
 
 
 
 
Den Helder, 2 juli 2019 
 
Betreft: Reactie van het college op de Algemene Beschouwingen van de gemeenteraad 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Wij willen u bedanken voor uw beschouwingen op de voorstellen van het college. Uit uw reacties blijkt 
een grote betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de stad en onze inwoners. Dat is goed om te zien. 
Het college is een jaar geleden aangetreden met als voornaamste opdrachten rust te brengen in de 
bestuurlijke verhoudingen, het contact tussen college, raad en organisatie verder te verbeteren en 
inwoners en organisaties meer te betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid. Dit alles vanuit de 
gedachte dat wij alleen in goede samenwerking de uitdagingen waar onze gemeente voor staat het 
hoofd kunnen bieden. Uw reacties scherpen ons in dat streven. Ze laten zien waar we volgens u al 
goed op weg zijn en waar we zaken nog te verbeteren hebben.  
 
Hoewel nog in de kinderschoenen zijn we trots op het nieuwe proces richting deze kadernota. Door u 
én partners in de stad meer aan de voorkant te betrekken, door meer in te zetten op concrete 
resultaten ligt hier een product waar we op voort kunnen bouwen. Een compact en helder stuk dat ons 
in staat stelt meer met elkaar over inhoud te praten, dan over het proces. Dat ons beter in staat stelt 
hoofdzaken van bijzaken te scheiden, hoe belangrijk die soms ook kunnen zijn.  
 
Natuurlijk bevat deze kadernota keuzes waar niet iedereen het mee eens is. Als college hebben we de 
verantwoordelijkheid u een evenwichtig voorstel te doen waarin uw bestuurlijke wensen in balans zijn 
met de financiële mogelijkheden. Meer grip op de begroting was ook een opdracht die u ons meegaf. 
Zowel op de korte als op de lange termijn. Daar zijn wij in geslaagd. En we willen daar samen met u 
verder aan werken. Wij willen u er op wijzen dat bevindingen uit de meicirculaire geen aanleiding zijn 
om de Kadernota aan te passen. Deze worden wél verwerkt in de meerjarenbegroting 2020-2023. 
Ook op andere terreinen gaan we op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking en coproductie 
tussen organisatie, college en raad. Om deze voornemens echt vast te pakken en statuur te geven, 
doen we u nog dit jaar een voorstel voor een raadswerkgroep Bestuurlijke vernieuwing.  
 
Betrekken we bewoners al genoeg bij onze trajecten, luisteren we voldoende naar hun ideeën? Er 
gebeurt al veel, maar het kan altijd beter. We begrijpen uw wens om hier sneller acties op te zetten. 
Het liefst nog dit jaar. Daar gaan we extra aandacht aan besteden, bijvoorbeeld door het burgerpanel 
in te richten. Tegelijk gaat er ook al veel goed. We investeren in de samenwerking op buurt- en 
wijkniveau en trajecten zoals de gebiedsvisie Julianadorp laten zien dat we goed op weg zijn. 
 
Net als overal in Nederland staat Den Helder voor de uitdaging de uitgaven in het sociaal domein 
beheersbaar te houden. Een ingewikkelde opdracht, omdat het zoveel verschillende terreinen, zoveel 
geldstromen en partners omvat en vooral uiteraard omdat het over de gezondheid en welzijn van 
mensen gaat. We begrijpen de zorgen die een deel van u heeft over de door ons voorgestelde 
maatregelen in dit domein. Deze hebben we uiteraard met de grootste zorgvuldigheid bekeken en 
gewogen. Veel maatregelen hebben geen directe gevolgen voor onze inwoners en kunnen worden 
opgelost binnen de betrokken organisaties. En waar dat wel dreigt te gebeuren zetten we in op meer 
samenwerking tussen partners in de stad. Want daar zit volgens ons een deel van de oplossing. Net 
als in effectief sturen op het gewenste resultaat, geen dubbele dingen doen, preventie en focus op de 
belangrijkste zaken en daar vol op inzetten. We kiezen er nadrukkelijk voor te investeren. In kansen 
van mensen. In werkgelegenheid. En in nieuwe slimme vormen van verbinding. Op wijk- en buurt 
niveau, tussen diverse subsidiepartners en in de regio. Het uitgangspunt is en blijft: iedereen doet 
mee!  
 
Net als u kijkt het college met een kritisch oog naar álle subsidierelaties. Uitgangspunt is dat verstrekte 
subsidies maximaal bijdragen aan het gewenste maatschappelijke effect. Daarover voeren we 
voortdurend gesprekken. Dus ook met grote subsidiepartners als de KopGroep Bibliotheken, Triade 
én De Kampanje. Op basis van deze gesprekken zien wij ruimte om de subsidie aan Triade en 



KopGroep Bibliotheken te verminderen, door enerzijds efficiënter te werken en anderzijds meer 
(commerciële) inkomsten te genereren. 
 
