Algemene beschouwingen
Programmabegroting 2018

Algemene beschouwingen.

Voorzitter de laatste begroting voor de verkiezingen. En Behoorlijk Bestuur stelt
vast dat de huidige coalitie daar niet erg trots op kan zijn. En we kunnen dan ook
vrij kort zijn.
Zonder de commissie weer over te doen.
Het traject dat het college heeft gelopen om tot deze begroting te komen is een
regelrechte schoffering van de raad maar daar zal ik verder niet al te veel meer
op in gaan behalve dat een college gewoon de regels moet volgen en dat als je
van de regels af wilt wijken je dat eerst aan de raad vraagt. Basisregel bij het met
elkaar omgaan in de gemeentelijke democratie.
Dan het programma 'Gebiedsgerichte aanpak". Hiervoor geldt hetzelfde.
Programma-indeling van de begroting is aan de raad en als je wat bedenkt als
college leg je dat eerst voor ter goedkeuring en niet ter informatie.

Maar dan de inhoud van dat programma. Regel een voor het doelmatig kunnen
uitgeven is dat je precies voor ogen hebt waaraan je het gaat uitgeven. Het
programma "gebiedsgerichte aanpak" is nog niet bij benadering voorbereid en
iedere speler heeft er zijn eigen invulling bij. Aan die boom is het "designdenken"
van Vera Winthagen de volgende loot. Afgezien dat het meer invulling geeft aan
de nieuwe omgevingswet en of burgerparticipatie kent de omgeving van
Eindhoven als "techniek poort" van Nederland sowieso een bijzonder karakter.
Dus voor Behoorlijk Bestuur dient eerst de "gebiedsgerichte aanpak" behoorlijk
uitgekristalliseerd te zijn voordat wij daar geld aan kunnen alloceren .

L.

Vraag aan het college kunt u ons uitleggen waarom ondanks het feit dat
het tegen onze eigen regelgeving in is en er ook duidelijke signalen zijn
afgegeven dat de raad hier grote bezwaren tegen had u toch geen kadernota
heeft gemaakt en het programma gebiedsgerichte aanpak heeft ingevoerd.

Inhoud.

Voor Behoorlijk Bestuur is deze begroting het bewijs dat er geen visie is van
waaruit wij deze stad besturen. Het is een hap snap bestuur waarbij doorgaans
ondoelmatig met het beschikbare geld wordt om gegaan.
Zo hebben we in de afgelopen jaren een achterstand

in de openbare ruimte laten
ontstaan van tussen €13 en 20 milj. Gelijktijdig hebben we wel miljoenen vrij
gemaakt voor het uitwerkingsplan en wordt in deze begroting het geld om het
achterstallig onderhoud in te lopen via Nieuw perspectief deels weer gestopt in
de gebiedgerichte aanpak. Alles wordt zo een rommeltje. 0m Zeestad de laatste
losse eindjes nog even glad te strijken wordt €4.L milj uit de reserve gehaald.

In het algemeen wordt in deze begroting incidenteel geld uit de reserve gehaald
om het sluitend te maken waardoor voor volgende jaren die ruimte is verdampt.
Waar visie ontbreekt komt het volk om! Ik neem aan mijnheer de Vrij dat u de
origine van dit citaat kent want het was Den Uyl.?
Alleen gebeurt dit nu in Den Helder en is uw partij hier mede schuldig aan.

2.

dit college is of zij nu zelf ook geen
hebben
vraagtekens
bij deze begroting en kunt u aangeven waaruit er een
overall visie spreekt?[ Zelfs de door ons niet onderschreven strategische visie
kan ik hier niet terugvinden)
De bovenliggende vraag aan

Voor Behoorlijk Bestuur is het met deze begroting onbegonnen werk om hier
met amendementen en motie nog iets van te maken. Uiteraard zal BB een
amendement indienen om het programma "gebiedsgerichte Aanpak " uit de
begroting te halen. Maar soms denken wij wel eens laat de provinciale
commissaris maar komen.

Algemene beschouwingen bij de begroting 2018.

