
Wat gaat de gemeente doen met 
de fysieke openbare ruimte? 
Hoe groot is het budget waar 
we onze wensen mee kunnen 
realiseren? Wat kunnen we wel 
en wat willen we? Gaan we voor 
kwaliteit of kwantiteit? Welke 
plannen gaan we ontwikkelen 
voor de toekomst van Den Hel-
der en haar bewoners? Wat heb-
ben we al en wat is er beschik-
baar? Welke plannen passen 
hierin? Over deze vragen moch-
ten de raadsleden zich buigen 
in het kader van klimaatbeheer-
sing en duurzaam omgaan met 
de toekomst van onze stad.

Naast de adviezen van Land-
schapsbeheer NH, Stichting 
Strand Exploitatie en Stichting 
Stelling, dachten wij mee over 
deze onderwerpen, samen met de 
ambtenaren van Stadsontwikke-
ling en Beheer. 

Wat we willen is een gezonde 
leefomgeving, veilig en goed ver-
licht. Een schone, groene uitnodi-
gende stad met een goede econo-
mie en (hoger) onderwijs.

We gingen aan de slag met 5 
speerpunten:

• Groen
• Differentiatie
• Uitnodigend
• Klimaatbestendig/duurzaam
• Veilig

We kwamen tot de conclusie dat 
er al veel differentiatie is in Den 
Helder. Ook is er veel groen aan-
wezig in onze stad. Mooie parken, 
en groene wijken. In de binnen-
stad zou meer (aangepast) groen 
kunnen worden geplaatst. De ba-
sis moet op orde zijn (gemeente).  
Onderhoud zou meer door eigen 
bewoners uitgevoerd moeten 
(kunnen) worden.

Eigen initiatieven moeten worden 
beloond, zoals b.v. het schoon-
houden in de wijken in samen-
werking met wijkgericht werken. 
Dit biedt kansen om in wijken 
eigen karakters te ontplooien 
en kweekt verantwoordelijkheid. 
Tuindorp is hier een voorbeeld 
van. Fietspaden moeten veilig 
zijn, en woningbouw zou voor 
de toekomst zo ingericht kunnen 
worden dat jong en oud door el-
kaar kan wonen.

Uiteindelijk komt er een visie-
document voor de duurzame en 
klimaatbestendige toekomst van 
onze stad, welke vastgesteld gaat 
worden door de raad.

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 gemeenteraad stelt het be-
leid vast, controleert of het 
college van burgemeester en 
wethouders dit beleid goed uit-
voert, en  vertegenwoordigt de 
inwoners van Den Helder. 

Een gemeenteraad die haar in-
woners vertegenwoordigt moet 
die ook regelmatig informeren, 
anders weten de inwoners niet 
waarmee hun vertegenwoordi-
gers bezig zijn. 

Geïnformeerde mensen worden 
geïnteresseerde mensen. Ge-
interesseerde mensen worden 
betrokken mensen.  Om u te 
informeren ontvangt u maan-
delijks de raadsinformatiebro-
chure ‘Raadsbreed’. 

Raadsbreed

De gemeenteraad heeft beslo-
ten per 1 januari 2016 een aan-
tal verbeteringen aan te bren-
gen in de huidige werkwijze. 
Hiermee wil de raad inwoners, 
organisaties en ondernemers 
beter in de gelegenheid stellen 
invloed uit te oefenen op de 
politieke oordeelsvorming en 
besluitvorming in de raad. 

Door tussen de reguliere commis-
sievergaderingen en raadsverga-
deringen een informele raadsbij-
eenkomst te plannen, ontstaat 
meer gelegenheid voor de raad 
om overleg te plegen met het 
maatschappelijk veld en anders-
om. Tevens worden deze informe-
le bijeenkomsten gebruikt voor 
onderlinge besprekingen, over-
leg met ambtelijk deskundigen, 

werkbezoeken en presentaties.

Belangrijk is dat ook de bestuur-
lijke planning verbeterd wordt en 
‘online’ komt. Inwoners, orga-
nisatie en ondernemers kunnen 
dan op de termijnkalender zien 
wanneer welk onderwerp op de 
politieke agenda komt en zich 
desgewenst voorbereiden. 

