit is de titel van het Collegeprogramma.  
Het College en de Coalitie waaronder SHK, VVD en CDA zien concrete kansen om onze 

Gemeente nieuwe impulsen te geven. Tot nu toe waren we aardig op weg, maar het 
Coronavirus maken het er niet makkelijker op.  
Ik ga niet bij de pakken neerzitten want na deze strijd en tijd komen er absoluut weer 

tijden die mij motiveren op een positieve manier het raadswerk te blijven doen met de 
gehele fractie van het SHK. Wij blijven burgers en bedrijven betrekken bij beeld-

vormende vergaderingen en door werkbezoeken af te leggen. 
Ook het College zal ik samen met de fractie blijvend controleren op hun daden. 

Bij besluitvorming zullen we door een goede communicatie met de burgers en het 
bedrijfsleven weloverwogen beslissingen blijven nemen door naar hun te luisteren. 
Hierbij betrek ik uiteraard ook ons verkiezingprogramma en het Coalitieprogramma. 

                                   
HET WERK VAN DE FRACTIE SHK 

 
Onze fractie bestaat uit 7 Raadsleden en 1 wethouder. 
Wij komen voor iedere raadsvergadering 2 keer bij elkaar, Een keer in een besloten 

fractievergadering en een keer tijdens een Openbare fractievergadering welke telkens 
op een andere locatie wordt gehouden.  

Op de openbare fractievergadering is iedereen van harte welkom. Wij bespreken dan 
de agenda voor de Gemeenteraad en de binnengekomen stukken van inwoners en 
bedrijven.  

U wordt van harte uitgenodigd om deze vergaderingen bij te wonen en mee te praten 
over de diverse onderwerpen. Van deze vergaderingen worden altijd verslagen ge-

maakt. 
Elke maand kunt u in de lokale bladen op de website van de SHK en website van 
Hollands Kroon, lezen waar en wanneer de vergaderingen worden gehouden. 

                                          
TAAKVERDELING VAN DE FRACTIE 

 
Tijdens de overleggen van de fractie heeft de fractievoorzitter de leiding en proberen 
wij allen naar ieders argumenten te luisteren en elkaar te respecteren. Natuurlijk zijn 

er wel meningsverschillen over onderwerpen maar dat zorgt er wel voor dat de 
betrokkenheid en scherpte goed blijft en….. we komen er gelukkig met respect voor 

ieders mening altijd goed uit. Onze Wethouder speelt een belangrijke rol tijdens de 
fractievergaderingen, zij kan ons informatie geven over actuele zaken uit het College. 
De fractie kan weer vragen meegeven naar het College.  

 
Namens de fractie vertegenwoordig ik samen met een ander fractielid de volgende 

dossiers.  
1 Duurzaamheid en Milieu.  
2 Jeugd.  

3 Monumenten.  
4  Recreatie en Toerisme. 

5 Sociaal Domein.  
6  Sport. 

7  Verkeer en Vervoer. 
8 Motor crossterrein. 
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Onderwerpen welke op dit moment de nodige aandacht vragen zijn : 
 

Woningbouw.  
Hierover zijn er vragen gesteld aan het College wij als fractie SHK, vinden dat erop dit 

moment veel te weinig wordt gebouwd. Met name voor starters en ouderen en Sociale 
Woningbouw zijn er in de diverse kernen veel te weinig ontwikkelingen. De Provincie 
trapt op dit moment te veel op rem voor de kleine kernen. Wij hebben het College 

gevraagd actie te ondernemen naar de Provincie en samen met de regiogemeenten 
hierover contact op te nemen omdat je gezamenlijk meer bereikt. Het antwoord van 

het College kan ieder moment komen. 
 

Arbeidsmigranten.  
Er werken jaarlijks bij ons veel arbeidsmigranten in de Agrarisch sector. Deze mensen 
doen werk wat veel Nederlanders niet willen of kunnen doen. Wij vinden dat deze 

mensen, recht hebben op een goede huisvesting. Diverse locaties zijn hiervoor in 
beeld. Wij vinden dat diverse locaties geschikt zijn, maar te grootschalig. Er zijn  

diverse bedrijfsbezoeken afgelegd en er wordt geluisterd naar de bedrijven en 
inwoners. Grootschaligheid geeft qua infrastructuur en veiligheid en te grote druk op 
de kleine kernen. Diverse voorstellen zijn daarom door de Gemeenteraad afgewezen 

en zullen waarschijnlijk in een kleiner aantal plaatsen terugkomen bij de 
Gemeenteraad. We moeten de opvang goed in de gaten houden omdat anders de 

kans bestaat de arbeidsmigranten in de illegaliteit verdwijnen. Wij vinden dat er 
behoorlijke opvang moet zijn en een eerlijke verdeling in de Regio. 
 

Sociaal Domein.  
Iedereen heeft recht op zorg. Hiervoor is bij ons Incluzio het uitvoerende orgaan. 

Incluzio is helaas regelmatig negatief in beeld geweest bij de media. Wij vinden dat 
niet terecht. Wij zijn als Raad juist geïnformeerd door Incluzio en hebben de indruk 
gekregen dat er heel goed werk wordt geleverd. Incluzio is de enige  organisatie die 

van alle gemeenten binnen het Rijksbudget is gebleven, goed werk van onze 
Wethouder. Door een enorme toename van Jeugdzorg , specialistische zorg en geen 

extra budget van de Rijksoverheid staat de financiering onder druk. Incluzio doet er 
alles aan binnen het Budget plafond te blijven en informeert de Gemeenteraad 
uitstekend . Wij zijn als fractie erg tevreden over de uitvoering van taken en hopen 

dat de Regering alsnog met extra budget over de brug komt. 
 

Er zijn nog meer onderwerpen die spelen maar dit komt misschien bij een volgende 
nieuwsbrief aan de orde. 
 

Met vriendelijke groet 
    Henk Koomen 

 
Tot zover deze nieuwsbrief, met dank aan Henk. 

Wij wensen een ieder veel leesplezier en denk aan de eventuele suggesties voor de 
website SHK. 

 
Maart 2020 Namens het bestuur 
      Wilco de Groot, voorzitter 
 

 
 


