
Een aantal ambtenaren had de 
avond inhoudelijk voorbereid en 
er werd veel informatie gewisseld 
over de nieuwe situatie rondom 
bijstandsuitkeringen en de parti-
cipatiewet. De mensen in de bij-
stand werden opnieuw ingedeeld 
in  3 categorieën: uitstromers, 
groeiers, blijvers. Vanuit die in-
deling wordt gestreefd naar maat-
werk. De aanwezigen waren be-
nieuwd naar aantallen. Men schat 
in dat het komende jaar zo’n 200 
van de 1700 bijstandsgerechtig-
den uit zouden kunnen stromen 
naar een baan. Na de algemene 
informatie over de participatie-
wet, kregen we ook nog specifi e-
ke informatie over de mogelijkhe-
den om   vanuit artikel 83 van de 
participatiewet experimenten op 
te starten. 

Er zijn verschillende gemeenten 
die al proberen om het voor men-
sen in de bijstand gemakkelijker 
te maken om activiteiten te ont-
plooien om zelfstandig werk te 
genereren. Volgens de ambtenaar 
is het traject om te experimente-
ren vanuit artikel 83 enorm lastig 
omdat dit via de Staatssecreta-
ris moet en  eerst een algeme-
ne maatregel van Bestuur moet 
worden afgekondigd. Ook artikel 
31 van de Participatiewet zou 
mogelijkheden bieden. Vanuit de 
ervaringsdeskundigen kwam voor-
al kritiek op de (on)mogelijkheid 
om aan het werk te komen, maar 
ook om iets aan de eigen om-
standigheden te veranderen, lees: 
boven de armoedegrens uit te 
komen. Afgesproken was ook dat 
de aangehouden motie over de 
toezichthouders aan de orde zou 
komen. De motie was ingediend 
omdat binnen het toezichthou-
dersproject een verschillend belo-
ningssysteem wordt gehanteerd.  
Voor de ene toezichthouder is 

het de verplichte tegenprestatie, 
de ander krijgt een deel van de 
vrijwilligersvergoeding en de an-
der krijgt de hele vrijwilligers-
vergoeding. Dit levert onbegrip 
en wrijving op bij de deelnemers 
aan het project.  Dit zou het ge-
volg zijn van het maatwerk waar 
de gemeente voor gaat binnen 
de participatiewet. De gegeven 
informatie geeft aanleiding voor 
vervolgvragen in de commissie 
Maatschappelijke Ontwikkeling. 
Het is ook nog even zoeken naar 
de juiste formule voor dit soort 
avonden. Want wanneer is iets 
een politieke vraag en wanneer 
een informatieve. In het presidi-
um kunnen we hierover nog nade-
re afspraken maken. 

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 inwo-
ners vertegenwoordigt moet 
die ook regelmatig informeren, 
anders weten de inwoners niet 
waarmee hun vertegenwoordi-
gers bezig zijn. Geïnformeerde 
mensen worden geïnteresseerde 
mensen. Geïnteresseerde men-
sen worden betrokken mensen. 
Om u te informeren ontvangt u 
maandelijks de raadsinforma-
tiebrochure ‘Raadsbreed’. 

Raadsbreed

Vorig jaar heeft de gemeente-
raad besloten om met ingang 
van het nieuwe jaar een ande-
re vergadercyclus in te stellen. 
De gemeenteraad wil wat meer 
ruimte tussen de  commissie-
vergaderingen en de raadsver-
gaderingen. Vanaf januari zijn 
we gestart met tussen deze bei-
de vergaderingen een informe-
le/informatieve avond te beleg-
gen. Onderwerpen kunnen door 
raads- en commissieleden inge-
diend worden. De eerste avond 
was gewijd aan re-integratie 
vanuit de participatiewet. Sinds 
de wetgeving vorig jaar veran-
derd is, moest de ambtelijke 

organisatie opnieuw ingericht 
worden en anders gekeken 
worden naar de bijstandsge-
rechtigden. De gemeenteraad 
wilde graag geïnformeerd wor-
den over de huidige stand van 
zaken. Geen ronde tafel op-
stelling maar de mogelijkheid 
om met belangstellenden in 
gesprek te gaan. De avond was 
openbaar en er waren verschil-
lende inwoners op af gekomen. 
Een deel daarvan was ervarings-
deskundige met betrekking tot 
de uitvoering van de participa-
tiewet, zoals bleek uit de ver-
schillende reacties.

De gemeente(raad) laat geen gelegenheid ongemoeid om de inwoners in de 

gelegenheid te stellen om te participeren. Toch valt de opkomst bij allerlei 

bijeenkomsten vaak tegen. 
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Informatieavond over participatie en re-integratie
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Van Galenbuurt
De bijeenkomst over de vi-
sie van Galenbuurt was enorm 
goed bezocht. Complimenten 
aan deze betrokken inwoners. 
In deze buurt wonen mensen 
die het naar hun zin hebben, 
en deze mensen willen hier ook 
graag blijven wonen. 

