
In de kadernota bepaalt de ge-
meenteraad op hoofdlijnen wat 
er in 2017 wel en niet gebeurt 
in Den Helder met een vooruit-
blik op de jaren daarna. Belang-
rijk onderdeel is hoe omgegaan 
wordt met het beschikbare geld. 
Een korte beschouwing van de 
politieke partijen op de kader-
nota: 

Beter voor Den Helder
Deze kadernota/college doet wat 
ze moet doen: bezuinigen, en dat 
is ook in Den Helder hard nodig. 
Helaas gebeurt dat volgens ons 

niet op de juiste manier. Zo willen 
wij bv niet bezuinigen op de al-
lerzwaksten (sociaal domein), en 
zouden wij anders begroten. Ook 
de diverse subsidiabele taartpun-
ten zouden wij kunstig herschik-
ken, opdat ook echt iedere inwo-
ner van Den Helder mee kan doen!

CDA
Het CDA ervaart de kadernota als 
een ambitiedocument van het 
college, zonder dat er overal een 
dichtgetimmerd plan achter ligt. 
Dat biedt ruimte voor inspraak en 
is in lijn met de tijd waarin we 
leven. Een tijd waarin het betrek-
ken van inwoners een belangrijke 

rol speelt. In de nieuwe politiek 
gaan we op zoek naar de kracht 
van de samenleving. Een krach-
tige samenleving, gebouwd op 
wederzijds respect en oog voor 
elkaar. Het CDA staat midden in 
die samenleving en sluit niemand 
buiten. Iedereen doet mee, ieder-
een hoort erbij. Iedereen die kan, 
draagt bij.

Christenunie
Wat de ChristenUnie betreft is 
deze Kadernota nogal ondoorzich-
tig. De totaal nieuwe opzet maakt 
vergelijken moeilijk. Belangrijke 
onderwerpen als Sociaal domein 
en participatiewet worden heel 
summier beschreven. De kader-
nota is met moeite sluitend, des-
ondanks veel wensen voor nieuw 
beleid. We zullen met de nodige 
amendementen komen.

D66
De Kadernota 2017-2020 is een 
helder en leesbaar stuk waaruit 
blijkt dat de financiële informa-
tie aan de raad in duidelijkheid 
groeit. Kortom een document dat 
een goede basis biedt voor niet 
alleen een financiële discussie 
over de 8 programma’s. Het doet 
ons deugd dat in het opdrachten-
lijstje een duurzame economie 
bovenaan staat, direct gevolgd 
door het tegengaan van sociale 
zwakte. We zien in deze kadernota 
wat we ook in Den Helder zien: 
vooruitgang (denk aan de biblio-
theek, schouwburg, fraaie gevels 
in de binnenstad etc.) maar ook 
bedreigingen (denk aan werkloos-
heid, armoede). Laten we daarom 
gezamenlijk verder werken aan de 
invulling van kaders voor onze 
prachtige stad!

GroenLinks
Het is een kadernota die wel heel 
algemeen is met allerlei gemeen-
plaatsen, open deuren intrappen, 
slagen om de arm en verkeerde 

prioriteiten. Wat GroenLinks be-
treft worden de prioriteiten ge-
legd daar waar de inwoners echt 
iets aan hebben, zoals onderhoud 
openbare ruimte en dan niet al-
leen in het Stadshart. Maar ook 
de sociale paragraaf kan wel “een 
oppepper” gebruiken en de pa-
ragraven milieu en dierenwelzijn 
zijn wel heel mager. Kortom er is 
nog veel werk aan de winkel bij de 
behandeling van deze kadernota!

Helder Onafhankelijk! 
Helder Onafhankelijk! Maakt zich 
zorgen over de miljoenen euro’s 
die over zijn gebleven bij het 
sociaal domein. We missen in de 
kadernota concreet beleid dat er 
voor zorgt dat dit geld wel wordt 
besteed aan sociale zaken en niet 
verdwijnt naar andere zaken. We 

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 
elk kwartaal de raadsinforma-
tiebrochure ‘Raadsbreed’. 

