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Cultuur versus wijkmanagement
In de afgelopen weken hebben zowel

De gemeenteraad van Den Helder
gaat weer koken! Kookt u mee?

de commissie Maatschappelijke

Al een paar jaar is dit initiatief van onze eigen Helderse gemeenteraad

Ontwikkeling als de gemeenteraad,

een groot succes. Het brengt bestuur en inwoners dichter bij elkaar op

zich gebogen over het raadsvoorstel

een gezellige, informele manier. En het is nog lekker ook!

om de functies van Kunstadviseur en

Interactief
Over de kook’ is een interactief
project dat de drempel in het contact
tussen de raad en burger moet verlagen. Tijdens deze kooksessie in
schoolrestaurant ‘De 2 Getijden’ kunnen de burgers op informele wijze
met gemeentebestuurders spreken
over dingen waar de burger zich aan
stoort, maar ook het voorleggen van
ideeën is mogelijk.

Cultuurmakelaar te continueren.
Het college heeft in het afgelopen half
jaar de werkzaamheden van met name
de Cultuurmakelaar onderzocht en
geëvalueerd, en achtte het op basis
van de uitkomsten een goed raadsvoorstel: de cultuurmakelaar had haar toegevoegde waarde bewezen en de functie, zo bepleitte het college, verdient
het om verder uitgebouwd te worden.
Toch stuitte dit op verzet bij een aantal
commissieleden. Oppositiepartij GroenLinks bracht bij het college in herinnering dat bij de bespreking van de
Begroting 2013, in november van het
afgelopen jaar, er een amendement was
ingediend dat vroeg om beëindiging
van de kunst- en cultuurfuncties om
het vrijkomende budget te besteden
aan het aanstellen van een coördinerend wijkmanager. Dat amendement
werd indertijd in de raad aangenomen.
Het commissie-agendapunt ging als
bespreekpunt mee naar de raadsvergadering van de week er op. Hier werd
door zowel de coalitie- als de opposi-

tiefracties met overtuiging gediscussieerd over het onderwerp. Over een ding
was iedereen het eigenlijk wel eens:
kunst en cultuur zijn bijzonder belangrijk in de samenleving en het zinvolle
van de functies van adviseur en makelaar zijn boven iedere twijfel verheven.
Maar er moeten in tijden van krappe
budgetten ook prioriteiten gesteld
worden en de gemeenteraad heeft, per
amendement, die prioriteit bij wijkmanagement gelegd. Een aantal partijen beargumenteerde dit vanuit de
noodzaak om het wijkgericht werken
meer ‘body’ te geven, als de zogenaamde ‘decentralisaties’ straks hun
beslag
krijgen. De doorslag in het debat werd
gegeven door de fractie van de Christen
Unie. De CU attendeerde zowel college

als raad er op dat het budget voor de
uitvoering van het GroenLinks-amendement, niet zonder begrotingswijziging
behouden kon blijven voor de kunst- en
cultuurfuncties. Het college werd dus
gevraagd om het raadsvoorstel terug te
nemen maar vooral om uitvoering te
geven aan het amendement van november 2012. Het college heeft dit gedaan
en werkt aan een ander voorstel dat in
een latere raadsvergadering weer aan
de orde zal komen.
Het zou natuurlijk mooi zijn als de
functies van Kunstadviseur en Cultuurmakelaar óók kunnen blijven bestaan.
Maar daar moet het college dan ander
budget voor vinden. Dat zal in deze
tijden van krappe begrotingen en
verregaande bezuinigingen een grote
uitdaging zijn.

Problemen en oplossingen
Dinsdag 15 oktober bent u uitgenodigd om met raadsleden te kokkerellen en tijdens het gezamenlijk
bereide diner met elkaar van gedachten te wisselen. Maakt niet uit waarover: misschien bent u het niet eens
met een bepaald standpunt over ontwikkelingen in onze gemeente, misschien wilt u juist weten hoe een
raadslid over iets denkt. Ook als u een
geweldig idee hebt, of een oplossing
voor een probleem waaraan u zich

stoort: u bent van harte welkom. Zo
komen de raadsleden te weten wat
onze inwoners dwars zit, waaraan zij
zich storen of zorgen over maken en
hoe de inwoners denken dat het beter
kan. Dé gelegenheid om eens op een
andere manier met een stadsbestuurder van gedachten te wisselen. Voorwaarde is wel dat het moet gaan om
een onderwerp dat betrekking heeft
op gemeentelijk beleid, Den Helder
als stad, of op een wijk. Het is aan de
raadsleden om duidelijk te maken
welke rol van betekenis de gemeenteraad daarin kan spelen.
Deelnemen
Er is beperkt plek. Als u zich wilt aanmelden, dan kan dit uiterlijk tot en
met vrijdag 27 september. Deelname is
gratis, maar vooraf opgeven is noodzakelijk. Dat kan met een telefoontje
naar de griffie (0223) 67 81 05 of per
e-mail naar griffie@denhelder.nl.

