
 
 
 

 
 
 
PVV Algemene Beschouwingen Kadernota.  25 juni 2019 
 
De grote lijnen van de Kadernota kunnen we onderschrijven, inhoudelijk zijn er op punten 
natuurlijk zeker opmerkingen. Het beleid van de afgelopen jaren wordt voortgezet en het is 
ook buiten Den Helder niet onopgemerkt gebleven dat dit succesvol is. 
Op een constructieve wijze willen wij stelling nemen tegen de hele gang van zaken in de Raad 
en het College. Het besluit over de begroting had nooit genomen mogen worden. De 
burgemeester zorgt er namelijk voor dat er wettige besluiten worden genomen door de Raad.  
De grote uitdaging die we met elkaar hebben is dat we de financiële stromen binnen de 
Gemeente in zicht houden. Deze zorg komt voort uit een voorgestelde aanpassing van de 
programma indeling en de wijzigingen die het Rijk heeft aangebracht in de meicirculaire. 
 
1- In het concept raadbesluit inzake de Kadernota wordt bij lid 3 voorgesteld de begroting 
conform de Kadernota in te richten in vier programma’s. Dit is echter in strijd met een door 
ons zelf vastgestelde financiële verordening (FV 2015). Deze zegt in artikel 2 lid 1:  
De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die 
raadsperiode vast. 
Wij hebben als Raad bij aanvang van de lopende raadsperiode geen wijzigingen aangebracht 
in de huidige programma indeling van de begroting. De toelichting op het aangehaalde artikel 
zegt daarover:  
Overigens bepaalt dit artikel niet dat elke nieuwe raadsperiode de gehele begroting en 
jaarstukken moeten worden herzien. In de meeste gevallen is dat niet raadzaam. Als de 
indeling en gebruikte indicatoren de vorige raadsperiode goed zijn bevallen, kunnen deze 
ongewijzigd opnieuw worden vastgesteld. In andere gevallen zijn (kleine) bijstellingen of 
wijzigingen meestal voldoende. 
In de commissie B&M bracht het College in dat er met de Raad over dit voorstel is gesproken. 
Dit mag wel zo zijn, maar een beslissing daarover wordt genomen op basis van vigerende 
Wet- en regelgeving. Dit is nooit gebeurd! 
College en Raad hebben een voorbeeldfunctie in het naleven van door henzelf vastgestelde 
regelgeving. Dit draagt bij aan de transparantie van de besluitvorming en garandeert 
consistentie van beleid voor een hele raadsperiode. Wij overwegen met een amendement te 
komen 
 
2- Ook de gewijzigde systematiek van de Meicirculaire heeft grote gevolgen. Vanaf 
uitkeringsjaar 2019 is namelijk de integratie-uitkering Sociaal domein (en daarmee het 



 
 
 

afzonderlijke hoofdstuk in de circulaire) opgehouden te bestaan. De betreffende onderdelen 
zijn of naar de algemene uitkering overgeheveld of omgezet naar aparte integratie-
uitkeringen (Participatie, Beschermd wonen en Voogdij/18+). De gecombineerde wijziging van 
de programma indeling en systematiek van de Meicirculaire maakt het voor ons als 
Raadsfractie nagenoeg onmogelijk om de financiële stromen te kunnen blijven volgen in de 
tijd. Dit is naar de mening van de PVV essentieel om onze controlerende taak als lid van de 
gemeenteraad naar behoren uit te kunnen voeren. 
De wijziging van de systematiek in de Meicirculaire was ruim van tevoren bekend en is wat wij 
noemen een autonome ontwikkeling. Dit tezamen met de strijdigheid met de financiële 
verordening leidt ertoe dat wij het College verzoeken om in overeenstemming met de door 
ons vastgestelde financiële verordening de programma indeling niet te wijzigen.  Afhankelijk 
van het antwoord van het College, aangaande de “vertaalslag” van de Meicirculaire voor onze 
gemeente, overwegen wij hiervoor een amendement in te dienen.  
 
