Algemene beschouwingen juni 2021

De Stadspartij Den Helder wil beginnen met het maken van de complimenten
aan het college met deze begroting. Een meerjarig sluitende begroting ten
tijden van een crisis die zijn weerga niet kent is een prima resultaat te noemen.
Natuurlijk zijn er zorgen en weten we niet wat ons nog te wachten staat en
welke sporen deze crisis nog zal nalaten, maar Den Helder is op de goeie weg,
ook al is er nog een hoop werk te verrichten.
Vanaf deze plek willen wij ook even stilstaan bij de afwezigheid van wethouder
Keur. Wat haar en haar gezin is overkomen is iets wat je als ouders nooit hoopt
te hoeven meemaken. Ook al doet wethouder vreselijk zijn best missen wij
haar, maar wij hopen dat ze de tijd neemt voor zich zelf en haar gezin en dat ze
weer bij ons aanschuift als de tijd daar is.
De ontwikkelingen op Willemsoord baren de stadspartij al langere tijd grote
zorgen, temeer omdat we op Willemsoord projecten op projecten aan het
stapelen zijn, waarbij we ons lijken te baseren op ideeën uit 2007 en niet valide
“ladderonderzoeken”. De Stadspartij is van mening dat de gevolgen hiervan
totaal onvoldoende in beschouwing zijn genomen. We hopen dat de komende
tijd daadwerkelijk zal worden benut om met een eerlijke objectieve totaalvisie
te komen waarbij deugdelijke haalbaarheidsonderzoeken zullen worden
overlegd en de realiteitszin zal terugkeren.
Verder zijn daar de ontwikkelingen op Willemsoord Noord met de ambitieuze
plannen voor het Marine museum. Deze plannen raken vooral de huisvesting
van de Marine Bedrijf Sport en Ontspanningsvereniging (MBSOV)
De huisvesting van de MBSOV is vooral door toedoen van de leden van deze
vereniging tot stand gekomen en is een begrip in onze stad geworden.
Deze voorgenomen “ huisuitzetting” kan wat de stadspartij betreft alleen dan
door gaan als er deugdelijke en vergelijkbare ruimte beschikbaar zal zijn.

Binnen de Koninklijke Marine worden wederom grote veranderingen
aankondigt, veranderingen welke ook zullen doorwerken binnen onze stad.
Een nieuwe generatie schepen, een nieuwe havenvisie, de vele vacatures en
het mogelijk afstoten van infrastructuur zullen links- of rechtsom gevolgen
gaan hebben voor onze stad. Wij hopen dat de stakeholders in de haven de
handen in elkaar zullen slaan en dat er nog meer samenwerking kan ontstaan
tussen deze partijen. Verder hopen wij dat er in samenspraak met onder meer
de provincie een daadwerkelijke oplossing kan komen aan de ontsluiting van
Den Helder en het TESO-verkeer.
Heeft het college al enige zicht op de infrastructuur welke defensie vastgoed
zal gaan afstoten en zo ja wanneer kan de raad dit overzicht krijgen?
Het Wijkgericht werken blijft wat ons betreft echt achter bij onze
verwachtingen. Dit heeft enerzijds natuurlijk te maken met de coronacrisis,
maar anderzijds ook met de onbekendheid vanuit de wijk. Verder denken wij
dat het wijkgericht werken ook een directe link moet hebben met het
onderhoud en behoud van een leefbare leefomgeving. Het is dan ook zaak dat
de functionarissen welke werkzaam zijn voor en in de wijk, meer zichtbaar en
bekent worden voor de mensen uit de wijk.
We hebben als Stadspartij inmiddels ons tweede wijkonderzoek gehouden,
deze keer was de Visbuurt aan de beurt. De Visbuurt is een van onze oudere
wijken en wij moeten helaas stellen dat daar wel het een en ander aan de hand
is en mensen zich ontzettend in de steek gelaten voelen door de Helderse
politiek. De problematiek is erg divers en afhankelijk van waar je woont binnen
deze wijk. We hebben daar te maken met een onevenredig hoge sociale
opvang van diverse kwetsbare mensen welke onvoldoende ondersteuning
ervaren en tot slot natuurlijk de fouten huisjesmelkers.
Handhaving lijkt hier afhankelijk van wie je bent of wie je kent en dat is kwalijk
te noemen. In de Visbuurt zijn er natuurlijk ook ondernemers die erg goed
bezig zijn. Zij knappen hun panden prima op en verhuren deze voor een
eerlijke prijs, maar er zijn ook die woningen opkopen en doorverhuren voor
huurprijzen vergelijkbaar aan de randstad. Zo heeft de Visbuurt te maken met
het bouwproject op het terrein van de toenmalige ijsfabriek waarvan de
omwonenden al jaren last van hebben en worden geïntimideerd als zij daar
over klagen. Het is in en in triest dat wij het allemaal weten, maar we niet
bereid zijn om hier daadwerkelijk wat aan te doen. Het achterstallig onderhoud