We zetten stevig in om de bereikbaarheid van de stad, de Kop en de regio te verbeteren. We voeren 
daarover gesprekken met onder andere de provincie. Waarbij we met name inzetten op 
bereikbaarheid over de weg en het openbaar vervoer. Specifiek op alle provinciale en rijkswegen in de 
Kop. En op een verbeterde bereikbaarheid van de haven en TESO-haven. De mogelijkheden worden 
op een rij gezet en via de regionale raadscommissie aan u voorgelegd. Op lokaal niveau worden 
volgend jaar de verbeteringen in de verkeersdoorstroming op de N250 zichtbaar. Andere vormen van 
mobiliteit, zoals mobipunten en doorfietsroutes hebben nadrukkelijk onze aandacht.  
 
Met Zeestad werken we aan een ontwikkelplan voor Willemsoord waarin uiteraard ook de 
bereikbaarheid, verkeerscirculatie en het parkeren wordt meegenomen. We krijgen inzicht in de 
effecten die de ontwikkeling van de nieuwe functies hebben op de parkeervraag en het 
parkeeraanbod en welke maatregelen er nodig zijn om dit in goede banen te leiden. Zodra dit plan 
klaar is, wordt het aan u gepresenteerd. Net als u wil ook het college en oplossing voor de 
parkeerproblematiek rond de veerhaven. Zowel op de korte als op de lange termijn. Elke snel in te 
voeren maatregel heeft echter effecten op het omliggende gebied. De komende maanden gaan wij de 
bewoners van de Kanaalweg en Weststraat bevragen over de wenselijkheid van parkeer regulerende 
maatregelen. Vanzelfsprekend zullen wij deze resultaten met u delen. De focus blijft liggen op een 
gebalanceerd en prettig parkeerklimaat. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat de nieuwe weg die we zijn ingeslagen mogelijkheden biedt om zaken in de 
stad slimmer, beter en effectiever aan te kunnen pakken. Door meer gebruik te maken van de kennis 
en kracht van onze inwoners, door meer samen te werken met onze partners en regiogemeenten, 
door te investeren in vertrouwen en begrip.  
 
Er waait een frisse wind door de stad. Nieuwe kansen bieden zich aan. Het tijdperk van krimp en 
leegloop is voorbij. De Koninklijke marine groeit, de werkgelegenheid groeit. Dit is het moment om die 
kansen te gaan grijpen, om met een andere blik naar de toekomst van deze stad te kijken. De kans 
grijpen dat meer mensen hier gaan wonen, meer mensen hier werken en meer mensen hier leven. 
Alleen samen kunnen wij deze handschoen oppakken en verder uitdiepen. In het Helders Perspectief 
zoeken we die verbindingen en werken we aan dat verhaal.  
 
Kansen durven pakken betekent investeren in goed onderwijs, meer woningen en meer banen. Het 
betekent investeren in kwaliteit. Van de haven, van de openbare ruimte, het stadshart en Willemsoord.  
In het stadshart gaan we verder op de goede ingeslagen weg. Via projecten als Spoorstraat-
Koningsstraat, Halter Bellevue, V&D-locatie en de aanpak van de Keizerstraat. In de haven zetten we 
stevig in op de samenwerking met Defensie en investeren we in onderhoud en faciliteiten. We maken 
samen met Port of Den Helder een concreet plan om nieuwe bedrijven aan te trekken en bestaande 
nog beter te faciliteren. En op Willemsoord-Noord ontvouwt zich met het Marinemuseum als spil een 
prachtig plan dat deze unieke locatie van nog meer kwaliteit voorziet.   
 
Maar bovenal willen we investeren in mensen. Zij maken de stad, zij bepalen wie wij zijn. 
 
Zijn we daar al? Staan alle seinen op groen? Nee, daar ligt onze gezamenlijke opdracht. Want 
ondanks onze verschillen is er gelukkig veel dat ons bindt, dat blijkt ook uit uw beschouwingen: We 
zijn trots op Den Helder. We zorgen voor elkaar, in de straat, in de wijken, op de scholen, daar willen 
we ons hard voor maken. We geloven in de toekomst van onze stad. We willen dat uitstralen en daar 
verder aan werken. Wij kijken er naar uit dat samen met u de komende jaren te doen. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

locoburgemeester 
Kees Visser 

 
 

secretaris 
Robert Reus 

 

 


