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Bergafwaarts 

De begroting van dit jaar heet beleidsarm te zijn, net als overigens de voorgaande versie. Wat 
betekend dit eigenlijk? Kun je als college een beleidsarm beleid presenteren? En als het college geen 
beleid bepaald wie doet dat dan wel? Vragen waarop de antwoorden te vinden zijn in deze 
zogenaamd beleidsarme programmabegroting 2016.   

Beleidsarm betekent eigenlijk doorgaan met het uitgezette beleid. Als college moet je besturen of je 
wilt of niet. Er worden altijd keuzen gemaakt. Ook als je er voor kiest om niets te doen, lees niets te 
veranderen, voer je beleid uit.  

Het college heeft echter in zeker opzicht gelijk met de term beleidsarm. Met dien verstande dat het 
college weinig direct beleid voert. Waar het vorige college ook beleidsarm was met als motivatie de 
inwoners het beleid en de richting te laten bepalen, heeft dit college de intentie het beleid door 
anderen dan henzelf te laten bepalen.  Ze geven namelijk een groot deel van het te maken beleid uit 
handen aan derden. Deze instellingen, bedrijven en anderen bepalen voor een aanzienlijk deel hoe 
Den Helder bestuurt wordt. Waarom zou je dat als college willen? Het lijkt er op dat de oorzaak van 
dit fenomeen gebrek aan visie is.  

Het college pretendeert met de kadernota stroomopwaarts te gaan. Dat kan niet zonder dat je een 
duidelijke visie hebt. Stroomopwaarts is het tegenovergestelde van je mee laten voeren door de 
stroom, de beleidsarme variant. Stroomopwaarts doet vermoeden dat er bij het college een duidelijk 
beeld is van waar de gemeente heen gaat, maar niets blijkt minder waar. 

Dit baart Helder Onafhankelijk vooral zorgen met betrekking tot het sociaal domein. In de 
voorbereidende commissie hebben we de wethouder bevraagd op zijn visie op de WMO en de 
participatie wet, kortom het sociaal domein. Helaas heeft de wethouder ons niet kunnen vertellen 
wat zijn visie hierop is. In de begroting worden wel lukraak wat zaken benoemd maar weinig 
concreet en alle kanten op. Goed getrainde vrijwilligers gaan cliënten begeleiden in plaats van een 
dure maatwerkvoorziening. Dat een maatwerkvoorziening zeker niet altijd duur hoeft te zijn maar 
vooral moet aansluiten bij de individuele cliënt is de wethouder even ontgaan. Uitgaan van 
individuele cliënten lijkt helemaal niet de bedoeling want , ik citeer, dagbesteding moet plaatsvinden 
in algemene en voor iedereen toegankelijke voorzieningen en ten dienste van de samenleving. Wat 
dit in hemelsnaam betekend weet niemand, zelfs niet de wethouder. Maar die heeft beloofd dit uit 
te zoeken dus wellicht dat we daar straks een antwoord op krijgen. We wensen dat de participatie op 
het gebeid van het sociale domein nu snel vorm krijgt en dat er een vorm wordt gevonden waar 
meer en ook mensen die wellicht minder snel hun stem laten horen, participeren. 

Het college vraagt geld voor een aantal zaken. Van sommige dingen hebben wij het gevoel dat dit op 
een andere manier georganiseerd kan worden waardoor er minder geld nodig  is. Een voorbeeld 
hiervan zijn de maatschappelijke stages. Het college vraagt 70.000 euro om deze stages te 
continueren. Wij vinden de maatschappelijke stages een nuttig onderdeel van het curriculum op 
scholen maar denken wel dat dit minder geld hoeft te kosten. Bijvoorbeeld door van instellingen die 
subsidie krijgen te verwachten dat ze stagiaires opnemen. Ook de subsidie aan de Bonaire vinden wij 



twijfelachtig. Ook hier weer we zijn niet tegen het opknappen van de Bonaire, zeker niet,maar tien 
jaar een subsidie van 50.000 euro is wat ons betreft voldoende.  

Tenslotte stelt het college een aantal belastingverhogingen voor. Helder Onafhankelijk is tegen elke 
verhoging van belastingen ook tegen indexering. Den Helder is een stad waar veel mensen minder te 
besteden hebben dan het landelijk gemiddelde. De financiële crisis is hier nog voelbaar en zichtbaar. 
Op zo’n moment de belastingen verhogen is eigenlijk een dubbele verhoging. Helder Onafhankelijk 
kan hier niet mee in stemmen. 

De toeristen- en forensenbelasting wordt, volgens het voorstel van het college onacceptabel hoog, 
wat Helder Onafhankelijk betreft. Dit is zeer in tegenstrijd met het ontwikkelen van het toerisme in 
Den Helder. Ook dit voorstel zal Helder Onafhankelijk niet ondersteunen. 

Nogmaals ons grootste bezwaar is dat deze maatregelen niet passen in een stabiel beleid. Om het 
college een klein beetje op weg te helpen in het ontwikkelen van een visie hebben we voor alle leden 
een kleine attentie. Een verrekijker, kijkt u daar maar eens doorheen. Vraag uzelf af hoe de stad Den 
Helder er uitziet over 5 jaar, hoe we zorgen voor mensen die het niet helemaal zelf lukt, hoe het 
centrum er uit zou kunnen zien, en hoe burgerparticipatie zo kan werken dat iedereen wordt bereikt.  
En ga dan maar opnieuw aan de slag met de begroting! 