3- Op een punt is de concept Kadernota ook onvolledig. In artikel 3 lid 3 van de aangehaalde 
verordening staat het volgende: 
In de kadernota worden de risico’s en het weerstandsvermogen opgenomen met inbegrip van 
de bevindingen uit de jaarlijks uit te voeren stresstest. 
Kan het College aangeven waarom gelet op bovenstaande willens en wetens is afgeweken van 
de door de Raad vastgestelde verordening? Wanneer kunnen wij als Raad de beschikking 
krijgen over de vereiste jaarlijkse stresstest? De wethouder blijft toezeggen maar hij levert 
niet. Een huilverhaal in de commissie over tijdgebrek is na twee/drie weken niet meer 
geloofwaardig. Als wij niet tijdig de benodigde informatie hebben onthouden wij onze 
goedkeuring aan de kadernota. 
 
4- Volgens art 2, lid 3 van de aangehaalde verordening zijn er verplichte paragrafen. Maar er 
kunnen ook extra paragrafen worden opgenomen indien daar aanleiding toe is. Er is ten 
aanzien van de lopende begroting sprake van nieuw beleid als we spreken over het stadhuis.  
D66 heeft dat keurig aangegeven in de commissie en wij ondersteunen deze zienswijze. 
Gezien de importantie daarvan willen wij als PVV een paragraaf opgenomen zien in zowel 
begroting als jaarrekening over het nieuw te bouwen stadhuis. Afhankelijk van het antwoord 
van het College overwegen we een amendement. 
 
5- Het subsidiebeleid is ondoorzichtig. Er wordt geplakt en geschrapt in subsidies en 
onduidelijk is of we bereiken wat we graag willen waar blijft de definitie van de wensen en de 
motivering daarvoor? Nu lijkt het alsof een boekhouder wild om zich heen heeft geslagen om 
een bepaalde bezuiniging te halen. Over het subsidiebeleid zijn meer vragen gesteld en 
moties dan wel amendementen aangekondigd. Wij zullen komen met een amendement over 
een mogelijke subsidie voor de middenstand. 
 
6- In de commissie is partieel antwoord gegeven op de vraag wat niet is gerealiseerd voor het 
budget wat niet is besteed. Voor 3M geeft het college aan dat daar met de raad over is 
gesproken. Maar voor de overige 4M heeft de wethouder geen antwoord gegeven. Wat is er 
voor die 4M niet gerealiseerd? 
 



 
 
 

7- We hebben geconstateerd dat er een groeiende groep dementerenden is in onze stad. De 
verpleegtehuizen kunnen het op lokaal niveau niet aan. Wat gaat het College doen aan dit 
capaciteitsprobleem? 
Gelet op de landelijk vastgestelde tekorten hebben wij als Raad reeds bij de behandeling van 
de begroting 2019 een besluit genomen om een pilot in te richten voor praktijk-
ondersteuners. Deze proef beoogt de doorverwijzing naar de duurdere tweedelijnszorg te 
voorkomen. Deze pilot gaat van start op 1 juli as. Wij hebben als Raad ook besloten dat met 
ingang van die datum dit 220 K€ aan bezuinigingen zal opleveren. Is het gelet op de omvang 
van de tekorten een idee om het bezuinigingstarget te laten varen? Het duurt namelijk even 
voor dat de invoering van de POH  echt bezuinigingen gaat opleveren.   
Is het College bereid om ter bestrijding van de tekorten ook te kijken naar de organisatievorm 
van het sociaal domein in deze?    
 
