
Den Helder telde tot de jaren ze-
ventig twee ziekenhuizen. Door 
de groei van de bevolking en uit-
breiding van medische kennis was  
het van belang een centraal en 
modern  ziekenhuis in Den Helder 
te hebben.  Er volgde een fusie en  
zo ontstond destijds het Gemini 
Ziekenhuis. Het belang van een 
ziekenhuis in onze stad is zeer 
groot. Ook de buurgemeenten 
hebben belang bij de aanwezig-
heid van een goed ziekenhuis in 
de regio. Nu hebben de cardio-
logen een denkrichting ontwik-
keld om klinische cardiologische 
patiënten die aangewezen zijn 
op meerdaagse complexe zorg op 
te nemen in Alkmaar omdat daar 
volgens deze groep specialisten 
deze patiënten betere zorg gebo-
den kan worden. 

De raad heeft op 30 juni 2014 bij 
het vaststellen van een garant-
stelling voor het ziekenhuis dui-
delijke wensen en bedenkingen 

meegegeven aan het toenmalige 
college.  Op 8 augustus 2016 is de 
raad in een extra vergadering bij-
een geweest en heeft daar de zor-
gen geuit over de voorgenomen 
wijzigingen betreffende de car-
diologische zorg. Er heerst grote 
onrust bij het personeel en onze 

inwoners over deze ontwikkeling.  
Op 1 september is er een bijeen-
komst geweest in het ziekenhuis,  
nu Noordwest Ziekenhuisgroep 
geheten. Dit was een bijeenkomst 
samen met de vier Noordkopge-
meenten (Texel, Hollands Kroon, 
Schagen en Den Helder). Het is 
goed in deze de handen ineen te 
slaan.

Uitgangspunten blijven:
De locatie Den Helder van de 
Noordwest Ziekenhuisgroep 
is  een gevoelig ziekenhuis dat 

spoedzorg moet leveren. Deze 
moet binnen 45 minuten geleverd 
kunnen worden. In dat opzicht 
moeten zowel spoedeisende hulp 
als acute verloskunde gewaar-
borgd dienen te zijn.

De raden in onze regio houden 
de vinger aan de pols voor wat 
betreft de voorgenomen ontwik-
kelingen. Inmiddels heeft het 
college een brief naar de Neder-
landse Zorgautoriteit verstuurd. 
Deze heeft nogmaals boven-
staande uitgangspunten beves-

tigd en het is in de eerste plaats 
aan de zorgverzekeraars om aan 
deze voorwaarden te blijven vol-
doen. Het locatieprofiel van Den 
Helder blijft duidelijk:  een wel-
iswaar kleiner ziekenhuis maar 
met behoud van de afdelingen 
spoedeisende hulp 7 dagen per 
week 24 uur per dag, intensive 
care, diagnostische faciliteiten 
en acute geboortezorg waarbij de 
gewenste zorg voor de regio ge-
waarborgd blijft. 

CARDIO

De stukjes in Raadsbreed 
worden geschreven door een 
vijftal enthousiaste raads-
leden en een onafhankelijk 
columnist. Deze redactie 
wordt ondersteund vanuit de 
gemeentelijke griffie. Dat 
Raadsbreed leeft blijkt uit 
een aantal kritische reacties 
van lezers die bij de redac-
tie binnengekomen zijn naar 
aanleiding van geplaatste co-
lumns en andere bijdragen. 
Soms wordt de redactie ge-
wezen op feitelijke onjuist-
heden of is men het met de 
benadering van columns niet 
eens. De redactie doet haar 

uiterste best om bij de fei-
telijkheden van besprekingen 
en bijeenkomsten te blijven. 
Een en ander is natuurlijk 
wel ook afhankelijk van de 
beleving van de schrijver. De 
columnist is onafhankelijk en 
dat willen we graag zo hou-
den. Wij zijn geen journalis-
tiek forum maar proberen de 
lezer een beeld te geven wat 
er in en om de raad speelt 
met als doel de lokale poli-
tiek dichter bij de lezer te 
brengen. 

De redactie. 

