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Motie 'Slagvaardig de toekomst tegemoet. Juist nu!'
De Gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 4 november 2020, gehoord de
beraadslagingen;
van mening zijnde dat:
•
•
•
•
•
•

we bestuurlijk gericht en slagvaardig op dreef zijn om Den Helder een nieuwe toekomst te
geven (Het Helders Perspectief);
we op maatschappelijk, sociaal, economisch en financieel terrein uitvoeringsgericht en in
participatie met bewoners, bedrijven en instellingen daar invulling aan geven;
de kwaliteit van de openbare ruimte een impuls krijgt;
de bouwstromen worden geïntensiveerd;
we daadkrachtig reageren als bedreigingen zich voordoen zoals bijvoorbeeld het instellen van
het nood-, ondersteunings- en stimulerings(NOS)-fonds bij het uitbreken van de COVID-crisis;
we alert zijn als kansen zich voordoen om die voorwaartse gerichtheid verder te borgen door
bijvoorbeeld het afsluiten van de regiodeal.

overwegende dat:
• we de kansen voor de toekomst van Den Helder slagvaardig willen verzilveren;
• de duur van de COVID-crisis daarvoor een bedreiging kan vormen;
• gerichtheid op concrete uitvoering binnen alle programma's daarvoor nu de beste remedie is.
draagt het college van burgemeester en wethouders op:
Gerichte inspanning te leveren op het realiseren, bewerkstelligen en uitvoeren van de navolgende 10
werkterreinen:
1.

Julianadorp.
o
o

2.

Met kracht en tempo werken aan de opwaardering van het Loopuytpark en
Het uitvoeren van de eerste snel te realiseren voorstellen van panorama Julianadorp;

Stadshart Den Helder & Willemsoord
o

o
o

Het versnellen van de bebouwingsplannen in de binnenstad: in het bijzonder
•
op het Vinkenterrein en
■
in de Koningstraat.
Het intensiveren van de gevelrenovaties in het stadshart en
Het verbeteren verkeersveiligheid/verblijfsstatus met name in de Beatrixstraat;

2o

o

Het realiseren van flankerende maatregelen voor de komst van het stadhuis op
Willemsoord;

3.

Havenontwikkeling
o Het uitvoeren van een set aan maatregelen die overlast van (parkerende) Texelgangers
tegengaat;
o Het starten van de voorbereidingen voor een veilige, gezonde en op doorstroming
gerichte ontsluiting van het havengebied inclusief de aanliggende bewoning waarbij de
diverse verkeersstromen goed gescheiden van elkaar worden afgewikkeld;
o Het actief ter hand nemen van de H2-energietransitie van het haven;
o Het starten van innovatieprojecten op het gebied van de maritieme technologie.

4.

Duurzaam Den Helder
o De realisatie van de uitvoeringsstappen voor 2021 vertalen in een meetbare opbrengst i
relatie tot de doelstelling voor 2040. (Welke tree van de duurzaamheidsladder bereiken
we?)

5.

Vernieuwd ondernemerschap.
o Het uitbreiden van het ondernemersloket ten behoeve van het ondersteunen van
(plaatselijke) ondernemersinitiatieven;
o Stimuleren van samengesteld ondernemerschap in de Koegraspolder in het licht van een
heroriëntatie op de ontwikkelingsvisie en bestemmingsmogelijkheden van het gebied.

6.

Armoedebeleid.
o Het ondersteunen van financieel kwetsbaren (e.g. inzet financiêle fit-teams);
o Het intensiveren van de schuldsanering.

7.

Buurt- en wijkbeheer
o Installeren wijkteams opererend vanuit laagdrempelige onderkomens in wijken;
o Gemeentelijke inspanning (e.g. participatie; schoon, heel en veilig) intensiveren in
voormalige stadsvernieuwingsbuurten als voorbereiding op latere opwaardering.

8.

Jeugd
o
o
o
o

9.

en onderwijs
Waarborgen voldoende contacturen (fysiek) onderwijs;
Actieve bemiddeling naar passende stageplaatsen;
Met middelbaar onderwijs jongeren gezond en financieel bewust houden;
Jong volwassenen actief en doelgericht naar werk begeleiden.
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In het bijzonder ook de cultuursector is door de corona-crisis onder druk komen te staan.
Het is zelfs de vraag of binnen cultuurbeleving de komende jaren nog wel op de oude
voet kan en zal terugkeren. Voor de omslag van (hoofdzakelijk) binnen naar (in
belangrijke mate) ook buiten is dan een nieuw cultuurbedrijfsmodel nodig. Den Helder
bezit een aantal passelijke en aantrekkelijke buitenlocaties ( bijvoorbeeld op Willemsoord
zelf maar ook in de rest van de stad). In samenwerking met grote cultuurorganisaties als
de Kampanje, Triade, de bibliotheek en die organisaties of locaties waar op een
bedrijfsmatige en veilige wijze cultuuruitingen kunnen plaatsvinden zal een hernieuwd
aantrekkelijk cultuuraanbod worden gerealiseerd waardoor een dreiging omgezet wordt
in een kans> Den Helder: Cultuurstad van Noord-Holland.
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10. Samen met-elkaar

o

Met sterke maatschappelijke partners activiteiten ontplooien die de maatschappelijke en
sociale samenhang van de veelzijdige Helderse gemeenschap als geheel ondersteunt en
helpt voor-elkaar en met-elkaar de corona-crisis te doorstaan.
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Toelichting