Daarom is het zo belangrijk naar 
hun wensen te luisteren.

De wijk is aan een opknapbeurt 
toe. In de loop van de jaren ver-
paupert er veel, neemt de ver-
keersdruk toe en krijgt men pro-
blemen met de afvoer van vuil. 
Ook de speelplekken voor de kin-
deren  worden minder. 

Opvallend is dat de bewoners zelf 
met allerlei goede suggesties zijn 
gekomen en dit in een visie do-
cument hebben verwoord. Deze 

visie “van Galen 2015” is bij de 
bijeenkomst besproken in goede 
harmonie.
Buurthuis “de Beuk”, verdient het 
een multifunctioneel centrum te 
worden in de wijk met wijkgerich-
te zorg. 

In de commissie Stadsontwik-
keling en Beheer van 1 februari 
staat deze visie op de agenda. 
Als raads- c.q. commissielid is het 

daarom belangrijk deze avonden 
te bezoeken en te luisteren naar 
de inwoners. De informatie die je 
daar op doet kan je helpen bij je 
besluit over deze visie.

Kortom: deze visie zal breed 
gedragen moeten worden en, 
eenmaal vastgesteld door de ge-
meenteraad, dienen als levend 
document en richtlijn voor de ko-
mende jaren.

De persoon achter het raadslid
Zo langzamerhand zullen steeds 
meer Jutters jouw gezicht ken-
nen. Ze zijn vast nieuwsgierig 
naar de persoon achter het raads-
lid. Kun je een tipje van de sluier 
oplichten?
Mijn naam is Sacha Houtveen, 
mama van de twee lieve kinderen 
en getrouwd met Patrick. Naast 
mijn werkzaamheden als raadslid 
voor het CDA werk ik in de zorg. 
Daar geeft ik adviezen op het ge-
bied van kwaliteit- en informatie-
management. Verder ben ik assessor 
voor het INK management systeem 
en als vrijwilliger ben ik actief als 
bestuurslid van de Reddingsbrigade 
Den Helder.
In mijn vrije tijd mag ik graag ko-
ken, samen met mijn kindjes of ben 
ik te vinden achter mijn naaima-
chine. 

Voldoening
Je zit nu ruim 1½ jaar in de ge-
meenteraad. Heb jij -al dan niet 
met je fractie- al concrete resul-
taten kunnen boeken?
Een van de successen is het binnen 
halen van de extra huishoudelijke 
hulp gelden. Gelden voor alle inwo-
ners van Den Helder, die gebruikt 
kunnen worden als u (bijvoorbeeld) 
net ontslagen bent uit het zieken-
huis en tijdelijk huishoudelijk hulp 
nodig heeft. Hiermee ondersteunen 
we niet alleen de inwoner met een 
(tijdelijke)zorgvraag maar ook de 

werkgelegenheid. Een ander mooi 
succes, welke we samen met ons 2e 
kamerlid Hanke Bruin Slot bereikt 
hebben, is het binnen halen van 
de beschikbaarheidsgelden voor 
het Gemini Ziekenhuis. Deze gelden 
zijn noodzakelijk voor het voortbe-
staan en toekomstbestendig maken 
van het Gemini Ziekenhuis in Den 
Helder.

Verwachtingen versus werkelijk-
heid
Wat vond je het meest verrassend 
in jouw eerste jaar als raadslid? 
Wat was er in de praktijk totaal 
anders dan je had verwacht?
Ik ben blij dat ik bestuurskunde ge-
studeerd heb. Daar heb ik in prak-
tijk heel veel profijt van. Sowieso 
hecht het CDA veel waarde aan 
goed geschoolde raadsleden. We 
hebben als fractie al meerdere cur-
sussen gevolgd en momenteel vol-
gen we als fractie een HBO studie 
bij het CDA Steenkamp instituut. Zo 
blijven we ons zelf ontwikkeling en 
dat maakt dat wij als fractie goed 
weten wat er van ons werd en word 
verwacht.
Op de vraag “wat is anders dan je 
had verwacht” kan ik zeggen dat 
ik meer verbinding tussen partijen 
had verwacht. Meer samenwerking 
om Den Helder vooruit te helpen. 

Vooruitblik
Je weet nu vanuit de praktijk wat 
het is om gemeenteraadslid te 

zijn. Ga je de komende 2½ jaar 
de dingen anders aanpakken? 
Samen met de drie andere CDA 
raadsleden vormen wij een volledig 
nieuwe fractie. Wat we ons toen 
hebben voorgenomen, blijven we 
doen! Wij blijven alle goede idee-
en steunen, ongeacht wie of welke 
partij dit bedacht heeft.