Raadsbreed
De stukjes in Raadsbreed wor-
den geschreven door een vijf-
tal enthousiaste raadsleden 
en een onafhankelijk colum-
nist. Deze redactie wordt on-
dersteund vanuit de gemeen-
telijke griffie. Dat Raadsbreed 
leeft blijkt uit een aantal 
kritische reacties van lezers 
die bij de redactie binnenge-
komen zijn naar aanleiding 
van geplaatste columns en 
andere bijdragen. Soms wordt 
de redactie gewezen op feite-
lijke onjuistheden of is men 
het met de benadering van 
columns niet eens. De redac-

tie doet haar uiterste best 
om bij de feitelijkheden van 
besprekingen en bijeenkom-
sten te blijven. Een en ander 
is natuurlijk wel ook afhan-
kelijk van de beleving van 
de schrijver. De columnist is 
onafhankelijk en dat willen 
we graag zo houden. Wij zijn 
geen journalistiek forum maar 
proberen de lezer een beeld te 
geven wat er in en om de raad 
speelt met als doel de lokale 
politiek dichter bij de lezer te 
brengen. 

De redactie. 

Van de redactie

Regionale Samenwerking

Informatie van en over uw gemeenteraadInformatie van en over uw gemeenteraad

Raadsbreed
Juni 2016

Kadernota



RAADSBREED

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 Jan Klopstra, woon 
in Julianadorp, getrouwd met Mar-
jolein en vader van Myrthe, Karen, 
Bartjan en Maarten. Veel mensen 
kennen mij als trompettist bij 
muziekvereniging Winnubst en De 
Knorhanen waar ik graag mijn vrije 
tijd aan besteed. Naast mijn ba-
sistaken thuis zet ik me volledig 
in voor het fractievoorzitterschap 
van de VVD en ik ben secretaris 
van MFC ’t Dorpshuis in Juliana-
dorp. 

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? 
Concrete resultaten bereik je al-
leen als je een meerderheid en het 
liefst de hele gemeenteraad mee 
krijgt. Het zal niemand verbazen 
dat ik dan het kunnen vaststellen 
van een meerjaren sluitende be-
groting als een succes van de ge-
hele raad zie. Dat maakt mogelijk 
dat we reeds ingezette projecten 
die leiden tot het verfraaien van 
onze hele gemeente voort kunnen 
zetten. Samenwerken is in dat op-
zicht al een resultaat op zich en 
daar doe ik alle moeite voor! 

Verwachtingen versus 
werkelijkheid
Wat vond je het meest verrassend 
in jouw eerste jaar als raadslid? 
Wat was er in de praktijk totaal 
anders dan je had verwacht?
Open blijven staan voor nieuwe 
ontwikkelingen, een leven lang 
blijven leren betekent ook dat je 
je moet blijven laten verrassen. 
In dat opzicht wordt ik nog iedere 
dag verrast. Iedereen heeft zo zijn 
of haar vooroordelen, ik ook. Ik 
ben blij verrast dat ik een hoop 
van deze vooroordelen aan de kant 
heb kunnen schuiven. Om mijn 

raadswerk goed te kunnen uitvoe-
ren sta ik open voor een ieders 
mening en overtuiging. 

Vooruitblik
Je weet nu vanuit de praktijk 
wat het is om gemeenteraadslid 
te zijn. Ga je de komende 2 jaar 
de dingen anders aanpakken?
Nee. Ik wil blijven wie ik ben en 
dingen bij mezelf houden ook als 
het gaat om de invulling van het 
fractievoorzitterschap. Ik denk dat 
ik daar het meeste mee bereik. 

Ambities
Wat wil je deze raadsperiode be-
reiken als raadslid en voor Den 
Helder?
Omdenken. Niet meer denken hoe 
groot we moeten worden maar hoe 
we Den Helder een mooie gemeen-
te laten blijven met een aantrek-
kelijk klimaat op het gebied van 
wonen, onderwijs, zorg, sport en 
cultuur. Dat alles begint met werk, 
werk en nog eens werk en inten-
sief samenwerken in de raad en 
met de regio! 

Vijf vragen aan Jan Klopstra

maken ons zorgen over de vele 
stichtingen en organisaties die 
de gemeente veel geld kosten. 
Voorbeelden hiervan zijn Top van 
Holland, Zeestad, Holland boven 
Amsterdam enz. Helder Onafhan-
kelijk! Houdt taken graag bij de 
gemeente zelf zodat we het beste 
grip houden op de kosten en de 
uitvoering.