Per 1 januari 2016 wordt de ver-
gadercyclus van raad en commis-
sies als volgt gewijzigd: week 1 
commissievergadering, week 2 
informele raadsbijeenkomsten, 
week 3 raadsvergadering, week 
4 commissievergadering, en zo 
verder.

Wijziging werkwijze gemeenteraad
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Gast van de Raad
Op 16 november waren Marcus 
Luikens en Leendert van Dam 
‘Gast van de raad’. Namens de 
gemeenteraad werden zij ont-
vangen door Adriana Hogen-
doorn (VVD) en Carla van Dries-
ten (Vrije Socialisten).

Tijdens een luxe broodmaaltijd 
kwamen de gesprekken op gang.  
Adriana en Carla vertelden wat 
het werk van raadsleden inhoudt 
en welke portefeuilles zij verte-
genwoordigen. Hoeveel tijd er in 
het werk van raadslid gaat zitten 
en dat er veel leuke kanten aan 
het raadslidmaatschap zitten. 
Zoals werkbezoeken, wijkoverleg 
en themadagen. Bij deze gele-
genheden komen de raadsleden 
ook in direct contact met de in-
woners. De griffier vertelde over 
de ondersteunende en adviseren-
de taak van de griffie, de rol van 

het college, en hij gaf uitleg aan 
de gasten over onderwerpen die 
op de agenda van de raad staan 
deze avond. Tijdens deze raads-
vergadering zijn er vooral ha-
merstukken, wat inhoudt dat de 
raadscommissie zich al heeft ge-
bogen over de onderwerpen. Als 
de raadsleden hier nog iets over 
willen zeggen kan dit door mid-
del van een stemverklaring. Ook 
kunnen er nog amendementen of 
moties worden ingebracht waar-
door een ingebracht stuk nog een 
wijziging kan ondergaan. 

Om 18.45 was er een Meet en 
Greet met burgemeester Koen 
Schuiling. De burgemeester leg-
de uit wat zijn taken zijn. De ene 
keer voorzitter van de raad en de 
andere keer voorzitter van het 
college. Verder heeft de burge-
meester veiligheidstaken in zijn 

portefeuille. Het was een leuk, 
informeel gesprek waarin onze 
gasten zelf ook vragen konden 
stellen.

Daarna gingen de gasten naar 
de raadszaal waar zij de verga-
dering van de Raad vanaf de pu-
blieke tribune konden volgen. De 
gasten zaten op de eerste rij en 
hadden gereserveerde plekken. 
Burgemeester Schuiling opende 
de vergadering met een indruk-
wekkende toespraak over de ver-
schrikkelijke gebeurtenissen in 
Parijs. Deze greep een  ieder aan.
Het was een korte raadsvergade-
ring maar onze gasten hebben wel 
kunnen ervaren wat in de voorge-
sprekken aan de orde was geko-
men. Na afloop konden zij onder 
het genot van een drankje ook 
de andere raadsleden ontmoeten. 
Het was een leerzame avond en 

onze gasten hadden heel wat op-
gestoken. 

Raadsleden leggen graag aan u 
uit wat het werken voor de stad 
inhoudt. Zij nodigen u daarom 
van harte uit om ook een keer 
‘Gast van de raad’ te zijn. Kijk 
voor meer informatie hierover 
op gemeenteraad.denhelder.nl, 
of bel met de raadsgriffie op 
nummer: 0223-678106.

VVD
De VVD vindt het belangrijk dat er 
een meerjaren sluitende begroting 
is vastgesteld. Je kan immers niet 
meer uitgeven dan er binnenkomt 
en daarmee is het huishoudboek-
je van de gemeente op orde. Voor 
2016 zijn we niet akkoord gegaan 
met de verhoging op de toeristen- 
en forenzenbelasting en de bezui-
niging op sport. Daarvan moet in 
2017 nog maar eens gekeken wor-
den of die maatregelen echt nodig 
zijn om de begroting structureel 
meerjaren sluitend te krijgen.

