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'Winder door méér" 
Bijdrage van de VVD aan de Algemene Beschouwingen 2011 

1. Inleiding 
"Meer met minder". Deze titel van ons Coalitieprogramma geeft aan dat wij meer willen 
bereiken, ondanks dat er minder geld te besteden is. De huidige financieel-economische 
situatie en de bezuinigingen vanuit het Rijk dwingen ons ook om "meer met minder" te doen. 
Dat is een uitdaging die wij, als W D , gaarne aangaan. Wij zouden daarom het adagium wat 
willen aanpassen: "Minder door méér": 
• Minder afhankelijkheid van de overheid, door meer zelfredzaamheid en door meer eigen 

verantwoordelijkheid (daar waar het hoort). 
• Minder uitgaven, door meer doelmatige en effectieve besteding van het 

gemeenschapsgeld. 
• En tenslotte, minder besluiteloosheid door meer daadkracht en voortvarendheid. 

De voorliggende Kadernota 2012-2015 gaat uit van bovenstaande principes en de W D is 
het dan ook op hoofdlijnen eens met deze Nota, waarin ambitie en bezuinigingen in balans 
zijn gepresenteerd. 

2. Bezuinigingen 
Het vaststellen van een Kadernota in moeilijke financieel-economische tijden is voor alle 
partijen een zware en onaantrekkelijke opgave. Wij danken het College dan ook voor de 
aangeboden Kadernota en spreken onze waardering uit voor het feit dat er ook dit jaar weer 
sprake is van een verbeterde opzet. 
Het besef dat over een brede linie fors moet worden bezuinigd en dat daarbij dramatische 
ingrepen noodzakelijk zijn is inmiddels voor een ieder helder. Het behouden van alle 
verworven rechten is niet mogelijk, zonder daarbij op termijn in problemen te komen. Nut en 
noodzaak van ajle bovenwettelijke voorzieningen moeten daarom nadrukkelijk worden 
heroverwogen. Wij benadrukken verder ook dat het College met de voorgestelde 
bezuinigingen nagenoeg heeft voldaan aan de opdracht van de gemeenteraad (door middel 
van een raadsbreed aangenomen amendement) om € 2 miljoen te bezuinigen op de 
personeelskosten, op de leveranties en diensten, en op de subsidies en verstrekkingen. 
Nagenoeg^ omdat er met het opnemen van taakstellingen in de Kadernota nog een aantal 
onzekerheden inzitten. Wij komen daar later op terug. 

3. Keuzes maken 
Om te komen tot een dergelijk pakket aan bezuinigingsmaatregelen moeten in sommige 
gevallen heel concrete keuzes worden gemaakt, pijnlijke keuzes soms. Het feit dat de 
bezuinigingsvoorstellen van het College tot stand zijn gekomen na meerdere overleg sessies 
met betrokken partijen en na zorgvuldig wikken en wegen, maakt dat wij ons als W D in 
belangrijke mate kunnen vinden in de voorstellen en keuzes van het College. Bij de 
beoordeling van deze keuzes heeft de W D de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
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• Een sluitende meerjaren begroting (een gezond huishoudboekje), altijd een harde 
voorwaarde voor de W D 

© Het algemene belang gaat voor het individuele belang. 
• Een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid (laat de verantwoordelijkheid 

daar waar hij hoort). 
• Werkgelegenheid als belangrijkste sociale voorziening 
« Prioriteit bij economische ontwikkelingen (geld moet eerst worden verdiend alvorens 

je het kunt uitgeven). 
o Pak de problemen aan en schuif ze niet door naar de volgende generatie. 
» Incidenteel geld duurzaam inzetten (dus niet voor structurele behoeften), 
o Alle bovenwettelijke voorzieningen heroverwegen en waar mogelijk te schrappen. 
• Alleen nieuw beleid als het geld opbrengt. 

4- Punten van aandacht 
o Bestemmingsplan Stadshart 
Wij stelden het al in de Inleiding: de W D wil minder besluiteloosheid, geen onnodig uitstel 
van projecten en geen uitstel van noodzakelijke beslissingen. Zo betreuren wij het dat door 
toedoen diverse partijen de besluitvorming over het Bestemmingsplan Stadshart is uitgesteld 
tot, op zijn vroegst, september. Wij wijzen er op dat Den Helder al langere tijd bekend staat 
om het gebrek aan daadkracht. In het rapport Deetman/Mans wordt over onze 
bestuurskracht het volgende opgemerkt: 
"De gemeenteraad stuurt soms wisselende signalen uit over het te voeren beleid in de stad 
door op eerder genomen besluiten terug te komen en discussies opnieuw te starten. Dit leidt 
tot vertragingen". 

Wij roepen op om er met zijn allen zorg voor te dragen dat dit beeld van Den Helder zo snel 
mogelijk wordt bijgesteld! 

• Uitwerkingsplan 
Bij voortduring benadrukken wij als W D dat we de Strategische Visie als leidend 
beschouwen en de eerste fase van het Uitwerkingsplan Stadshart (UP) onverkort willen 
uitvoeren. Wij hebben als Raad daartoe de middelen beschikbaar gesteld en zien dus geen 
beletsel voor de uitvoering. Het Rapport Deetman/Mans maar ook het recente onderzoek 
van Elseviers Weekblad ondersteunt ons in deze zienswijze. Het is door de Provincie ook als 
voorwaarde genoemd voor het beschikbaar stellen van haar bijdrage van € 10 miljoen. Toch 
constateren wij dat in de afgelopen periode wordt geknabbeld aan de doelstelling en 
samenhang van het UP. Een recent voorbeeld is het voorstel in voorliggende Kadernota om 
af te zien van het onderhoudsniveau "hoog" tbv het Stadshart. De W D begrijpt de aanleiding 
van het voorstel toch willen wij het College oproepen om strikter vast te houden aan het UP. 
Wij vinden het belangrijk om naar onze partners en burgers toe betrouwbaar te zijn door vast 
te houden aan gemaakte keuzes. Als blijkt dat moet worden afgeweken, "als het niet kan 
zoals het moet dan moet het zoals het kan", willen wij daarover tijdig door het college worden 
geïnformeerd. 

Graag een reactie van het College. 
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o Ontbreken samenhangend pakket maatregelen sociale zekerheid. 
De W D betreurt het dat het College bij de finale besluitvorming deze Kadernota geen 
samenhangend pakket aan maatregelen heeft aangeboden op het gebied van bijstellingen in 
de uitvoeringsregelingen van de sociale zekerheid. Helaas heeft de commissie MO 
raadsinformatiebrief Rl. 110087 (2011) van haar agenda laten halen. In overeenstemming 
met de eerder genoemde uitgangspunten is de W D er voorstander van dat bij de 
samenstelling van dat pakket intrekking van alle bovenwettelijke voorzieningen nadrukkelijk 
wordt overwogen. Met het vaststellen van de Kadernota ziet de W D geen noodzaak om bij 
aanbieding van dat pakket de discussie over de kaders van de aankomende begroting nog 
eens over te doen. De W D overweegt daarvoor een motie in te dienen. 

5 . Inhoudelijke vragen en opmerkingen 
Zoals gezegd kan de W D op hoofdlijnen instemmen met deze Kadernota. Toch hebben wij 
nog wel enkele inhoudelijke vragen en opmerkingen: 

5.1. Afspraken met de Helderse Vallei. 
De Helderse Vallei is één jaar na de oprichting al een succesvolle organisatie en belangrijk 
voor Den Helder. Belangrijk niet alleen voor alle inwoners, maar ook voor het toerisme. 
In een brief van 26 april 2010 schreef het College aan de Stichting Helderse Vallei, dat 
"...het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van gemeente en stichting om het 
exploitatietekort van ruim 50K€ in de komende jaren te dichten". Wij vinden het belangrijk dat 
deze afspraak wordt nagekomen. 
Samen met onze coalitiepartners komen wij met een amendement over dit onderwerp. 

5.2. Weerstandsratio 
Bij de begrotingsbehandeling in november 2010 heeft de Raad een motie aangenomen om, 
gelet op de risico-inventarisatie, de weerstandsratio op 1.25 vastte leggen. Bij de 
jaarrekening 2010 heeft de accountant daar nog het volgende over opgemerkt: 
Op basis van het weerstandsvermogen van de gemeente, rekening houdend met de totale 
reservepositie, het huidige financiële beleid, de uitkomsten van de risico-inventarisatie en de 
ons beschikbare informatie achten wij de financiële positie van de gemeente toereikend. 
Wijzigen van de ratio beïnvloedt de financiële positie van de gemeente. De risico's zijn sinds 
het aannemen van voornoemde motie niet zodanig veranderd dat dit een bijstelling van die 
ratio zou rechtvaardigen. De kwalificatie "toereikend" zegt immers genoeg. 
Wij zijn van mening dat een verlaging op dit moment niet wenselijk is. 

5.3. Inflatie 
In de Programmabegroting 2011 is wat betreft de gemeentelijke heffingen gerekend met een 
gemiddeld inflatieniveau van 2.05%. Voor 2012 werd dit geraamd op 2,10%. In de Kadernota 
wordt echter voorgesteld om dit percentage vast te stellen op 1,9%. De W D vindt dat weinig 
realistisch. Het huidige inflatiepercentage bedraagt immers 2,3% en ramingen van ECB en 
DNB geven aan dat dit nog zal blijven stijgen tot eind van dit jaar. Veel toonaangevende 
financiële instellingen verwachten dat de inflatie in Nederland in 2012 niet beneden de 2% 
zal komen. De W D stelt dan ook voor om het geraamde percentage van 2 ,1%, zoals dit in 
de Programmabegroting 2011 is opgenomen, te blijven hanteren. 
Wij overwegen hiertoe een amendement voor in te dienen. 
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5.4. Bedrijfsvoeringplan versus consequenties leges tarieven 
In de kadernota wordt voorgesteld de bouwleges te verhogen om ze kostendekkend te 
maken. De W D begrijpt de redenering, maar wij vinden de timing ongelukkig en wij 
betreuren dat niet eerst nadrukkelijk naar een terugdringing van de kosten is gekeken. De 
W D kan zich vinden in het antwoord van de wethouder op onze opmerking hieromtrent in de 
raadsbrede commissie van woensdag 29 juni (waarin zij toezegde dat wanneer de nieuwe 
bedrijfsvoering leidt tot lagere kosten aan gemeente zijde dit vertaald wordt naar lagere leges 
kosten voor de burger). Wij zien het stelliger, namelijk dat al bij de ontwikkeling van het 
nieuwe bedrijfsvoeringplan - geheel in lijn met het SIRA dereguleringsadvies (januari 2009) 
en de speerpunten uit het Coalitieprogramma - nadrukkelijk invulling wordt gegeven aan 
deregulering opdat daarmee een verlaging van de legestarieven in zijn algemeenheid wordt 
gerealiseerd. 

Wij overwegen om hiervoor een motie in te dienen. 

5.5. Realisme haalbaarheid taakstellingen. 
De Raad heeft, bij vaststelling van de Voorjaarsnota 2008 (23 juni 2008) besloten tot een 
structurele taakstelling van € 150.000 vanaf 2011, op het subsidiebudget voor de 
maatschappelijke, culturele en onderwijsgerelateerde organisaties. Deze taakstelling werd in 
2011 nog niet ingevuld. Dit zal volgens het College alsnog gebeuren vanaf 2012 op de 
voorgestelde wijze. 
Wij vragen ons af: "Waarom is deze taakstelling niet in 2011 ingevuld?" Mogelijk had een 
eerdere invulling kunnen leiden tot een geleidelijker verlaging van de subsidie dan nu het 
geval is. 

Verder wordt in de Kadernota op verschillende plaatsen gesproken over taakstellingen zoals 
slimmer inkopen, aanpassingen uitvoering sociale zekerheidsregelingen, Willemsoord, 
taakstelling subsidies (2008). 
Kan het College aangeven of het, gelet op eerdere ervaringen reëel is te veronderstellen dat 
deze taakstellingen gehaald worden? De VVD hecht eraan straks een realistische begroting 
vast te stellen en wil op voorhand dan ook zoveel mogelijk onverwachte tegenvallers 
uitsluiten Wij verwachten dus op korte termijn harde bedragen en dus meer zekerheden. 

5.6. Geldkompas 
De PvdA heeft een sympathiek voorstel gedaan om burgers in de gelegenheid te stellen zelf 
zorg te dragen voor het op orde houden van hun eigen financiële huishouding. Hoewel hier 
sprake is van nieuw beleid en daar weinig tot geen financiële ruimte voor is, bestaat er bij de 
W D wel sympathie voor dit voorstel. Het ligt namelijk geheel in lijn met de eerder genoemde 
uitgangspunten in het coalitieprogramma "Meer met Minder". Kan het College aangeven of 
de doorrekening die door de PvdA is gemaakt realistisch is en kan Geldkompas zonder risico 
worden opgenomen in het bestaande ICT domein? 
Afhankelijk van de beantwoording van het College is de VVD bereid om hiervoor een 
taakstellend budget beschikbaar voor te stellen. 

6. Besluit 
Tot slot spreken wij als VVD de wens uit om eensgezind de democratisch genomen besluiten 
volgend uit deze kadernota behandeling te respecteren en uit te voeren. Alleen dan zullen wij 
als Den Helder in staat zijn om sterker uit deze moeilijke tijden te komen. 
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Trots op Nederland lijst Rita Verdonk 



Bijdrage eerste instantie kadernota 6 juli 2011 

Voorzitter, 

Met de behandeling en besluitvorming van deze kadernota geven we als raad aan wat 
we willen bereiken in Den Helder, hoe we dat gaan doen en wat we daar aan financiële 
middelen voor over hebben in 2012 en de jaren daarna. 

In de financieel moeilijke t i jden waarin ook Den Helder verkeert, moet iedere euro 
tweemaal worden omgedraaid voordat het wordt uitgegeven. Zeker gemeenteraden 
moeten in deze ti jden goed op de centen letten, zij werken immers met het geld van 
belastingbetalers. 

Dat geeft ons alle fracties in deze gemeenteraad een enorme verantwoordeli jkheid. Met 
verantwoordelijkheid kun je verschillende dingen doen. Je kunt verantwoordelijkheid 
nemen, weglopen voor verantwoordeli jkheid, maar ook verantwoordeli jkheid afschuiven 
op anderen. 

Trots kiest voor het eerste en is nog altijd bereid verantwoordeli jkheid te nemen om een 
sluitende begroting te krijgen en dat is een grote en zware verantwoordeli jkheid. Bij 
deze kadernota en begroting zullen we er niet aan ontkomen dat er moet worden 
bezuinigd met maatregelen die voelbaar zullen zijn in Den Helder. 

Bij de begrotingsbehandeling in november 2010, heeft het college de opdracht gekregen 
om met bezuinigingsvoorstellen te komen in de 3 zuilen personeel, inkoop en subsidies. 



Er is open gesproken over de bezuinigingen met de betrokken instanties en mensen. 
Deze interactie geeft aan dat we samen verantwoordelijkheid dragen om tot een goed 
efficiënt en transparant systeem te komen. 

