Geachte leden van de Raad,
De afgelopen twee jaar heb ik met hart en ziel gewerkt aan de uitvoering van het Helders
Akkoord. We komen in Den Helder uit een lange periode, waarin er sprake was van veel
wantrouwen en grote onderlinge verdeeldheid. We wilden een nieuwe fase inluiden en
volgens mij zijn we daarin geslaagd. Ik heb van mijn kant loyaal meegewerkt aan alle
afspraken, die we in het Akkoord met zeven partijen hebben opgenomen.. Voor mij geldt: een
man een man, een woord een woord. Ik heb nooit in uw Raad bezwaren over mijn
functioneren vernomen.
Inmiddels is mij gebleken dat mijn fractie van de Seniorenpartij zich niet meer herkent in mijn
optreden en het vertrouwen in mij als wethouder heeft opgezegd. Een belangrijke reden
hiervoor is het feit dat zij verwacht hadden dat de senioren meer op de kaart zouden komen.
In mijn beleving heb ik mij daar hard voor gemaakt en wordt er voor deze doelgroep veel
geregeld. Denk bijvoorbeeld aan de voorzieningen voor senioren binnen het Sociaal Domein,
maar ook aan bijvoorbeeld de prestatieafspraken met Woningstichting Den Helder over 0treden woningen.
De Seniorenpartij heeft als fractie besloten niet meer tot de coalitie te willen behoren. Ik
betreur dat in hoge mate. Om die reden heb ik contact gehad met de fractievoorzitter van
Beter voor Den Helder, die mij volledig steunt. In overleg met elkaar is besloten dat ik het
wethouderschap, naast Michiel Wouters, voortzet als wethouder namens Beter voor Den
Helder en daarmee vol gas doorgaan met de grote uitdagingen waar onze gemeente voor staat.
Omdat deze overstap de verhouding in het college tussen BvDH en de andere partijen, die het
Akkoord ondersteunen uit balans zou brengen, lever ik 0,2 fte in. Dat betekent dat BvDH
vanaf nu 1,2 fte wethouder levert en dat is een reële verhouding in relatie tot de
verkiezingsuitslag. Ik beschouw dit als een gebaar van mijn kant om de stabiliteit in de
politieke verhoudingen in Den Helder te continueren en - misschien nog wel belangrijker – de
uitdagingen waar onze gemeente de eerstkomende tijd voor staat met een stabiele en
eensgezinde coalitie voort te zetten. Uiteraard zal ik als wethouder van de gemeente ook alles
in het werk stellen om daar waar mogelijk voor een nog breder draagvlak, dan alleen steunend
op de coalitie, te zorgen. Dat is wat Den Helder verdient!
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