‘Over de Kook’
wordt gehouden in
schoolrestaurant
‘De 2 Getijden’
aan de Drs. F. Bijlweg 10. De koks
daar zorgen voor
deskundige begeleiding en de recepten
liggen klaar. Het is
niet noodzakelijk
dat u kunt koken.

Ideeën opkomstbevordering
Het is niet in alle landen zo vanzelfsprekend. Het récht om te stemmen.
Waar in sommige landen gevochten wordt om te kunnen stemmen, is
in Nederland helaas de dalende opkomst bij verkiezingen een trend.
De laatste jaren daalt ook de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen
in Den Helder. Van 51% in 2002 naar 45% in 2010.
Waarom mensen niet stemmen
Niet stemmers hebben verschillende
achtergronden, motieven en kenmerken. In een bijeenkomst met inwoners
en politieke partijen is gevraagd wat
de redenen kunnen zijn om niet te
stemmen. Verschillende argumenten
zijn naar voren gebracht:
• ontbreken van kennis over hoe het
stemmen werkt;
• stemmen is zinloos;
• ontevredenheid met de huidige
situatie;
• tevreden met de huidige situatie;
• het is niet duidelijk dat er iets te
kiezen valt;
• het is te ingewikkeld om een keuze
te maken;
• het kost te veel moeite om te gaan
stemmen.
In dezelfde bijeenkomst is gevraagd
om ideeën te geven voor een hogere

opkomst. Dit heeft veel leuke en spontane ideeën opgeleverd. De drie best
beoordeelde ideeën zijn:
• organiseer een verkiezings-/
democratiefeest;
• positieve punten uit de politiek
meer benadrukken;
• promotors inzetten (wat is goed/
succesvol, daar bij aanhaken).
Dezelfde vraag is voorgelegd aan de
ambtenaren binnen de gemeentelijke
organisatie. De best beoordeelde
ideeën waren hier:
• (maatschappelijke) verenigingen/
stichtingen/organisaties betrekken;
• jonge stemgerechtigden een smsbericht/e-mail/bericht via social
media sturen op de dag voor de
verkiezingen;
• aan het stemmen een loterij
verbinden met een mooie prijs.

Begrotingsbehandeling 2013
Stembureau Kampanje 2010
Welke ideeën en activiteiten ook
daadwerkelijk worden ingezet om de
verschillende groepen niet-stemmers
te overtuigen om deel te nemen aan
de verkiezingen is onder andere
afhankelijk van de Kieswet. Hierin
staat precies beschreven waar een
gemeente zich tijdens de gemeenteraadsverkiezingen aan te houden
heeft, en welke acties tijdens de verkiezingen wel en niet zijn toegestaan.
De gemeenteraad gaat zich er in ieder
geval hard voor inzetten dat u volledig geïnformeerd wordt over mogelijkheden, locaties en alles wat met de
verkiezingen samenhangt.
De gang naar de stembus is immers
uw goed recht!

Ieder jaar moet de gemeenteraad de begroting voor het komende jaar
vast stellen. Deze keer wordt daarmee de “speelruimte” voor de nieuwe
gemeenteraad bepaalt en dat geeft wel een bijzondere betekenis aan de
behandeling van deze begroting.
De start voor de begrotingsbehandeling begint al in mei met de vaststelling van de Kadernota. Dan geven we
als gemeenteraad aan welke richting
we op willen met de begroting voor
het komende jaar. Dit wordt door de
ambtelijke organisaties vertaald in
een conceptbegroting. Het college
stelt die conceptbegroting vast op
17 september. Voor de raad volgt
dan een technische toelichting op
23 september en kunnen er tot
30 september schriftelijke vragen
ingediend worden. Op 30 oktober
volgt de raadsbrede commissiebehandeling en de vaststelling in de raads-

vergadering is op 6 november a.s.
Voorafgaande aan de begrotingsbehandeling wordt de tussenrapportage
besproken en vastgesteld. In die
tussenrapportage wordt een stand
van zaken gegeven van de lopende
begroting en de eventuele afwijkingen. Dit geeft de gemeenteraad
inzicht in de mogelijkheden, noodzakelijke wijzigingen en zoekrichtingen
voor de komende begroting. De
behandeling van de tussenrapportage
vindt plaats op 28 oktober in een
raadsbrede commissievergadering,
waarna de vaststelling in de gemeenteraad van 4 november plaats vindt.

