Algemene beschouwingen GemeenteBelangen Den Helder

Geachte Voorzitter,
Voor ons ligt de kadernota 2022-2025. De fractie van GemeenteBelangen wil aan het
begin van onze inbreng alle ambtenaren bedanken die aan deze kadernota hebben
meegewerkt.
De laatste kadernota van dit college en dus ook de laatste beschouwingen van deze
gemeenteraad.
Coronatijdperk
Een zwaar en moeilijk tijdperk die een ieder in min of meerdere mate heeft
getroffen. Helaas is er nog geen inzicht in de effecten van deze Coronacrisis. Positief
dat het Helderse steunfonds de organisaties en bedrijven ondersteunt. Zoals
gebleken uit de rapportages in 2020 en eerste kwartaal 2022 zijn er extra middelen
nodig voor de Jeugdzorg en de WMO . Ook hier zijn wij positief gestemd dat het
kabinet deze extra middelen heeft toegezegd.
Odensehuis
Den Helder ‘een dementievriendelijke gemeente’ In 2017 werd hier zelfs een
certificaat voor uitgereikt door ‘samen dementie vriendelijk ‘welk een initiatief is van
Alzheimer Nederland . De Gemeente heeft dit certificaat gekregen omdat deze onder
anderen de mogelijkheid biedt voor mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen
door dagopvang en respijtzorg . Anno 2021 merken wij nog maar weinig van ‘een
dementievriendelijke gemeente ‘ want : waarom wordt het Odensehuis met een
kluitje in het riet gestuurd ? De stichting Odensehuis heeft een startsubsidie van in
totaal 37.400 euro ontvangen wat volgens het college voldoende is om het jaar
2021 door te komen. Het college verwachte dat het Odensehuis hiermee op eigen
benen kon staan en verwijst vervolgens naar fondsenwerving die het Odensehuis
dan zelf moet inschakelen. Deze fondsenwerving is er al vanaf het begin af aan
geweest en blijkt onvoldoende omdat er geen geld beschikbaar is voor
beroepskrachten en huisvesting.
Voorzitter. GemeenteBelangen is van mening dat dit niet past in een
dementievriendelijke gemeente en daarnaast vragen wij het college waarom er wel
budget vrijgemaakt wordt voor een professionele fondsenwerver voor de culturele
sector en niet voor de zorgsector ?
Wij hebben van een aantal fracties vernomen dat zij met een motie komen om het
Odenshuis te voorzien van financiële middelen. uiteraard zullen wij deze medeondersteunen.

Werkplekken
In de beschouwingen van 2020 heeft GemeenteBelangen zich al hardop afgevraagd
of het aantal werkplekken in het nieuwe stadhuis niet heroverwogen moeten worden,
het Coronatijdperk liet-en laat ons zien hoeveel ambtenaren thuis kunnen werken.
Ook in deze beschouwingen vragen wij het college om het komende jaar te
investeren in thuiswerken voor ambtenaren in plaats van een nieuw stadhuis met (
te veel ) werkplekken. Opnieuw vragen wij het college te investeren in een verplichte
4 daagse werkweek voor onze ambtenaren, mogelijk kan dit ook een positief effect
hebben op het aantal benodigde werkplekken. De eventuele besparing die dit
financieel oplevert kan dan ten goede komen aan de mensen die het extra zwaar
hebben tijdens deze Coronapandemie .
Culturele Erfgoed/ Beeldbepalende monumenten.
Helaas zijn er tal van voorbeelden te vinden van verwaarloosde gebouwen en panden
in onze gemeente . De Zeevaartschool , de Vismarkt, School 7 en de muziekschool;
allemaal gebouwen die niet DANKZIJ de gemeente maar ONDANKS de gemeente- die
deze gebouwen bewust liet verwaarlozen. Dankzij derden zijn deze gebouwen weer
in hun goede staat hersteld.
U voelt waarschijnlijk al waar wij naar toe gaan : Het brugwachtershuisje Ankerpark
.Ondanks dat GemeenteBelangen 2 maal schriftelijke vragen , een motie en nog
eens vragen stelde in het vragenkwartier over de staat van het Brugwachtershuisje
is er tot op heden niets van de toezeggingen v.w.b. het huisje terechtgekomen.
GemeenteBelangen was en is van mening dat het verder verval niet gewenst is en
daarom nog steeds niet naar tevredenheid is opgelost. Het brugwachtershuisje is in
verre staat van verpaupering, deze verpaupering slaat nu nog harder toe door de
Japanse duizendknoop .
Voorzitter. Graag zouden wij van het college willen vernemen of het juist is dat de
verborgen agenda is om het huisje te verkopen aan een Helderse vastgoedeigenaar
zodat deze het huisje kan slopen voor algemene ontwikkelingen ?
Woningen
Wat doet het college om het bouwen van woningen sneller te laten plaatsvinden en
vooral : betaalbaar te maken ? Meer mankracht op dit onderdeel, de procedures
sneller laten verlopen , meer vrijstellingen en goedkopere grond kunnen hiervoor
zorgen.
Met name de grondprijs is een middel om stijgende bouwprijzen en materiaalkosten
te dempen. GemeenteBelangen is van mening dat de gemeente best verlies mag
accepteren voor het goede doel.
Mediation
Voorzitter. GemeenteBelangen merkte al eerder op dat Den Helder last heeft van
chronische selectieve verontwaardigheid. Er zou in de raadsperiode die wij nu nog
tegemoet gaan eens vaker gekeken moeten worden naar wat een voorstel inhoudt,
en niet wie het voorstel inbrengt. Wij zitten hier ook vanavond toch om de stad te
dienen en niet om politieke tegenstanders te beschadigen ? Ook hebben wij het
college eerder opgeroepen om meer gebruik te maken van mediation en minder van
juridische procedures. Gelukkig is er recent, na jarenlange procedures ,mediation
ingeschakeld in een strijd waarin geen winnaars of verliezers zijn.
Voorzitter , dank u wel.