Ambities
Wat wil je deze raadsperiode be-
reiken als raadslid en voor Den 
Helder? 
Wat ik belangrijk vind is dat mensen 
de zorg en ondersteuning krijgen 
die ze nodig hebben. Dat mensen 

omzien naar elkaar, zodat niemand 
buiten de boot valt. Ruimte voor 
initiatieven vanuit de wijk, buurt 
of groepen met mensen. En daar-
bij hoort werkgelegenheid, goede 
scholing, betaalbare en eventueel 
aangepaste woningen voor jong en 
oud. 

En voor Den Helder: 
Laten we met z’n alle trots zijn op 
onze stad. Op onze zee, de mooie 
duinen en het heerlijke strand. 
Maar ook op onze inwoners. Laten 
we er voor elkaar zijn!

Sacha Houtveen

Vijf vragen aan Sacha Houtveen

“Opvallend is dat de bewoners zelf met 
      allerlei goede suggesties zijn gekomen.”



RAADSBREED

Column: De buitenstaander

Geen nieuws is ook nieuws. Daar 
kwam de buitenstaander aan het 
einde van het jaar 2015 achter. 
Een ex-wethouder, belust op me-
dia-aandacht ( de buitenstaander 
weet ook wel dat hier een ander 
woord voor bestaat, maar dat wil 
hij bewust bij deze ex-wethouder 
niet gebruiken) en een journalist 
op zoek naar bladvulling. Ziedaar  
een prachtige combinatie die tot 
opzienbarende berichtgeving 
leidt. De ex-wethouder zet een 
rechtszaak niet door en wil eer-
herstel in 2018. Met zo’n aankon-
diging wil je de voorpagina wel 
snel omslaan.

Dan blijkt diezelfde ex-wethou-

der te mikken op zes zetels. Met 
een nieuwe partij:  Gemeente-
belangen Den Helder. Dit komt 
op de buitenstaander over als 
een hopeloze missie. Daar ver-
andert de ferme taal die daarna 
gesproken wordt niets aan. Nieu-
we gezichten, geen oude wijn in 
nieuwe zakken (gedegen Bijbel-
kennis is tegenwoordig al snel 
te veel gevraagd). De journalist 
doet voorzichtig nog zijn kriti-
sche plicht: hoe wil de ex-wet-
houder voorkomen dat interne 
verdeeldheid de partij de nek 
omdraait? Jammer hier had jour-
nalistiek gezien meer in gezeten. 
Een klein beetje onderzoek had 
aan het licht kunnen brengen, 

dat deze ambitieuze bestuurder 
garant staat voor relletjes in zijn 
omgeving.

Wat op de buitenstaander dan 
weer wel positief en sympathiek 
over komt, is het geduld van 
deze ex-wethouder. Eerherstel, 
een normaal mens zou daar geen 
dag op kunnen wachten. Hoe 
eerder, hoe liever. Zo niet hier. 
Voor er sprake kan zijn van eer-
herstel in de vorm van zes zetels 
en een wethouderschap zijn er 
minstens twee jaar verstreken. 
Zo lang hangt het zwaard van het 
eerherstel boven de Helderse po-
litiek. De ‘schuldigen’ in dit ko-
ningsdrama tellen met zwetende 
handen hun dagen. Nog twee jaar 
hebben ze niets te vrezen, maar 
dan….dan zal met het eerherstel 
van deze ex-wethouder voor hen 
het doek vallen.

De buitenstaander heeft er alle 
begrip voor, dat niemand op en 
om het stadhuis serieus met 
dit scenario rekening houdt. De 
tekst ‘die zien we nooit meer 
terug’ wordt al ingezet door het 

koor van de schikgodinnen. Een 
stille afgang via de zijdeur is de 
rol die voor deze ex-wethouder 
nog is weggelegd. Tenzij eind 
2016 een plaatselijk journalist 
om bladvulling verlegen is.

- Leendert van Dam

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.

Jeugdhulp
In de commissievergadering van 
11 januari jl. hebben de raads- 
en commissieleden gesproken 
over het vaststellen van de ver-
ordening jeugdhulp 2016. 