RAAD&DAAD
Gespot op de raadsvergadering van 9 september... Peter Karssen
Niet schrikken, als u op een maandagavond tijdens het Helderberaad
wordt aangesproken met de vraag: wat dóet u hier? Want echt, we zijn blij
met uw belangstelling! Dat is ook de achterliggende reden van de vraag.
We willen graag weten wat u beweegt om op de publieke tribune in de
raadzaal plaats te nemen. En wat u vond van de bijeenkomst? Misschien
heeft u wel ingesproken. Heeft u daarmee bereikt wat u voor ogen had?
In ‘Raad & Daad’ doen we daarvan kort verslag.
Tijdens de raadsvergadering van
9 september tref ik Peter Karssen op
de publieke tribune. Na afloop van de
vergadering vroeg ik hem:
Ik heb u nog niet eerder gezien hier,
bent u hier al vaker geweest?
Ik kom hier met enige regelmaat om
te observeren. Ik kom met belangstelling kijken hoe men in de
politieke arena met elkaar omgaat, en
hoe wij op de publieke tribune daar
op reageren. Ik ben dus vooral heel
geïnteresseerd in groepsprocessen.
Dat is wel een hele bijzondere reden
om naar de raadsvergadering te
komen…
Ja en wat dat betreft hebben we er
vanavond natuurlijk wel weer wat van
kunnen zien. Ik heb daar ook best wel
een mening over. Hoe er met elkaar
wordt omgegaan, en hoe men elkaar
‘de maat neemt’. Ik blijf komen, want
het heeft ook wel iets vermakelijks,
heel bizar, maar het fatsoen is vaak
ver te zoeken. En er wordt ook vanaf
de publieke tribune oorlog gevoerd.
Alle keren dat ik nu geweest ben, zit
er een bepaalde groep aanhangers
van een bepaalde partij, en je kunt ze
uittekenen, waarvan ik me echt
afvraag waar hun normen en waarden
zijn. Wie heeft jullie opgevoed?
Waar is jullie opvoeding gebleven?

Ze ‘lullen’ er doorheen, het is backbenchen, het is meepraten, het is de burgemeester in de zeik nemen. Kan je dan
niet het fatsoen hebben om dat dan
maar thuis te doen? Het liefst zou ik ze
een draai om de oren geven hoor.
Ze hebben heel weinig respect voor het
andere publiek, want die volgen
gewoon de vergadering. Is het dan de
bedoeling dat we meeluisteren ofzo?
Je ziet sommige raadsleden ook regelmatig naar bepaalde mensen op de
publieke tribune toe lopen. Het is een
beetje de vijfde macht dan. Het is zo
onrustig. Klaarblijkelijk voelen zij dit
als de manier om voeling te houden
met hun achterban. Maar die achterban
is soms wel erg onrustig op de tribune.
En ik vrees soms, maar ik ben geen
ingewijde, dat het met die nieuwe partijen onrustig zal blijven. Ze reageren
op alles. Ik kan me best voorstellen dat
de gevestigde partijen, die toch meer
het gedegen politieke handwerk aanhangen, er soms wel moe van worden.
Als buitenstaander heb ik er niet een al
te hoge pet van op.
En ook bij sommige raadsleden vraag ik
me af waar hun opvoeding is gebleven.
Zodra ze de vergaderzaal binnenkomen,
nemen ze de houding aan van balorigheid, van dwarsheid. Zelfs van hufterigheid naar elkaar toe. Het straalt er
soms af. Het haantjesgedrag, een
houding aannemen van ‘hier ben IK’.

H elderberaad
De Helderse gemeentepolitiek vergadert wekelijks op één avond,
de maandag, onder de noemer ‘Helderberaad’. De commissies en
de gemeenteraad vergaderen om en om: de ene week de commissies, de week erop de gemeenteraad, daarna weer de commissies
en zo verder. De vergaderingen worden gehouden in het stadhuis
aan de Drs. F. Bijlweg 20.
Maandag 23 september vergaderen de leden van de raadscommissies. De (voorlopige) agenda’s
vermelden het volgende:

Commissie Stadsontwikkeling en
-beheer
Deze vergadering is vanwege te kort
agendapunten geannuleerd

Commissie Bestuur en Middelen
Deze vergadering is vanwege te kort
agendapunten geannuleerd

Kijk voor een uitgebreide toelichting op het genoemde agendapunt,
voor de definitieve agendaoverzichten en voor informatie over spreekrecht op http://gemeenteraad.denhelder.nl De stukken die betrekking
hebben op de agendapunten kunt u
vanaf drie werkdagen voor de vergadering inzien bij het Klant Contact
Centrum (KCC) in het stadhuis.