ChristenUnie
Volgens de ChristenUnie worden in 
deze begroting verkeerde keuzes 
gemaakt. Opnieuw wint het ste-
nen stapelen het van het sociale 
domein. We maken ons ernstige 
zorgen over de voorgestelde be-
zuinigingen waar Triade onderdeel 
van moet uitmaken. We vinden dat 

het college eerst in “eigen vlees” 
moet snijden, daarna bezuinigen 
op stedelijke vernieuwing en luxe 
uitgaven zoals Sail. Sport en cul-
tuur moeten ontzien worden. Met 
deze begroting kunnen we niet in-
stemmen.

Behoorlijk Bestuur
De gemeente Den Helder moet 
drastisch bezuinigen. Bij die be-
zuinigingen kiest het college om 
te korten op sportclubs, cultuur 
en onderhoud van straten.  Extra 
geld wordt opgehaald door verho-
gen van onroerendzaakbelasting, 
toeristenbelasting en forensenbe-
lasting. Geen bezuiniging op dure 
stedelijke vernieuwing waar ieder 
jaar miljoenen euros naar toe gaan. 
Behoorlijk Bestuur vindt de lasten 
niet eerlijk verdeeld. De burger be-
taalt de prijs. Omdat er geen visie 
is kiest het college voor de gemak-
kelijke weg.

Stadspartij Den Helder
Een sluitende begroting die geba-
seerd is op een begroting van het 
vorige college en een aanvullende 
begroting door het huidige college.
Zeestad krijgt ruim € 7 ton extra 
voor projecten die niet in hun 
opdracht zaten, maar dat zijn op-
drachten die de gemeenteraad ex-
tra toegevoegd heeft aan hun op-
dracht. 

Aan de andere kant is er ook te le-
zen in de begroting dat er al € 5 
miljoen aan risico gedekt is voor 
het sociaal domein. Wij mogen dus 
constateren dat er aan het verfraai-
en van de stad en aan de sociale 
kant van de stad wordt gedacht. 
De sportverenigingen worden ont-
zien door de subsidies niet te ver-
hogen en dat geldt ook voor econo-
misch belangrijke toeristische tak, 
waar de belastingen niet verhoogd 
worden in 2016.

Helder Onafhankelijk!
De begroting van dit jaar heet 
beleidsarm te zijn. Dit betekent 
eigenlijk dat het college weinig di-
rect 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 (Woningstichting,    
Zeestad, Willemsoord BV enz) be-
palen 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. Dit 
baart Helder Onafhankelijk zorgen, 
vooral, maar zeker niet alleen, op 
het gebied van sociaal domein.

Vrije Socialisten
Op weg naar een sluitende begro-
ting. Het was lastig. Er moet hoe 
dan ook bezuinigd worden.  De Vrije 
Socialisten gaan voor de mens, ook 
in dat domein vinden bezuiniging 
plaats. Wij waren tegen de verho-
ging van 10% korting op subsidie 
voor de sportverenigingen. Geluk-
kig dit is teruggedraaid zodat ver-
enigingen zich het komende jaar 
kunnen voorbereiden .Verder is ook 
voorlopig het verhogen van toe-

Reacties op begroting
In Raadsbreed leggen de verschillende politieke partijen in de ge-
meenteraad graag uit welke keuze er over een onderwerp gemaakt 
wordt, en op welke basis zij die keuze maken. Deze keer over de 
begroting. 



RAADSBREED

Column: De buitenstaander

De buitenstaande heeft gewerkt 
onder een directeur, die zich niet 
liet betrappen op een consistent 
beleid. Als hij in een vergadering 
duidelijk had gemaakt wat het be-
leid zou zijn, kon hij met gemak 
in een volgende vergadering het 
tegendeel beweren. Was er iemand 
in de vergadering die hem aan 
het gezegde uit de vorige verga-
dering herinnerde, dan was zijn 
standaard antwoord: ‘Dat hebt u 
mij niet horen zeggen.’ Eén van 
zijn collega’s vermoedde in deze 
handelwijze een weldoordachte 
strategie. Buitenstaander  heeft 
hem toen geantwoord, dat dat 
hem onwaarschijnlijk voor kwam. 
Als de directeur werkelijk zo slim 
was om dit allemaal van te voren 
te bedenken, dan moest hij wel 
over een bovenaardse intelligen-