Trots op NL is blij met de uitgevoerde aanpak bij de bezuinigingen, vooral de 
communicatie met de betrokkenen instanties en mensen. Hierdoor heeft er een 
bezuiniging plaats gevonden waarbij de kwaliteit van de dienstverlening niet onder te 
lijden heeft. Er is goed gekeken waar op bezuinigd kon worden en dat was soms veel en 
soms weinig. Het de kaasschaafmethode hadden wij deze bezuinigingen nooit door 
kunnen voeren, zonder verlies van kwaliteit van dienstverlening. 

In de afgelopen jaren van subsidiecultuur leek de verantwoordeli jkheid van efficiënt 
werken en goede kwaliteit soms wat ver te zoeken. Wij zijn er van overtuigd dat de 
interactie die hebben geleid tot deze bezuinigingen een goede stap is naar creativiteit, 
efficiency, transparantie en weer een scherpere dienstverlening door het verwijderen 
van dubbelingen. 

Er waren veel dubbelingen van taken in de gesubsidieerde sector. Veel gesubsidieerde 
instanties leveren dezelfde dienstverlening, door deze samen in gesprek te laten komen, 
kan men bepaalde dienstverlening afstoten aan een ander of samen dingen regelen met 
één overhead. Dit zal niets aan de kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening 
veranderen, maar veel qua efficiency van de instanties. 

Bij veel taken vroegen wi j ons af of het wel de verantwoordelijkheid was van de 
instantie of gemeente. 

Neem bijvoorbeeld het schoolzwemmen, is het niet de primaire taak van de ouders om 
een kind te leren zwemmen. Zelfs wanneer de ouders niet in staat zijn om hun kind te 
leren zwemmen wordt die verantwoordeli jkheid opgepakt door in de dit geval het 
sportfonds. Zij blijven hun goede werk voortzetten en daar is Trots op NL blij mee. 

Trots op NL vindt dat iedereen zijn verantwoordeli jkheid moet nemen in de 
maatschappij, maar mocht iemand dat echt niet kunnen, moet er wel voor diegene 
gezorgd worden. 



In deze gemeente waren veel bovenwetteli jke taken, zaken waar de gemeente haar 
verantwoordelijkheid nam, terwij l dit niet verplicht was. In het overgrote deel van de 
voorstellen waarin de bovenwetteli jke activiteiten worden geschrapt kan Trots zich 
vinden. 

Er is één onderdeel waar wi j ons zorgen maken. Een voorstel waar minima extra lijken 
te worden getroffen. Bij het afschaffen van het bovenwettelijke deel van het 
leerlingenvervoer is Trots bang dat de minima binnen onze gemeente hierdoor in een 
nog moeilijker positie komen. Wij zullen op dit onderwerp dan ook een ammendement 
indienen. 

Trots op NL staat voor transparantie en duidelijkheid, blij zijn wij dan ook dat bepaalde 
zaken transparanter en helderder zijn geworden. Op Willemsoord werden 
huurmatigingen gegeven die een verkapte huursubsidie waren. Deze zijn nu uit de 
boekhouding van Willemsoord gehaald en bij de gemeenteli jke subsidies ondergebracht. 
Dit geeft meer controle mogelijkheden en duidelijkheid. Trots hoopt dat dit voldoende is 
om de exploitatie van Willemsoord eindelijk in de zwarte cijfers te kri jgen. 

Nu Trots op NL ruim een jaar actief is in de Helderse politiek worden we vaak benaderd 
over ergernis nummer 1: Hondenpoep. 

In de eerste plaats is het de verantwoordelijkheid van de eigenaren om de hondenpoep 
op te ruimen en hondenbelasting te betalen. Trots zou graag zien dat er meer 
geïnvesteerd wordt in uitlaatplekken, poepzakjes en afvalbakken en de bijbehorende 
handhaving. Op dit moment li jkt er geen één op één relatie tussen de inkomsten uit de 
hondenbelasting en de uitgaven in het kader van het hondenbeleid. Op basis van 
vergelijking met in andere gemeenten heeft Trots de overtuiging dat in Den Helder niet 
alle hondenbaasjes netjes hun belasting betalen. Daarom wil Trots de inkomsten uit 
hondenbelasting verhogen door het invoeren van de hondenpenning. Hierdoor zal er 
scherper gecontroleerd kunnen worden dat er voor elke hond ook daadwerkelijk wordt 
betaald. Hiertoe zullen wi j een motie indienen. 

Voor Trots op NL is een afspraak ook afspraak. Bij bepaalde afspraken krijg j e 
verantwoordeli jkheden. Dit geldt ook voor de Helderse Vallei. Trots vindt dat de 
gemeente deze afspraak na moet komen. Wel moet het duidelijk zijn dat hierbij wel een 
gezamenlijke verantwoordeli jkheid geldt, wat betekent dat de Helderse Vallei zich ook 



zal moeten inspannen om over een aantal jaar zonder deze extra subsidie te kunnen 
werken. 

Volgens Trots op NL neemt de gemeente via al deze maatregelen hun 
verantwoordelijkheid serieus om het begrotingsboekje kloppend te maken. Wel hebben 
wij als stad nog grote ambities. De haven en het stadshart zijn twee van die ambities. 
Het komende jaar moeten daar belangrijke besluiten over worden genomen. We zullen 
de voorstellen kritisch bestuderen om zo tot een verantwoord besluit te komen, 
waarmee Den Helder klaar is voor de toekomst. 

Tro ts op Nederland 





Den Helder 

Algemene Beschouwingen Kadernota 2012-2015 

Inleiding 
Namens mijn fractie complimenteer ik het College, en in het bijzonder de wethouder Financiën en 
haar ambtenaren, met de goed leesbare Kadernota 2012-2015. Een helder verhaal, dat het 
voorgenomen beleid en de financiële gevolgen daarvan voor de komende jaren volstrekt transparant 
presenteert. 
Keuzes zijn goed zichtbaar, de zorg en bezinning worden zonder omhaal weergegeven, er wordt op 
een inzichtelijke wijze duidelijk gemaakt hoe omgegaan is met besluiten uit het verleden en het korte 
en middellange termijn perspectief komt goed en overzichtelijk in beeld. 
Daarmee komt de raad optimaal in de positie om een oordeel te geven over de voornemens zoals 
neergelegd in deze Kadernota en wordt aldus aan de kaderstellende en controlerende rol van de 
raad maximale ruimte geboden. 

Aangaande de beslispunten zoals opgesomd in de kadernota dient goed in ogenschouw genomen te 
worden dat, zoals al aangegeven, het college met het vaststellen van de kadernota niet gemachtigd is 
tot het uitvoeren van het daarin uitgestippelde beleid. Er zal per onderwerp een 
commissiebehandeling en een raadsbesluit nodig zijn om daadwerkelijk tot uitvoering te komen. 

De Kadernota 2012-2015 heeft als titel " Balans tussen Ambities en Bezuinigingen " meegekregen. 
Een titel waar D66 zich in kan vinden indien hier ook Kwaliteit aan wordt toegevoegd. 
De titel verzinnen en ook invullen is een opgave die niet eenvoudig is. 
Enerzijds door de onverantwoorde bezuinigingen die ons door dit kabinet worden opgelegd en 
anderzijds door het krimpscenario waartegen Den Helder zich moet wapenen. Deze twee zaken 
vragen van onze raad een gedegen aanpak, waar wellicht op een aantal onderwerpen de 
partijpolitiek moet plaatsmaken, om Den Helder een zekere toekomst te bieden en een financieel 
gezonde stad te laten zijn en blijven. 
Maar wat is een mooie gezonde stad waar, door de bezuinigingen de hardste klappen bij de sociale 
voorzieningen vallenen deze niet meer van de gewenste kwaliteit zijn. Sociale zekerheid en de sociaal 
maatschappelijke organisaties zijn daartoe de basis en daarom geldt voor D66 het adagium" Balans 
tussen Ambities, Bezuinigingen en Kwaliteit". 

Het coalitieprogramma "Meer met Minder", mede door D66 opgesteld en omarmd, blijft voor D66 
de basis voor beleid en ook de koers voor de ingeslagen weg. Wel is D66 van mening dat, gezien de 
omstandigheden, temporisering in de realisatie van deze plannen wellicht noodzakelijk is zonder 
daarbij het eindresultaat geweld aan te doen. 

Deze algemene beschouwingen worden wat D66 betreft verdeeld in twee hoofdrichtingen, te weten 
de Strategische Visie en de Sociale Maatschappelijke Ontwikkelingen. 
Beide onderwerpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en behoeven daarom ook evenveel 
aandacht. 

Sociaal Maatschappelijke Ontwikkelingen 
D66 heeft tijdens de verkiezingscampagne begin 2010 al aangegeven dat wij zouden komen te staan 
voor de grootste bezuinigingen ooit in onze stad uitgevoerd. Daarbij hebben wij toen aangegeven er 
alles aan te doen de pijn zoveel mogelijk te beperken. Daarom hebben wij met een zeer kritische blik 
gekeken naar alle bezuinigingsvoorstellen die er nu voorliggen. 
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Den Helder 

Vanuit het Rijk worden al een groot aantal bezuinigingen doorgevoerd die de inwoners van Den 
Helder direct treffen. Denk daarbij aan het wegvallen van het PGB. Ook de bezuinigingen in het kader 
van de WWB en WMO hakken er zodanig in dat wij niet anders kunnen verwachten dan dat het 
beroep op de schuldhulpverlening zal toenemen terwijl ook daar stevig wordt bezuinigd. Er worden 
dus gaten geschoten in de sociale infrastructuur die zeker tot onrust zullen leiden. Gezien de gang 
van zaken rond het accorderen van het bestuursakkoord, zullen wij geconfronteerd worden met een 
overheveling van taken waarvoor wij binnen onze gemeentelijke organisatie geen- of onvoldoende 
capaciteit en deskundigheid hebben. 
De opbouw van dergelijke kwaliteiten zal enorme bijdragen vergen, zowel personeel als financieel, 
waarvoor wij als gemeente niet zullen worden gecompenseerd. 
Sterker nog, er wordt zelfs minder geld meegegeven aan de gemeenten. 

In dit licht bezien hebben wij gekeken naar het totaal pakket aan bezuinigingen zoals wij die op 
gemeentelijk niveau dienen in te vullen. D66 constateert dat, naast de rijksbezuinigingen, wij als 
gemeente niet in staat zullen zijn de gewenste sociale infrastructuur op het gewenste niveau te 
handhaven, zoals wij dat in het verleden altijd wel hebben gedaan. Wij vragen ons daarom dan ook 
hardop af of wij in tijden van financiële schaarste moeten vasthouden aan het in stand houden en/of 
opvijzelen van het weerstandsvermogen. Door hier een tandje minder te doen, zou er geld (ruimte 
gemaakt) vrijgemaakt kunnen worden om de meest ongewenste bezuinigingen in de nabije toekomst 
te verlichten dan wel terug te draaien. Daarmee zouden wij de afspraak betreffende het 
minimabeleid in het coalitieakkoord daadwerkelijk gezicht kunnen geven! 

Voorts kan worden gekeken hoe door fasering van de bouwplannen in het UP stadshart er nog enige 
financiële ruimte gecreëerd kan worden. Kortom ook de sociale infrastructuur in onze stad is een 
belangrijke peiler van onze samenleving en verdient het echt om ook in stand gehouden te worden. 

Onder het hoofdstuk "Budgettair kader" zal verder worden ingegaan op de voorgestelde 
bezuinigingen. 

Strategische visie en haven ontwikkeling 
De Strategische visie 2020 is de leidraad waar D66 zich aan vast houdt en waarin D66 zich ook 
volledig kan vinden. 
De verplaatsing van de Schouwburg naar Willemsoord, de bouw van een nieuw Stadhuis op de 
stationslocatie en de verplaatsing van de Bibliotheek naar de voormalige School 7 locatie zijn voor 
D66 niet onderhandelbaar en moeten in ieder geval binnen de gestelde termijn gerealiseerd worden. 
Deze drie projecten zijn van zowel strategisch belang als van sociaal maatschappelijk belang. 
Eerder genoemde projecten zijn tastbaar, haalbaar en ook realiseerbaar. Nieuwe projecten, 
voortkomend uit de strategische visie, worden per project op haalbaarheid getoetst en gepland, dit is 
wat D66 bedoeld met temporiseren. 

De ontwikkeling van de Oude Rijkswerf Willemsoord baart D66 grote zorgen. Bij een meerjarig 
verliesgevend bedrijfsplan van Willemsoord zonder toekomstperspectief, mag het College zich 
afvragen of de ingeslagen weg nog wel de juiste is. 
Ook de ontwikkeling van de Haven in het algemeen en de verzelfstandiging van de Havendiensten tot 
Havenbedrijf in het bijzonder zijn zaken die bij D66 onder het vergrootglas liggen. 
D66 zal na het zomer reces dan ook met een initiatiefvoorstel komen ten aanzien van Willemsoord 
en wellicht ook de Haven. 
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Ten aanzien van de ontwikkeling van de Haven, waar de kadernota spreekt van economische 
potentie, ontwikkeling van het cluster maritiem & offshore en het invullen van een stevig fundament, 
ziet D66 hier onvoldoende resultaat. D66 ziet prachtige presentaties, gezellige bijpraatsessie, maar 
weinig concreets. Het is een utopie om te denken dat Den Helder een maritiem kenniscluster zal 
worden, wanneer Den Helder zelf niet het initiatief neemt om bijvoorbeeld te onderzoeken wat het 
positieve gevolg is wanneer de duurzame nautische gebonden bedrijfstak naar Den Helder komt. 
Vragen: Welke investeringen zijn daarmee gemoeid? Wat leveren deze investeringen de gemeente 
op? Wat levert dat aan arbeidsplaatsen op? En wat is het rendement voor de lange duur? 

D66 ziet dan ook graag dat de gemeente in slechts een faciliterende rol de regie neemt in de 
samenstelling van een ultra professioneel haventeam bestaande uit lokale en interlokale mensen die 
een heldere en haalbare korte en langere termijn havenvisie neerlegt, uitwerkt en bewaakt. 

Organisatie 
De bezuinigingen raken ook de gemeentelijke organisatie en hebben invloed op het aantal FTE en dus 
direct de kwaliteit van de organisatie. Om deze reden dient de organisatievisie op korte termijn het 
daglicht te zien. Deze visie zal uiteraard tot doel moeten hebben tot een slanke doch efficiënte 
organisatie te komen. Onder de organisatievisie acht D66 ook de organisaties van Zeestad en 
Willemsoord te behoren. 

D66 verbaast zich ieder jaar over de terugkerende opmerking dat "aanpassing in de werkwijze en het 
introduceren van andere werkmethodes zoais projectmanagement en programmamanagement" in 
de rapportages wordt opgenomen, zo ook in deze Kadernota. Onderdelen van deze werkmethodes is 
onder andere risicomanagement, als D66 ziet welke projecten er lopen, welke op het punt staan 
opgestart te worden en het voornemen om een doorontwikkeling als regiegemeente te maken, dan 
heeft D66 daar zeer weinig vertrouwen in. Daarnaast is het een utopie om te denken dat men bij de 
ontwikkeling van de medewerkers, zoals opgesomd in de paragraaf "ontwikkeling medewerkers", 
snel resultaat boekt, zelfs op langere termijn is hier weinig voordeel te behalen. 
Vraag: Op welke wijze denkt het College een einde te maken aan de vermelding van veranderingen in 
de werkwijze en hoe gaat het college deze aanpassing in de werkwijze realiseren? 