PvdA
Den Helder behoort tot de 5 arm-
ste gemeentes van Nederland wat 
betreft maandelijks inkomen. Dat 
heeft zijn weerslag op het doen 
en laten van de inwoners van deze 
stad. De PvdA vraagt vooral om 
verbreding en versterking van het 
armoedebeleid dat gericht moet 
zijn op het tijdig voorkomen van 
armoede. Wat betreft het Jeugd 
Sport Fonds en het Jongeren Cul-
tuur Fonds vraagt de PvdA een ver-

hoging van subsidie om jongeren 
te kunnen laten deelnemen aan 
sport en cultuur. Meer aandacht 
wordt door de PvdA Den Helder 
gevraagd voor volwasseneducatie 
gericht op 50 plussers, denk hier-
bij ook aan 50+ werknemers uit de 
zogenaamde zware beroepen die 
zich moeten laten omscholen om 
aan het werk te kunnen blijven. 
Werk is een mogelijkheid om uit 
armoede te geraken. De PvdA pleit 
voor meer banen bij de gemeente. 
Tot slot vraagt de PvdA aandacht 
voor behoud van de vitaliteit van 
de Helderse binnenstad.

Vrije Socialisten
Den Helder gaat verder. Dat is de 
doelstelling die september vorig 
jaar in het bestuursakkoord ”Den 
Helder Perspectief” is afgespro-
ken. Deze kadernota is voorzien 
van een doelenboom en in ieder 

programma vindt men een derge-
lijke doelenboom. Aan deze doe-
lenboom hangen de wensen van 
het college en wij kunnen als Vrije 
Socialisten onze wensen hieraan 
hangen.  Vergroten van partici-
patie met inwoners en onderne-
mers in besluitvormingsprocessen 
is waar de Vrije Socialisten zeker 
scherp op zullen letten. Verder is 
het sociale domein en de verde-
ling van subsidies  een aandachts-
punt. Wij willen dat onze inwo-
ners allemaal mee kunnen doen 
in onze maatschappij. Wij zullen  
de Kadernota zorgvuldig in onze 
fractie behandelen en komen dan 
bij de behandeling in de raad met 
onze wensen.

VVD
De VVD is blij dat er een Kaderno-
ta is aangeboden die leidt tot een 
gezonde en sluitende begroting. 

Dat is de basis voor een mooi Den 
Helder waar het goed werken, wo-
nen en verblijven is, en zorg en 
ondersteuning geboden kan blij-
ven worden voor degenen die deze 
nodig hebben. 

Wij zullen blijven gaan voor finan-
ciële deugdelijkheid, economische 
ontwikkeling en bereikbaarheid. 
Dit alles met het doel de leefbaar-
heid in onze gemeente en regio 
op peil te houden en te verbe-
teren. Met de richting die door 
burgemeester en wethouders in 
de Kadernota wordt aangegeven 
wordt uitvoering gegeven aan ons 
bestuursakkoord “Helder Perspec-
tief”. Wij zullen daarom niet met 
aanvullende wensen komen en 
spreken de wens uit dat vastge-
stelde visies en plannen worden 
uitgevoerd. 

Jan Klopstra
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Column: De buitenstaander

De burgemeester en zijn koene 
ploeg wethouder hebben iets 
ontdekt. Dat is mooi. Het wordt 
alleen maar mooier als deze 
schrandere mannen en vrouwen 
hun ontdekking ook nog eens 
wereld kundig maken. Het geluk 
van de buitenstaander kan niet 
meer op, als het college ook nog 
eens de moeite neemt deze ont-
dekking wereldkundig te maken 
in een prijzenswaardig korte 
brief aan de voltallige gemeen-
teraad. Niks achterkamertjespo-
litiek: iedereen mag het weten.

Inmiddels zult u zich afvragen: 
welke ontdekking dan wel? Als de 
buitenstaander de brief van B&W 
kort weergeeft, dan wordt het: we 
hebben gemerkt dat er in het cen-
trum van Den Helder steeds meer 
winkels leeg komen te staan. 

