VRAGENLIJST GEMEENTERAADSVERKIEZING 2018

Naam, partij en plaats op de kieslijst: Dorien Sijbenga-v.d. Outenaar
Partij: Anders!
Nr.1

Woonplaats: Middenmeer

Geboortedatum:19-02-1954

Beroep: Directeur Gezondheidscentrum Happy Feeling

Politieke ervaring:
Lid Raadscommissie Wieringermeer
Raadslid gemeente Wieringermeer
Raadslid gemeente Hollands Kroon 2012-heden

Maatschappelijke functies (verenigingsleven e.d.):
Counselor/vrijwilliger AVKV (Alvleesklier Vereniging)
Bieden van ondersteuning voor mensen in nood

DE VRAGEN

1. Waarom hebt u zich kandidaat gesteld?
ANTWOORD:
Omdat ik vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid mij wil inzetten voor het algemeen belang.

2. Waarom koos u voor deze partij?
ANTWOORD:
Omdat ik bij deze partij oplossingsgericht bezig kan zijn voor de lokale belangen.

3. Wat is in de afgelopen jaren goed gegaan in Hollands Kroon?
ANTWOORD:
Dat door betrokken actievoerders vanuit de zorg ondersteund door de FNV een aanvechtbaar besluit
over de huishoudelijke hulp van het college is teruggedraaid.
Het mogelijk maken van Cultureel centrum de Cultuurschuur in Wieringerwerf en Dorpshuis
Wieringerwaard dankzij de enorme inzet van de vele vrijwilligers.
De uitvoering van taken door kernbeheer.

4. Wat is in de afgelopen jaren verkeerd gegaan in Hollands Kroon?
ANTWOORD:
1.Verkeerd of te laat informeren van de raad door het college
2. Het gemak waarmee het college besluiten van oude gemeenteraden opzij geschoven heeft.
3. Afschaffen van raadscommissies en een inspreektijd die geen recht doet aan het luisteren en
horen van onze inwoners.
4. Het windpark Wieringermeer waarin na overdracht niet gekozen is voor turbines van het hoogste
segment waardoor er een onaanvaardbare aantasting van het landschap ontstaan is.
5. De medewerking aan megastallen en het meedenken met een initiatief om een
motorcrosscentrum en andere lawaaisporten te realiseren passen niet bij Anders!

5. Hoe zou u dat willen verbeteren?
ANTWOORD:
In Hollands Kroon wonen vele inwoners die heel goed weten wat er speelt en hoe het beleid gemaakt
zou moeten worden. De gemeente moet veel meer dan nu het geval is, vroegtijdig alle kansen die dit
biedt, benutten op alle beleidsterreinen.
Wij willen de grote kracht van de vele betrokken inwoners blijven faciliteren en zo de zeggenschap
over de eigen leefomgeving versterken.

6. Welke beleidsterreinen vindt u het belangrijkst? Waar liggen uw specialiteiten?

ANTWOORD:
Als één(vrouw ”s) fractie behandel ik alle onderwerpen omdat alle beleidsterreinen belangrijk
kunnen zijn.
Vanuit mijn achtergrond ligt mijn hart bij beleidsterrein samenlevingszaken met name het onderwerp
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

7. Mocht uw partij deel gaan uitmaken van de coalitie, wie is dan uw kandidaat-wethouder?
ANTWOORD:
Een antwoord is prematuur gezien de huidige omvang van de fractie. Ik zou ervoor willen pleiten
dat de gehele raad via een sollicitatieprocedure de juiste kandidaat wethouder benoemt.

8. Met welke partij of partijen zou u het liefst een coalitie vormen?
ANTWOORD:
Wij willen samenwerken met alle respectvolle en integere politici(raadsleden) in een andere vorm
dan de huidige coalitie en oppositie verdeling. Zo zien velen inwoners van de gemeente het ook.

9. Met welke partij of partijen zou u absoluut geen coalitie willen vormen?
ANTWOORD:
Wij sluiten niemand uit .

10. Wat vindt u mooi aan Hollands Kroon?
ANTWOORD:
Iedere kern heeft zijn eigen charmes en die moeten zoveel mogelijk behouden blijven.

11. Wat ergert u het meest in Hollands Kroon?
ANTWOORD:
Het bestuur van Hollands Kroon toont te weinig betrokkenheid met de inwoners en communiceert
onvoldoende over onderwerpen die de inwoners aangaan.

Onze stelling is dat als er een conflict is tussen gemeente en inwoners, ondernemers of organisaties,
dat de gemeente en inwoners elkaar niet bij de rechtbank horen te ontmoeten.
Het grote aantal geheime stukken en besloten vergaderingen.

12. Hoe kijkt u in het algemeen terug op de afgelopen vier jaar in de lokale politiek?
ANTWOORD:
Met gemengde gevoelens.

13. Hoe ziet u Hollands Kroon over vier jaar?
ANTWOORD:
Een transparante en faciliterende gemeente.
Een gemeente die oog heeft voor het behoud van natuur en milieu en het koesteren en behouden
van de open ruimte.
Een veilige en gezonde leefomgeving.
Aandacht voor cultuur.
En voor diegene die dat nodig hebben de juiste zorg!
Dat moeten wij met ons allen voor inzetten.

14. U zit nu in de raad voor Progressief Hollands Kroon. Wilt u nog eens uitleggen waarom die naam
is opgegeven en waarom de naam Anders is gekozen?
ANTWOORD:
Door de deelname van landelijke partijen aan de lokale verkiezingen waarvan leden in Progressief
Wieringermeer samenwerkten , ontstond de noodzaak een eigen profiel te definiëren.
Het recente afscheid van 2 wethouders, de grote personele consequenties van de ambtelijke
organisatie, de ontsporing van het budget voor de Ontmoeting en het Kroondomein afgezet tegen de
ambities van de gemeente, hebben wij als uiterst teleurstellend ervaren.
Daarom heeft de partij besloten afscheid te nemen van de aanduiding Progressief Hollands Kroon en
met de nieuwe naam de noodzaak van verandering van het lokale bestuur te benadrukken.

TENSLOTTE:
Mochten wij nog aanvullende vragen hebben, hoe kunnen we u dan het beste bereiken?

Het beste kun u mij bereiken op werkdagen voor 8.30 uur en in de namiddag na 17.30 uur
(0227501587)
Met vriendelijke groet
Dorien Sybenga-v.d. Outenaar