We zijn in Den Helder flink op dreef. De opwaardering in de binnenstad vordert gestaag. Willemsoord
wordt steeds meer een gewaardeerd stadskwartier voor bewoners en bezoekers. Door de hele stad
heen -met in het bijzonder Julianadorp- zijn er volop bouwactiviteiten. En de afgelopen
zomermaanden hebben -ondanks de coronacrisis- vele toeristen op de stranden van Julianadorp en
Den Helder en van hun verblijf binnen onze gemeentegrenzen kunnen genieten.
Ook op het maatschappelijk terrein zijn er de nodige vorderingen gemaakt. De overgang van
gerichtheid op organisaties naar een primaire focus op het realiseren van concrete resultaten en
directe aanwezigheid in buurten en wijken, is volop in gang gezet. Zo komen er wijkkantonniers en
wijkteams, wordt er geïnvesteerd in het beheer van de openbare ruimte en zijn bezuinigingen in het
culturele domein voorkomen. Den Helder is de cultuurstad van de Noordkop geworden.
Maar ook werd slagvaardigheid getoond toen het besef ontstond dat de corona pandemie een flinke
aanslag zou kunnen betekenen op de in gang gezette voorwaartse ontwikkelingen. Er dreigde zelfs,
maatschappelijk en economische een negatieve omslag. Besluitvaardig en eendrachtig heeft de
gemeenteraad zelf het initiatief genomen om een steunfonds in het leven te roepen waarbij niet
alleen de negatieve gevolgen konden worden opgevangen (ledigen nood) maar ook er financiële
mogelijkheden zijn gecreëerd voor ondersteuning en zelfs stimulering.
Die daadkracht toont de bestuurlijke rust die de laatste jaren het politieke klimaat in Den Helder
kenmerkt. Zo is er bijvoorbeeld een sober maar doeltreffend begrotingsbeleid gevoerd. Dat merken
ook de bestuurders van de andere overheden. Eendrachtige samenwerking is ontstaan met als
belangrijkste voorbeeld het aangaan van de regiodeal en de afspraak om de grote vraagstukken in en
rondom de haven gezamenlijk en eendrachtig op te pakken. Met het breed ondersteunde actieplan
van het Helderse perspectief wordt vervolgens zelf het voortouw genomen: Den Helder voorwaarts!
Maar ondanks de in gang gezette acties, de inmiddels vastgestelde plannen en getoonde bestuurlijke
daadkracht tot nu toe, zijn we er nog niet. De corona-crisis toont zich van zijn donkerste kant. Naast
eerder de aanslag op onze gezondheid, dreigt nu de aanslag op ons economisch en zelfs
maatschappelijk welzijn. De werkgelegenheid krijgt hoogstwaarschijnlijk een meer dan behoorlijke
klap te verduren. Hele sectoren staan onder druk en vervangende werkgelegenheid is niet zo maar
voorhanden. Er dreigt een heuse economische recessie. Hoe diep en hoe lang is niet aan te geven.
Zekerheden bestaan niet meer! Landelijke maatregelen zullen wellicht de pijn kunnen verzachten.
Aan landelijke bezuinigingen wordt voorlopig niet gedacht maar de oplossingen zullen vooral ook in
het land zelf moeten worden gecreëerd. Ook in Den Helder dus. We mogen dus niet verzaken en
volop aan de bak blijven gaan.

Wat nu te doen in Den Helder? In eerste instantie doorgaan met wat we deden. De richting is goed.
De inhoud is prima. En de eerste effecten veelbelovend. Maar we zullen er een schep bovenop
moeten doen. De landelijke overheid richt zich met haar beleid vooral op het in stand houden van de
werkgelegenheid. Sectoren die goed draaien moeten de kar gaan trekken en waar banen verdwijnen,
moeten er nieuwe worden gecreëerd. Voor dat laatste gaan we een prima programma in uitvoering
brengen. De regiodeal zal zich in belangrijke mate richten om door innovaties nieuwe maritieme
werkgelegenheid te creëren. Maar dat zal niet genoeg zijn en geeft te weinig soelaas op de korte
termijn. Er is nu al actie nodig. Maar ook daar zijn in den Helder prima kansen voor aanwezig. De
bouwsector en toeristische sector zijn juist in Den Helder om stevige pijlers te blijven en zelfs steviger
pijlers te worden. Mits daar nu slagvaardig bij wordt geacteerd. Ideeën moeten sneller plannen
worden plannen moet sneller tot uitvoering worden gebracht. Bureaucratische hobbels dienen dus te
worden weggenomen en de condities voor uitvoering door het bedrijfsleven dienen voorspoedig tot
stand te komen. Slechts door werk in uitvoering ontstaat werkgelegenheid. Met die daadkracht en
slagvaardig willen wij met vertrouwen de onzekere toekomst tegemoet. Maar daarvoor moet nog wel
wat gebeuren. We moeten keuzes maken!
Inzoomend op de Helderse situatie zijn er een aantal initiatieven en projecten die direct in
aanmerking komen om de noodzakelijke daadkracht en slagvaardigheid te tonen. Verdere inzet en
prioriteitstelling zijn daarvoor noodzakelijk. Daarom moeten er ook keuzes worden gemaakt en is er
een top 10 samengesteld. Zij zijn de handvatten waarmee de economische en maatschappelijke
gevolgen van het coronavirus kunnen worden aangepakt. Zij tonen de inzet van een voortgaande
bestuurlijke slagvaardigheid. Zij geven stevig fundament aan de positieve ontwikkelingen die onze
stad doormaakt. Zij vormen de basis waardoor we sociaal en maatschappelijk ook juist die inwoners
de zorg en aandacht kunnen blijven geven voor wie dat het meest nodig hebben.
De corona-crisis geeft onzekerheid en dreiging. Maar in onzekere tijden ontstaan ook kansen en
nieuwe perspectieven. We staan in Den Helder al in de startblokken. Laten we doorpakken en gericht
en slagvaardig de ingeslagen koers vasthouden.