Commissie Maatschappelijke
Ontwikkeling
Stand van zaken Stichting Meerwerf
Basisscholen.

De vergadering wordt rechtstreeks
via internet uitgezonden.
Kijk hiervoor op
http://gemeenteraad.denhelder.nl.
De lokale omroepstichting (LOS)
zendt de vergadering zowel via
de radio (kabel 89 MHz, ether
105,6 MHz) als op televisie
(kanaal 69) rechtstreeks uit.

Ik let daarop, het is soms zo vermakelijk. Maar het is ook de graatmeter
van hoe ze met elkaar omgaan. Er
zullen vast bepaalde codes zijn bij
zo’n raadsvergadering. Alleen heb ik
ze nog niet altijd kunnen ontdekken.
Denkt u dat er geen afspraken gemaakt
worden over hoe men met elkaar om
hoort te gaan?
Ik zie het in ieder geval niet. Ze
geven elkaar bijvoorbeeld wel een
hand als ze binnen komen. Dan denk
je dat het gedrag daar ook wel op
afgestemd is, maar niets is minder
waar. Ze trekken elkaar de goot in als
ze even kunnen. Dan heeft die hand
geven ook geen zin. Non-verbaal, dus
zonder gebruik van je stem, uiting
geven van je stemming naar de ander
toe. Er werd, in mijn optiek, vanavond een raadslid volstrekt belachelijk gemaakt door een collega raadslid. Ik vind dat van zo weinig respect
getuigen. Gewoon schrijnend. Je
wordt nog net niet voor imbeciel
uitgemaakt. Dat vind ik treurig. Zij
reageerde dan wel heel rustig maar ik
zou zeggen: ik wil nu een excuus! Dit
kan toch helemaal niet. En je ziet ook
een enkeling reageren, maar dat er zo
grof met elkaar omgegaan wordt, dat
laat men nog passeren ook. En dat
vind ik vreemd.
U vindt dat ze eigenlijk niet moeten
accepteren van elkaar?
Nee. Eigenlijk zou het uitgangspunt
moeten zijn van allen die in de raadsvergadering zitten: we doen het netjes met elkaar. Het was nu net dat
een ander raadslid, door haar waardering uit voor die mevrouw uit te spreken, zich klaarblijkelijk aangesproken
voelde omdat dit toch wel erg lullig
was. Lullig is het goede woord. Zo
ga je niet met elkaar om. Je moet
er altijd rekening mee houden dat
mensen niet willen reageren of de eer
aan zichzelf willen houden. En dat is
misschien nog wel het beste, om de
eer aan jezelf te houden.
Elke groepering heeft toegang tot het
democratisch proces, maar laten we
elkaar wel even normaal blijven
behandelen. Ik zou er als mens echt
problemen mee hebben als ik deel zou
uitmaken van dat proces.
Ik let ook op de gelaatsuitdrukking
van bijvoorbeeld de burgemeester,
dan denk ik dat ik hem roder zie worden. Hij moet toch ook momenten
hebben dat hij zegt: laten we nou
even normaal doen tegen elkaar?! Het
lijkt me vreselijk moeilijk om leiding
te geven in een vergadering aan dit
soort ‘achterlijke’ zaken. En de ene
keer is dat wat erger dan de andere
keer, dat zal ook wel te maken hebben
met de punten die op de agenda
staan. Ik kan me voorstellen dat je
heel nadrukkelijk aanwezig wilt zijn,
maar soms is het net een kinderdagverblijf. Zo kijk ik er tegenaan. En ik
denk ervoor gestudeerd te hebben als
socioloog. Ze zeggen wel eens: Den
Helder ligt in een uithoek. Het is een
havenstad. Daar is alles verzameld
wat je misschien niet in je gemeente
zou willen hebben. ’s Avonds komen
de ratten uit hun grotten hier in Den
Helder. Rijd maar eens over de Marsdiepstraat. En die sfeer proef je soms
ook wel in deze vergaderzaal. Het als