Voorzitter,
Deze begroting is niet

tot stand gekomen volgens de procedure die we voor het opstellen van dergelijk

document hebben afgesproken. Gelet op deze vaststelling kan men zich afvragen of wij ons zelf wel serieus
nemen.

lndien het voorliggend product nu een degelijk werkstuk was geworden zouden we nog over de afwijkende
vaststellingswijze heen kunnen stappen. Maar niets is minder waar: er werd broddelwerk geleverd.
werd een stapelbegroting tot stand gebracht, met andere woorden kredieten werden opgestapeld op de
bedragen van vorige jaren waardoor een grondige analyse van de noodzakelijkheid van de bedragen
achterwege bleef. ln vele gevallen werd een fictief percentage, het zogenaamde inflatiepercentage,
toegevoegd aan de bedragen van vorigejaren. De presentatie die ons begin september werd gegeven heeft
aangetoond dat op deze wijze werd gewerkt: ieder bedrag werd vergeleken met het bedrag van vorig jaar;
inhoudelijke verantwoording van bedragen ontbrak.
Er

Deze begroting wordt als sluitend voorgesteld maar is dat niet; ze is zwaar deficitair. Elke begroting die in

hogere jaaruitgaven voorziet dan er aan hetzelfde jaar gerelateerde ontvangsten zijn in opgenomen is deficitair
en deze begroting gebruikt voor 8,8 miljoen uit de algemene en strategische reserves; dus uit niet
jaargebonden middelen. ln 2018 wordt 14,8 % gebruikt van het totaal van alle beschikbare reserves.
Het incidenteel en beperkt gebruiken van reserves is aanvaardbaar maar een dergelijk hoog percentage houdt
in dat op minder dan 7 jaar de absolute bodem ( = 0 ) wordt bereikt. ln dagdagelijkse taal uitgedrukt: we doen
aan potverteren.
En dat ondanks het feit dat de toegepaste indexeringen wegens inflatie boven de werkelijkheid liggen. Weer
wordt 2 % indexering toegepast. Gedurende 4 jaar (van de begroting 2014 tot de begroting 2018) werd in
totaal met 8,24 % geïndexeerd terwijl de inflatie (de index van de consumentenprijzen) over deze periode

volgens het CBS slechts 2,98% bedraagt. 5,26% werd dus onder vals voorwendsel uit de zakken de belasting

betalende burger gehaald. Kunnen wij dit anders noemen dan bedrog?
Opvallend is dat in deze begroting ook een gestegen bedrag aan OZB-ontvangsten wordt ingeschreven terwijl
er niet eens aan de raad een tariefreglement wordt voorgelegd.
Het zou ons te ver leiden om elk krediet in deze begroting onder de loep te leggen. Laten we het beperken
één opvallende investering: méér dan 4 miljoen uit de strategische reserve voor wat een stadspark wordt

tot

genoemd. Wij noemden het eerder een grasveld met wat bomen. Daar blijven we bij want wat is het meer? We
mogen van geluk spreken als de bomen ook nog niet scheef geplant worden.

tenslotte de toevoeging van een nieuw programma 9 "Gebiedsgericht werken". Gebiedsgericht werken kan
best verantwoord en nuttig zijn maar daar moet geen nieuw programma voor ingelast worden in de begroting
want alle daarvoor nodige kredieten kunnen gevonden worden in de bestaande programma's.
En

Voorzitter, deze begroting vertoont zo veel gebreken die haar onamendeerbaar maken. Beter voor Den Helder
zal dan ook geen amendementen erop indienen. Wij zullen tegen deze begroting stemmen. Hetgeen niet
betekent dat wij amendementen van andere fracties zullen afwijzen indien ze toch iets positiefs inhouden.
De fractie Beter voor Den Helder

CDA
Beschouwing begroting 2018 CDA
Daar staan we dan voorzitter.
ln de 4 jaar dat we met deze raadssamenstelling zitten is de cyclus van kadernota en begroting niet
één keer gelijk geweest.
ln de commissie heeft de wethouder al aangeven dat er in november een voorstel komt naar het
presidium hoe om te gaan met toekomstige begrotingen.
Maar voorzitter, als het aan het CDA ligt hoeft dat voorstel niet te komen.
Laten we nou eerst eens starten met het nakomen van de afspraken die er liggen (Kadernota,
begroting, Jaarrekening).
Voorzitter
De begroting is al lang niet meer zo positief als op het moment van aanbieden.
ln de commissiebehandeling is één vraag beantwoord en dat betrof dat alleen dat het eerste jaar niet
sluitend was.
Nu er een collegevoorstel is aangenomen voor verbouw van het stadhuis heeft dit gevolgen voor de
aangeboden begroting.
Zowel in de directe kosten als in het risico voor de weerstandsratio.
Niemand heeft een uitspraak gedaan over de gevolgen van de voorliggende begroting bij het
aannemen van de amendementen.
Het CDA stelt zich daarbij direct te vraag hoe dit zit met andere dossiers zoals Watertoren en
Postkantoor.