van de openbare ruimte is in verhouding tot het stadshart een drama en het
meest simpele zoals het bijhouden van een paar bloembakken in de wijk
kunnen we niet voor elkaar te krijgen, omdat afspraken niet worden
nagekomen.
De Stadspartij is van mening dat burgerparticipatie al zou moeten starten in de
ideefase. Als we onze inwoners al in de ideefase meenemen binnen
voorgestelde veranderingen dan zal dat het uiteindelijke participatietraject
versnellen. Maak vooraf duidelijk wat de randvoorwaarde zijn waar rekening
mee moet worden gehouden en ga zo het gesprek in. De uiteindelijke
uitkomsten zouden nog wel eens verrassend kunnen zijn, waarbij wij ons
weldegelijk realiseren dat we het nooit iedereen naar het zin kunnen maken.
De Stadspartij is in tegenstelling tot andere beweringen van mening dat wij een
tekort aan goedkopen kleinere huurwoningen hebben voor onze jongeren en
oudere inwoners die het niet zo breed hebben. Met de te verwachten
bevolkingsgroei zal dit tekort de komende jaren alleen maar oplopen als we er
niet daadwerkelijk wat aan gaan doen, temeer omdat wij ook nog tot taak
hebben statushouders te huisvesten. Wij horen dat veel ouderen die graag
naar een betaalbare gelijkvloerse woning zouden verhuizen, maar dat het voor
hun nu niet betaalbaar is. Zo horen wij ook jongeren die op zoek zijn naar
kleine betaalbare woonruimte, maar dat deze slecht te vinden is en daarom
verhuizen of juist niet naar Den Helder komen en daar moet verandering in
komen.
Het gaat nog steeds niet goed binnen de jeugdzorg en de jeugdzorg+ , zo ook in
onze regio en dat baard ons grote zorgen. Niet alleen omdat de kosten de pan
uitvliegen, maar zeker ook om de jeugd die hiervan de dupe is. Sinds de JZ in
2015 door de regering over de schutting is gegooid naar de gemeentes, is er
structureel te weinig geld meegegeven om er een “bezuiniging” mee te
financieren. Omdat er steeds meer maatwerk geleverd moet worden bij steeds
complexere gevallen en het feit dat er een constant tekort is aan kwalitatief
goed geschoold personeel, lopen de kosten en de wachttijden alleen maar op,
hetgeen ten koste gaat van deze kinderen.
Gelukkig beseft de regering eindelijk dat het niet wenselijk is om lange
wachttijden te creëren en onvoldoende zorg te leveren aan deze kwetsbare

groep. Dit heeft ertoe geleid dat de minister een compensatie heeft toegezegd,
maar wat dit daadwerkelijk betekent voor onze gemeente is nog af te wachten.

Vanuit de Inventaris van de archieven van de gemeente Den Helder is op te
maken dat de gemeente Den Helder nooit heeft gekozen voor nieuwbouw als
huisvesting voor ambtenaren en bestuur, maar dat er altijd gekozen is voor
“tweedehandsjes” waarin zij gevestigd zijn geweest. In het voorjaar van 1911
werd er al een discussie gevoerd over nieuwbouw van het stadhuis op de plek
waar dan een park ligt. “Een onding, te duur en op de verkeerde plek”
oordeelde Oortgijsen, raadslid van de Vrijzinnige Kiesvereniging destijds en nu
anno 2021, 110 jaren verder zijn er soortgelijke reacties te horen. Wij zijn blij
dat deze coalitie eindelijk voor gedegen huisvesting kan gaan zorgen voor onze
ambtenaren, waarvoor wij uiteindelijk ook verantwoordelijk zijn. Natuurlijk
heeft iedereen het goed recht om tegen de aankomende verbouwingen te
ageren, maar laten we eerlijk zijn, hoe we het ook organiseren en welk besluit
er ook genomen wordt, er zullen altijd voor- en tegenstanders zijn.

De stadspartij zal zich vooral bezig blijven houden met
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