
Voor ons ligt de kadernota 2020. Gemeentebelangen wil aan het begin van onze inbreng alle 
ambtenaren bedanken die aan deze kadernota hebben meegewerkt.  
 
Traditioneel is de kadernota een soort verkiezingsprogramma van het college van Burgemeester en 
Wethouders vol met beloftes richting de inwoners en de politiek. Een mooi gelikt boekje waar je 
moeilijk kritiek op kan hebben, omdat iedereen het beste met het de gemeente voor zegt te hebben 
en voor elke oplossing het college wel een probleem bedacht heeft. 
 
Voor iedereen die de politiek volgt zal mijn fractie het zo makkelijk mogelijk proberen te maken. 
Daarom zal mijn fractie puntsgewijs de kadernota behandelen én per programmaonderdeel een 
reactie formuleren. 
 
Bestuurlijke vernieuwing 
Het is zorgelijk te moeten constateren dat er in de kadernota staat dat er een trend is waarbij de 
taken en verantwoordelijkheden onduidelijk zijn voor gemeenteraad, college én inwoners. Het feit 
dat het College hier zegt: gemeenteraad en inwoners, hier gaan wij over en jullie niet baart onze 
fractie zorgen. 
 
De gemeenteraad is het hoogte orgaan in de gemeente en wij staan ter dienst van onze inwoners. 
Het college is het dagelijks bestuur en legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Hier moet wat 
Gemeentebelangen niet mee gemarchandeerd worden. 
 
Ook wij hebben echt wel geconstateerd dat er een soort binnen- en buitenraad is. De binnenraad 
komt regelmatig bij elkaar én als er een politiek akkoord is, dan gaat een stuk pas naar de 
Gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsvergaderingen mag de oppositie vragen stellen, het liefst 
al schriftelijk vooraf, zodat de ambtelijke organisatie de vragen kan beantwoorden namens het 
College. De leden van de buitenraad mogen naar de loftrompetten van de binnenraad luisteren, ook 
wel de coalitie genoemd en daarna wordt het stuk bijna geruisloos afgehamerd en dus vastgesteld. 
 
Als het College dus bedoelt dat zij het monopolie van de binnenraad wil aanpakken, dan staan wij 
aan uw zijde. Maar waarschijnlijk wilt het College minder discussie met de oppositie en zouden 
eigenlijk alleen de noodzakelijk stukken naar de gemeenteraad moeten worden gezonden. 
 
Wat Gemeentebelangen betreft kunnen bestuurlijke kosten worden gedrukt. Denk hierbij aan 
minder commissieleden per fractie, maar ook aan bijvoorbeeld minder wethouders . De 
Seniorenpartij en Beter voor Den Helder doen immers al aan gezamenlijke woordvoering in de 
gemeenteraad, maar misschien kunnen zij ook gezamenlijk genoegen nemen met één wethouder? 
Het zou in ieder geval beter zijn voor Den Helder. Graag een reactie van de andere coalitiepartijen op 
dit voorstel. 
 
Verder leest mijn fractie dat er nu echt een buurtbegroting wordt in gevoerd, vermoedelijk onder 
druk van de Stadspartij. Gemeentebelangen is hier groot voorstander van, maar realiseert zich ook 
dat sinds de Stadspartij dit noemt, zij negen zetels hebben verloren in de gemeenteraad. 
 
Graag ziet Gemeentebelangen een nadere toelichting op het punt van het Urban Data Center. Een 
investering van structureel €100.000,-, terwijl wat ons betreft eerst het nut moet worden 
aangetoond. Is het niet logisch als wij als Gemeenteraad eerst over twee jaar de investering en 
deelname evalueren, voordat wij hier structureel  geld aan kwijt zijn? Graag een reactie van het 
College en andere fracties. 
 
 
 



Zorgzame gemeente 
Gemeentebelangen staat achter de doelen in dit programma. Wel valt het ons op dat de "Senioren" 
nergens specifiek genoemd worden. Kan het college aangeven waarom hiervoor gekozen is, ondanks 
dat een partij die pretendeert hun te vertegenwoordigen, een soort seniorenpartij, in het College en 
binnenraad zit? 
 