De buitenstaander geloofde zijn 
ogen niet. Wat een ontdekking! 
Hoe is het mogelijk dat ze dat nu 
pas ontdekt hebben? Doen onze 
stadsbestuurders hun inkopen in 
Schagen, Alkmaar of Amsterdam. 
Dat wil de buitenstaander niet 

geloven. Dan moet er dus iets an-
ders aan de hand zijn. Dit argu-
ment wordt niet zomaar van stal 
gehaald. Het zal een hoger doel 
dienen.
Over dat hogere doel wordt de 
gemeenteraad ook niet lang in 
martelende onzekerheid gehou-
den. Het heeft allemaal te ma-
ken met de nieuwe huisvesting 
(lees: nieuwbouw stadhuis) van 
de gemeentelijke organisatie. Nu 
vallen voor de buitenstaander de 
puzzelstukjes in elkaar: B&W wil 
nieuwbouw van het stadhuis. Na 
een voorstel te hebben gelan-
ceerd, dat direct na de lancering 
weer ter aarde kwakte, pakken ze 
het nu wat voorzichter aan. De 
geesten worden langzaam rijp ge-
maakt. Volgens de buitenstaander 
is er nog iets anders aan de hand. 
De argumentatie voor nieuwbouw 
in het centrum is zwak en verliest 
op belangrijke punten van an-
dere voorstellen. Dan wordt het 
belangrijk om er een andere ar-

gumentatie bij te slepen. ‘Nieuw-
bouw van het stadhuis in het 
centrum van de stad is goed voor 
de levendigheid in het centrum.’ 
Een argument dat niets te maken 
heeft met de huisvesting van de 
ambtelijke organisatie. Het zal de 
buitenstaander benieuwen hoe 
de volksvertegenwoordigers, met  
deze ontdekking van de burge-
meester en wethouders, om zullen 
gaan.

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.

Een verslag over de ketenconferentie asielzoekers Den Helder, 
gehouden in theater De Kampanje op 26 mei 2016. 

Het was de vierde bijeenkomst 
in het kader van dit onderwerp. 
Maar dit jaar werd er terug ge-
keken op een bijzonder jaar met 
mooie resultaten. De middag  
begon met een vraag:

“Wat als we investeren in onze 
vluchtelingen en ze gaan daarna 
weg?” Het antwoord luidt als 
volgt: “Wat als wij het niet doen 
en ze blijven?“ Dit wordt gezien 
als de kern van de Helderse visie 
op integratie. Dit heeft ons ge-
bracht tot het Helderse model van 
integratie en opvang dat landelijk 
navolging vindt.

De dag werd geleid door Petra 
Stienen. Petra houdt zich als 
schrijfster en adviseur in Neder-
land en in de Arabische wereld 

bezig met de vraag hoe wij om 
moeten gaan met  de verschillen 
in onze samenleving.

Het Centraal Orgaan opvang Asiel-
zoekers (COA)  is een belangrijke 
schakel in de vreemdelingenketen 
en onze gemeente is een belang-
rijke partner. Samen met de ge-
meente maakt het COA afspraken 
over het aantal opvangplaatsen 
en het onderwijs aan asielzoe-
kerskinderen.

Verder konden wij luisteren naar 
een toespraak van Salomon Hai-
le. Zijn motto was:  hoe zorg je 
vooral dat Eritrese vluchtelingen 
goed integreren in de samenle-
ving? Salomon is zelf Eritreeër 
van geboorte en ontvluchtte dit 
land in 1984. Ruim dertig jaar 

later noemt Salomon zichzelf 
een wereldburger. Hij werd po-
litieagent en begreep dat inter-
culturele communicatie het halve 
politiewerk is. Hij is een brug-
genbouwer op dat vlak en als er 
moeilijkheden zijn bemiddelt hij. 
Verder traint hij professionals in 
Den Helder in de juiste aanpak
Het actieve bestond die dag uit 
uitdagingen: in de hal van de 
kampanje waren allerlei kramen 
waar je suggesties of opmerkin-
gen bij kon zetten. De uitdagin-
gen waren o.a. absentie terug 
dringen en voorkomen, veiligheid 
voor een ieder, naschoolse acti-
viteiten, iedereen een startkwa-
lificatie, werven stageplekken, 
passende zorg, vluchteling als 
vrijwilliger, verveling doorbreken 
en een blanco blad waar je een 

uitdaging kenbaar kon maken.

