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Er is alweer een jaar voorbij waarin veel gebeurd is. De corona-crisis heeft ook 

veel impact gehad op onze gemeente en de gevolgen hiervan kunnen wij nog 

niet goed overzien. Gelukkig de maatregelen worden versoepeld en het leven 

van eenieder brengt weer een beetje kleur aan alles. 

Het college heeft de afgelopen periode ingezet op de ontwikkeling van onze 

gemeente met de slogan van krimp naar groei. Het positieve nieuws is dat het 

aantal inwoners van onze gemeente in de lift zit. 

 Er staan over ruim een half jaar weer gemeenteraadsverkiezingen voor de deur 

en mogen onze inwoners weer naar de stembus. Maar een keer in de 4 jaar 

een vakje rood kleuren betekent niet dat partijen daarna een vrijgeleide krijgen 

om hun eigen koers te varen. Er zal soms bijgestuurd moeten worden om de 

wensen en ideeën van inwoners bij het beleid te betrekken. 

Verkiezingen gaat over beloftes die in programma’s staan en eenieder 

realiseert zich dat bij eventuele coalitiebesprekingen compromissen zullen 

moeten worden gesloten. Daarna is de politiek aan zet en daarna wordt de 

keizer soms vergeten. Onze inwoners hebben het referendum om met de 

politiek in gesprek te gaan. Een referendum is helaas een advies aan de politiek 

niet bindende hopelijk dat het snel een bindend raadgevend referendum 

wordt. Dit brengt ons op bestuurlijke vernieuwing 

Bestuurlijke vernieuwing: 

Er is een verbeteragenda opgesteld met de nadruk op de volgende 

onderwerpen: 

Communicatie over plannen en genomen college-raadsbesluiten.  Van belang 

de hele raad mee te nemen aan de voorkant zodat eenieder hier in mee kan 

denken. En dat de hele raad nog kan sturen en in debat kan zodat niet alles in 

beton is gegoten. De gemeenteraad plaats laten vinden in de wijken wij 

realiseren ons ook dat technische problemen en de corona ons parten speelt 



zodat dit nog niet van de grond is gekomen. Voor de volgende raad periode 

blijft dit hopelijk op het wensen lijstje staan. Bij conflicten wordt er in de 

toekomst ingezet op interne mediators het contact loopt dan via de mail. Ook 

hier neem inwoners die niet digitaal vaardig mee hoe wordt dit gerealiseerd? 

Bestuurlijke rust is een toverwoord ook SeniorenActief vindt dit van belang. 

Met zo’n grote coalitie is dit niet zo moeilijk. Maar voor de buitenwacht 

natuurlijk prima er willen meer ondernemers zich vestigen. 

 Er komen nog grote opgaves zoals de leefbaarheid in de buurten rondom het 

centrum en ook de omgevingswet. De inspanning zal veelal komen te liggen op 

participatietrajecten, afspraken en inspraak. Zie ouderen niet te veel als 

kostenpost ouderenzorg in onze gemeente is ingebed in het zorg domein.  . 

Echter eenzaamheid, langer zelfstandig wonen en dementie een plek voor 

ouderen in de zgn. bejaardenhuizen is niet meer vanzelfsprekend. Bestuurlijke 

vernieuwing is ook : Gemeente neem het voortouw in ouderenbeleid (komt 

een motie) 

2 Zorgzame gemeente: 

Wij constateren dat bij geweld hoort nergens thuis nog niets is te vinden over 

financiële mishandeling van ouderen je kan het ook uitbuiting noemen. Juist in 

deze coronatijd hebben wij hier veel klachten over gehad. Het is van groot 

belang dat dit wordt opgenomen bij het beleid (Wij overwegen een motie) 

Ervaringsdeskundigen trainen medewerkers neem hierin ook 

ouderenmishandeling  mee.  Het team financieel fit is van belang. Preventie 

maar zeker ook de nazorg is nodig om onze inwoners weer op de rit te krijgen. 

Wat SeniorenActief betreft dient er in ieder geval morele en financiële steun 

voor onze inwoners te zijn. Wij denken daarbij bijzonder aan de inwoners die 

onder de radar blijven.  Projecten die zijn gericht op activering en toeleiding 

naar passend werk. Hoe staat het met onze inwoners van boven de 55 jaar? 

Verder de dagopvang in de tehuizen het gaat hier steeds meer om inwoners 

van het huis zelf. Buitenstaanders komen slecht aan bod Daarom is het 

Odensehuis zo van belang. Deze plek moet blijven bestaan zeker ook omdat 

mantelzorgers zo langzamerhand overbelast raken. (Wij overwegen hiervoor 

met een motie te komen) Verder project kleinschalige opvang zoals het 

Houwinghuis hier moeten er meer van komen. Zit dit in de pen? Wij zijn een 

solidaire gemeente of het nu gaat om jeugdzorg, uitkeringen, maatschappelijke 

ondersteuning. Een dementie vriendelijke gemeente met het steeds grotere 

probleem dementie is van belang .En wij dienen een motie in om de 

seniorenmiddag te continueren. 



3 Vitale gemeente; 

De filevorming blijft een groot probleem en wij denken dat dit nog wel even 

kan duren. Een transferium waar GroenLinks ook al  over heeft gesproken zou 

een oplossing kunnen zijn (wij overwegen een motie) Doorfietsen kunnen wij al 

wel nu nog doorrijden. Meer bedrijven vestigen zich hier dus oplossing zeer van 

belang   

En geloof het of niet er komt een openbaar toilet hier hebben wij voor het 

eerst al een motie in 2019 ingebracht .De oplossing een mobiel toilet in 

coronatijd echter na enkele maanden weer weg. Reden kosten en te weinig 

gebruik. Komt dit door de plek?  Deze toiletvoorziening was overigens niet 

toegankelijk voor mensen met een beperking vanwege de trap . Wij pleiten dat 

het toilet als het er is bemenst kan worden door inwoners uit de kaartenbak 

met zicht op vast contract misschien kan de HOV hier in zijn steentje bijdragen 

(wij beraden ons om maar weer een motie in te brengen over dit onderwerp) 

En de woningvoorraad niet alleen in het dure segment maar zeker sociale 

huurwoningen en voor kwetsbare groepen. 

4 Als laatste de Leefbare gemeente: 

Schoon heel en veilig neem in deze ook de stoepen mee deze horen ook bij de 

openbare ruimte. Verder de cultuur dragen wij een warm hart toe dit is een 

toevoeging voor onze gemeente belangrijk ook  voor toerisme. Ook van belang 

dat de strandopgangen voor eenieder goed bereikbaar zijn dus  ook voor 

rolstoelen.  Verder hopen wij dat de kloof tussen schoolverlaters en de lokale 

arbeidsmarkt gedicht kan worden.  Minder gebruik  van fossiele energie om zo 

onze stad klimaatbestendiger te maken. 

Wat de financiën betreft blijven wij ons ernstig zorgen maken om de Port of 

den Helder, jeugdzorg en het weerstandsvermogen 

Tot slot wensen eenieder bij de verkiezingen goede uitslagen.  

De fractie SeniorenActief 

 


