Geachte voorzitter, leden van de raad, leden van het college en alle
geïnteresseerde inwoners,
Corona heeft het leven in 2020 en 2021 voor een groot deel van onze inwoners fors
beïnvloed. Het geldt voor iedereen, voor zwakkeren, ouderen, werkgevers,
werknemers, inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt en onze jeugd.
De jeugd van elke leeftijd: basisschool, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en
met name de groep die enige of forse hulp nodig heeft door Helderse
jeugdzorgorganisaties of specialistische jeugdzorg buiten Den Helder.
Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomst van de evaluatie van het jongerenpunt en
kondigen een motie aan om meer en structureel geld te stoppen in dit jongerenpunt
want wat de evaluatie ook oplevert, investeren in jongeren betaalt zich op termijn
ruimschoots terug.
De kosten van de jeugdzorg rijzen de pan uit. Het is daarom goed om de gevolgen
van de diverse regels nog eens langs de financiële lat te leggen en
kostenverhogende inefficiënte administratieve maatregelen, zoals die zich ook in
andere branches van het sociaal domein spelen, af te schaffen.
Het bedrag dat hierdoor vrij komt ad 200.000 euro willen wij niet als een
bezuiniging inboeken, maar juist benutten voor intensievere jeugdzorg.
Juist nu zijn er extra bedragen nodig voor de jeugdzorg, nu blijkt dat huiselijk
geweld, fysieke- en psychische mishandeling door ouderen of leeftijdsgenoten nog
meer aan de orde is dan tot nu toe werd aangenomen. D66 zal hiertoe een motie
indienen.
Om, zoals in Doel 2 genoemd, de afname van problematische schulden te
verwezenlijken zal zeker in de tijd direct na de coronacrisis een extra inspanning
nodig zijn om het hoofd te bieden aan de werkbelasting in de schuldhulpverlening,
willen wij het gestelde doel in 2025 halen. Wij kunnen ons daarom vinden in de
voorgestelde activiteiten. Problematische schulden komen helaas niet alleen bij
jongeren voor, ook voor een te groot aantal ouderen zal extra inspanning
noodzakelijk zijn.
Eerdere discussies over het terugbrengen van de ondersteuning voor
huishoudelijke hulp heeft veel onrust gebracht bij de hulpbehoevende inwoners van
onze stad en de stelling betreffende de mogelijke verbetering van zelfredzaamheid
is niet gebaseerd op cijfers maar op aannames.
Daarom wil D66 het budget voor WMO huishoudelijke hulp voor de jaren 2023,
2024 en 2025 handhaven op 225.000 euro en zal daartoe met een motie komen.
Een ernstig getroffen groep betreft de getroffenen door de toeslagen affaire.
Ook in Den Helder zijn gezinnen die daardoor nog verder in de problemen dreigen
te komen. Omdat wij als gemeente verantwoordelijkheid dragen voor onze
inwoners komen wij met een motie om zo spoedig mogelijk te komen met een plan
van aanpak om voor deze gezinnen met een oplossing te komen.

Binnen gemeenten, ook Den Helder, wordt het hebben van een inloophuis voor
mensen met lichte dementie en hun naasten, steeds noodzakelijker.
In Den Helder en veel andere gemeenten wordt hier vorm aan gegeven door het
Odensehuis. Deze organisatie kan echt niet zonder een betaalde coördinator en
heeft daarvoor structureel 70.000 euro nodig, waardoor het Odensehuis met de
vele vrijwilligers en een professionele coördinator haar activiteiten kan voortzetten
in de komende jaren. Wij dienen hiertoe een motie in.
Bij trends in het programma “zorgzame gemeente” wordt terecht geconstateerd dat
er in toenemende mate sprake is van overgewicht en ongezonde levensstijl van
onze inwoners, met name onder jongeren. Concreet geldt voor ouderen en
jongeren dat sporten veel meer moet worden gestimuleerd. D66 ziet dit in de
gestelde doelen helaas niet terug. Een mogelijkheid is robuuste fitness-apparatuur
plaatsen op een plek waar dat kan, bijvoorbeeld aan de dijk, ergens in een park of
op de Flaneerkade. In het Timorpark staat wel een aardige opzet bijvoorbeeld,
maar het is niet robuust genoeg voor veel gebruik door volwassenen. Een zorg blijft
voor ons de atletiekaccommodatie. De baan wordt wel opgeknapt, maar D66 vindt
dat het hele complex, inclusief kantine en kleedkamers, een volwaardige
accommodatie moet worden.
We willen onze inwoners op alle fronten zo actief mogelijk laten meedoen.
Medio 2019 werd de ideeënmarkt geïntroduceerd, waarbij inwoners met goede
ideeën of plannen voor Den Helder hun idee konden insturen. Op 18 september
2019 werd de eerste succesvolle ideeënmarkt gehouden. De voorstellen na het
houden van deze markt hebben geen inhoudelijk- en financieel vervolg gekregen.
Wij stellen voor het initiatief weer op te pakken, met gebruikmaking van de reeds
beschikbare voor verdere uitwerking geschikte ideeën en nieuw in te dienen
ideeën, daarbij te streven naar het houden van de markt in het vierde kwartaal
2021. We zullen daar een amendement over indienen.
Naast de zorg zal D66 zich blijven inzetten voor de leefbaarheid in onze wijken.
Het huisjes melken in een aantal wijken moet afgelopen zijn. Een niet eens zo groot
aantal huisjesmelkers, maar wel een aantal met heel veel woningen die ze
daarvoor gebruiken, moet het zo moeilijk mogelijk worden gemaakt. Om die reden
komen wij met een motie Zelfbewoningsplicht. Dit vergroot ook de mogelijkheid om
starters nog beter te ondersteunen bij het vinden van een betaalbare woning in Den
Helder. Ook gaan wij ons nog meer bezighouden met het leefbaarder maken van
wijken door meer te vergroenen en ruimte te maken voor een plantsoen, speelplek
of pleintje. Het “doorzagen” van de flats langs de Marsdiepstraat en het weghalen
van enkele woningen in Middelzand eind jaren 90 zijn voorbeelden die geleid
hebben tot een betere en leefbare buurt.
Gedurende het afgelopen jaar is gebleken dat bij extreme weersomstandigheden
adequate aanpak van wateroverlast of droogte te kort schiet.
Er moeten sneller concrete maatregelen genomen worden (de schop in de grond),
waarbij we uitleggen dat we niet al het regenwater kunnen “lozen” maar ook tijdelijk
moeten “bergen”. Wij willen de ondernemers in de Keizerstraat niet nog vele jaren
in onzekerheid laten dobberen.