Van de redactie

Aan het hoofd van de gemeen-
te staat de gemeenteraad. De 
raad neemt beslissingen over 
allerlei belangrijke zaken in 
de gemeente. Of het nu gaat 
om toeristenbelasting of de 
bouw van een theater, het 
begint met een besluit van 
de gemeenteraad. De gemeen-
teraad stelt het beleid vast, 
controleert of het college 
van burgemeester en wet-
houders dit beleid goed uit-
voert, en  vertegenwoordigt 
de inwoners van Den Helder. 
Een gemeenteraad die haar 
inwoners vertegenwoordigt 
moet die ook regelmatig in-
formeren, anders weten de 
inwoners niet waarmee hun 
vertegenwoordigers bezig 
zijn. Geïnformeerde mensen 
worden geïnteresseerde men-
sen. Geïnteresseerde mensen 
worden betrokken mensen. 
Om u te informeren ontvangt 
u maandelijks de raadsinfor-
matiebrochure ‘Raadsbreed’. 
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De gemeenteraad van Den Hel-
der bestaat uit 31 raadsleden. U 
kent er vast wel enkele van. Bij 
de gemeenteraadsverkiezingen 
in 2014 zijn maar liefst 17 kers-
verse raadsleden benoemd. Hoe 
kijken zij terug op hun eerste 
periode als gemeenteraadslid?

De persoon achter het raadslid
Zo langzamerhand zullen steeds 
meer Jutters jouw gezicht ken-
nen. Ze zijn vast nieuwsgie-
rig naar de persoon achter het 
raadslid. Kun je een tipje van de 
sluier oplichten?
Mijn naam is Dolf Salverda, gebo-
ren in Beverwijk. In 1981 ben ik 
verhuist naar Den Helder vanwege 
mijn baan bij de KM. Ik heb in de 
laatste jaren van mijn loopbaan 
als vertegenwoordiger in de me-
dezeggenschap de laatste grote 
reorganisatie van Defensie van 
dichtbij meegemaakt. Dit was een 
vertegenwoordigende functie. In 
deze tijd heb ik ook bij de Stads-
partij als secretaris gefungeerd. In 
2014 wilde ik een vertegenwoor-
digende functie richting inwoners 
van Den Helder, dus heb ik mijzelf 
kandidaat gesteld.

Voldoening
Je zit nu ruim 2 jaar in de ge-

meenteraad. Heb jij, al dan niet 
met je fractie, al concrete resul-
taten kunnen boeken?
Ik zit in de commissie Bestuur en 
Middelen. Wij hebben samen met 
de andere partijen het systeem 
van vergaderen aangepast. De be-
doeling was besluitvorming in de 
raad te stroomlijnen en inbreng 
van inwoners en instellingen be-
ter te organiseren. Het is voor 
vele politici wennen, maar het is 
in deze veranderende samenleving 
nodig om vertrouwen in de poli-
tiek te behouden. De inwoners 
wordt mondiger. De visie op de 
Van Galen-buurt is daar een goed 
voorbeeld van.  

Verwachtingen versus 
werkelijkheid
Wat vond je het meest verras-
send in jouw eerste 21/2 jaar als 
raadslid? Wat was er in de prak-
tijk totaal anders dan je had ver-
wacht?
Het verrassende vond ik dat het 
raadslidwerk erg leuk is omdat je 
met veel mensen van verschillend 
pluimage contacten hebt. Je gaat 
zaken in een groter kader zien en 
krijgt van veel mensen medewer-
king.  Zeker ook van ambtenaren. 
Totaal anders vond ik het werken 
in een coalitie, nadat we voor 

2014 in de oppositie zaten. Ver-
assend was dat we in de coalitie 
sommige zaken zo voor elkaar had-
den, waar andere toch veel energie 
en geduld kostte, zodat ik het idee 
had dat er een oppositie in de co-
alitie zat in het eerste jaar na de 
verkiezingen. 

Vooruitblik
Je weet nu vanuit de praktijk wat 
het is om gemeenteraadslid te 
zijn. Ga je de komende 11/2 jaar 
de dingen anders aanpakken?
Nee, ik vind dat je jezelf moet 
zijn en ik vind ook dat onze partij 
op de goede weg is. Dingen gaan 
langzaam maar uiteindelijk heb-
ben we toch resultaat geboekt de 
afgelopen 21/2 jaar en gaan we nog 
resultaat boeken in de volgende 

11/2 jaar: Een draaiend Sociaal Do-
mein wat steeds beter loopt en 
het meedoen van de inwoners wat 
steeds beter gaat. Samen moeten 
we het doen! 

Ambities
Wat wil je deze raadsperiode be-
reiken als raadslid en voor Den 
Helder?
Met de raad moeten het stadhuis-
dossier goed worden afgesloten en 
de parkeervisie tot een goed einde 
worden gebracht. Verder zijn werk/
inkomen/wonen/opleidingen en 
zorg aandachtsgebieden die op 
een hoger plan moeten komen. Ik 
heb daar vertrouwen in met deze 
ploeg, zolang we de steun en het 
vertrouwen vanuit de inwoners 
van Den Helder blijven krijgen.

