
Verslag burgemeester Hollands Kroon Rian van Dam
Mevrouw van Dam geeft aan dicht bij de mensen te willen staan en wel 
burgemeester te zijn maar zich Rian te voelen.

Ze is nu 4 jaar burgemeester van de gemeente Hollands Kroon en haar 
werk bestaat voor 50% uit vergaderen en voor 50% werk buiten het 
gemeentehuis o.a. jubileums en werkbezoeken ect.

In de corona tijd heeft men het vergaderen via de computer ontdekt en 
dat is wel gebleven vooral voor vergaderingen op grote afstand van onze 
gemeente. Toch is ze blij weer gewoon op bezoek te kunnen gaan.

Ze verteld te zijn geboren in Krimpen aan de IJssel, opgegroeid te zijn in 
Assen en gestudeerd te hebben in Wageningen. Na een wethouderschap in
Alkmaar en Enkhuizen, woont ze nu al 3 jaar met veel plezier in Den 
Oever.

Het burgemeesterschap is niet gebonden aan een partij. Het profiel, 
opgesteld door de gemeenteraad, is leidend in de keuze.

Over de sollicitatieprocedure vertelt ze dat het een kroonbenoeming is en 
daarom loopt deze procedure via de commissaris van de Koning. De raad 
draagt iemand voor maar de verantwoording, ook bij problemen, ligt bij 
de commissaris van de koning.

Vrouwelijke burgemeesters zijn in opkomst. Thans is het percentage nog 
maar 30/35%.

De gemengde samenstelling van het bestuur heeft veel voordelen.

Gelukkig heeft ze nooit haatmails ontvangen. Op niet prettige mails 
reageert ze door de klager direct op te bellen.

Haar motivatie om werkzaam te zijn in het openbaar bestuur: “Als je iets 
ergens van vindt moet je er wat mee doen.”

Uit haar afstudeerproject “Bonus Participatie” blijkt al vroeg haar 
betrokkenheid met de maatschappij. Iedereen heeft een eigen rol en moet
samenwerken.

Op het gemeentehuis werken ongeveer 400 ambtenaren en 5 wethouders.
De burgemeester is voorzitter van de raad en staat boven de partijen. 
Consensus in vergaderingen heeft de voorkeur en is eigenlijk een vereiste.
Dit bereikt men door tijdig onderling afstemmen. In haar portefeuille zit 
o.a. Openbare orde en veiligheid, juridische zaken en communicatie. Alle 
besluiten genomen door de raad zijn openbaar.

De puzzels van nu zijn:

-De woning bouw in onze gemeente o.a. huisvesting voor bewoners, 
asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten en Oekraïense 
vluchtelingen. Haar persoonlijke overtuiging is dat de gemeente hierin een
rol moet spelen en dat we het moeten kunnen uitleggen aan de burgers. 



Haar grootste uitdaging is hoe komen we via een goed gesprek tot 
oplossingen.

De regio Noord Holland Noord heeft de taakstelling voor de opvang prima 
opgepakt.

Den Haag ziet nu ook het dilemma in dat het op het platteland niet 
mogelijk is alle woningen in de kernen of bij het openbaar vervoer te 
bouwen .

Ook stedenbouwkundige aspecten werken mee, voor huidige bewoners 
worden inspraak avonden georganiseerd.

-Energie: Is het wijs om in zee windmolenparken te bouwen, wat is de 
capaciteit van het net, is waterstof een optie? De druk zorgt ook veel 
technische oplossingen.

Veel regels en maatregelen worden vanuit Den Haag opgelegd.

Na haar auto-ongeluk, gelukkig geen ernstig lichamelijk letsel, is ze gaan 
nadenken over de werkdruk ( 24 uur beschikbaar en ook piketdiensten) 
en heeft zich voorgenomen iets minder hooi op haar vork te nemen.

Bij grote calamiteiten komt de burgemeester in actie. Bij een ongeluk met 
slachtoffers wordt gevraagd of er behoefte is aan aandacht. Dit vindt ze 
zelf de mooiste rol.

Naar eigen zeggen is ze een ambitieuze vrouw. Een ambt in een grote 
gemeente lijkt haar een prachtige uitdaging maar waar ze echt energie 
van krijgt is het dicht bij de mensen staan en zien hoe groot de inzet van 
mensen kan zijn.

De gemeente Hollands Kroon bestaat uit 50.000 inwoners. Alle 
ambtenaren werken tijd en plaats afhankelijk vanuit het gemeentehuis in 
Anna Paulowna. Daar is geen loket maar er worden afspraken gemaakt.

De participatie van de gemeente blijkt uit haar betrokkenheid met de 
inwoners en de ontwikkelde plannen. Alle plannen worden openbaar 
vastgesteld en via nieuwsbrieven en website openbaar gemaakt.

De avonden waar de herinrichtingsplannen met de bewoners worden 
besproken worden goed bezocht.

Het digitale platform : Denk mee Holland Kroon” verzamelt alle 
planvorming.

In de relatie wethouders-burgemeester-ambtenaren is weinig afstand, 
maar misschien wordt dat toch wel eens zo ervaren

Marijke bedankt mevrouw van Dam hartelijk voor haar inspirerende 
woorden en het kijkje in de keuken van het openbaar bestuur.

Ze overhandigd bloemen en een theepakketje voor het thuisfront.