In theorie worden er stappen gemaakt om de werkgelegenheid weer toe te laten
nemen in onze stad. De Kop Werkt, Maritieme Cluster en Regio Deal moeten het
gaan worden.
Die inzet spreekt ons aan, maar met extra bijdragen nog voor er ook maar enig
succes is, stemmen wij niet in. Wij dienen daar een motie voor in.
De uitgaven voor de programmamanager en de programmasecretaris RegioDeal
moeten wat D66 betreft uit de beschikbare budgetten worden betaald.
Er is bovendien reeds een programmamanager in dienst van de gemeente en dus
onderdeel van het ambtelijk apparaat. Waarom kan een programmasecretaris dan
ook niet binnen het ambtelijk apparaat gevonden worden.
Dit betreft waarschijnlijk geen fulltime baan.
De provincie Noord-Holland wil de kwaliteit van de bestaande bedrijven- en
haventerreinen in Noord-Holland verbeteren. Voor 2021 is €1.500.000 subsidie
beschikbaar. De subsidieregeling is opengesteld van 1 juli t/m 19 augustus, heeft
tot doel om projecten te ondersteunen die herstructureren van verouderde
bedrijventerreinen in Noord-Holland mogelijk maken en kan ook worden
aangevraagd door gemeenten. Is dat het college bekend?
De toekomstige werkgelegenheid moet ook komen van de energietransitie en
blauwe waterstof en op termijn groene waterstof. Het op termijn benutten van die
mogelijkheden voor de werkgelegenheid blijft een uitdaging. Wat op korte termijn
kan worden verbeterd is de voorlichting aan onze inwoners op dit gebied. We
komen daarvoor met een motie.
Wat een drukte zal het worden in en om het TESO-gebied met die toenemende
werkgelegenheid, wellicht het commercieel benutten van Harssens, de ontsluiting
van het Willemsoordterrein via Buitenveld etc. etc.
Over de ontsluiting wordt al jaren gebrainstormd, nu wordt het weer onderzocht
door een duur bureau, waarbij de conclusie zal zijn of de Oostvariant (maar ja, is
het afwijzen van die mogelijkheid niet al in beton gegoten) of het aanleggen van
een brug in de buurt van de Ravelijnweg i.p.v. de Doormanbrug.
Het zal nog jaaaaaren duren. Wat relatief sneller kan worden opgelost is het
parkeerprobleem dat hierdoor wordt veroorzaakt. Wij komen met een motie
daarvoor. Het wordt druk op het Willemsoordterrein. Met D66 is wel te praten over
meer ontwikkeling dan nu het geval is, maar zeker geen grootschalige opzet als de
huidig geplande “De Kleine Werf”. De maritieme- en culturele manifestaties en
evenementen spreken ons aan. Het is een welkome aanvulling op het nautisch
gebeuren, het Reddingmuseum en het Marinemuseum.
Op dit moment is een prachtige over het hele gebied verspreide expositie “Must
Sea” te zien in het Zuiderzeemuseum. Het zou geweldig zijn als die expositie
bijvoorbeeld volgend seizoen op Willemsoord te zien is. Zo’n combinatie van
Willemsoord en cultuur spreekt ons bijzonder aan. Ook voor de kermis, die
volgende week wordt gehouden, is nu nog volop ruimte beschikbaar.

Ten slotte, zo lang het kan, zullen wij blijven strijden voor het kopen van het
stadskantoor op Kooypunt (mag ook het belastingkantoor aan de Bijlweg zijn)
en het stadhuis aan de Kerkgracht i.p.v. de funeste plannen op Willemsoord.
D66,
H.S. Mosk