Vijf vragen aan Dolf Salverda

Vlak voor het zomerreces is het 
definitieve besluit genomen om 
geen nieuw stadhuis te bouwen, 
maar het huidige grondig te re-
noveren. De bedoeling is dan dat 
het zo’n 15 jaar mee gaat. Voor 
deze periode is gekozen omdat er 
veel verandert in bestuurlijk Ne-
derland. De kans is groot dat er 
binnen die periode sprake is van 
een verregaande samenwerking 
met andere “Noordkopgemeen-
ten”. Ook de nieuwe manier van 
werken kan veel invloed hebben 
op de omvang van een stadhuis.
Tegelijkertijd met dit besluit is 
een begeleidingscommissie in-
gesteld door de gemeenteraad. 

Er is uitgegaan van 7 leden, 
maar uiteindelijk zijn er 5 daad-
werkelijk actief. De taak van de 
begeleidingscommissie is het 
proces rondom de verbouwing te 
begeleiden en te bewaken zo-
dat  het budget van €9 miljoen 
en de geplande tijd niet worden 
overschreden.  De renovatie moet 
rond september 2017 aanvangen.

Omdat de begeleidingscommissie 
zichzelf niet zonder meer deskun-
dig acht op het gebied van alles 
wat komt kijken rond de komende 
renovatie, is begonnen met een 
cursus van een dag over aanbe-
stedings- en contractvormen. 

Voor sommigen van de begelei-
dingscommissie ging daarmee 
een nieuwe wereld open. Ook 
ambtenaren van de projectgroep 
waren aanwezig. Dat is als heel 
plezierig ervaren.

De begeleidingscommissie had 
maar kort de tijd om zich te  
verdiepen in de materie want 
in de motie die aan dit besluit 
ten grondslag lag, stond dat op 
1 augustus 2016 een (globaal) 
plan van aanpak bekend moest 
zijn. Dat is gelukt en de begelei-
dingscommissie was blij met deze 
voorspoedige start.

Omdat de manier van werken bin-
nen de organisatie van invloed is 
op het volume van het stadhuis, 
is de begeleidingscommissie met 
een grote groep ambtenaren en 
leden van verschillende werkgroe-
pen op pad gegaan om te kijken 
naar 2 voorbeelden van verbou-
wingen die ingegeven zijn door 
een nieuwe manier van werken. 
Dat heeft verhelderend gewerkt 
maar ook duidelijk gemaakt dat 
er nog een behoorlijke hoeveel-
heid werk verricht moet worden 
voordat het nieuwe werken in 
Den Helder ingepast kan worden 
in een gerenoveerd stadhuis.

Begeleidingscommissie renovatie stadhuis

Dolf Salverda
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Column: De Buitenstaander

Het zou niet vreemd zijn als u de 
buitenstaander soms van weekhar-
tigheid beschuldigt. Daar heeft hij 
namelijk regelmatig last van. Die 
weekhartigheid kan verschillende 
onderwerpen betreffen: platgere-
den egeltjes, het went nooit; een 
fietser lopend met zijn fiets aan de 
hand van Den Helder naar Juliana-
dorp, het blijft een naar gezicht. 
Soms overvalt die weekhartigheid 
de buitenstaander bij het lezen en 
bekijken van de krant.  Nu betrof 

het de vrouw van de wethouder. 
De buitenstaander ziet een foto 
van een wethouder, keurig in het 
pak met bijpassend kleurende 
schoenen. Hij staat met zijn mo-
bieltje een opname te maken hoe 
de haven geschikt gemaakt wordt 
voor de eerste vestiging van een 
bedrijf in de Helderse haven. Een 
historisch moment. Laat daarover 
geen twijfel bestaan. Maar, heb 
ook oog voor de keerzijde van 
deze vrolijke foto.

Ze had het allemaal zo keurig voor 
hem uitgezocht. Het pak en de bij-
passende schoenen onlangs samen 
aangeschaft. Om het toch nog ge-
zellig te maken hadden ze hun ge-
zamenlijke shopavontuur besloten 
met een kop koffie en appeltaart 
met slagroom. Innig tevreden 
zwaaide ze haar hoogstpersoonlij-
ke wethouder uit. Zo kan hij voor 
de dag komen. Knap in het pak, 
nette schoenen. Die slaat geen 
modderfiguur, dacht ze tevreden. 
Met een gerust hart kon ze zich nu 
aan haar eigen besognes wijden.
’s Avonds komt hij thuis. De mod-
derspatten op zijn broek. De 
schoenen onder de modder. Weg 
de inspanningen van een ochtend 
shoppen. Weg innige tevreden-
heid. ‘Nee, schat, geen idee hoe 
dat nou toch mogelijk is. Nee, het 
stadhuis wordt nog niet verbouwd 
en de straat is ook niet opgebro-
ken.’