heren of dames met elkaar
omgaan, is hier ver te
zoeken. In die zin vind ik
het niet zoveel niveau
hebben.
En heeft u als socioloog
ook tips over hoe het
beter zou kunnen?
Hou elkaar een beetje in
ere. Een beetje respect.
Benader de ander zoals
je zelf ook benaderd
wilt worden. En dat
kan zelfs als je een
verschil van mening
hebt. En dat kan ook
als je het niet met
elkaar eens bent.
Ik zou me ook zo voor kunnen
stellen dat je als griffier ook gesprekken voert met nieuwe leden in de raad.
Ik weet niet of dat gebeurt?
Dat gebeurt zeker. Nieuwe raadsleden
krijgen een uitgebreid inwerkprogramma
en allerlei trainingen en cursussen
gedurende hun hele zittingsperiode.
Ik vind de burgemeester tijdens de
raadsvergaderingen wel heel coulant
soms.
Hij moet als voorzitter van de
raad natuurlijk rustig, neutraal en
onafhankelijk blijven…
Ja natuurlijk! Maar dat is wel eens
moeilijk denk ik. En het is dan ook een
leermoment. Een training in fatsoensnormen zou niet misstaan. Want volgens mij zijn ze het allemaal al weer
vergeten van thuis.
Omgangsvormen zijn zeker ook een
onderdeel van de trainingen van de
gemeenteraad.
Nou, dan vergeten ze dat snel, of ze
zijn hardleers. En het is ook niet elke
keer zo. Maar er zijn gewoon een aantal
mensen op ramkoers. Die kunnen of
willen zich niet neerleggen bij raadsbesluiten of wat er is afgesproken. En
daar heb ik nog best wel begrip voor,
alleen ze brengen het zo hard, zo
vilein. Kom op, nergens voor nodig.
Begin eens om je behoorlijk te kleden.
Dat is ook respect naar elkaar toe. Een
beetje een ‘net’ sfeertje creëren. Als ze
daar nou eens mee zouden beginnen.
Dat meen ik serieus hoor.
Dat is een goede tip.
Ik denk dat de fractievoorzitters daar
een rol in kunnen spelen. Ik zou me zo
voor kunnen stellen dat je bijvoorbeeld
eens met elkaar afspreekt dat je netjes
gekleed aan de vergadering deelneemt.
Je toont respect naar elkaar toe door er
verzorgd uit te zien. Daar begin je al
mee. Dan hoef je nog niet eens wat te
zeggen. Zulke zaken ontbreekt het hier
aan. Hoeft helemaal geen stropdasje,
maar gewoon een nette broek aan en
niet op je slofjes komen binnenzakken.
En of het nou man of vrouw is maakt
me helemaal niet uit. Het gaat om de
sfeer uitdragen. We zijn hier democratisch bezig, we vertegenwoordigen het
volk, en dat doen we netjes. Dat zou
mijn insteek zijn.
Want de burger is natuurlijk niet gek.
Er wordt ook steeds aan de sociale
media gerefereerd. En sommige partijen
doen dat meer dan andere. Dat vind ik

een zwaktebod. Dat is erg makkelijk.
Iedereen hoort wel wat op het laatste
moment. Beperk je nou tot de stukken en wat daarbinnen afgesproken
wordt. Ik word ook altijd een beetje
zenuwachtig van de mensen die tijdens de vergadering constant bezig
zijn met die apparaatjes. Je bent hier
bij elkaar voor de vergadering. Om
dingen met elkaar af te spreken, of
niet af te spreken. Maar klaarblijkelijk
is daar geen code voor. Dat je tijdens
de vergadering die apparaten niet
gebruikt. Misschien willen ze dat ook
helemaal niet.
Er zijn al diverse discussies geweest
over deze materie. Raadsleden
gebruiken de tablets vooral om stukken te lezen en notities te maken.
En er wordt inderdaad ook getwitterd.
Een hele directe informatiebron naar
je kiezers.
Sociale media vormen inderdaad
een heel belangrijk onderdeel van
het democratisch proces, maar om
daar constant mee te schermen…
Misschien moet je eerst je stukken
maar eens goed lezen denk ik dan.
Gaan we u nog vaker zien bij de
raadsvergaderingen?
Ik zal hier zeker vaker komen. Ter
lering ende vermaak.
Het is erg moeilijk een vergadering
als die van vanavond in goede banen
te leiden. Het is zo’n slechte reclame
voor als je politiek actief zou willen
zijn in de raad, echt zo’n slechte
reclame!
Dat is misschien de beste afsluitende
boodschap die u de partijen mee kunt
geven.
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