
 

 

 

 

De kadernota ligt voor ons! 

Een document waarin het beleid, met de daaraan gekoppelde financiële 

middelen, voor de komende jaren is verwoord. 

De kadernota is op een vernieuwende wijze tot stand gekomen. We hebben 

op allerlei manieren de gelegenheid gehad om input te leveren aan de nota. 

Dit is ons uitstekend bevallen. Wij danken het college en de medewerkers voor 

deze vernieuwende manier van samenwerken! 

De vertaling van zowel het Helders Akkoord, het collegeprogramma en onze 

ingebrachte input tijdens het gelopen traject met de Argumentenfabriek zien 

wij duidelijk terug in de kadernota en dat stemt ons tevreden. 

We noemen een aantal voor ons belangrijke punten op themaniveau: 

In het thema de zorgzame gemeente wordt de versterking van het Integraal 

Kindcentrum genoemd. Hiervoor worden extra middelen beschikbaar gesteld. 

Een goede ontwikkeling die gaat over de kinderen van nu maar de toekomst 

van onze samenleving. 

Laatst hebben we een mooie doorkijk gekregen van Zeestad over de volgende 

projecten die zij oppakken naar een nog mooier Den Helder. Het thema Vitale 

gemeente is voor de VVD vooral het verder ontwikkelen van het stadshart en 

daarmee bedoelen wij ook Willemsoord.  

De onderhoudsopdracht in onze haven wordt met deze kadernota opgepakt en 

financieel structureel gedekt! Met daarbij nog in dit thema de intentie om het 

aantal bedrijven en daarmee het aantal arbeidsplaatsen uit te breiden in Den 

Helder. 

 

 

 



 

 

 

 

In het thema leefbare gemeente is de VVD een enorme voorstander van het 

verder inzetten op het leefbaar maken van de openbare ruimte, waarbij 

schoon, heel en veilig het uitgangspunt is. Hierbij denken wij vooral aan de 

ontwikkelingen in Juliandorp. De mooie ideeën en plannen die er zijn voor het 

Loopuytpark en het initiatief ONS dorp. Dit staat voor Ontspanning, Natuur en 

Sport. Het initiatief wordt gesteund door 11 partijen en verenigingen uit 

Julianadorp, variërend tussen de organisatie van Julianapop, MEE/De Wering 

en bijvoorbeeld Tennis Vereniging Juliandorp. Een prachtig initiatief dat wij als 

VVD een zeer warm hart toedragen! 

En als laatste het thema Bestuurlijke vernieuwing waarbij wij het belangrijk 

vinden dat steeds meer inwoners vertrouwen hebben in de manier waarop de 

stad wordt bestuurd.  

 

Regionale samenwerking en provincie 

Naast al deze ontwikkelingen moeten wij stevig inzetten op regionale 

samenwerking. Regionaal, maar ook provinciaal moeten de lijnen kort zijn en 

meer samenwerking gezocht worden. Den Helder heeft een aantal uitdagingen 

die we lokaal niet kunnen oplossen. Wij denken dan vooral aan de 

bereikbaarheid van de stad, de verkeersoverlast door reizigers naar Texel en 

de ontwikkelingen in onze haven. Maar ook de toekomstige vraag naar goed 

geschoolde arbeidskrachten, en hoe Den Helder van krimp naar groei te 

brengen vraagt een regionale aanpak. Deze uitdagingen kunnen alleen maar 

met elkaar opgelost worden in een breed regionaal samenwerkingsverband.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Financiën 

Wij zijn tevreden met het perspectief voor de komende jaren, waarbij vanaf 

2022 een positief resultaat wordt geboekt!  

Toch heeft de VVD de indruk dat niet alle lastige keuzes worden gemaakt.  

We noemen twee voorbeelden:  

Een bezuiniging op het bibliotheekwerk en Triade is voor ons bespreekbaar. 

Wel in overleg met de organisaties en hen meer tijd geven deze bezuiniging te 

kunnen realiseren. We hebben begrepen dat het college inmiddels in gesprek 

is met deze organisaties.   

Een andere discussiepunt is een structurele bijdrage aan het nieuw te 

realiseren vogelasiel. Dat is wat ons betreft niet wenselijk.  

Organisaties moeten eerst kritisch kijken naar hun eigen exploitatie en zich 

daar verantwoordelijk voor voelen voordat er een beroep wordt gedaan op ons 

gemeenschapsgeld.  

De VVD wil het komende jaar een kritische blik op deze subsidies werpen met 

daarbij de output als uitgangspunt. De kaders leggen we nu vast in deze nota 

en alles waar we geld in stoppen moet er toe bijdrage deze kaders te 

realiseren! Daar hebben de inwoners ook recht op! 

 

Zijn we er nu?  

Nee! Zeker niet, maar wat ons betreft ligt er nu een stevig fundament waarop 

wij verder kunnen bouwen, en wat ons betreft doen we dat met zijn allen. Er 

liggen stevige opgaven voor ons, maar wij zijn ervan overtuigd, dat wij 

voortbouwend op het Helders akkoord, onze mooie gemeente gezamenlijk 

naar groei kunnen brengen. Daar gaan wij voor! 

 