Zoals bekend is D66 een groot voorstander van de bouw van een nieuw stadhuis op de 
stationslocatie, met dien verstande, dat bij de uitvraag rekening gehouden wordt met de grootte van 
het ambtelijk apparaat in relatie tot de verdere ontwikkeling van de digitale dienstverlening, het 
nieuwe werken en de verwachte bevolkingsomvang van Den Helder op termijn. Niet ondenkbaar is 
het dat het toekomstige stadhuis nog een slag kleiner kan worden gerealiseerd, als dat wij nu voor 
ogen hebben. 

Om economisch succesvol te kunnen zijn is het bundelen van krachten een middel, regionale 
samenwerking moet dan ook goed en serieus onderzocht en opgepakt worden. Het kan niet bij een 
aantal bijeenkomsten blijven, we moeten niet in de wachtkamer van de provincie gaan zitten. Maar 
voortvarende het initiatief naar ons toetrekken om regionale samenwerking tot een succes te maken. 
Vraag: Wat voor initiatieven lopen er op dit moment om de regionale samenwerking vorm te geven 
en wat is de planning om resultaat te boeken? 
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Het plan waarin we kleine startende ondernemers de mogelijkheid geven om in hun eigen behoefte 
te voorzien moet weer nieuw leven ingeblazen worden, hiermee kan een deel van de leegstand 
worden ingevuld en dit zal een verrijking zijn voor een aantal buurten. De gemeente zal hieraan wel 
moeten meewerken en faciliteren waar mogelijk. 

Bij de ruimtevragende maatregelen wordt € 350.000 voor zowel 2012 als 2013 gevraagd ten behoeve 
van de proceskosten voor de ontwikkeling van de haven.Dit zal eerst goed moeten worden 
onderbouwd. Door dit budget in delen vrij te geven kan de raad haar controlerende taak uitvoeren 
en zien wij het uitnuttingstempo dan ook nader gespecificeerd (vraag). D66 ziet met de 
verzelfstandiging van de haven een gevaar ontstaan voor de kleinschalige haven activiteiten. 
Vraag: Kan het college aangeven wat de korte en lange termijn doelstellingen zijn? 

De prioriteitsvolgorde bij de ruimtevragende maatregelen is voor D66 niet logisch, wij zijn van 
mening dat er eerst budget gevonden moet worden waarop de raad in overleg bepaald waar men op 
dat moment de voorkeur aan geeft. Opgemerkt dient te worden dat de aanleg van de verlengde 
Breewijd erg laag op de prioriteitsladder is geplaatst. Wij hebben ons ingezet om gedurende deze 
raadsperiode de aanleg Breewijd te kunnen realiseren, maar D66 is niet de partij die voor haar 
verantwoordelijkheid wegloopt en ziet het bedrag dat met de realisatie van de Breewijd gemoeid is 
op dit moment eerder en liever in het sociaal maatschappelijk veld besteed. 

Budgettair kader 
D66 kan met de maatregelen ten aanzien van de Leveranties en diensten akkoord gaan met 
uitzondering van de wijziging in het Leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is een noodzaak in die 
gevallen waar kinderen niet over de gebruikelijke vaardigheden beschikken om veilig van huis naar 
school en vice versa te komen. Daarom is het nodig om eerst de mogelijkheden van het kind te 
onderzoeken alvorens een besluit te nemen over het al of niet toekennen van leerlingenvervoer. Het 
laten afhangen van leeftijd en afstand kan leiden tot schrijnende situaties. 
D66 ziet graag dat de kinderen uit het minimabeleid/bijstandsminimum onder de nieuwe regel 
opgenomen blijven. 

D66 kan met de maatregelen ten aanzien van de bezuinigingen op de Subsidies en verstrekkingen in 
grote lijnen akkoord gaan met daarbij de volgende opmerkingen en vragen: 

Schoolzwemmen, los van de inkomsten die het zwembad gaat missen, is D66 van mening dat gezien 
de tendens dat in Den Helder de jongste jeugd al van huis uit zwemles krijgt en de benodigde 
zwemvaardigheidsdiploma's behaalt, het schoolzwemmen haar doel voorbij gaat. D66 is wel van 
mening dat die kinderen die om redenen niet in het bezit zijn van een zwemvaardigheidsbewijs 
alsnog via de school in de gelegenheid worden gesteld om deze zwemlessen te volgen. 
Vraag: Wordt het zwembad gecompenseerd voor het mislopen van deze " schoolzwem" inkomsten? 
Op welke wijze? 

Logopedische screening, waar in de vroegere PABO/PEDAC opleidingen dit onderwerp werd 
behandeld en waar dit tegenwoordig ook weer wordt gedaan, is er een groep onderwijzers die deze 
kennis in minder mate beheerst. D66 kan zich dan ook vinden om deze groep onderwijzers bij te 
scholen, maar wij zetten wel vraagtekens bij de motivering van het onderwijzend personeel om deze 
extra taak op zicht te nemen. 
Vraag: Hoe wordt de kwaliteit van deze logopedische screening gewaarborgd en is er een evaluatie 
moment voorzien? 
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Bibliotheekvoorzieningen,de bibliotheek is sterk aan verandering onderhevig de opkomst van de I-
generatie maakt het ontsluiten van informatie in de breedste zin van het woord voor iedereen 
mogelijk. De verkoop van E-books neemt toe en het kopen van boeken op internet is gemeengoed 
geworden. Ook de toegankelijkheid van de bibliotheek via de website maakt dat een bezoek aan de 
bibliotheek niet altijd nodig is. De klant kan vanuit huis, boeken zoeken, reserveren, uitleenperiode 
verlengen etc. Dit vraagt van de bibliotheek om haar business model kritisch te bezien. De 
Bibliotheek zal meer richting multimediaal centrum moeten gaan, D66 is van mening dat de 
bibliotheek naast de opgelegde bezuiniging van € 100.000 de opdracht moet krijgen om verdere 
mogelijke besparingen inzichtelijk te maken. Dit mede in het licht van de voorgenomen verplaatsing 
van de Bibliotheek. 
Vraag: Wat zijn de afspraken met de Bibliotheek om zich te voor te bereiden op de toekomstige 
ontwikkelingen die de Bibliotheek gaan raken. 

Musea, naast de bezuiniging die het reddingsmuseum Dorus Rijkers opgedragen heeft gekregen is 
D66 van mening dat de nautische monumenten en stichting die een museaal karakter hebben, 
ondergebracht moeten worden onder een overkoepelende organisatie. Dit zou het reddingsmuseum 
kunnen zijn. Op deze manier kunnen de krachten gebundeld worden en is er een aanspreekpunt voor 
het nautisch museaal bestand. 
Vraag: Heeft het college reeds een visie ontwikkeld hoe om te gaan met de verschillende stichtingen 
en instellingen met een zelfde doelgroep/onderwerp 

Opvang zwerfdieren, zolang het dierenwelzijn niet in geding komt kan D66 met de bezuiniging 
instemmen. 
Vraag: kan het college garanderen dat het dierenwelzijn bij de bezuinigingen niet in het geding 
komt? 

Vormings- en ontwikkelingswerk. Omdat het beheersen van de Nederlandse taal een voorwaarde is 
om volwaardig deel te nemen aan de samenleving is het van belang dat een ieder de mogelijkheid 
heeft om zich de taal machtig te maken. Het voorstel om de subsidies voor de avondschool voor 
mensen met een beperking en de leerwegtrajecten te beëindigen, met de reden dat hierin op een 
andere wijze kan worden voorzien, wil D66 weten wat deze ander wijze dan is. 
Vraag: op welke wijze denkt het college invulling te geven aan het taaiproject? 

Maatschappelijk werk/Raadslieden, hiervoor geldt dat het bezuinigen hierop een boomerang effect 
zal hebben omdat door het wegvallen van deze voorziening veel mensen niet meer geholpen worden 
en zwaar in de moeilijkheden zullen komen waardoor er veel meer aanspraak gemaakt zal worden op 
allerlei andere ondersteunende faciliteiten hetgeen een zware impact hebben op de uitgaven in het 
kader van het minimabeleid. 
Vraag: Heeft het college enig zicht op het maatschappelijk effect van deze bezuinigingen? Hoe gaat 
het college de toename van schuldhulpverleningsaanvragen opvangen terwijl ook hierop wordt 
bezuinigd? 

Ouderenwerk, D66 is benieuwd hoe het college denkt het ouderenbeleid anders in te kunnen 
richten. D66 is overigens van mening dat de grens van het ouderwerk gezien de landelijke 
ontwikkeling van 50+ naar 67+ kan. Dit levert een forse besparing op. 
Vraag: Hoe gaat het college het ouderenwerk anders organiseren? 
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Sociaal-cultureelwerk. Ondanks dat D66 zich ervan bewust is dat er om gegronde redenen extra 
aandacht voor de wijk Nieuw Den Helder is, is D66 van mening dat we in de overige wijken goed de 
vinger aan de pols moeten houden, overlast in de Schooten en julianadorp moet vroegtijdig 
aangepakt worden. 
Vraag: Is hiervoor ook het buurtcollectief in beeld ondanks de bezuinigingen hierop? 

Verslavingszorg. Inzake de verslavingszorg hebben wij vanuit het verleden kunnen leren dat 
bezuinigingen in dit veld zich vrijwel direct gaan vertalen in weer grotere overlast in de stad en 
oplopend crimineel gedrag van verslaafden. Waar jarenlang is gestreden om preventie enige 
prioriteit te geven, breken wij dit nu gewoon weer af. 
Vraag: heeft het college deze bezuiniging tegen de eventuele gevolgen afgewogen en wat is dan het 
aanvaardbare risico wat uit deze bezuiniging voortkomt? 

Compensatie Cultuureducatie aan scholen 
Het siert het college dat de kunsteducatie aan scholen in stand wordt gehouden want 
cultuurinvesteringen in de jeugd zijn investeringen die zich positief in de toekomst zullen 
manifesteren. 

Helderse Vallei 
D66 is van mening dat gemaakte afspraken nagekomen dienen te worden. Wij zouden graag de 
inspanningsverplichting zien omgezet in daadkracht en de Helderse vallei niet met een valse start op 
te zadelen. Wij zullen daartoe een amendement indienen. 

Reserves en voorzieningen 
Zoals al eerder opgemerkt is de rondweg Julianadorp een van de speerpunten voor D66. Wij achten 
het momenteel niet verantwoord de benodigde € 4 miljoen te alloceren. 
D66 kan niet akkoord gaan met de heroverweging van de reserve voor beleidsprioriteit voor de 
aanleg van de Breewijd van € 733.000 (t.b.v. de bovenwijkse voorzieningen). D66 wil deze rondweg 
dan ook gefaseerd realiseren en het College opdragen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 
om de ontsluiting van Winkelcentrum De Riepel op de Langevliet te realiseren. 

Ook de reserve Drooghe Weert is voor D66 geen onderwerp voor heroverwegen, omdat het toerisme 
voor Den Helder een zekere bron van inkomsten is, zal men ook deze infrastructuur op niveau 
moeten houden, hierbij zijn onder andere fietsroutes e.d. van essentieel belang. 

Weersta ndsve rmogen 
D66 is van mening dat met het coalitieprogramma, de opgelegde bezuinigingen en de verhoudingen 
in algemene reserves t.a.v. de aangegane verplichtingen een inzichtelijk beeld is gegeven. D66 hecht 
er aan dat de weerstandsratio op 1,25 wordt gebracht en gehouden. 
Een uitloop naar 1,45 is voor ons geen strikte voorwaarde, maar kan desgewenst in een latere fase 
worden bijgesteld en wellicht lucht bieden in de uitgaven in het sociaal maatschappelijk veld. 
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Tot slot 
D66 kijkt terug op een goed eerste jaar van ons College, afgesloten met een Kadernota welke ons en 
onze stad perspectief biedt voor de jaren 2012 tot en met 2015. D66 zal zich met u inspannen om 
Den Helder de toekomst te geven die wij met u wensen. Niet zonder zorgen, maar uitgaande van de 
vele krachten van onze gemeente: natuur, cultuur, kennis, ondernemerschap, tolerantie, zorg voor 
de zwakkeren. Maar ook een haven, Willemsoord en een deugdelijk Stadshart geeft Den Helder ruim 
voldoende munitie om moeilijke tijden te kunnen doorstaan. 

Den Helder, 4 juli 2011 

Namens de fractie van D66, 
Lolke Kuipers 
fractievoorzitter 
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PvdA. Kaderno ta 2 0 1 2 . 

Geen sociaal/culturele kaalslag door Prestige Projecten. 

A. Kortingen op subsidies. 

In de Kadernota 2012-2015 worden de sociaal/culturele instellingen onevenredig hard 

getroffen, ook vergeleken met ons omringende gemeenten. Met het streven naar efficiëncy 

en samenwerking/ afstemming zijn we het eens. 

Het College bekent kleur in de tekst op blz.17 over kunstbeoefening en kunstbeleving. Kunst 

en kunstbeleving worden afgedaan als hobby. De bijdrage aan het beschavingsniveau / de 

sociale beleving ( i n een orkest b.v.) en de verrijking van onze samenleving tellen voor dit 

College kennelijk niet. 

Voorts zal het helpen van mensen met een beperking om mee te kunnen doen in de 

samenleving, eerder toe- dan afnemen. De instellingen die zich daarmee bezig houden 

moeten dus niet afgebroken worden zoals het College voorstelt. En de mening van het 

College dat ondernemend DH die taak op zich zal nemen, is een beetje naïef ( hooguit iets 

dat in de kinderschoenen staat waar voorlopig niet veel van verwacht kan worden). 

De directe aanleiding voor de bezuinigingen ontbreekt . Wel komen er gedecentraliseerde 

taken met efficiencykortingen op ons af. Daar moeten we klaar voor zijn. Dus wèl 

bezuinigen, maar niet zo grof en wellicht gefaseerd. Voorts moeten de instellingen die zich 

daarmee bezig houden moeten dus niet afgebroken worden.Gedetaillerd: 

1. Het te bezuinigen bedrag. Vanaf het begin heeft de coalitie en het college een verkeerde 

keus gemaakt {zie antwoord College op onze schriftelijke vraag nr 1). Er is geen 10% 

bezuiniging op het Gemeentefonds (GF) die ons € 6 miljoen gekost zou hebben, te 

verdelen in 3x € 2 miljoen, maar: 

*max. 4 % korting op het GF in 2015; 

*extra inkomsten GF via het accres; 

* AWBZ -taak begeleiding en Jeugdzorg die vanaf 2014 met korting naar ons komen; 

* de taken vanuit de wet Werken naar Vermogen komen, met korting, wellicht pas vanaf 

2013 en zijn aanzienlijk . 