tie beschikken. Wel zag hij deze 
directeur als een creatief schaker. 
Altijd bezig met de volgende zet.
Ook in de gemeentepolitiek 
wemelt het van de complotthe-
orieën. De buitenstaander kwam 
er zelfs één tegen verstopt in een 
aardig verhaaltje over 31 reizigers 
van de hand van een kundig en ge-
dreven raadslid. Zij toont zich daar 
een waardig zuster  van de familie 
Grimm. Zij vermoedt een complot 
waar zelfs onze burgervader deel 
van uitmaakt. Dat nu komt de bui-
tenstaander onwaarschijnlijk voor. 
Misschien is onze burgemeester 
wèl een creatief schaker. Altijd 
bezig met de volgende zet.

- Leendert van Dam

Deze buitenstaander is gek op complottheorieën en hij houdt van 
alle mensen die ze bedenken. Complottheoretici brengen namelijk 
twee menselijke basisbehoeften in één keer tot uitdrukking. De eer-
ste basisbehoefte is: een verband te zien tussen gebeurtenissen die 
niet met elkaar samenhangen. De werkelijkheid is nu eenmaal een 
onsamenhangend geheel van gebeurtenissen en daar valt moeilijk 
mee te leven. De tweede basisbehoefte is de behoefte om gelijk te 
hebben en het gevoel te hebben dat gelijk met meerdere mensen 
te delen. Als je dat gevoel niet hebt, is er maar één andere moge-
lijkheid: je bent gek en die conclusie trekken we niet graag naar 
aanleiding van onze eigen mening.

Dementieconferentie Den Helder
Op 16 november is in de Stads-
hal van de schouwburg de de-
mentieconferentie gehouden. 
Deze conferentie was een direct 
gevolg van een motie van de 
PvdA waarin het college opge-
roepen werd om Den Helder tot 
een dementievriendelijke ge-
meente te ontwikkelen. 

Na het welkom van dagvoorzitter 
Henk v.d. Veen en de introductie 
door wethouder Kos gaf dhr. Vuis-
ter, directeur van Geriant de aan-
wezigen een inkijkje in de cijfers 
rondom dementie. Tot 2050 lijkt 
sprake van een enorme toename 
van mensen met dementie. Dit 
raakt in eerste plaats de naasten, 

die eigenlijk drie keer rouwen: 
eerst als de diagnose wordt ge-
steld, daarna als er een noodzaak 
is tot opname in een verpleeghuis 
en uiteindelijk als het werkelijke 
afscheid komt. Ook de samenle-
ving zal met deze ontwikkeling 
geconfronteerd worden.

Dhr. Vuister gaf ook aan dat pas 
de laatste 30 jaar veel weten-
schappelijk onderzoek wordt ge-
daan naar de verschillende vor-
men van dementie. Dit onderzoek 
biedt wel inzicht in de oorzaken 
maar nog geen zicht op oplossin-
gen. Vooralsnog is het antwoord 
op dementie niet zozeer behande-
ling, maar voorkomen.

Vanwege de voorspelde toename 
van mensen met dementie is het 
ook heel belangrijk dat de samen-
leving daar mee om leert gaan 
omdat zo’n 70% thuis blijft wo-
nen. Er moet aandacht zijn voor 
de gevolgen van dementie, zoals 
isolement, en  verwaarlozing. Ie-
dereen zou hier een bijdrage aan 
moeten leveren. 