De volgende ochtend valt de krant 
op de deurmat. Met één blik op 
het plaatselijke nieuws weet ze 
genoeg: de wethouder moest weer 
zo nodig een modderfiguur slaan. 
Hier past het de buitenstaander 
zijn weekhartigheid in ruime mate 
te gunnen aan de vrouw van de 
wethouder.

Vaste columnist Leendert van Dam. Vanaf 1979 inwoner van Den 
Helder. In die jaren is hij zich steeds meer op zijn gemak gaan 
voelen in deze plaats. Hij geniet van muziek maken en zijn blok-
fluitensemble is al jaren van grote waarde voor hem. Hij is actief 
in het verenigingsleven als bestuurslid, en hij is een actief lid 
van de christelijke gereformeerde kerk waar hij ook zeer regel-
matig te horen is als kerkorganist. Hij is getrouwd met Anjo, 
en samen hebben zij vijf kinderen, twee schoondochters, twee 
schoonzoons en niet te vergeten: vijf kleinkinderen. Hij werkt als 
gedragsdeskundige op Noorderhaven waar de meest kwetsbare 
groep van onze samenleving hem zeer ter harte gaat.

Nieuw perspectief beheer openbare ruimte
De gemeente gaat het beheer van 
de openbare ruimte anders in-
steken. Nu is het onderhoud van 
het groen, de wegen, verlichting, 
straatmeubilair etc. goed, maar 
we denken dat het beter kan.

Bezuinigen versus kwaliteit
Er moet worden bezuinigd en tege-
lijkertijd willen we niet dat de kwa-
liteit van de openbare ruimte ach-
teruit gaat. Daarom wordt gekozen 
voor een andere insteek. Zo zullen 
inwoners meer betrokken worden  
bij wat in hun omgeving gaat ver-
anderen en wat verbeteren kan. 

Voorlichting
Op 5 september jl. waren  raads- en 
commissieleden uitgenodigd bij de 
medewerkers van Stadsontwikke-
ling en Beheer aan de Ambachts-
weg. Daar hebben ze uitleg gekre-
gen hoe er gewerkt wordt aan het 
onderhoud van de openbare ruimte 
in onze gemeente. Er zijn veel ver-
schillende wijken en elke wijk heeft 
zijn eigen identiteit. Ook kan er op 
verschillende manieren (niveaus) 

onderhoud worden gepleegd. De 
raads- en commissieleden heb-
ben zich laten voorlichten over de 
noodzaak van onderhoud, snoeien, 
aanplanten en aanleg groen. Daar-
naast kwamen andere heel belang-
rijke onderwerpen aan de orde zoals 
openbare verlichting en de  wandel- 
en fietspaden.

Niveauverschil
De raads- en commissieleden kon-
den die avond aangeven welke ge-
bieden onderhouden gaan worden 
op A B of C niveau. Per gebied kan 
dit verschillend zijn omdat bijvoor-
beeld buitengebieden een andere 

aanpak nodig hebben dan winkel-
gebieden of toeristische gebieden.  
Ieders mening kon individueel aan-
gegeven worden op een plattegrond 
van ons hele gebied binnen de ge-
meente. Met deze bevindingen gaat 
het team van Beheer verder aan de 
slag. Het was goed te constateren 
dat veel raads- en commissieleden 
het met elkaar eens waren. 

Keuzes
Ook heeft men kennis kunnen ne-
men van verschillende (duurzame) 
materialen waarmee gewerkt kan 
worden b.v. keuze straatstenen en 
tegels in allerlei soorten en prijzen.   

Bij de begrotingsbehandeling in 
oktober/november zullen er keuzes  
gemaakt moeten worden en beslui-
ten worden genomen. Dan wordt 
het ook mogelijk te “schuiven” met 
budgetten. Als er geld over blijft 
van de ene wijk, b.v. door meeval-
lers, kan in de toekomst dat geld 
worden ingezet voor waar er moge-
lijk tekort is. 

Klimaat
Belangrijk voor onze stad is de kli-
maat verandering. Veel groen tem-
pert de temperatuur. Veel bestra-
ting verhoogt de temperatuur. Om 
hier een goede balans in te krijgen 
zal er steeds voorlichting moeten 
worden gegeven over het hoe en 
waarom. Onze inwoners krijgen al-
lemaal een kans om mee te werken 
aan een duurzaam en goed beheer 
van ons leefklimaat in de stad en 
omgeving. Kortom, het was voor de 
raads-en commissieleden een leer-
zame avond. De voorlichting van de 
betreffende ambtenaren was uitste-
kend en werd erg op prijs gesteld.