2. De keus van de coalit ie/ het College. Er komen dus taken en lasten op ons af en 

bovendien hebben we vanaf 2010 te maken met een sterk stijging van de WWB- uitgaven en 

de schuldhulpverlening . Dat laatste heeft echter geen relatie met de bezuinigingen (zie 

antwoord op onze schriftelijke vraag 2). Wèl heeft het College een ambitieus 

investeringsprogramma, met twee kostbare prestige projecten: een veel te duur nieuw 

stadhuis en de verplaatsing van de schouwburg. De WD-fract ie stelde in de 

commissievergadering van 29 juni onomwonden vast dat de gemeente de broekriem aan 

moet halen vanwege de ambities van het College. Dus de grove bezuinigingen op de subsidies 

komen helemaal niet door Rijksbeleid, maar door de Prestige Projecten. Financieel rammelen 



die: al meer dan een jaar vragen wij om een sluitende begroting van het schouwburgproject 

en het stadhuisverhaal wisselt voortdurend, maar is steeds te duur. 

3. Minder bezuiniging op subsidies. De riskante en financieel niet- onderbouwde Prestige 

Projecten rechtvaardigen de aanslag op de sociaal/ culturele samenleving van Den Helder 

niet. Juist die instellingen zijn belangrijk voor een vitale stad ( zie rapport Deetman/ 

Mans).Daarom komen wi j met een amendement voor een flink aantal instellingen in de 

sociaal/culturele sector om de bezuinigingen te vervangen door een bezuiniging van 5% voor 

2012 met een optie voor 2013 om dat te herhalen als daar aanleiding voor is. Onze 

bezuiniging is (afgerond) € 1 miljoen, die van het College € 1,5 miljoen. Verschil € 0,5 

miljoen (amendement 1). 

B. Stadsvernieuwing. 
De stadsvernieuwing moet vanwege de recessie, de afwezigheid van 

projectontwikkelaars, het wegvallen van de provinciale subsidie en de krimp aangepast 

worden. Het geringe geld moet effectief worden besteed: een sober nieuw stadhuis op 

het stationsplein met behoud van het Postkantoor voor structureel € 1,6 miljoen, geen 

verandering van de wegen voor het station en het busstation en geen sloop van het 

postkantoor (dat bespaart € 7 miljoen en dat kan gebruikt worden voor het 

Assorgiaplein), geen verplaatsing van de schouwburg maar renovatie. Met het 

vrijvallende geld kunnen alle gaten in de stad gevuld worden en de Beatrïxstraat worden 

gereconstrueerd. Het UP is dan vrijwel klaar. 

Het aankoopfonds { WVG-bestemmingsreserve, nog € 4 miljoen), moet zolang nog intact 

blijven voor strategische aankopen ( amendement 2). 

C. Nullijn personele kosten instellingen. 
Een instelling met personele kosten moet er zeker van zijn dat de huisvestingskosten 

{ aanpassing aan inflatie) en de salarissen (aanpassingen volgens de CAO) in de toekomst 

betaald kunnen worden uit de subsidie van de gemeente. Men moet er zeker van kunnen 

zijn dat de levering van producten en/of diensten niet door hogere prijzen en 

loonkosten in gevaar komt doordat de subsidies tekort schieten.Voor de hogere kosten 

van de activiteiten kan mede gezocht worden naar sponsors. Voor dit jaar komen al met 

een amendement voor de GGD (amendement 3). 

D. Helderse vallei. 
De gemeente dient de overeenkomst na te komen t.a.v. de € 55.000 extra subsidie aan 

de Helderse Vallei. Het is het eerste jaar van de HV, het is fantastisch gegaan en dat mag 

niet afgestraft worden door het niet nakomen van de overeenkomst. Uiteraard moet het 

duidelijk zijn dat de gemeente niet in staat is nog meer structureel extra bij te dragen, 

behalve inflatie stijging en CAO-afspraken . Voor verdere ontplooiing zal door de HV 

financiering gezocht moeten worden. ( amendement 4, wellicht aansluiting bij een 

andere fractie). 



E. Geldkompas. 
De digitale voorziening Geldkompas heeft elders de mogelijkheden voor de minima om 

de weg te vinden in alle mogelijkheden om het bestaan te verlichten, ruimschoots 

bewezen. Enschede, Leeuwarden, enzovoorts. De raadscommissie Maatschappelijke 

Ontwikkelingen heeft zich hier in grote meerderheid positief over uit gesproken. Het 

vergt een eenmalige investering en jaarlijks een zeer bescheiden bedrag voor het 

actualiseren. Het zeif ontwikkelen van zo'n voorziening kost volgens onze informatie 

minstens evenveel, maar dan wel met alle kinderziektes van een zelf ontwikkeld 

programma. (amendement 5). 

F. Leerlingenvervoer. 
De vergoeding voor het transport van leerlingen wijzigt volgens het College van 2 naar 6 

km. afstand tussen woonadres en school. Dat betekent voor een deel van Julianadorp dat 

er geen vergoeding meer is, terwij l de optie zoals in de stad om zelf te brengen per fiets 

of te voet geen optie is. Bovendien creëer je een tweedeling in de stad: de ene helft 

komt wel in aanmerking voor tegemoetkoming, de andere helft niet. Openbaar vervoer is 

niet altijd mogelijk en een eigen auto is er niet alti jd. Wijziging naar 4 km. heft dit 

probleem op. { amendement 6). 

Zoekrichting om het verschil te dekken. Hoewel de Kadernota slechts de denkrichting voor de 

begroting 2012 vaststelt, geven wij ter dekking van de genoemde € 0,5 miljoen en de 

andere amendementen met geringere financiële gevolgen, de volgende zoekrichtingen aan: 

* de feitelijke bezuinigingsnoodzaak aanpassen aan de realiteit. Nu is het nog zo dat de 

coalitie als een tanker met een vastgeroest roer doorgaat op de foute koers van 10% korting 

op het Gemeentefonds. 

* verlaging van de investeringsruimte voor het nieuwe stadhuis van € 2,1 miljoen naar € 1,6 

miljoen; 

*de stelpost (€ 2 miljoen, indien bezuinigingen niet gehaald worden) aanspreken. 
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Algemene beschouwing op de kadernota 2012. 

Inleiding: 
De crisis die we nu beleven, zal -zo las ik in een artikel - "een kentering teweeg 
brengen van opvattingen over o.a. ordeningen van organisaties, 
overheidsstructuren en subsidieregelingen". Want zo stelt men: "We kunnen het 
ons allemaal niet meer veroorloven. We noemen het bezuinigen, maar het gaat 
tegelijk om fundamentele verschuivingen in het denken over de organisatie van 
de stad en organisaties in de stad. 
Zelf doen, anders doen, verwachtingen bijstellen ten aanzien van groei zal de 
boventoon gaan voeren om het beheren makkelijker, het controleren 
minder/kleiner te maken en dat alles op een veel kleinere schaal" 

Maar, zo stelt men ook "er ontstaan broedplekken, men is mondiger, ziet meer 
mogelijkheden. De stad wordt een open netwerk van spontane initiatieven. 
Herstructureringen (herordeningen) worden een zoektocht naar de echte 
behoefte van de stad. Het lot van de stad zal worden bepaald door een 
krachtenspel van nieuwe collectieven waarop aansluiting gevonden moet 
worden. Regie voeren zal dringend noodzakelijk zijn, verbinden en hier en daar 
faciliteren. 

Ook onze stad ontkomt niet aan dit geschetste plaatje. De kadernota laat dit 
duidelijk zien. 
Financiële ingrepen die nodig zijn dwingen ons na te denken over volgende 
stappen en kennis, gerelateerd aan effectieve uitvoering van beleidsmaatregelen 
- maar ook mbt de effecten hiervan op de burgers - moeten voorop staan. Het 
verschijnsel "Krimp" is een gegeven wat mee gaat spelen en waarop 
geanticipeerd moet worden. 
Ook bij ons zorgt de economische crisis dat er nieuwe initiatieven ontstaan, 
nieuwe samenwerkingsverbanden. De gemeente moet deze ontwikkelingen 
zien, hierop regie voeren en hieraan ruimte geven. 

De voorgestelde bezuinigingsmaatregelen zijn nodig om ambities te realiseren, 
bezuinigingen van Rijk, Provincie en Defensie op te vangen, maar ook de 
tegenvallers in het bestaande beleid. De hoofdlijnen hiervoor zijn al door de 
Raad vastgesteld en er wordt nu door het College een aanzet tot uitvoering 



voorgelegd. Een aanvang is reeds gemaakt met de posten personeel, leveranties 
en leveringen. 
Wij willen hier en daar accenten verleggen en richtingen aangeven voor de 
komende begroting. 
De bezuiniging op diensten zoals het leerlingenvervoer geeft voor specifieke 
leerlingen problemen. Het gaat hier om een klein aantal leerlingen. Wij zouden 
dit willen onderbrengen bij de WMO zodat maatwerk geregeld kan worden. 
Wat is uw mening in deze. 

De besluitvorming over de bezuinigingen in het sociale domein liggen 
genuanceerder. De gevolgen van keuzen zijn niet direct inzichtelijk, soms niet 
wenselijk en bedragen nog niet allemaal bekend. Bovendien treft het de burger 
direct en in enkele gevallen zelfs meerdere keren. 

Subsidies en verstrekkingen: 
De gemeente heeft in het verleden de belangrijkste plaats aan gesubsidieerde 
aanbieders toebedeeld. Nu het einde in zicht komt en de subsidiestromen en 
verstrekkingen tegen het licht zijn gehouden zal het budget voor inhuur van 
lokale gesubsidieerde professionals de komende jaren flink gaan afnemen en 
meer ruimte moeten gaan geven aan de kracht van de burgers. Dat laatste past in 
de visie van het CDA: gespreide verantwoordelijkheid. 
Van gemeentezijde vraagt dit een duidelijke sturing aan de inzet van 
welzijnsorganisaties die gebaseerd moet zijn op een visie en op heldere 
probleemanalyses om prioriteiten te stellen. 
Dit had ook de insteek vanuit het coalitieprogramma geweest moeten zijn: 
samen met werkgroepen tot oplossingen komen voor de vraagstukken. De 
werkgroepen zijn er niet gekomen, maar wel zijn er gesprekken gevoerd. Over 
de resultaten van deze gesprekken zal genuanceerd worden gedacht. In eigen 
vlees snijden doet pijn. Het CDA heeft veel respect voor de organisaties en 
instellingen die meegedacht en meegewerkt hebben om te komen tot een voor de 
cliënten zo gunstig mogelijke bezuinigingsoperatie. De resultaten die zijn 
bereikt, willen wij dus niet teniet doen. 
Wij kunnen met de voorgestelde keuzes grotendeels akkoord gaan vanuit het 
besef dat er nieuwe mogelijkheden voor goede dienstverlening kunnen ontstaan 
als lokale professionals, informele en commerciële aanbieders elkaar beter 
weten te vinden en durven in te zetten, op de belangen van de bewoners. 

Welzijn moet gaan over resultaten en moet daarom de komende tijd 
gemeenschappelijker, professioneler, effectiever en efficiënter: het Welzijn 
nieuwe Stijl. Dit vergt tijd om om te schakelen, maar vergt ook moed. 
Niet bang zijn maar openstaan voor nieuwe kansen, want veel alternatieven 
worden nu niet gewaardeerd of worden over het hoofd gezien! "Angst verwijdt 
de pupil, doch vernauwt de blik". 



Van belang is om ook de spelers zonder contract met de gemeente in het oog te 
krijgen en naar instrumenten te zoeken, waarmee het beste van deze werelden 
verenigd kan worden. Wij willen dat dit alsnog via werkgroepen tot stand 
gaat komen. De gemeente kan hierna via Beleidsgestuurde 
contractfinanciering en maatschappelijk aanbesteden prestatieafspraken 
maken. Wat is uw mening in deze? 

Kindgerichte onderwijs ondersteuning is geen wettelijke taak, maar het CDA 
wil pleiten voor een stapsgewijze afbouw. Datzelfde geldt voor de 
huisvestingssubsidie voor de Kunstbeoefening die gaat vervallen. Winnubst 
heeft aangegeven mogelijkheden te zien te bezuinigen op huisvestingskosten 
door het aankopen van het gebouw. Het blijkt dat eigenaren van gebouwen b.v. 
fondsen mogen werven. Wij vinden dat dit ook voor andere organisaties zou 
moeten worden bekeken. Wat is de mening van het College? 
Voor andere verenigingen waarbij de bezuiniging om grote bedragen gaat 
pleiten wij wederom dit stapsgewijs te doen, zodat zij kansen krijgen andere 
oplossingen te zoeken. Wat is de mening van het College in deze? 

Wijkgericht werken is voor het CDA onlosmakelijk verbonden met de WMO. 
Het buurtcollectief heeft een uitgewerkt plan laten zien, waarin zij met 
verschillende organisaties, maar vooral ook met veel vrijwilligers hieraan 
uitvoering willen geven. Dit past in onze visie. Van belang hierbij is dat zij 
goede ondersteuning krijgen om vrijwilligers te scholen. Wij denken dat dit via 
een goede uitvoering van het vrijwilligersbeleid mogelijk moet zijn. 
Hoe denkt het College hierover? 

Nu er ook een relatie wordt gelegd met de WWB en Werken naar Vermogen 
wordt de functie van bruggenbouwer/verbinder steeds belangrijker. Wij zien 
hierin voor het opbouwwerk een taak weggelegd, die wij niet alleen voor Nieuw 
Den Helder willen handhaven. Wij willen opbouwwerk ook inzetten in de 
andere wijken waaronder de Visbuurt en Tuindorp. Op deze wijze kunnen 
burgers, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund worden via wijkplatforms, 
buurthuizen en wijkcentra. Het wijkgericht werken krijgt op deze wijze de 
impuls die nodig is om de participatie van bewoners te verhogen. In de toekomst 
kan bepaald worden of opbouwwerk en wijkgericht werken in elkaar overgaan. 
Hoe denkt het college hierover? 

Het CDA vindt het verder dat kerkelijke/levensbeschouwelijke organisaties 
onderdeel uit moeten maken van de keten, vanwege hun geweldige inzet bij 
jongerenwerk, ouderenwerk, voedselbank, slachtoffers van huiselijk geweld en 
de kwetsbare mensen in onze stad. Waar reguliere oplossingen niet (meer) 
werken kunnen zij nog veel betekenen en verdienen daarom onze ondersteuning. 
Hoe denkt het college hierover? 



Gerechtigheid: 
Iedereen -ziek of gezond, met of zonder werk- moet genoeg geld moet hebben 
om rond te komen. Pas dan kan iedereen ook meewerken aan een goede 
samenleving. De nieuwe wet "Werken naar Vermogen" is hiertoe een goede 
opzet. De verbinding met de WMO is de uitvoering van onze eerder en 
raadsbrede ondersteunde ingediende motie: creatief omgaan met de 
mogelijkheden en de middelen mbt re-integratie en hierin een koppeling te 
maken met de WMO. 