Na deze inleiding vertelde Sjef 
van Bommel, schrijver van het 
boek “ik ben niet kwijt” over zijn 
ervaring als partner van een man 
met een minder bekende vorm van 
dementie. Een schrijnend, maar 
ook ontroerend verhaal. Hierna 
een kort, indringend  intermezzo 
van theater Veder dat een succes-
volle methode heeft ontwikkeld 
om in contact te komen met ou-

deren met geheugenproblemen. 
Na deze inleidingen kon men ver-
schillende workshops bezoeken en 
langs de informatiemarkt van de 
verschillende hulpverlenings- en 
vrijwilligersorganisaties. Van te 
voren waren er niet zo heel veel 
aanmeldingen maar het was ver-
heugend om te zien dat er veel 
meer mensen op af gekomen wa-
ren. Het onderwerp verdient die 
belangstelling. Binnenkort wor-
den de uitkomsten van de work-
shops gedeeld via de gemeentelij-
ke facebookpagina.

Er moet natuurlijk nog veel ge-
beuren voor Den Helder werkelijk 
een dementievriendelijke gemeen-
te is, maar deze conferentie is een 
eerste goede stap op weg naar dit 
doel.

ristenbelasting/forensenbelasting 
teruggedraaid.  De vrije Socialisten 
zijn blij met de toestemming van 
de wethouder om geld te reserveren 
voor de respijtbedden.

GroenLinks
“Weer bij het oude”, bij deze be-
grotingsbehandelingen werd heel 
duidelijk dat we weer “terug zijn 
bij het oude”. Veel geld naar het 
Stadshart en bezuinigen op cultuur, 
het sociale domein en de openbare 
ruimte. Allemaal zaken die voor de 
inwoners van Den Helder heel be-
langrijk zijn. GroenLinks kon hier 
niet mee akkoord gaan en heeft 
dus tegen deze begroting gestemd. 
Hopelijk komen de huidige coalitie 

partijen er in de toekomst achter 
dat dit niet de juiste keuzes zijn!

D66
De begroting 2016 en volgende 
is, met al haar onzekerheden over 
de ontwikkelingen in het sociaal 
domein, een goede en robuuste 
begroting die op de toekomst is 
voorbereid.

Er wordt rekeningen gehouden met 
alle inwoners van den helder bin-
nen de kaders die door de huidige 
situatie worden gesteld. Kortom 
een begroting waar we mee vooruit 
kunnen.
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de gemeenteraad op:
gemeenteraad.denhelder.nl

Colofon

RAADSBREED

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 Joke Vorstman. Ik 
ben gelukkig getrouwd met Dirk 
Gorter. Samen hebben wij een 
zoon Wiek Gorter en wonen wij 
heerlijk in Den Helder. Wij houden 
van de mensen in Den Helder, de 
prachtige luchten, de stranden en 
de ruimte om ons heen. Wij hou-
den ervan om regelmatig uit eten 
te gaan met vrienden voor de ge-
zelligheid en een goed gesprek. 
En sinds 28 jaar ben ik leerkracht 
in het openbaar basisonderwijs 
wat ik met heel veel plezier doe. 

Voldoening
Je zit nu ruim 1½ jaar in de 
gemeenteraad. Heb jij -al dan 
niet met je fractie- al concrete 
resultaten kunnen boeken?

Samen met Carlo Assorgia hebben 
wij gepleit en gelobbyd voor vrije 
openingstijden in de Horeca. In 
de coalitie hebben wij ervoor kun-
nen zorgen dat het RAKC in Den 
Helder is gebleven met als doel 
behoud regiofunctie en behoud 
van werkgelegenheid. Ik heb de 
fractie ervan kunnen overtuigen 
om het jeugdsportfonds te subsi-
diëren. Samen met Carlo Assorgia 
hebben wij het ZorgHeldenCollec-
tief bedacht voor integrale zorg 
en behoud van de eenpitters die 
zorg verlenen aan mensen in Den 
Helder. Zorg op maat, goedkoper 
en effectief. Gesprekken gevoerd 
met het personeel van het Gemini 
om het Gemini te behouden. Ook 
heb ik mij ingezet voor stichting 
Meerwerf met steun van de vori-
ge coalitie. Het behoud van onze 
cultuurmakelaar door de subsidie 
te steunen. Ook heb ik mij ingezet 
voor behoud van het voormalig 
postkantoor en de vestiging van 
het Rob Scholte museum daarin.