8- De PVV verzoekt de RIB betreffende de beantwoording van onze vragen over OZB-deel uit 
te laten maken van de behandeling van de Kadernota 2019. 
We hebben gevraagd om een Nota lokale heffingen (ozb niet woningen, hondenbelasting, 
parkeren) Wat zegt de jaarlijkse belastingverordening? 
De PVV verzoekt in reactie op de beantwoording de systematiek van de OZB m.b.t. niet 
woningen inderdaad te wijzigen. Het levert mogelijk dan wel financieel weinig op in de 
bedrijfsvoering van COCENSUS het zal de eigenaren van panden echter wel dwingen hun 
verantwoordelijkheid te nemen voor de leegstand in onze binnenstad. De beantwoording is 
verder onvolledig omdat nagelaten is aan te geven hoe de ervaringen in andere steden zijn 
met de gewijzigde systematiek.  In het kader van niet benutte belastingcapaciteit verzoeken 
wij het College ook aan te geven wat de eventuele meer opbrengst is als de hondenbelasting 
weer zal worden in gevoerd en wat de opbrengsten zijn van de verkoop van gemeentelijk 
onroerend goed en het onderbrengen cultureel erfgoed bij de stichting BOEi.  
 
9- In voorgaande jaren was in de begroting een aparte bijlage opgenomen met de omvang 
van de ambtelijke organisatie. In het hoofdstuk Overhead in de begroting wordt daar niets 
over gezegd. In de begroting van 2019 wordt alleen gemeld dat de personele lasten met 0.8 
M € stijgen. De PVV verzoekt bij de behandeling van de voorliggende Kadernota om een 
overzicht van de omvang van de ambtelijke organisatie.  Door snel te komen tot 1 locatie i.p.v. 
3 voor het nieuwe gemeentehuis kan in de komende jaren gekomen wordt tot een 
taakstellende reductie tot minder dan 400 FTE’ n. Gaat de gemeente verder nog bezuinigen 
op FTE’ n in het Soc. Dom.? De PVV overweegt naar aanleiding van de geleverde informatie te 
komen met een amendement.     
 
10- Een bijzonder belangrijkpunt voor de PVV ligt bij de criminaliteit en de veiligheid in Den 
Helder. De criminaliteitscijfers liggen nog altijd fors boven het landelijk gemiddelde en dat is 
bijzonder zorgelijk. 
De echte cijfers kunnen zelfs nog slechter zijn omdat de bereidheid om aangifte te doen op 
dit moment erg laag is. Hier wordt op momenteel weinig tot geen aandacht aan gegeven. 
De PVV is bovendien de mening toegedaan dat de uitrusting van de gemeentelijke Boa’s 
absoluut ontoereikend is. Daarom hebben we ook voorgesteld om de Boa’s uit te rusten met 
handboeien en een wapenstok, niet in de laatste plaats voor hun eigen veiligheid. Het College 
stelt nu voor om langdurig werklozen een ander soort toezicht te laten houden in de wijk. We 



 
 
 

willen gerust mensen aan werk helpen, maar dan wel aan echt werk en niet aan een tijdelijke 
en gesubsidieerde baan! 
Bovendien mag zo’n voorstel niet verhinderen dat daardoor minder wordt uitgebreid op 
professionele en volledig bevoegde Boa’s. Zeker niet in Den Helder waar de 
criminaliteitscijfers zo HOOG zijn. 
  
11- een laatste punt waar de PVV zwaar aan tilt is de inspraak voor de bewoners van de stad. 
Het laatste Referendum over het stadhuis is niet toegelaten. Dit voorstel van D66 en 
GroenLinks had onze Sympathie en werd dan ook door ons gesteund. Eerder in ons 
verkiezingsprogramma hebben we al aangegeven dat directe inspraak door de bewoners voor 
ons belangrijk is. Deze inspraak mag zich, zeker bij zo een belangrijk onderwerp, niet 
beperken tot een gang naar de stembus voor de verkiezingen eens in de vier jaar. 
De PVV is, in tegenstelling tot de coalitie, niet bevreesd om de mening van de burger te 
horen. 
                                               Daar hebben wij namelijk alle vertrouwen in. 
 