- Leendert van Dam



 

Periodiek galmt het door de 
gangen van het stadhuis: de 
turap komt eraan. Wie niet 
bekend is met het lokale jar-
gon zoekt ijlings dekking, met 
in gedachten een of ander 
overlevend monster uit de di-
notijd. Maar zo’n vaart neemt 
het uiteindelijk niet: het blijkt 
gewoon te gaan om de tussen-
rapportage. Een halfjaarlijks 
overzicht van het gevoerd be-
leid en de financiële impact 
daarvan, afgezet tegen de be-
groting van het lopend jaar. 
Met andere woorden: hoe staat 
de uitvoering van de jaarbe-
groting er op dit moment voor? 
Maar vergis je niet: ook daar-
in kunnen af en toe wel wat 
“monsterlijke” aspectjes naar 
voren komen.

Wat vertelt onze huidige tus-
senrapportage? Het negatieve 
feit dat de post “brandpreven-

tie en hulpverlening” van het 
programma Integrale Veiligheid 
te laag werd geraamd en met 
8% bijgesteld moet worden, en 
dat de inkomsten van parkeren 
(programma Verkeer en Vervoer) 
€135.000 lager zijn dan begroot.
Ook moet €118.000 worden in-
geschreven voor de sloopkosten 
van opstallen op Streepjesberg. 
Deze sloop was voorzien in 2014 
maar is aanzienlijk vertraagd 
door een onderzoek naar de 
vleermuizenpopulatie die daar 
leeft.

Het programma Milieu laat ook 
wat  minder gunstige cijfers 
zien. De reserve voor verwerking 
van huishoudelijk afval is eind 
2015 lager dan voorzien waar-
door in 2016 €158.000 minder 
dan begroot uit deze reserve 
kan gehaald worden. Betere af-
valscheiding  door de burgers 
(slechts 41 %) zou financieel 

gunstig zijn. En ook voor de sa-
neringswerkzaamheden op het 
Vinkenterrein moeten aanzienlij-
ke bedragen uit reserves gehaald 
worden.

Maar niet alles is negatief: voor 
het Anton Pieckplein in het 
Stadshart kan €388.000 minder 
aangewend worden omdat dat 
bedrag vorig jaar al naar een 
reserve daarvoor werd overge-
dragen.

En tenslotte zijn er de pro-
gramma’s waarin vele plussen 
en minnen voorkomen die elkaar 
grotendeels opheffen: dat is zo 
bij “Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Wonen” maar vooral in het “So-
ciaal Domein”. Opvallend is dat 
Jeugdzorg bijna €3.000.000 la-
ger uitvalt maar dat anderzijds 
het Minimabeleid en Schuldhulp-
verlening  €1.000.000 duurder is 
dan voorzien. Voor diverse acti-

viteiten zijn de kosten wel hoger 
dan geraamd maar kunnen deze 
gehaald worden uit de reserve 
Sociaal Domein.

Dit zijn maar enkele voorbeelden 
van wat in een tussenrapportage 
gelezen kan worden.

Op 19 augustus jl. heeft weer 
de lokale veteranendag plaats 
gevonden. Het gemeentebe-
stuur van Den Helder vindt het 
belangrijk om zijn lokale ve-
teranen te eren  met een jaar-
lijkse bijeenkomst. Vanuit de 
gemeenteraad heeft een werk-
groep nu voor de 2e keer deze 
dag  georganiseerd. Rond de 
700 veteranen inclusief part-
ners hebben gehoor gegeven 
aan de uitnodiging. 

De raadswerkgroep heeft  op-
nieuw gekozen voor de locatie 
Hotel Den Helder omdat de uit-
bater hiervan enorm meedenkt 
met de organisatie en daarmee  
de werkgroep behoorlijk “ont-
zorgt”. De werkgroep heeft zich 
vooral bezig gehouden met de 
randvoorwaarden, zoals ver-
keersregelaars, veiligheid en 

hulpverlening, en is  blij dat van 
de hulpverlening geen gebruik 
gemaakt hoefde te worden. 

Voor volgend jaar staat de  loka-
le veteranendag gepland op  18 
augustus. De werkgroep gaat de 

komende tijd  alle gegevens up-
daten om weer zoveel mogelijk 
mensen te kunnen uitnodigen.
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