Verwachtingen versus werke-
lijkheid
Wat vond je het meest verras-
send in jouw eerste jaar als 
raadslid? Wat was er in de prak-
tijk totaal anders dan je had 
verwacht?
Dat iedereen het beste wil voor 
haar stad en haar inwoners en dat 
het soms door onbegrip niet lukt 
om de neuzen dezelfde kant op te  
krijgen.

Vooruitblik
Je weet nu vanuit de praktijk 
wat het is om gemeenteraadslid 
te zijn. Ga je de komende 2½ 
jaar de dingen anders aanpak-
ken? 
Als volksvertegenwoordiger in ge-
sprek blijven met de inwoners van 
Den Helder.

Ambities
Wat wil je deze raadsperiode 
bereiken als raadslid en voor 
Den Helder? 
Dat iedere inwoner van Den Hel-
der heerlijk kan wonen, werken, 
studeren en kan ontspannen.

Joke Vorstman

Vijf vragen aan Joke Vorstman

Werkbezoek HVC
Gemeenteraadsvergadering
Bijeenkomst evenementenveiligheid
Commissievergaderingen
Workshop Ernst & Young
Wijkplatform stad binnen de linie
Symposium Rotary Texel “inspireren om te durven dromen” 
Gemeenteraadsvergadering

Kijk voor meer informatie en voor de definitieve agenda op: 
gemeenteraad.denhelder.nl

27/11
30/11
1/12
7/12
9/12

10/12
11/12
14/12

Ook dit schooljaar hebben de 
groepen 7 en 8 van de basis-
scholen in Den Helder gretig 
ingeschreven op het project 
“klas in de raad” en bezoeken 
het gemeentehuis om uitleg te 
krijgen over wat nu zoal een 
gemeenteraad doet en hoe het 
politieke besluitvormingspro-
ces in elkaar steekt. 

Vrijdag 30 oktober was het de 
beurt aan groep 8 van de open-
bare basisschool De Dijk uit De 
Schooten. Zij werden ’s morgens 
ontvangen door de raadsleden 
Carla van Driesten en Jan Klop-
stra. Allereerst werd een bezoek-
je afgelegd aan de burgemeester 
die de kinderen vertel-
de hoe zijn dagelijkse 
werkzaamheden eruit 
zien als burgemeester. 
De kinderen mochten 
de burgemeester een 
heleboel vragen stellen 
en hoogtepunt is al-
tijd als een leerling de 
burgemeestersketen omgehangen 
krijgt.

Na het bezoek aan de burge-
meester gingen de kinderen naar 
de raadzaal en gaf  éen  van de 
raadsleden een korte uitleg over 
de gemeenteraad van Den Helder 
en wat ze doen tijdens een ver-
gadering.
Daarna werden de kinderen in 
groepjes verdeeld, mochten ze 

per groepje zelf een naam van 
een politieke partij kiezen en een 
voorstel doen om iets op school 
of in de wijk gerealiseerd te krij-
gen. Deze ochtend kwamen ach-
tereenvolgens een nieuwe haven, 
bioscoop, zwembad en zieken-
huis als voorstel op tafel te lig-
gen. De leerkracht van de groep 
kreeg de rol van de burgemeester 
en was voorzitter van deze kin-
derraad. Over elk voorstel werd 
gedebatteerd en uiteindelijk ook 
gestemd. Het stemmen gebeurde 
met chocolademuntjes. Het plan 
voor een nieuw ziekenhuis won 
het met 1 stem verschil met die 
voor het zwembad. Het leukste 
was natuurlijk om door de micro-

foon te mogen spreken en jezelf 
op het beeldscherm terug te zien! 
De raadsleden waren onder de in-
druk van het enthousiasme van de 
kinderen, van hun bevlogenheid 
en ook professionaliteit waarmee 
ze hun onderwerpen presenteer-
den en verdedigden. “We zien 
uit naar de volgende groep die 
we op het gemeentehuis mogen 
verwelkomen” aldus de betrokken 
raadsleden.

Klas in de raad
Openbare basisschool De Dijk


