Voorzitter vandaag bespreken wij de kadernota 2022-2025
De PVV heeft de Kadernota bestudeerd. Er worden duidelijk beleidskeuzes
gemaakt die de burgers hard in hun portemonnee gaan raken.

Ook aan de veiligheid van de burgers wordt veel te weinig aandacht gegeven in
onze gemeente.

En het is voor veel inwoners moeilijk om aan een geschikte woning te komen.
Het college heeft ervoor gekozen nog steeds voorrang te geven aan
asielzoekers op een sociale huurwoning. Het aantal te huisvesten
statushouders stijgt fors.
De PVV heeft aan deze onfatsoenlijke discriminatie van onze eigen burgers in
Den Helder de afgelopen periode veel aandacht gegeven.

Voorzitter, Het is ook voor burgers die zoeken in de zogenoemde midden-huur
bijzonder moeilijk om aan een geschikte woning te komen.

Veel woningzoekenden verdienen te veel voor een sociale huurwoning maar
weinig voor een woning in de dure vrije sector.
De PVV vindt dat iedere woningzoekende ongeacht de diepte van zijn of haar
portemonnee een betaalbare woning moet kunnen vinden.
Daarom wil de PVV een motie indienen met het dictum:
Zo snel mogelijk te onderzoeken of een regeling ‘op pandniveau die uitgaat van
100% midden-huur bij woningbouwprojecten van toegevoegde waarde kan zijn
voor de aanpak van het Helders woningtekort.

Het College geeft aan dat nieuwe opgaven zich aandienen waaronder een
stevige inzet op de energietransitie en de wens tot een waterstofpilot.
En een pilot voor alternatieve energiebronnen gericht op aardgasvrij.
Het college wil uitvoering geven aan de regionale energiestrategie.
Onze gemeente heeft te maken met onzekere tijden, onder andere door de
coronacrisis en hoge kosten voor gedecentraliseerde zorgtaken.

Daarom wil de PVV een motie indienen met het dictum:
Om in de uitwerking van de begroting 2022 waar mogelijk te bezuinigen op
duurzaamheidsambities die te maken hebben met de energietransitie en
waterstof.
Eventueel vrijgekomen gelden waar mogelijk in te zetten voor
gedecentraliseerde zorgtaken.

Den Helder kampt nog steeds met veel criminaliteit en overlast.
De PVV is geschrokken dat het college geen extra geld wil vrijmaken om dit
tegen te gaan.
Daarom wil de PVV een motie indienen met het dictum:
Om in de begroting waar mogelijk te bezuinigen op projecten en beleid ten
aanzien van duurzaamheidsambities die te maken hebben met de
energietransitie.
Eventueel hierdoor vrijgekomen gelden in te zetten voor projecten ten aanzien
van de veiligheid in onze gemeente.

Voorzitter, uit de controle verklaring van de onafhankelijke accountant zijn
geen onrechtmatigheden gebleken, toch kan de PVV niet instemmen met
voorliggend besluit.
Daar wij ons onder andere niet kunnen vinden in het beleid van het college in
bijvoorbeeld de onzinnige energietransitie en de circulaire economie.
En het doorzetten van een duur en net zo onzinnig stadhuisproject op
Willemsoord.

Wij raden de andere partijen aan ook tegen te stemmen.

Voor zover voorzitter.