Wel zien wij dat er in dit programma wel pilots en tussentijdse evaluaties lijken te zijn, voordat 
investeringen structureel worden. Wij kijken uiteraard uit naar deze evaluaties van de pilot jongeren 
loket, het jeugddebat en het Integraal Kindcentrum. 
 
Gemeentebelangen vindt de bezuinigingen in het sociaal domein ongepast en onnodig. 
Gemeentebelangen kan en wil deze bezuinigingen niet verdedigen. Mogelijk denken de ChristenUnie, 
Seniorenpartij en PvdA hier anders over, want dat gaven ze wel op in de stemwijzer van 2018. Het 
College geeft in de kadernota aan te willen investeren in een zorgzame gemeente. Kan het College 
aangeven waar dit geld precies vandaan gat komen? Of moet dat ook nog uit het huidige budget, 
waardoor lopende projecten en initiatieven dubbel geraakt gaan worden?  
 
 
 
 
Vitale gemeente 
Gemeentebelangen kan het college niet serieus nemen als zij in 2023 de reistijd tussen Amsterdam 
en Den Helder met twaalf minuten wil verminderen. Hopelijk realiseert het College dat zij hier niet 
over gaan en dat ook dit onderwerp kan worden meegenomen met de gesprekken over taken en 
verantwoordelijkheden van gemeenteraad en College. 
 
Uiteraard zijn wij blij met elk initiatief dat genomen wordt om de reistijd van en naar onze gemeente 
te verkorten, maar hierbij moet gekeken worden naar het Rijk en de Provinciale Staten en niet naar 
ons College. Overigens zijn de berichten vanuit Haarlem gunstig in deze en daarvoor wil 
Gemeentebelangen het dagelijks bestuur van de provincie bedanken. 
 
Wat ons wel lichtelijk irriteert is dat er structurele gelden zijn opgenomen in de kadernota voor de 
Sluisdijkgarage en onderhoud kades en civiele kunstwerken.  Volgens Gemeentebelangen moet 
tijdens de behandeling van de Kadernota een discussie worden gevoerd over de nut en noodzaak van 
deze investeringen en niet in de achterkamers van de binnenraad, waar nu naar verwezen wordt. 
 
Leefbare gemeente 
Onder dit kopje valt blijkbaar alles dat niet onder vitaal en bestuurlijk valt en dat is bijzonder. Is dit 
gedaan zodat er relatief gemakkelijk met geld kan worden geschoven door het College, zonder dat dit 
via de gemeenteraad gaat? Volgens Gemeentebelangen is het namelijk zo, dat het College naar de 
gemeenteraad moet, inclusief de buitenraad dus, voordat budgetten tussen de verschillende 
programma's kunnen worden verschoven.  
 
Wat ons ook opvalt is dat het College aangeeft dat het in 2023 bijna tienduizend kilo per inwoner aan 
zwerfafval wil hebben. Gemeentebelangen zet vraagtekens bij deze effectindicator en zou graag 
willen vernemen of wij dit correct hebben gelezen. 
 
 
 
Afsluitend wil Gemeentebelangen graag van het College een overzicht ontvangen van de 
verantwoordelijke portefeuillehouder of -houders per project. Wij willen een wethouder of de 
burgemeester ter verantwoording kunnen roepen als er budgetoverschrijdingen zijn en/of 



doelstellingen niet gehaald worden of dreigen te worden. Pas dan kan onze fractie onze rol pakken 
als controlerend orgaan en volksvertegenwoordiger in deze.  
 
Een bestuurlijke toekomst waarin alles via de achterkamers van de binnenraad gaat en de oppositie 
monddood wordt gemaakt lijkt in volle vaart dichterbij te komen, als je tussen de regels doorleest. 
Dit kan en mag niet het gevolg zijn van de huidige coalitie waarbij de landelijke en lokale partijen als 
één blok meedoen aan deze algemene beschouwingen en de coalitie, terwijl alle inwoners beter 
weten. 
  