Wie gaat de begroting repareren,
welke maatregelen moeten er genomen worden om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen
Voorzitter
Onze lokale omroep stichting heeft een verzoek gedaan voor extra middelen.
Deze middelen zouden o.a. ten goede moeten komen voor een regionale samenwerking.
Wijzijn bereid om met elkaar te kijken in welke vorm we aan een ondersteuning kunnen bijdragen
Het CDA is zeer positief over de plannen voor het door ontwikkelingen van de binnenstad.
Er wordt aljarenlang aan onze prachtige binnenstad gewerkt en de resultaten wordt door iedereen
positief gezien. Blij dat we de komende jaren door gaan pakken.
Los van de financiën hebben wij als CDA een grote wens die geen geld kost maar moet veranderen in
ons politieke systeem.
De democratie moet terug naar de inwoners. De politiek staat te ver van de inwoners af.
ledereen doet zijn uiterste best in zijn rol, maar de verbinding moet terugkomen.
lnwoners hebben behoefte aan hun eigen geluid en de bestuurders moet dit proces leiden. Op een
verbindende en niet polariserende wijze.
Daarom is het CDA blij met de introductie van gebiedsgerichte aanpak.
Misschien moet hierin nog veel neergezet worden en mogelijk in de toekomst nog veel verbeterd
worden, maar de gedachte van de gebiedsgerichte aanpak om onze inwoners weer zeggenschap
over hun buurt te geven is iets wat ons CDA-hart sneller laat kloppen.
Het gaat niet om het college
het gaat niet om de raad
en het gaat niet om het CDA
Alles wat wij hier doen en alles wat wij gaan doen in Den Helder doen wij met en voor onze inwoners

ChristenUnie
ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ BEGROTING 2018 EV

Als politieke partij zijn we al meer dan 20 jaar vertegenwoordigd in de Helderse gemeenteraad (eerst

tijd zijn er vanzelfsprekend veel veranderingen geweest
politiek,
zowel op
maatschappelijk als financieel gebied. Vandaag staan we hier om onze
beschouwingen te geven op de huidige politieke, financiële realiteit. Het goede aan de huidige
politieke realiteit is dat we een betrokken steunfractie hebben en er een constructief
oppositieoverleg is, waarbij we elkaar op veel terreinen weten te vinden. Op die terreinen waar we
wezenlijk verschillen is er een grote mate van respect.
als GPV/RPF/SGP, sinds 2002 als CU). ln die

Zelden heb ik mij als lid van de gemeenteraad namens de ChristenUnie zo ongemakkelijk bij een
begrotingsbehandeling gevoeld als bij deze. De gemeenteraad heeft deze keer geen enkele richting

kunnen bepalen of wensen kunnen aangeven, zoals gebruikelijk tijdens een kadernota-behandeling.
Hoewel de gemeenteraad geen besluit genomen heeft over de wijziging van de programma indeling,
toch een bevoegdheid van de raad, heeft het college desondanks gemeend een extra programma te
moeten toevoegen.* Door deze koerswijziging is het voor de raad heel lastig om kaders te stellen.
De behandeling in de commissie B&M was er onzes inziens n¡et op gericht om hierin duidelijkheid te
verschaffen. Slechts de wethouder financiën was aangeschoven.
De ChristenUnie is een voorstander van het verder uitwerken van het wijkgerichte werken waarbij

o.a. sprake is van echte wijkteams en dat kan prima binnen de eerder vastgestelde

programmaopbouw van de begroting inclusief doelenbomen.
Van enige begrotingsdiscipline lijkt geen sprake. Structureel beleid moet bekostigd worden met

incidentele middelen. De suggestie wordt gewekt dat er binnen de begroting alle ruimte is voor het
invullen van college-wensen ter hoogte van ruim €8 miljoen. Ook de reserve Sociaal domein kan
ingezet worden voor projecten waarvan het nuttig rendement tenminste discutabel is.