Mbt de uitvoering van de nieuwe wet willen wij een halfjaarlijkse rapportage. 
Het beleidstuk omtrent de sociale structuurvisie moet op enkele punten 
aangepast worden. Voor mensen die niet op de plank kunnen springen of er 
afgevallen zijn moet een vangnet zijn als onderdeel van deze structuurvisie. Dit 
is ook aangegeven in de Strategische visie: sociale zwakte wordt tegengegaan. 
De Raad moet hierover nog voor de komende begroting formeel de kaders 
aangeven. Wij verwachten een tijdige agendering in de commissie Welzijn. 
Een ander punt is dat er met instellingen afspraken lijken te zijn gemaakt die niet 
eenzijdig opgezegd zouden mogen worden: met name noemen wij hier de 
Helderse Vallei. Zij moet wat het CDA betreft uiterlijk 3 jaar de tijd krijgen om 
een ander werkplan op te stellen. 

Het CDA gaat akkoord met het voorstel om Triade tegemoet te komen. Wij 
willen dit voor uiterlijk drie jaar. Dat geeft ook hen de gelegenheid hun 
voornemen om een nieuw plan van aanpak te maken te realiseren. 

Rentmeesterschap 
Het CDA wil het oog houden op de toekomst. Daarom willen we blijven 
investeren in de Haven, het toerisme, het beheer van de openbare ruimte en de 
leefbaarheid. Dit zal veel vragen van de creativiteit en vooral om lef om zaken 
ter discussie te stellen. De rol als overheid (vooral faciliterend) moet hierin 
helder zijn. Dit vergroot betrokkenheid en er ontstaat draagvlak voor te maken 
keuzes. Discussies en regelmatige afstemming met de raad zien wij 
tegemoet. 

De startnota "Verzelfstandiging van havenbedrijf' biedt aanknopingspunten 
voor die verzelfstandiging. De stapsgewijze uitwerking moet de instemming 
hebben van de havengebruikers en de gemeentelijke havendienst. Dit en de 
unanieme aangenomen motie van het CDA is voor ons de basis om mee door te 
gaan. 

Ook de ontwikkelingen van Willemsoord zullen wij scherp blijven volgen. 
Zeker is dat wij niet door kunnen blijven gaan met het jaarlijks afboeken van 



verliezen. Het CDA zoekt de oplossing in de financiën ook niet in de plannen 
voor enkele woningen. Wij verwijzen naar de ons ingediende motie tijdens de 
behandeling van het visiedocument. Er zal breed onderzocht moeten worden hoe 
de financiële risico's voor de gemeente kunnen worden beperkt en hoe het 
onderhoud geborgd wordt. Wij horen graag de mening van het College in 
deze. 

Toerisme en Recreatie dienen ook als economische motor voor het opvangen 
van krimp. Er zal veel ruimte moeten zijn voor ondernemerschap, initiatief van 
burgers en consumenten, duurzaam beheer en samenwerking. Vooral ons 
landschap, zee, rust, schone lucht, ruimte, cultuur-historie en monumenten 
bieden kansen. 

Mbt de ontwikkelingen in het Stadshart zijn plannen reeds vastgesteld. Het 
programma Stadshart geeft mogelijkheden de uitvoering hiervan nauwgezet te 
blijven volgen. Het CDA betreurt het dat het bestemmingsplan Stadshart niet is 
vastgesteld. Door het onderwerp af te voeren van de agenda afvoeren gaat 
kostbare tijd verloren. 

De controle op de verbonden partijen is en blijft een belangrijk onderwerp, om 
als raad onze taak naar behoren te kunnen doen. 

Ruimtevragende maatregelen: 
Solidariteit: 
Het rijk zal het wettelijk niveau voor de minima mogelijk op 110% gaan leggen. 
Als CDA kunnen we hiermee instemmen om aan de betaalbaarheid voor de 
grotere instroom van nieuwe aanvragen te kunnen blijven voldoen. Met de 
mindere middelen die wij krijgen moeten we voor diegenen die hiervan gebruik 
maken een basis kunnen blijven garanderen. 
Maar het CDA blijft oog houden voor de kwetsbaren in onze samenleving en wil 
een goed vangnet waarbij de bijzondere bijstand niet structureel, maar wel 
beschikbaar is als dit nodig mocht zijn. Cumulatie van maatregelen mag niet 
leiden tot armoede. Voor de begroting moeten ook hiervoor de cijfers bekend 
zijn. Wij zien de agendering voor de commissie tijdig tegemoet. Vooralsnog 
willen wij niet bezuinigen op bijzondere bijstand. 
De gemeente moet de regie nemen om ongesubsidieerde welzijnsactiviteiten 
"Kicks voor niks" die er ontstaan om minima te ontzien onder de aandacht te 
brengen. Maatregelen die de financiële positie van minima verbeteren kunnen 
een goed alternatief bieden bij inkomensverlies. Dit kan mede in samenhang met 
het ontwikkelen van een Geldkompas en in samenhang met het budget voor 
promoting en verbetering website. Wat is de mening van het College in deze? 



Wat betreft de vraag om de voorgestelde prioriteitsvolgorde te hanteren moeten 
wij stellen dat dat moeilijk is, temeer daar wij weten dat er geen middelen voor 
handen zijn en een aantal zaken al lopen. 
Wij zien dit als zich nieuwe mogelijkheden voordoen terug ter bespreking in de 
raad. De aanleg van de Breewijd vinden wij nog steeds van belang voor de 
inwoners van Julianadorp. 

Namens de fractie van het CDA 
Greet Kolhorn-Blijleven 
Fracti e voorzitter. 
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Algemene beschouwingen 

Geacht college, collega's en beschouwende aanwezigen alhier en thuis, 

De SP heeft een kernvisie, genaamd "Heel de mens". Daarin worden 3 kernen beschreven. 
Deze komen in het kort neer op: 
Menselijke waardigheid: 
Een menswaardig bestaan om te beginnen met bestaanszekerheid. De (lokale) overheid creëert 
omstandigheden tot een maximale kans op succes voor haar inwoners. 
Solidariteit: 
Alle mogelijkheden en omstandigheden zijn voor elk individu anders. Het organiseren van solidariteit 
tussen mensen zodat we elkaar helpen waar nodig, voor elkaar zorgen waar nodig, zodat iedereen 
een daadwerkelijke kans krijgt, een eerlijke kans krijgt tot ontplooiing van een gelukkig leven. 
Gelijkwaardigheid: 
Alle mensen zijn gelijkwaardig. De één is nooit meer dan de ander. Een brede tolerantie, een 
afwezigheid van welke vorm van discriminatie en/of achterstelling van groepen mensen en geen 
ongemotiveerde bevoordeling van anderen. 
Deze boodschap is helder voor een ieder. 

Deze waarden vormen samen onze politieke meetlat, waarmee we de politiek benaderen. Wat goed 
is, is goed en wat niet goed is, zullen we trachten te voorkomen of bestrijden. Deze kadernota moet 
aldus bestreden en voorkomen worden. 
We weigeren de sociaal maatschappelijke inrichting van Den Helder te laten bepalen door het spel 
van de vrije maatschappelijke kapitalistische krachten, tot uiting gekomen in dit college. U ziet zelf 
welke afbraak dit tot gevolg heeft. Weg met de economische wetten van het kapitalisme en weg van 
het neoliberalisme. 
Al het papierwerk, waarin op vele manieren wordt beschreven hoe de kernen van de SP getart 
worden, blijven komen. Er blijft vanuit het coliegedocument "Meer met minder" geredeneerd niets heel 
van de solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid. Welke verkooptechniek dit college 
ook gebruikt. 
Eerdere algemene beschouwingen van de SP hebben het lokale beleid beschreven als sprookjes. 
Ondanks de waarschuwende woorden van de SP dat sprookjes niet bestaan, gelooft ook dit college 
van wel. De SP sprak over liever een Smart in plaats van een Ferrari. U ziet en merkt, niets is Smart 
maar nog meer Ferrari. Stenen worden nog steeds niet gegeten, ook al maken sommige sprookjes 
daar gewag van. Waarom is er nog geen duidelijkheid over de vertrek red enen zoals in een 
aangenomen SP-motie is verzocht. Dit college blijft met stenen sjouwen en vergeet het cement. 
Dat dondert om. Dit is toch geen re-integratietraject van incapabele bestuurders? 
Het democratische spectrum van dit college laat te wensen over. Argumenten van de oppositie 
worden alleen omarmd als die geen schade opleveren aan het collegeprogramma. Is Trots niet in het 
pak genaaid rondom het nieuwe stadhuis? Deze opstelling van zwalkend beleid leidt ertoe dat de 
tweedeling in de Helderse samenleving, maar ook in de lokale politieke arena meer en meer duidelijk 
wordt. Er wordt geen brug meer gebouwd. 
De economische potenties, het woon- en leefklimaat en het vestigingsklimaat zijn ogenschijnlijk 
belangrijke zaken. Temeer als het college, telkenmale gesteun door de coalitiepartijen, aangeeft 
daartoe de aangekondigde bezuinigingen door te zetten. Exterieure verfraaiing die de interieure 
verarming verdoezelen. Afleiding van de kern problematiek noemt men dit. Heeft dit college geen 
uitspraak gedaan over het ontzien van bezuinigingen van diverse groepen en instellingen? 
Hier komt niets van terecht en dus is het feitelijk bedrog, ondanks de mooie nieuwe prioriteitsstellingen 
waartoe we gedwongen worden. De steun wordt kleiner en kleiner, al moet de afrekening nog komen. 
Wij staan al bij de kassa en willen graag het bonnetje van dit product. 



De SP hoopt naar aanleiding van de hoorzitting van 22 juni jongstleden waar nog maar een fractie van 
de maatschappelijke instellingen insprak, dat deze gehoord worden. Anders zou het ongehoord zijn. 
Wat wij hoorden, was toch van een andere orde dan wat het college te berde bracht. 
De SP hoeft niet langer door dit college overtuigd te worden van de noodzaak tot bezuinigingen. 
Echter, de SP kan en zal niet akkoord gaan met deze destructieve eenzijdige voorstellen. Deze 
ondermijnen iedere vorm van de menselijke waardigheid. Rechten worden ontnomen en nieuwe 
vormen van knechting nemen hun vormen aan. Dit college vertaalt dit als participatie, meedoen, 
integratie, maar voor velen zijn dit regressieve maatregelen die de tweedeling duidelijker zullen 
profileren. Dit beleid, deze voorstellen moeten gekeerd en gestopt worden. 
De SP stelt zich ten doel juist niet te bezuinigen op onder andere de minima, zorg, onderwijs en 
politie. De SP wil juist daarin investeren. Mocht het college dit willen volgen, dan komt het college al 
snel tot de ontdekking dat deze investeringen juist zullen bijdragen aan de groei en bloei van Den 
Helder. Den Helder, een sociale stad, die zorgt voor haar inwoners, investeert primair in de mens. 
Dat trekt inwoners zodat we secundair de vele prioriteiten kunnen aanpakken en ontwikkelen. 
Want dat we wat moeten is duidelijk, gelet op het verlies van werkgelegenheid. De crisis moet 
betaald worden door hen die het veroorzaakt hebben. Niet door hen die daar geen bijdrage aan 
geleverd hebben, maar die door dit college daarop wel worden afgerekend middels allerlei beschreven 
verslechteringen. Men zou inderdaad kunnen zeggen: Meer met minder staat voor minder perspectief 
met meer bezuinigingen. Solidariteit is dat we met elkaar zeggen: Zij die meer hebben, dragen meer 
bij-
Kortom, de SP wil een open en dus transparant debat dat inwoners inzicht geeft in de maatregelen 
alsmede de gevolgen van dit beleid wat het college voorstelt. 
Het goede nieuws voor dit neoliberale college komt vanuit de recente marktbewegingen. Dat biedt 
mogelijkheden en aanpassingen. Het grote aantal onbezette meters winkelvloeroppervlakte is een 
doorn in het oog van ook de ondernemers. Inwoners noemen het terecht verpaupering en 
onaantrekkelijk. De ondernemers benoemen het als een overcapaciteit en te hoge huur-/pachtprijzen. 
Hoe het ook genoemd wordt, het geeft mogelijkheden en ruimte om de plannen te herzien en met 
alternatieve te komen. College, omarm deze ontwikkeling en stop de heilloze ontwikkelingen die u 
nastreeft. Particuliere ontwikkelingen komen hierdoor meer in beeld en krijgen een reële impact. 
Een Woningstichting die plannen tot bouwen stopt, zou voor het college indicatief moeten zijn. 
Instellingen en burgers die zich laten horen zouden indicatief voor het college moeten zijn. 
Politieke partijen die zich anderzijds laten horen zouden indicatief moeten zijn. 
De SP zal al datgene doen om dit beleid te keren middels amendementen en moties. 
De SP zal en kan niet akkoord gaan met het verslechteren van de positie van mensen die het meest 
nodig hebben maar het minst krijgen. Dat is teveel schoppen tegen onze visie waarin solidariteit, 
menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid de boventoon voeren. 

Graag willen wij als SP een eerste steenlegging doen. Niet de steen om uw ambitie te steunen, maar 
om de steen als symbool te gebruiken voor mensen die uitkeringsafhankelijk zijn, de gesubsidieerde 
instellingen te laten zien dat ze vastzitten en geen speelruimte hebben. Deze steen zorgt ervoor dat 
de mensen niet meer uit huis komen, zodat er nog meer bezuinigd kan worden op sociaal 
maatschappelijk vlak. 
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Boerenverdriet 
Eens zei een collega van ons gebruik nu eens je boerenverstand. Dat valt niet mee om ambtelijke 
stukken en begrotingen te lezen met het verstand van een boer. Deze zijn niet in Jip en Janneke taal 
geschreven nog de vraag is of zij wel boerenkinderen waren. 
Bij de bevolking is vaak de roep om vernieuwing van de raad, vers bloed en een vers college. Dat 
komt het ambtelijk apparaat erg goed uit. In hun archieven zitten nog wat oude voorstellen en 
worden als kakelvers aan de raad en college aangeboden onderbouwd met nota's die de continuïteit 
van bestuur zouden moeten waarborgen. We hebben het gevoel steeds over een dood vogeltje te 
rijden. 

Zon in het rood, water in de sloot, kortom crisis, daar komt een guru aan Deetman en Mans, zoals 
elke nieuwe raad zijn dikbetaalde guru's krijgt aangeboden als Professor Tops, Riek Bakker met een 
gevolg van Kritische Vrienden, die ook op rij dit zelfde soort kadernota's het licht hebben doen zien. 
Een boer zet zijn weidemolentjes bij en denkt pompen of verzuipen. 

Een kadernota is het spoorboekje van het zittende college, dat in november nogmaals bekrachtigd 
word als de begroting van 2012. Kan het dan niet? We maken nu de afspraken, afspraak =afspraak, 
zo ook op de Paasveetentoonstelling in Schagen. 

