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GroenLinks vindt dit een kadernota vol contradicties. Met wederom een pakket aan maatregelen 

dat in tegenspraak is met de verkiezingsprogramma’s van de diverse coalitiepartijen. En dat 

niet alleen, ook stroken maatregelen niet met doelen, passen indicatoren niet bij de doelen en 

spreken maatregelen tussen programma’s elkaar tegen. 

“We doen het allemaal samen”. Dat is het motto van deze coalitie. Maar nog steeds geldt: voor 

zover het uitkomt. Mocht de oppositie bij de afgelopen begrotingsbehandeling alleen 

medeverantwoordelijk zijn voor de bezuinigingen (waar we natuurlijk voor pasten), nu is er op 

een aantal avonden inderdaad raadsbreed gesproken in aanloop naar de kadernota. Maar: de 

indeling in vier programma’s stond voor de coalitie vast. Een indeling die wij niet wenselijk 

vinden, omdat het sociaal domein nu in alle programma’s zit. En omdat de programma’s nu 

heel groot zijn, kan er volgens ons wel erg veel met gelden geschoven worden, dit mag immers 

binnen een programma. 

We waren het eens met de voor de kadernota gestelde doelen. Let wel: de hoofddoelen. Maar 

die zijn dan ook zo algemeen dat je er niet op tegen kúnt zijn. Wie is er immers tegen een 

stabieler bestuur, een doeltreffender beleid of een betere dienstverlening? Wie wil er níet 

minder jongeren in de jeugdzorg, minder inwoners met schulden of minder mensen die in 

armoede leven? Maar dan komen de manieren om die hoofddoelen te bereiken. En daar gaat 

het wat GroenLinks betreft helemaal mis. Om te beginnen heeft het college tot nu toe nog niet 

veel daadkracht getoond. Er zijn niet voor niets zoveel budgetten naar voren geschoven omdat 

er nog geen uitvoering aan was gegeven. Er zijn niet voor niets zoveel commissievergaderingen 

vervallen het afgelopen jaar. Ach, laten we het positief zien: misschien biedt het hoop. Dan 

komen misschien een paar van de plannen van dit college voorlopig niet tot uitvoering, hetgeen 

alleen maar goed zou zijn. 

Een aantal voorbeelden vanuit de “wie doet wat”-paragrafen, waarvan GroenLinks vindt dat 

het verkeerde keuzes zijn en in tegenspraak met de te behalen doelen. Het college wil 

€100.000,- per jaar uitgeven aan een Urban Data Center om uitéíndelijk een betere 

dienstverlening te bereiken. Een technocratische maatregel. Volgens GroenLinks wordt de 

dienstverlening beter als inwoners goed en vooral persoonlijk worden benaderd in plaats van 

dat er big data over hen wordt verzameld.  

Er komen als het aan het college ligt een jongerenloket en een jeugddebat. Voor het loket is 

maar voor één jaar geld gereserveerd, voor het debat voor twee jaar. Waarom? Omdat het toch 

doorgeschoven gaat worden? Omdat verwacht wordt dat het geen succes wordt? GroenLinks 

vindt een nieuw loket overbodig. Als de sociale wijkteams waren ingevuld zoals dat ooit de 

bedoeling was, hadden inwoners allang laagdrempelig toegang gehad tot voorzieningen. Als 

het aan GroenLinks ligt komt er in elke wijk een fysiek wijkteam met generalisten die in één 

keer de mensen doorverwijst naar de instantie waar de hulpvraag thuis hoort 

Trots verkondigde de wethouder dat er een speciaal programma “armoede” gaat komen. Maar 

tegelijkertijd wordt er bezuinigd op het sociaal raadsliedenwerk, de indicering voor de 

voedselbank en preventie schuldhulpverlening en zorgaanbieders in de buurtcentra. 

GroenLinks kan dat absoluut niet met elkaar rijmen. We zullen dan ook trachten dit tegen te 

houden. Wat GroenLinks betreft wordt het beleid aangepast en stoppen de tegemoetkomingen 



niet bij 120%, maar wordt "de draagkrachtregeling" weer beleid. Deze voorkomt de 

armoedeval. Werken moet lonen!!! 

Dit college steekt zwaar in op vrijwilligerswerk. Want natuurlijk moeten alle activiteiten wel 

doorgaan, maar volgens het college gratis en voor niets uitgevoerd door Helderse inwoners die 

zich wél echt betrokken voelen bij hun medemensen die ondersteuning nodig hebben. College, 

goed nieuws voor u, uw effectindicator 5 in programma 1: “Percentage volwassenen in Den 

Helder dat aangeeft vrijwilligerswerk te verrichten groeit jaarlijks met vijf procent.” gaat u 

daarmee wel halen. Maar het daarmee te meten doel (Onze inwoners voelen zich meer 

betrokken bij initiatieven van de gemeente en andere initiatiefnemers in hun leefomgeving) 

schiet u voorbij. De gemeente trekt zich immers terug en laat de inwoners in hun sop gaarkoken. 

Met name de inwoners die het al heel moeilijk hebben. En dat is niet de eerste keer, vorig jaar 

gebeurde dit ook al. Onacceptabel vindt GroenLinks. 

Den Helder zet in op duurzaamheid. Dat wordt steeds gezegd. Maar we merken er nog niet veel 

van. Het Helders energieakkoord is nog niet getekend en energielabel C is niet erg duurzaam. 

Natuurlijk is er een enorme klus te klaren, maar zet daar dan ook zwaar op in! Blij zijn we met 

de ambitie fietsvriendelijke stad te worden, maar tegelijkertijd mag het nog steeds driekwart 

miljoen euro per jaar kosten om gratis te parkeren in de binnenstad. Hoe laat zich dat rijmen? 

Dat is absoluut niet duurzaam. Ook niet voor de gemeentefinanciën. GroenLinks gaat voor label 

B en een fietsvriendelijke stad: voorrang op alle rotondes en goede fietsenstallingen in het 

centrum. 

De gemeente wil wijkgericht/gebiedsgericht werken. Dat vinden we uitstekend. Maar we weten 

nog steeds niet hoe dit nu gaat gebeuren. In de kadernota staat dat de wijkplatforms de nieuwe 

visie op wijkgericht werken gaan uitvoeren. Maar er is nog geen visie. En de wijkplatforms zijn 

nu allemaal anders. We horen vage termen als wijkcoördinatieteams, intensiveren van sociale 

innovaties vanuit wijkgericht werken/gebiedsgerichte aanpak, maar er is nog helemaal niets 

concreet. 

Zoals GroenLinks in haar laatste algemene beschouwingen, bij de begroting vorig jaar al stelde: 

“Meedenken doe je óf over alles, óf over niets.” Meedenken over niets is voor ons geen optie, 

dus we denken mee over alles. Dat betekent dat we met een reeks moties en amendementen 

zullen komen om ombuigingen in het sociaal domein af te wenden (daar helpen we alle partijen 

mee, want niemand wilde immers bezuinigen op het sociaal domein) en om een goede invulling 

te geven aan de nog niet ingevulde ruimtevragers van het college. Want GroenLinks staat voor 

goede zorg, schone energie, meer werk en eerlijk delen, ook in Den Helder. 
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