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Motie: Kwetsbare wijken
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De raad van gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;

constaterende dat:

- dat ondanks alle inzet van betrokken organisaties nog steeds geldt dat waar je woont
of het gezin waarin je geboren wordt veelal bepalend is voor de kansen die je krijgt in
jouw leven:

- dat allerlei onderzoeken hebben aangetoond dat de kwetsbare inwoners en gezinnen
in onze samenleving in de meeste gevallen te maken hebben met een stapeling van
problemen (armoede, schulden, werkeloosheid, criminaliteit), achterstanden in
ontwikkeling en gezondheid en de weg naar de gemeente en de hulpverlening
moeilijk weten te vinden;

- dat deze sociale problemen en achterstanden vaak doorgegeven worden aan
volgende generaties;

- dat de kloof tussen kansarme en kansrijke inwoners groter wordt, waardoor de
sociale samenhang en solidariteit in onze samenleving meer onder druk komt te
staan;

overwegende dat:
nu het moment is aangebroken om een doorbraak te forceren en daarvoor een
meerjarige gemeentelijke inzet en bijbehorende financiële ondersteuning nodig is;

- deze ondersteuning nodig is om het welzijn en welbevinden in de kwetsbare wijken te
vergroten;
het verbeteren van de uitstraling van de kwetsbare wijken een positieve invloed zal
hebben op het welzijn en welbevinden van de inwoners in deze wijken;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. de inzet van de aanwezige hulporganisaties te evalueren op hun voortgang en
effectiviteit en de raad hierover voor het zomerreces van 2023 te informeren;

2. een structurele financiële bijdrage van 1 miljoen euro per jaar, eindigend in 2026, op
te nemen in de Kadernota 2024-2027 om echt een doorbraak te kunnen realiseren
zodat kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid bevorderd wordt in de kwetsbare
wijken binnen onze gemeente;
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