De raad heeft budgetrecht, kan het college machtigen een greep uit de kas te doen. Dat moet 
gefundeerd, onderbouwd en gespecificeerd te gebeuren. Kortom een collegevoorstel. 
Dat missen wij in deze kadernota, in feite word een blanco cheque gevraagd. De kaders zijn te vaag 
te iel en een boer zou daar niet intrappen. 
Voorbeeld:blz. 5.5 Vrijval van reserves op basis van de nota reserves en voorziening 2011. Een 
vrijval is ongebruikt budget, niet uitgevoerd beleid. Die nota regelt dat het terug vloeit in de 
algemene reserve, Deze is maatgevend voor het weerstandsvermogen om tegenvallers op te vangen. 
Zelfs met boerenverstand te begrijpen. 
5.1 stelt de reserve WMO (dus ongebruikt) wordt toegevoegd aan de algemene reserve 
(correct) Dan komt het: Hierna zal het bedrag worden ingezet ten behoeve van zowel de 
WMO als dekking ten opzichte van tegenvallers in de WWB, minimabeleid en 
schuldhulpverlening. Waar staat de specificatie, welk deel van deze waslijst word 
daarvoor geoormerkt? Of is dit een potje in strijd met de nota reserves en voorzieningen 
om juist geen potjesvorming te krijgen, zeker van continu schaars geld constant 
ongebruikt vast te zetten. We zijn van mening om geld dat over is terug te laten vloeien 
naar de Algemene reserve en daar gefundeerd middelen uit te halen. 
5.2 De reserve Jongeren informatie website (159.000)inzetten voor verbeteren promotie en 
dienstverlening door het aanpassen van de website. Dit is vrijgevallen, dus ongebruikt, 

kan wat ons betreft naar de AR en op afroep gebruikt worden voor onderbouwde 
voorstellen van college of raad. 

5.3 Is correct dat bedrag kan besteed worden om een gefundeerd college-/raadsvoorstel te 
dekken.(2,300.000) 
5.4 De vrije ruimte in de reserves Multicultureel centrum, herinrichting Lange vliet 
ontsluiting Riepel, Bestuurlijk arrangement, nieuwbouw Ambachtsweg bodemsanering 
Nijverheids weg, en bovenwijkse voorzieningen. 

Inzetten om het weerstandsvermogen op het gewenste niveau van 1.25 brengen (afspraak 
per motie) maar inzetten voor ruimtevragende maatregelen is vaag. 
We kunnen nog veel van deze voorbeelden aanhalen. Het rammelt aan alle kanten en zien het meer 
als een algemene beschouwing van het college. Waarbij wij opmerken dat onze voorgaande 



algemene beschouwingen nog geldig zijn met terugwerkende kracht. 

In de negen jaar dat de Stadspartij in de Raad zit hebben we allerlei opvolgende colleges gewezen 
op de noodzaak om te bezuinigen. Zelfs voor de crisis. We wilden een gezond financieel beleid. 
Het is de hardwerkende burgerij een doorn in het oog, steeds weer miljoenen gereserveerd of 
uitgegeven te worden aan projecten en instellingen, die keer op keer in de problemen komen. 
Het is al jaren bekend dat de tarieven van overheden de grootste inflatoire factoren zijn en deze 
vaak uit de pas lopen met de commerciële tariefsverhogingen. 

Dat was voor ons ook de motivatie om op het steeds uitdijende ambtelijk apparaat te bezuinigen. 
In een krimpstad is dit niet te verkopen, Als we krimpen moet alles krimpen, zegt ons 
boerenverstand. De crisis is een domino effect. De gemeenten zitten in die keten en er onder zitten 
de burgers. Daar heb je verantwoordelijkheid voor. Zij moeten ook de lokale lasten opbrengen, zij 
vragen ook de voorzieningen. Het is meer dan redelijk met hen rekening te houden, hun mening, 
verlangens en verwachtingen. Juist om te voorkomen dat de spiraal van krimp zich doorzet en zij de 
stad verlaten. 

Meerdere malen zijn er kaasschaaf bezuinigingen aangekondigd en kerntakendiscussies gehouden 
om tot reële bezuinigingen te komen, Steeds zijn die afgeblazen door pressie en slappe electorale 
knieën. Bezuinigen, ombuigingen zijn geen populaire maatregelen. Dit college heeft de moed om 
hier mee te beginnen. Maar verkeerde zuinigheid is vaak nog erger dan de kwaal. Het is de kunst 
om een krimpstad, als stad te laten functioneren. Wat is noodzaak en wat is bijzaak. Wat is 
noodzaak, wat is luxe. Dat is de vraag in een krimpstad. 
We zien dat bouwprojecten worden afgeblazen. Niet alleen uit financiële redenen, gewoon om dat 
er geen markt is, zeg de mensen er niet voor zijn. Er wordt door bestuurskundigen gesteld om in 
krimpgemeenten een bouwstop af te kondigen. Komt neer op doen met wat je hebt. Het bijstellen 
van ambities. Daar is ook moed voor nodig. 

We zien ook dat de marktwaarde van Helders onroerend goed met 30% is gedaald. Deels door de 
crisis, deels door het imago die deze stad heeft gegenereerd naar buiten toe. Met dank aan de 
voorgaande colleges en collegepartijen. De stad is minder aantrekkelijk geworden voor 
investeerders van buiten. De redenen zijn het achterstallig onderhoud van de gehele stad en de het 
geringe veiligheidsgevoel. We pleiten ook voor het op peil houden, zelfs ophogen van het beheer 
van openbare ruimte. We zouden de handhaving wat strakker willen zien door toepassing van het 
zero tolerance beleid. Daar zijn ombuigingen voor nodig, zowel politiek als financieel. 
Het bezigen van de Cruijffiaanse stelling zou daarmede de WOZ waarden ook moeten dalen, 
waarbij de burger in tijden van crisis ook financiële lucht krijgen. We zouden dan het college willen 
opdragen om een waardepeiling op WOZ waarden te laten verrichten. We zijn van mening de WVG 
vrijval in de algemene reserve op te nemen en te gebruiken als buffer voor tegenvallers in het 
gemeentelijk onroerend goed. 

Het politiek marktbeleid van dit college is een gedrocht aan het worden, het feitelijk verkrachten 
van de marktwerking. We zien het op Willemsoord. De appels en peren worden door elkaar gehaald 
en knollen worden voor citroenen verkocht. Er wordt gebroddeld op onroerend goed gebied, We 
willen niet zover gaan dat we de ambtenaren betichten van incompetentie op die gebied. Alles is te 
leren en de praktijk is een harde en dure leerschool. We willen wel voorkomen dat de Helderse 
burger het lesgeld betaalt voor slechte leerlingen. 

Uit waarneming is gebleken dat veel gesubsidieerde instellingen, in de problemen komen met de 
kosten van huisvesting. Ze zijn afhankelijk van de Gemeente. Op dit moment hanteert deze de 
marktconforme huur. Marktconforme huren zijn voor marktpartijen, die commercieel zijn en een 



businessplan hebben. 
Bij ideële instellingen subsidieert de gemeente bij. Het vestzak-broekzaksysteem, iets wat in Zuid 
Italië toegepast word. Als deze subsidie nu wegvalt, staat deze instelling op straat. We zouden 
graag zien dat de gemeente kostendekkende huren zou bedingen aan deze instellingen. Gelijk als 
rioolrechten en andere diensten die de gemeente verleent op kostendekkende basis. 
De marktconforme huren kunnen alleen toegepast worden voor commerciële instellingen en 
bedrijven. Daarbij willen we wel dat deze contracten en prijzen realistisch en geactualiseerd zijn. 
Hier zijn middelen als GOAD plan voor beschikbaar. Hiermee kan per straat en huisnummer de 
actuele marktwaarde vastgesteld worden. 

We zouden dit ook ingevoerd willen zien op Willemsoord, een deling in het gebied waarbij de 
zuidzijde kostendekkende huren betaalt aan de Gemeente en de marktpartijen marktconforme 
huren 

aan Willemsoord BV. We willen een ontvlechting, appels bij appels, peren bij peren, zoals de 
fruitteler doet. Een zakelijk instelling, zonder politieke emoties als sociaal cement. 
Het is zo gegroeid zegt een van de insprekers uit subsidieland. De doelstellingen worden 
eigenhandig uitgebreid, zelfs zo dat overlap ontstaat met andere bewoners van subsidieland. 
Waarbij de rekening bij de gemeente word gelegd. Het is dus een taak van de raad, uit de onlogica 
de logica te destilleren en dat doe je met boerenverstand. 

Weer een inspreker zegt we zijn de spin in het web, we doen aan stadspromotie. Is daar geen 
specifieke instelling mee bezig?. De doelstellingen breiden uit, de overlap, de dubbelingen het in 
standhouden van overheadkosten. Subsidiëren werkt verslavend en verslappend. Het stoppen er 
mee 
geeft afkickverschijnselen, doorbijten, is uiteindelijk beter voor je. 
We willen graag regiegemeente zijn. Het betekent op afstand zetten van diensten en aan de markt 
overlaten. Deze organisaties hebben ook overhead, bouwt de gemeente haar overhead af? 
Daarbij verschijnen de geprivatiseerde diensten. Soms de overhead van uit het ambtelijk apparaat 
overgenomen met de boedel. Instellingen als Zeestad, Willemsoord en de Schouwburg. Half 
geprivatiseerd, als lekke ballen in een zandbak, vestzak-broekzakconstructies, gesubsidieerde 
grondtransacties en weinig concrete resultaten. 
Is de gemeente niet een regisseur, die zijn eigen acteurs creëert? Dit kan nooit een mooie 
voorstelling worden en lopen de toeschouwers weg. 
We vinden de kaders te vaag, te veel open einden en kunnen zonder reële invullingen en kaders niet 
akkoord gaan met het onderliggende besluit. 

Of zoals de boer zegt:" kom ik van de markt, met een zak, in die zak zit geen eens een kat, 

voel je je toch echt in je zak gesch " 
De rest mag het college invullen 



Christenunie 



Den Helder, 4 juli 2011 

Voorafgaande aan het opschrijven van de algemene beschouwingen bij deze kadernota, heb ik wat 

terug gelezen in de beschouwingen van voor gaande jaren. Enerzijds is dat verhelderend, anderzijds 

is er de trieste constatering dat we voortdurend een signaal afgeven om vooral een sociaal beleid te 

voeren, juist in tijden van crisis. Tot op heden hebben we ook moeten constateren dat dit signaal niet 

opgepakt is. 

Eigenlijk is dat ook wel logisch, want een regering die één van de grootste veroorzakers van de 

economische crisis eert met een hoge onderscheiding en de individuele burger het gelag laat betalen 

van al het gegraai en onverantwoorde beheer van onze middelen door banken en (beleggings-) 

instituten, is goed de weg kwijt. 

Het is echter wel voorbeeldgedrag en de effecten hiervan zien we dan ook lokaal op ons afkomen 

met de voorgestelde kaders voor de komende begroting. 

Christelijke politiek bestaat niet, wel christenen in de politiek. Die christenen kunnen zeker niet 

claimen dat ze alleen staan voor sociaal beleid, ook andere, in dit geval meest oppositiepartijen 

willen een veel socialer beleid voeren dan in de kadernota voorgesteld wordt . Christenen hebben 

wel een duidelijk uitgangspunt en zijn voortdurend aan te spreken op hun gedrag en keuzes in relatie 

tot hun onveranderlijke uitgangspunten. Ds. Plantinga legt in "Rechtzetten" (een bundeling 

toespraken van de Residentie Pauzediensten) uit dat uit het Bijbelboek Amos blijkt dat "God het 

afkeurt dat gezagsdragers zichzelf verrijken, terwi j l een deel van het volk in grote armoede leeft. God 

neemt het vooraanstaanden van het volk kwalijk dat het hen niets doet dat er geleden wordt in het 

land, dat zij zorgeloos zijn en dat daardoor het volk langzaam maar zeker de vernieling in wordt 

geholpen. God roept in Amos de gezagsdragers tot verantwoording." 

Voorbeelden van het huidige " l i jden" van de bevolking zijn er velen; we hoeven maar te denken aan 

het verdwijnen van de PGB, de extra bijdragen op de AWBZ, verhogingen van 

ziektekostenverzekeringen, energiekosten enz. Daar komen dan de lokale lastenverzwaringen nog 

bij. Want bezuinigingen binnen de sociale sector betekenen onverkort een lastenverzwaring voor de 

burger. 

De zorgeloosheid van de vooraanstaanden blijkt landelijk uit het gemak waarmee men weer overgaat 

to t het uitdelen van bonussen en bijv. de enorme salarissen die managers in de zorg en andere non

profit organisaties ontvangen. Uit deze kadernota blijkt dit vooral uit het enorme ambitie niveau dat 

koste wat kost gehaald moet worden. De opmerking van de W D was dan ook tekenend: deze 

bezuinigingen dienen alleen de ambities van college en coalitie. 

Voor ons staat vast dat als er sprake moet zijn van een balans tussen ambities en bezuinigingen, dit 

alleen kan als ook de grote projecten onderdeel uitmaken van de bezuinigingen. Het college geeft 



uitgangspunten uit het coalitieprogramma met groot gemak op, maar het ambitieniveau blijft 

gehandhaafd. 

Hoewel de aard en de omvang van de komende bezuinigingen nog niet bekend zijn, kunnen we ons 

vinden in onderzoek naar mogelijke bezuinigingen binnen alle programma's en die kunnen dan 

vooral gevonden worden in efficiency. Onderzoek naar overlap van verschillende organisaties is 

prima en moet zeker gebeuren, maar we willen niet dat verenigingen en organisaties gewoon 

verdwijnen door de enorme bezuinigingsdrift. Het gaat binnen de sociale en maatschappelijke sector 

niet om het totaal aan bezuinigingen (€2 mio) maar om hoe hard dat aankomt. 

Binnen die sector is voor ons bespreekbaar het opgeven van de cultuurmakelaar en kunstadviseur, 

de logopedische screening en een herziening van het schoolzwemmen. Ook emancipatie kan 

efficiënter worden georganiseerd, naar ons idee. 

Het verdwijnen van ouderenwerk, sociaal-cultureelwerk en kunstbeoefening en bevordering 

kunstbeleving zijn voor ons in elk geval niet bespreekbaar. Ook de gemaakte afspraken met bijv. de 

Helderse vallei dienen onverkort nagekomen te worden. 

We vinden daarnaast dat ook binnen de stedelijke vernieuwing ruimte gezocht moet worden om te 

bezuinigen en zullen met voorstellen komen om de eventuele bouw van een nieuw stadhuis in elk 

geval met 3 jaar uit te stellen { + € 1, 5 mio), vrijval van de reserve stadhuis vanwege de DBFMO-

constructie ( + €2,4 mio), geen structurele bijdrage aan Willemsoord (+€ 550.000 structureel) en 

geen aankoop van de schouwburg als bijdrage in de verplaatsing (+ € 900.000). Dit levert een 

incidentele ruimte op van €3,3 mio en een structurele ruimte van ruim €1 mio op. 

Als dit college/coalitie niet de noodzaak ziet van het bijstellen van het ambitieniveau dan kunnen we 

geen goedkeuring hechten aan bezuiniging op welk programma binnen de "zachte" sector dan ook. 

In dezelfde publicatie "Rechtzetten" riep drs. Deetman (vml. Minister van Onderwijs) op om niet te 

zwijgen in situaties waarvan we vinden dat die onaanvaardbaar zijn omdat er in Bijbelse zin sprake is 

van onrecht maar moeten proberen er wat aan te doen. Dat hebben we vertaald door toch maar 

deze algemene beschouwingen in te dienen in plaats van het zwijgen er toe te doen. 