Het is noodzakelijk om regels vast 
te stellen. Deze avond is met de 
commissie het rapport besproken 
van kinderombudsman Marc Dul-
lart. Hij heeft het rapport “De 

zorg waar zij recht op hebben” 
geschreven. Marc Dullart schreef 
in zijn rapport dat de jeugdhulp 
in gemeenten een proeftuin kan 
zijn. Gelukkig hebben wij van 
onze wethouder begrepen dat 
onze gemeente niet uitgaat van 
proeftuinen maar van zekerheden. 
Daar zijn wij blij om want met 
jeugdhulp mag je geen fouten 
maken. Goed om te horen dat bij 

ons het kind centraal staat en niet 
de organisatie. Echter nog steeds 
is toegang tot jeugdhulp volop in 
ontwikkeling. Dat is ook logisch. 
Werken in een nieuw systeem ver-
eist tijd voor onze gemeente en 
de hulpverleners. Het is voor de 
gemeente van belang kenbaar te 
maken of er wachtlijsten zijn en 
hoelang deze zijn. In de jeugdwet 
spreken wij over jeugdigen. Het 

gaat dan om de leeftijd van 0-tot 
18 jaar en bij sommige vormen van 
hulp kan dit doorlopen tot 23 jaar. 
Wij hebben dus gesproken over 
eventuele verbeteringen, maar 
zoals wij al eerder constadeerden 
zijn wij in onze gemeente goed op 
weg. Het was een goede avond en 
de raads- en commissieleden wor-
den op de hoogte gehouden van 
de gang van zaken.

“Het is noodzakelijk om regels vast    
      te stellen.”

“Opvallend is dat de bewoners zelf met 
      allerlei goede suggesties zijn gekomen.”



Hoewel het college van burgemeester en 
wethouders voor veel inwoners het eerste 
aanspreekpunt is, is het niet ondenkbaar 
dat u als inwoner ook voor gemeente-
raadsleden de nodige vragen heeft over  
het Sociaal Domein.

Met ingang van begin 2016 biedt de raad 
daarom, net als afgelopen jaar, eenmaal per 
maand (afhankelijk van het vergadersche-
ma), voorafgaand aan de raadsvergadering 
van 18.30 uur tot 19.00 uur aan ieder de 
gelegenheid zijn of haar opmerkingen en 
suggesties over de onderwerpen van de drie 
decentralisaties (werk, jeugd en zorg) naar 
voren te brengen.

Hiervoor wordt een stand ingericht, die door  
twee raadsleden van twee afzonderlijke par-
tijen wordt bemenst. De raadsleden verza-
melen de informatie en geven die door aan 
het college van burgemeester en wethou-
ders, met het verzoek daarop actie te onder-
nemen en die acties terug te koppelen (niet 
per individu, maar in zijn algemeenheid, 
bijvoorbeeld op onderwerp) aan de raad. De 
raad krijgt hierdoor een goed overzicht van 
de eventuele knelpunten met betrekking tot 
het Sociaal Domein. 

De eerstvolgende keer dat dit ‘meldpunt’ ge-
plaatst wordt is voorafgaand aan de raads-
vergadering van 15 februari 2015. U hoeft 
geen afspraak te maken om de kraam te be-
zoeken. Het meldpunt wordt ingericht in de 
raadzaal van het stadhuis. Indien de verga-
dering door omstandigheden niet doorgaat, 
wordt het meldpunt de daaropvolgende ver-
gadering ingericht. Houd u daarom de web-
site in de gaten! 

Kijk voor defi nitieve data op de website van 
de gemeenteraad http://gemeenteraad.den-
helder.nl

In de commissie Stadsont-
wikkeling en Beheer van 11 
januari heeft de commissie 
haar goedkeuring geuit over 
de visie herinrichting van het 
gebied  vanaf Beatrixstraat tot 
5-Sprong en aansluitend het 
stadspark.

De entree vanuit het station 
moet véél aantrekkelijker en 
vriendelijker worden. Wij hebben 
een station waar alleen reizigers 
vertrekken, maar óók weer aan-
komen. Vooral toeristen moeten 
aangenaam verrast zijn als ze de 
trein uitstappen, en gelijk ver-
leid worden tot een verblijf in 
onze stad.
In de zomer van 2014 is het 
participatietraject gestart. Ge-
vraagd werd foto impressies te 
sturen naar de gemeente. Ook 
werden reizigers geënquêteerd 

in de trein en bij vertrek en aan-
komst.

Daarna zijn in Windkracht 13 alle 
foto’s en impressies gepresen-

teerd en is een selectie gemaakt 
op moodboards. Met deze ge-
gevens is in samenwerking met 
West-8 in de stadshal geluisterd 
naar inwoners en gestemd over 

verschillende items, waaruit 
duidelijk de voorkeur ging naar 
het thema “maritiem en groen”.  
Over deze visie heeft de commis-
sie 11 januari gedebatteerd. Al-
lerlei vragen zijn gesteld aan de 
wethouder over o.a. doorstroom 
verkeer (auto’s en bussen) en 
fi etsenstalling. 

Het uitwerkingsplan stationslo-
catie is door de raad vastgesteld 
in 2007. Na het besluit geen stad-
huis te bouwen op deze locatie, 
is in 2014 de burgerparticipatie 
ingevoerd. Dit traject is gelopen 
en er een wordt een nieuw plan 
uitgewerkt door Zeestad. 

Wij zijn allemaal zeer benieuwd. 
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