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Motie vreemd aan de orde van de dag over Vergaderingen Kerkgracht

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 13 juni 2022,

constaterende dat:

veel inwoners binnen onze gemeente moeite hebben de eindjes aan elkaar te
knopen;

deze inwoners met verbazing en ontstentenis kijken naar de bedragen die uitgegeven
worden door de gemeente om in de Kampanje te blijven vergaderen;

de raadsvergaderingen ook in de raadszaal aan de Kerkgracht gehouden kunnen
worden:

inwoners het niet begrijpen dat de gemeente met geld smijt terwijl velen van hen
moeilijk rond kunnen komen;

de vrijkomende gelden besteed kunnen worden aan armoedebestrijding in brede zin;

overwegende dat:

de raad een verkeerd signaal afgeeft aan de inwoner;

er voor ruim 1,7 miljoen euro is verbouwd aan de Kerkgracht om aldaar te kunnen
vergaderen;

deze gelden nu in principe nodeloos zijn uitgegeven;

er in het verleden met 33 raadsleden ook aan de Kerkgracht vergaderd kon worden;

als er belangrijke vergaderingen zijn met een verwachting dat veel publiek de
vergadering zou willen bezoeken ook de commissiekamers kunnen worden gebruikt;

in de stukken staat vermeld dat de vergaderingen in het stadhuis plaats zouden
moeten vinden;

roept de gemeenteraad van Den Helder op:

1. Vanaf de eerstvolgende vergaderdatum de raadsvergaderingen te houden in de daartoe
verbouwde verdieping in het huidige stadhuis aan de Kerkgracht;

2. Gelden die nog voor komende raadsvergaderingen dienen te worden betaald te benutten
in het kader van armoedebeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

M. Vermooten



Toelichting
Op dit moment worden grote bedragen uitgegeven aan vergaderingen en andere
bijeenkomsten in de Kampanje. Veel inwoners hebben de indruk dat het hier gaat om het
extra financieel ondersteunen van zowel de Kampanje als restaurant steun. Gezien de
huidige omstandigheden die inwoners nopen tot het bezuinigen op levensonderhoud gaat de
gemeente door met het uitgeven van onnodige bedragen ten behoeve van vergaderingen.

Nu de corona maatregelen zijn opgeheven en de vergaderingen in verband met de 1,5 meter
op locatie de Kampanje moesten worden gehouden is het nu de tijd om terug te keren naar
de plaats waar de raad zou moeten vergaderen namelijk het stadhuis.

Door de vergaderingen te houden in het stadhuis geeft de raad een positief signaal af
richting de inwoner en laten zien dat ook wij inzien dat uitgeven voor luxe niet meer van deze
tijd is.