Voor de Christenunie is het duidelijk wat de Heer van ons verlangt, ook of misschien wel juist in de 

politiek, nl.: niets anders dan recht te doen, trouw te blijven en je weg met God te gaan. 



GroenLinks 

] 



Algemene beschouwingen fractie GroenLinks bij de kadernota 2012 

Dit zijn algemene beschouwingen met een zwarte rand. 
Vandaag staat niet alleen maar een kadernota ter discussie maar wat ons betreft vooral de 
sociale en culturele beschaving in onze stad. Want dit is de kadernota van de sociale kaalslag. 
Hiermee wordt een definitieve trendbreuk ingezet van het loslaten van de solidariteit met de 
meest kwetsbaren in de samenleving en het culturele leven in Den Helder. 

Dit college geeft er blijk van weinig boodschap te hebben aan moreel besef. Een sociale visie 
ontbreekt geheel. En je lijkt het ze eigenlijk ook nauwelijks te kunnen verwijten. Want waar 
elke visie ontbreekt, waar spraken is van een tunnelvisie - of is het onmacht- kun je dit ook 
niet verwachten. Alleen het eigen politieke overleven vormt nog de drijfveer van dit college. 
De kadernota toont dan ook een ontstellend gebrek aan inhoud en visie. Het komt over als een 
plichtmatig stuk zonder enig elan. Alleen versleten slogans over de strategische visie komen 
er in terug. Maar nergens waagt men zich nog aan een concreet idee over de wijze waarop 
men deze kan gaan realiseren. Gesproken wordt alleen nog over toetsen en bijstellen. We zien 
hier een college dat zich als een drenkeling vastklampt aan de cijfertjes en krampachtig in 
stand gehouden stokpaardjes. Het beetje creativiteit dat nog aanwezig is wordt besteed aan het 
goochelen en wel altijd de zelfde kant op, schuiven met geld. Dat dit ten koste gaat van het 
sociale cement van de stad is voor het college totaal geen probleem. Het lijkt wel of het 
college denkt te regeren over een stad waarvan zij, als uiteraard geheel zelfredzame burgers, 
de enige inwoners zijn. Dolend in een spookstad gevuld met de door hen gedroomde 
prestigeobjecten. 

Het college is gespeend van elke ambitie om enige maatschappelijke sturing te geven. Waar 
men in coalitiekringen graag spreekt over terugtredende overheid, regiegemeente en eigen 
verantwoordelijkheid, bedoelt men feitelijk "het over de schutting gooien van taken en 
verantwoordelijkheden" en "het aan hun lot overlaten van verenigingen, gehandicapten, 
minima en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt". Een eigen Helderse re-
integratiebedrijf is al de nek omgedraaid. Dat belooft wat als dit college straks met de nieuwe 
Wet werken naar vermogen de zorg krijgt voor arbeidsgehandicapten en Wajongers. 
Maar ook waar het gaat om de eigen stokpaardjes als stadshart en Willemsoord toont het 
college haar bestuurlijk onvermogen. Ook hierbij verschuilt het zich achter dure constructies 
als Zeestad, Willemsoord bv. en nog erger achter rookgordijnen die het werkelijke reilen en 
zeilen van deze constructies aan het zicht van de volksvertegenwoordiging onttrekken. Wij 
refereren nog maar een keer aan de 5, 6 miljoen voor Willemsoord. 
Maar van ons wordt dan wel om vertrouwen gevraagd als de WMO reserve naar de algemene 
reserve wordt overgeheveld. Gezien het handelen van het college hebben wij dat vertrouwen 
absoluut niet! 

Waar het college zegt te hebben verstaan dat er bij de welzijnsinstellingen begrip is voor de 
voorgestelde bezuinigingen blijkt dit in werkelijkheid toch genuanceerder te liggen. 
De organisaties hebben grote zorgen en sommigen worden in hun bestaan bedreigd of voelen 
zich bedrogen door een onbetrouwbaar stadsbestuur. 
Ons gevoel van onbehagen bij het geheimzinnige gedoe rond de bezuinigingsdiscussie was 
wel degelijk terecht. 



Waar in veel gemeenten nog wordt geprobeerd om voor de kwetsbare burgers te redden wat 
er te redden valt wordt de door het kabinet Rutte ingezette aanval op de sociale 
verworvenheden in Den Helder niet alleen één op één, maar zelfs met extra ijver 
doorberekend aan de bevolking. Want hoe er ook moet worden bezuinigd: de plannen van 
stadshart en Willemsoord staan als een heilige koe boven elke discussie. 
Moet er 5,6 miljoen extra in de bodemloze put van Willemsoord? Geen probleem! 
Nu ook Zeestad beseft dat b.v. de ideeën voor de kop van de Beatrixstraat in de huidige 
economische tijd onder druk staan, is deze coalitie nog niet bereid om het UP onder de loep te 
nemen! 
Ze halen het wel weg bij het Verenigingsleven, Cultuur en Welzijn! 

Het coalitieakkoord spreekt over "meer met minder" en met een variatie hierop spreekt de 
kadernota van "balans tussen ambities en bezuinigingen". Het minder is ons inmiddels zeer 
duidelijk: sociale kaalslag, 
We constateren dat dit minder voornamelijk ten dienste staat van het dekken van de tekorten 
die dreigen als gevolg van te ambitieuze stadshartplannen en Willemsoord. 
Kortom niemand wordt er beter van. Niet de stadsvernieuwing, waar het college het onderste 
uit de kan wil, maar het lid op de neus zal krijgen. En al helemaal niet de samenleving die 
naast fysieke onleefbaarheid in delen van de stad nu ook te kampen krijgt met een sociaal 
onleefbare stad. 
Want het trieste is dat de rekening uiteindelijk natuurlijk niet ligt bij het college maar bij de 
bevolking. 

Wij kijken met toenemende bezorgdheid naar het functioneren van de raad. Bij gebrek aan 
visie en argumenten wordt door de coalitie nog slechts geregeerd op basis van de pure macht 
van het getal. De angst voor het open debat is bepalend voor de partijen van de coalitie. Dit is 
vanuit democratisch oogpunt een ernstige zaak. Democratie is meer dan koppen tellen maar 
ook het uitwisselen van ideeën en het luisteren naar en serieus nemen van argumenten. Zowel 
tussen coalitie en oppositie als binnen de fracties. Daardoor wordt de kwaliteit van de 
besluitvorming en de draagkracht hiervoor, ook buiten de raad versterkt. Daarom is een aantal 
jaren geleden het dualisme ingevoerd. Juist om de positie van de raad als 
volksvertegenwoordiging te versterken. In Den Helder is dit steeds meer een farce aan het 
worden. 

Wij begrijpen dan ook totaal niet hoe een partij als D66, waarbij democratie zo hoog in het 
vaandel staat, op deze manier politiek wil bedrijven. 
We kijken ook naar TROTS, de raad binnen gekomen met de belofte dat het allemaal anders 
zou worden maar nu al verworden tot een willoze bijwagen van de W D , de partij die al sinds 
mensenheugenis het symbool is van de politieke macht in de stad. Maar misschien heeft 
TROTS nog één keer recht op het voordeel van de twijfel. Beter ten halve gekeerd dan ten 
hele gedwaald. Wij roepen jullie op om je verkiezingsbeloften alsnog na te komen. Jullie 
hebben gezien de gedane beloften een speciale verantwoordelijkheid als het gaat om het 
vertrouwen in de politiek. Beschaam dit niet en toon zelfrespect. Laat je niet keer op keer de 
wet voorschrijven door de W D . Of keer anders maar meteen weer terug in de schoot van de 
moederpartij. Dat is tegenover jullie kiezers ook niet echt eerlijk maar tenminste wel 
duidelijk. 

Tot slot nog dit: wij willen niet het alleenrecht claimen op een sociaal geweten. Wij weten dat 
er ook binnen de coalitiefracties mensen zitten die het sociale hart op de goede plaats hebben. 
Wij vragen hen zich bewust te zijn van de zware gevolgen van de nu te nemen beslissingen 
voor het sociale gehalte van Den Helder. Neem dit niet voor uw verantwoordelijkheid! Het 



gaat om mensen! Het zal heel lang duren voordat de door dit college veroorzaakte sociale 
verwoesting weer is hersteld. 
Wat GroenLinks betreft zoeken we echt de balans tussen "de (ambitieuze) plannen" en het zo 
broodnodige "sociale cement". 

Wij gaan voor een aantrekkelijke maar zeker ook leefbare stad. 

Namens Fractie van GroenLinks 

Nel Dol-Cremers 



Behoorlijk Bestuur 
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VÖÖR BEHOORLIJK BESTUUR 

Fair Play 
Zorgvuldigheid 

Geen machtsmisbruik 
Geen willekeur 

Gelijkheid 
Rechtszekerheid 

Vertrouwen 
Motivering 

BESCHOUWING ALGEMENE 
KADERNOTA BEGROTINGEN 2012 2015 

Investeren in mens en infrastructuur onder moeilijke 
omstandigheden 

Algemeen. 

Wij realiseren ons dat, onder de gegeven omstandigheid van het onder druk staan van de 
overheidsfinanciën, bezuinigingen benodigd zijn. Het is een gegeven dat de inkomsten van 
de gemeente van hogere overheids zijden teruglopen en ook dat het ook nog niet duidelijk is 
met welke intensiteit dit verschijnsel ons zal treffen. Voorbereiden daarop is echter 
noodzakelijk. 

Het college heeft een concept kadernota aangeboden die gekenmerkt wordt door boven 
vermelde onzekerheden. Daarom dan ook mogen aan de door het college voorgestelde 
bezuinigingsbedragen niet een absolute waarde worden toegekend. 

l 



Het concept kadernota dient, het woord zegt het al, volledig te zijn in de formulering van 
concreet hanteerbare kaders. En daar ontbreekt het in ruime mate aan. Mede hierdoor blinkt 
de concept kadernota niet uit door helderheid en toegankelijkheid. 

De concept kadernota dient te worden behandeld als een richtlijn voor de nog op te stellen 
begrotingen. 

Het college maakt eveneens duidelijk dat hij nog geen volledig en helder beeld heeft van de 
wijze waarop de voorgestelde bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. 

Het terug dringen van de gemeentelijke uitgaven mag niet gepaard gaan met een 
lastenverzwaring voor de burger, die in zijn particuliere bestaan reeds de gevolgen van de 
overheidsbezuinigingen voelt. 

Het college volgt met de concept kadernota de koers die in het coalitieprogramma is 
uitgestippeld. En dat betekent dat, volgens de concept kadernota, de investeringen in de 
gemeentelijke infrastructuur onaangetast moeten blijven en de bezuinigingen elders moeten 
worden gevonden. En daarmede is per definitie een tegenstelling tussen de investeringen in 
de infrastructuur en die in het sociaal-maatschappelijke ontstaan. 

Zorgelijk is dat het college voorstelt om het onderhoud van de stad een lagere prioriteit te 
geven. Wij willen dat het onderhoud van de stad naar een hoger niveau wordt getild. City 
marketing is zinloos wanneer de stad verpaupert. 

Wij willen dat de belastingbetaler niet opdraait voor de ineffectiviteit en inefficiency van de 
dienstverlenende gesubsidieerde instellingen, van alle gesubsidieerde instellingen en 
verenigingen. Het college dient er naar te streven dat, in het bijzonder wat die organisaties 
betreft die zich op hetzelfde werkterrein begeven, door samenwerking / samengaan de 
inefficiency en ineffectiviteit ten maximale wordt verlaagd. 

In het voorgestelde besluit wordt gesproken van een prioriteitsvolgorde bij de invulling van 
ruimtevragende maatregelen. Interessant is te weten waarom het college deze 
prioriteitsvolgorde voorstelt. Komt waarschijnlijk omdat het college nog steeds geen helder 
beeld heeft van de wijze waarop zij de begrotingen opstelt. Komt waarschijnlijk ook doordat 
het college zich wel een voorstelling maakt hoe die prioriteiten gerealiseerd moeten worden, 
doch dat nog niet met de Raad willen delen. 

Het algemeen belang van de stad. 

Zo'n 20 jaren te laat, na het uitroepen van de Europese vrede aan de Koninklijke Marine, is 
de Raad van Den Helder begonnen met het zoeken en definiëren van een nieuwe 
bestemming voor de stad. Daarmede heeft de Raad onze stad de, sedert de opening van het 
Noordzeekanaal, grootste nederlaag uit haar geschiedenis toegebracht. 

Dit gegeven compliceert en bemoeilijkt de inmiddels op gang gekomen stedelijke 
vernieuwing in belangrijke mate. Dat er geen compromis is gevonden tussen de aanhangers 
van investeringen in de infrastructuur en dus het inkomen en imago van de stad en de 
aanhangers van de verzorgingsstaat compliceert eveneens. 

Dat het niet goed ging en goed gaat moge blijken uit een recent artikel in Elsevier getiteld: 
"Waar is het goed wonen", waar Den Helder in een gezelschap van 418 gemeenten de 4 1 1 d e 

plaats inneemt. 
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Wij zijn van oordeel dat de stedelijke vernieuwing gebaseerd moet zijn op een 
maatschappelijke vernieuwing die tot resultaat moet hebben dat de burger bevrijd wordt van 
de slaafse afhankelijkheid van de overheids systemen. 

Werkelijke vrijheid van de burger is geworteld in een maximalisatie van de mogelijkheden tot 
het vinden van de eigen bestemming en bescherming van hen die niet voor zichzelf kunnen 
zorgen. Subsidie systemen die de afhankelijkheid van de burger bevorderen en daarmede 
de groep zwakken in de samenleving vergroten dienen te worden afgebouwd. 

Onze lokale politiek moet: 

o de democratie beschermen. 
9 elk individu in al zijn verscheidenheid respecteren. 
• afstand doen van het ondernemerschap en haar, de bevolking dienende, taak weer 

op zich nemen. 
o de sociaal-maatschappelijke waarden van haar diensten herontdekken en deze 

stellen boven de geldelijke waarde. 
• terug naar een meerderheidsbesluitvorming die in principe reviseerbaar is en waarbij 

minderheden later nog hun gelijk kunnen halen. 
• de openbare en rationele verantwoording van haar politieke besluiten herinvoeren. 
• de toetsing van waarde, doelmatigheid en efficiëntie van de door de overheid 

geproduceerde goederen en diensten invoeren. 
• Sociale en culturele rechten die tenminste het sociaaleconomische en culturele 

minimum dienen te garanderen waardoor de burger over voldoende middelen, kennis 
en inzicht kan beschikken om in een democratie te kunnen participeren. 

De Opgave 

Met onze instemming wordt door het college hard gewerkt aan de opgave die de Raad zich 
heeft gesteld. De doelstellingen zijn ambitieus. Het rapport van Deetman en Mans, herhalend 
datgene wat eerder door het college is opgesteld, motiveert de concentratie op de stedelijke 
vernieuwing en de uitbreiding van de haven. De haalbaarheid van de gestelde doelen zijn in 
belangrijke mate afhankelijk van de bijdragen van hogere overheden en het bedrijfsleven. 
Aangetekend moet worden dat Deetman en Mans vrijwel alles op een kaart zetten, waardoor 
het eventueel niet verwezenlijken van de ambities voor de stad desastreuze gevolgen zal 
hebben. En dat betekent dat het proces van stedelijke vernieuwing met veel zorg en politieke 
steun moet worden gevoerd. 