Verder sprak het Syrische gezin 
Mohammed, Meis en dochtertje 
Sama. Zij bedankten Nederland 
voor hun gastvrijheid en voor het 
feit dat zij hier een toekomst op 
kunnen bouwen. Zij hebben een 
huis en Sama gaat naar school. 
Mohammed sloot af met de woor-
den: “we zijn veilig en dat is iets 
waarvoor wij erg dankbaar zijn.”

Na  een dankwoord van burge-
meester Koen Schuiling werd een 
interessante en interactieve mid-
dag afgesloten en keerde een ie-
der huiswaarts  met veel stof om 
over na te denken.

- Leendert van Dam



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. 

De raad biedt daarom eenmaal per maand 
(afhankelijk van het vergaderschema), voor-
afgaand aan de raadsvergadering aan een ie-
der 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, via de 
griffie, door aan het college van burgemees-
ter en wethouders met het verzoek daarop 
actie te ondernemen en die acties terug te 
koppelen (niet per individu, maar in zijn 
algemeenheid, bijvoorbeeld op onderwerp) 
aan de raad.

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 11 
juli 2016 bent u van harte welkom om uw 
opmerkingen en suggesties met betrekking 
tot de drie decentralisaties (wet, jeugd en 
zorg) naar voren te brengen. U hoeft geen 
afspraak te maken om de kraam te bezoeken. 
Het meldpunt wordt ingericht voor de raad-
zaal van het stadhuis. Let op: deze vergade-
ring begint ’s middags al! Op de site van de 
gemeenteraad kunt u de juiste tijd vinden. 

Net teruggekeerd uit Israël ben 
ik altijd weer blij als ik vanuit 
de trein de vlakke velden van 
onze polder zie. Ik word blij als 
ik uit de trein stap op Den Hel-
der Centraal en weer Helderse 
grond onder de voeten voel, 
en de nog steeds aanwezige 
vlinders in mijn buik mij naar 
huis drijven. Het was een reis 
met vele contrasten. De eerste 
tijd was het niet mogelijk om 
te duiken vanwege de wind en 
hoge golven. Dus overdag repa-
ratie- en onderhoudswerk en ’s 
avonds op bezoek bij vrienden 
en kennissen. Tja, en dat heb 
je dan wel als je wat ouder 
wordt. Er vallen mensen weg 
die je dierbaar zijn. Dat is het 
leven.    

Maar nu weer terug naar de Hel-
derse werkelijkheid. Hetgeen 
mij, naast het sociaal domein,  
op dit moment ook bezig houdt 
is de voortgang van de inge-
zette regionale samenwerking 
die tot stand kwam in de vorig 
jaar opgerichte Regionale Raads-
commissie Noordkop (RRN). Dit 
is een commissie die adviezen 
uitbrengt aan de vier gemeen-
teraden in de Noordkop inzake 

regionale vraagstukken en ge-
meenschappelijke regelingen.

Bij het verschijnen van dit be-
richt zal de derde vergadering 
alweer gehouden zijn en toch is 

deze commissie nog onvoldoen-
de bekend om de inwoners een 
idee te geven waar het in deze 
commissie om gaat. Dat is ook 
de reden geweest om aan het 
college te vragen met spoed te 

komen met een communicatie-
plan  zodat de inwoners bekend 
worden met deze commissie 
en daardoor burgerparticipatie 
mogelijk gemaakt wordt over 
regionale vraagstukken. In dit 
communicatieplan zal duidelijk 
moeten worden aangegeven over 
welke beleidsterreinen en ge-
meenschappelijke regelingen het 
gaat en wat de verantwoordelijk-
heden van de gemeenten daarbij 
zijn. In de Regio Raad Kop van 
Noord-Holland zijn alle politieke 
partijen van de raden van de ge-
meenten Hollands Kroon, Scha-
gen, Texel en Den Helder  verte-
genwoordigd.  

Om alle beleidsterreinen en ge-
meenschappelijke regelingen uit 
te leggen heb ik in deze Raads-
breed te weinig ruimte, dus hoop 
ik dat het publieke communica-
tieplan er spoedig zal zijn zodat 
voor onze inwoners duidelijk 
wordt waarover deze adviescom-
missie vergadert en wat de mo-
gelijkheden tot burgerparticipa-
tie zijn.

Frans C.Klut 
D66 Den Helder
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Griffie raadscommunicatie
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Kijk voor meer informatie 
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der.nl
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