Reeds enkele jaren streeft de Raad naar de omvorming van de gemeente naar regie 
gemeente. En dat betekent dat het aantal deelnemingen en verbonden partijen is gegroeid. 
Alhoewel de bestuurlijke en juridische structuren van deze deelnemingen in orde zijn, en 
daarmede de Raad meer op hoofdlijnen moet besturen en de rol van de Raad in deze 
duidelijk is, valt en staat het succes met de erkenning van het college dat de Raad op 
zodanig niveau geïnformeerd moet worden dat zij kaders kan stellen en haar controle taak 
naar behoren kan uitvoeren. Helaas ontbreekt het hier te vaak aan. 
Het betekent ook dat de Raad haar verantwoordelijkheid als kaderstellend en controlerend 
orgaan serieus moet nemen. Helaas ontbreekt het hier te vaak aan. 

Ondanks dat er vele deelnemingen en verbonden partijen zijn staan Zeestad en Willemsoord 
al jaren in het centrum van de politieke belangstelling. Die belangstelling beweegt zich te 
vaak op uitvoerings niveau, terwijl het bestuurlijk niveau in deze stiefkind lijkt te zijn. 

Zeestad: Inmiddels is het college vwb Zeestad los gereden van de Raad. Er bestaat geen 
samenhangende informatiestroom op het gewenste niveau, een raadsmeerderheid volgt de 
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ontwikkeling zonder kritiek. Het college ontkent de politieke verantwoordelijkheid van de 
Raad. Het gegeven dat ondermaats presteren van Zeestad, via omwegen dreigt te drukken 
op de gemeentelijke exploitatie is onzuiver en zorgelijk. 

Willemsoord: Inmiddels erkent het college dat de exploitatie van de onderneming voorlopig 
niet tot het gewenste resultaat zal leiden. Het eens gehanteerde groeimodel faalt, de 
onderneming leidt grote verliezen. In stede van een fundamentele verandering in de 
exploitatie van de onderneming te bewerkstelligen stelt het college voor om de verliezen 
gepaard gaande met het falende model door te schuiven naar de gemeentelijke exploitatie. 
Met verbazing lazen wij het interview dat de directeur van Willemsoord gaf aan Den Helder 
Actueel. Wij zijn er niet in geslaagd om voldoende congruentie vast te stellen tussen datgene 
wat het college over Willemsoord meedeelt en heeft medegedeeld en datgene wat de 
directeur verhaalt. Wij stellen daarom een onderzoek naar de exploitatie van Willemsoord 
volgens de gemeentewet art 82 voor. 

Tenslotte plegen de directeuren van Zeestad en Willemsoord zich in het politieke domein te 
bewegen en richten daarmee meer schade aan dan ze achten winst te boeken. 

De Raad 

Het is de taak van de Raad om het dagelijkse bestuur het college, voor de uitvoering van zijn 
operationele taak, duidelijke kaders mee te geven en ook om een gedegen controle uit te 
oefenen op de uitvoering van die operationele taak. 

Wij constateren dat het met de uitvoering van dit duale bestuursmodel niet goed is gesteld. 
De coalitiepartijen blinken uit in een vrijwel kritiekloos volgen van het college, ja zelfs heeft 
de fractie van D66 zichzelf gevormd tot vertegenwoordiger van het college in de Raad. De 
fractie van Trots lijkt in zichzelf verdeeld en politiek inactief. 

De tegenstellingen tussen coalitie en oppositie verharden en worden regelmatig geïllustreerd 
door op de persoon gerichte waarde veroordelen. Wij lijken weer in het Tops-tijdperk te zijn 
beland. Een van de gevolgen van genoemde verharding is het afwijzen van het 
bestemmingsplan centrum door de commissie. 

De collegeleden lijken soms onder het mom van doortastend optreden een kritiekloze 
tunnelvisie te ontwikkelen als het om grotere infrastructurele projecten gaat, waarbij cijfers en 
feiten tenminste selectief worden gebruikt om het gelijk te onderbouwen. Men lijkt zich niet 
voldoende te realiseren dat onjuiste keuzen nu de stad langdurig parten zal spelen. 

Het raadsdebat en daarmede de openbare verantwoording aan de burger vindt vrijwel niet 
plaats, een verschijnsel waaraan een spoedig einde moet worden gemaakt. Wij verwachten 
dat de werkconferentie van september een uitkomst zal bieden. 

Om zich heen grijpend clientelisme ondermijnt het democratisch proces nog meer. Het 
algemeen belang wordt te vaak ondergeschikt gemaakt aan het particuliere belang. 

Het college blinkt uit in zijn weigering om de Raad relevante informatie van het gewenste 
niveau te verstrekken en de Raad grijpt hier niet in, waardoor eveneens het democratisch 
proces wordt ondermijnd. 

De concept kadernota concreet 

« De concept kadernota blijkt, na zorgvuldige bestudering geen doorwrocht stuk te zijn. 
Ook de hoorzitting met subsidieontvangers leverde vele aanwijzingen dat niet over 
alle bezuinigingsvoorstellen goed is nagedacht. 
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o De bijdragen van sommige insprekers op de hoorzitting heeft zelfs aan het licht 
gebracht dat wat is aangeboden verre van compleet is. Kortom een incompleet stuk, 
waardoor de onderlinge samenhang/invloed van de gevolgen voor de stad en haar 
sociale samenhang, van de diverse voorgestelde maatregelen niet wel kan worden 
bepaald. 

• Wij hebben er, met schriftelijke vragen en ook mondeling, bij collegeleden op 
aangedrongen om allereerst vast te stellen welke diensten niet langer van de 
gesubsidieerde instellingen worden verwacht, waardoor de financiële kortingen 
vastgesteld kunnen worden. Er worden in de concept kadernota geen nieuwe kaders 
voor de gesubsidieerde instellingen vastgesteld. Dat is, zeker in het licht van de 
Beleidsgestuurde Contract Financiering een opvallende en merkwaardige omissie. 
De mededeling van betrokken wethouder dat er zorgvuldig met partijen is gesproken 
wordt ontkracht door de mededeling dat er nog nieuwe BCF-contracten moeten 
worden afgesloten. 

o Het tweede punt is de wijze van presenteren van het gevraagde besluit. Door aan de 
raad te vragen akkoord te gaan met het totale bezuinigingsbedrag, onderverdeeld in 
samenvattende grote posten is amendering van voorgestelde individuele 
bezuinigings- en lasten verzwarings maatregelen vrijwel onmogelijk. Het college 
probeert de raad daarmee te bewegen ongenuanceerd voor of tegen de vier 
bezuinigingsposten te stemmen. 

e Het voorgestelde besluit is onduidelijk voor wat betreft de jaarlijkse toedeling van de 
vier samengevatte grote bezuinigings bedragen. 

« In de kader nota wordt als financieel technisch uitgangspunt genomen een 
loonontwikkeling van 2,25% en een indexatie gemeentelijke heffingen van 1.9%. Alle 
andere sectoren hanteren de nullijn voor de korte termijn. Wij beschouwen dit als een 
maatschappelijk ongewenste scheefgroei. 

o Van de voorgestelde bezuiniging van euro 2 miljoen op de personeelskosten wordt 
niet duidelijk gemaakt hoe het college dat gaat realiseren. Ofwel het is een 
voornemen waarvan de uitvoering niet zeker is. Dit temeer daar er geen analyse 
bestaat op basis waarvan met recht kan worden gesteld dat de kwaliteit van de 
organisatie zal worden aangepast aan de eisen die hedendaagse en toekomstige 
uitdagingen stellen. Zal naast alle regie functies die worden nagestreefd ook alle 
functionaliteiten die de rijks- en provinciale overheid gaat decentraliseren met het 
beoogde functiebestand kunnen worden uitgevoerd. 

o De veronderstelde bezuinigingen op leveranties en leveringen (what's the 
difference?) vormen een uitdaging waarvan niet duidelijk is of het college een helder 
inzicht heeft in de wijze waarop ze gerealiseerd kunnen worden. 

o De onzekerheid van het college met betrekking tot de realisatie van gewenste 
bezuinigingen wordt duidelijk door de stelpost euro 2 miljoen in 2012 tot 1,25 miljoen 
in 2015. 

• Het college geeft aan het kwaliteitsniveau stadshart te willen degraderen omdat 
anders de budgetten naar 2016 moeten worden verhoogd. Wij achten dit een 
onverstandige keuze. 
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o Uit de informatie beschikbaar komend nav de hoorzitting is gebleken dat veel 
gesubsidieerde instanties op grote schaal actief zijn of raakvlakken hebben op 
dezelfde terreinen. Duidelijk werd ook dat er niet integraal met alle 
subsidieontvangers om de tafel is gezeten om te onderzoeken of er 
efficiencybezuiniging is te behalen. Ook de subsidie ontvangers bleken niet allemaal 
van de urgentie te zijn doordrongen dat (goedbedoelde) dubbeling van activiteiten in 
deze tijd niet meer kan blijven bestaan. Overigens had dit reeds eerder gefilterd 
moeten zijn. Wij zijn van oordeel dat het college hierover alsnog met alle 
subsidieontvangers in gesprek moet gaan, voordat ingrijpende keuzen worden 
gemaakt, ten einde de financiële omvang van deze efficiencyslag vast te stellen. 

o Uit de informatie beschikbaar komend nav de hoorzitting is gebleken dat met de 
bezuinigingsvoorstellen in sommige gevallen nadrukkelijke afspraken met de 
subsidieontvangers worden geschonden. Voorbeelden zijn De Helderse Vallei en 
Zevenscoop. Wij achten dit onbehoorlijk bestuur, deze maatregelen (ook van groepen 
die dit nog niet kenbaar gemaakt hebben) moeten worden herroepen. 

© Uit de informatie beschikbaar komend nav de hoorzitting is gebleken dat bij de 
zogenaamde "contract gestuurde beleidsfinanciering" in veel gevallen niet of 
onvoldoende is afgesproken wat er wordt verwacht als tegenprestatie voor het 
subsidiebedrag. Ook blijkt het volkomen onduidelijk te zijn, ook voor de 
subsidieontvanger zelf, welke taken wettelijk door de gemeente dienen te worden 
uitgevoerd en welke taken boven wettelijk worden uitgevoerd. Wij vragen het college 
om: 

© een overzicht te geven van de wettelijke taken (van de gemeente) die door 
gesubsidieerde instanties worden uitgevoerd. 

o te vermelden welke subsidieontvangers en of private bedrijven meerjarige contracten 
hebben met de gemeente en wat de einddatum is, waardoor op korte termijn 
bezuiniging op die activiteiten niet mogelijk is. 

« Uit de informatie beschikbaar komend nav de hoorzitting is gebleken dat veel 
subsidieontvangers hun subsidie ontvangen ter voldoening van (marktconforme) 
verplichtingen aan de gemeente dan wel verbonden/verzelfstandigde partijen van de 
gemeente. Het college wordt gevraagd te vermelden wat de gevolgen van haar 
voorstellen zijn voor de rentabiliteit van de betrokken partijen en hoe dit weer zal 
ingrijpen op de gemeente begroting (waardoor bezuinigingen onder afbraak van 
voorzieningen toch niet worden gerealiseerd) 

« Bij de heroverweging vrijval reserves en voorzieningen wordt aangegeven dat 
incidenteel euro 900.000 is bestemd voor de aankoop 'oude schouwburg'. U geeft in 
de beantwoording van schriftelijke vragen aan dat dit bedrag onderdeel is van de 
businesscase "verplaatsing schouwburg", daamee is dit niet een een verkapte extra 
bijdrage aan Zeestad CV. Vervolgens komt dit bedrag dan weer beschikbaar aan de 
de Stichting Schouwburg die dit vervolgens ook weer onderdeel maakt van de 
haalbaarheid verplaatsing schouwburg (wederom businesscase). Een 
schoolvoorbeeld van de wet van de communicerende financiële vaten. 

o In de voorgelegde besluitvorming wordt een prioriteit gevraagd met betrekking tot de 
niet opgenomen ruimtevragende maatregelen. Wij vragen het college te vermelden 
hoe deze maatregelen alsnog in de begroting kun worden opgenomen. Tevens 
vragen wij welke voorstellen het college zal doen voor die prioriteiten waarvoor geen 
dekking kan worden gevonden. 
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o Schoolzwemmen achten wij, voor de veiligheid van onze kinderen, van dermate groot 
belang dat de subsidie daarvoor gehandhaafd moet worden. 

e Opvallend is het verschijnsel dat reserves moeten vrijvallen ter aanvulling van de 
algemene reserve. Wederom een signaal van college onzekerheid, daar de 
algemene reserve hiermee voldoende lijkt gevuld om de tekortkomingen van de 
kadernota op te vangen. 

e Niet voor niets zijn wij als Raad naar Julianadorp getogen en hebben daar 
toezeggingen gedaan, zoals het aanpassen van fietsroutes en bruggen. De reserve 
Drooghe Weert dient daarom gehandhaafd te worden. 

o Wat de weerstandsratio betreft wordt gesteld dat vrijgevallen doelreserves in eerste 
instantie worden gebruikt om de ratio weer op te krikken naar 1,25 en pas daarna 
voor de ruimte vragende maatregelen. Deze herziening doelreserves is dan ook 
primair om dat te bewerkstelligen. Daarom gaat de vrijval ook van de WVG naar de 
algemene reserve en behoeft er geen doel meer te worden gedefinieerd. Een soort 
ontschotten dus de gemeente kan het dan voor alles gebruiken. 

- Maatschappelijk ongewenste scheefgroei tussen het wel de indexatie CAO 
Gemeente begroten terwijl gesubsidieerde instellingen en de 
gemeenschappelijke regelingen dit jaar en volgend jaar niet geïndexeerd 
worden 

- Gezien de op handen zijnde decentralisatie van overheidstaken naar 
gemeente toe specifiek met betrekking tot arbeidsintensieve uitvoering van 
sociale wetgeving, is de formatie waarop 21,5 FTE in de eerste verkenning en 
in de tweede verkenning nog eens 40 FTE's wordt bezuinigd nog wel 
voldoende op sterkte om die extra taken uit te voeren? 

o Wij vinden het opheffen van de verpaupering, de strijd tegen de leegstand, de 
verzorging van het openbaar groen, het herstel van de bebouwde ruimte, de strijd 
tegen de verkrotting primair van groter belang dan de grootse in gang gezette 
bouwprojecten. Het succes hiervan bepaalt de succes mogelijkheden van de grootse 
nieuwbouwprojecten. Het succes hiervan zorgt voor het zo benodigde politieke 
draagvlak voor de ter wille van de grootse bouwprojecten gevraagde inspanningen. 

Den Helder, 4 juli 2011 

ere 

Ir RTG Prins 
Voorzitter Fractie Voor Behoorlijk Bestuur 

7 