opzet van deze begroting is zo onevenwichtig dat vanuit de organisatie op basis van de eigen
stresstest "verzucht" wordt dat: de begroting voor geen enkel jaar sluitend is, de lasten hoger zijn
dan de baten ook nadat onttrekkingen uit de reserves hebben plaats gevonden. Er is geen evenwicht:
structurele lasten zijn hoger dan structurele baten" (paragraaf 4 weerstandsvermogen).
De

Het voorgestelde nieuwe beleid kan bekostigd worden uit de Reserves omdat de weerstandsratio ver
boven het afgesproken% ligt. De reden hiervan vinden we ook in de paragraaf weerstandsvermogen:

"actualisering risicobepaling". Anders gezegd: risico's die je niet benoemt zijn er niet (Schouwburg,
Port of DH, Willemsoord, bibliotheek enz.) Risico's die wel benoemd worden, zoals de toekomstige
bezuinigingen binnen het Sociaal domein leiden echter ook niet tot beleidswijzigingen.
Voor de ChristenUnie is het ondenkbaar dat overschotten vanuit het Sociaal domein, via de
Strategische reserve uiteindelijk ingezet worden voor het verder ontwikkelen van het Stadspark door
het slopen van gebouwen en verdere aanleg van (scheve) bomen en gras. Dit geld moet ingezet
worden voor effectieve ondersteuning van mensen die langdurig in de bijstand zitten, met breed
toegankelijke projecten en mogelijkheden tot "ontzorging" door armoede intensief te bestrijden.*

We willen de, in onze ogen ondoordachte uitgaven vanuit de Strategische reserve voorkomen door
de middelen te reserveren en de nieuwe gemeenteraad te laten besluiten of (verdere) uitvoering van
de ontwikkeling van het Stadspark ook daadwerkelijk moet plaats vinden.* Dit ook in het licht van de

komende discussie over de verdere samenwerking met Zeestad.
De komende jaren moeten de overschotten binnen het Sociale Domein gereserveerd worden voor

het opvangen van de snel naderende bezuinigingen ("kruisende lijnen" slechtste scenario binnen
jaar). Daarnaast moet ingezet worden op participatie projecten die voor een brede doelgroep

2

toegankelijk zijn (denk aan 4' categorie loonkostensubsidie à la Almere), want in sept. 2OI7 zaten er
nog zo'n l-800 mensen in de bijstand, waarvan het grootste deel (835) > dan 48 maanden in de
bijstand. Tot sept. jl. zijn er l-18 mensen uitgestroomd. Cijfers van eerdere jaren laten een gelijk of
lager aantal bijstandsuitkeringen zien. Verdeeld over zo'n 9 reïntegratietrajecten zijn tot september
zo'n I2'J. deelnemers actief. ln 4 activeringstrajecten zo'n 1"03 deelnemers. Dat betekent dus voor
1500/1600 bijstandsgerechtigden geen extra inspanningen/trajecten. De bedragen die met de
genoemde trajecten zijn gemoeid, zijn niet bekend. Als het project Suns Assist maatgevend is, dan is
dat zorgwekkend zowel wat betreft de middelen als de effectiviteit.
Mensen in de WMO hebben dringend behoefte aan huishoudelijke hulp, zo bleek ook 25-10-2017(
tv-programma Radar). Ook in Den Helder is flink gekort op huishoudelijke hulp en daarna
gecompenseerd met een "aandachtsuurtje". Nu wordt een nieuw product " praktische
thuisondersteuning" geïntroduceerd. "Met hulp de eigen huishouding op orde houden" als kader
roept vooral een beeld op van "oude wijn in nieuwe zakken". Het bedrag dat hier voor beschikbaar
biedt weinig hoop voor daadwerkelijke ondersteuning.
De armoede in Den Helder

treft nog veel te veel mensen/gezinnen. Kinderen zijn hier ook de dupe

van. Deze coalitieperiode zou er ingezet worden op economische ontwikkelingen, meer
werkgelegenheid en minder afhankelijkheid van uitkeringen. De realiteit is: minder
bedrijfsvestigingen, minder banen en nog steeds meer mensen in de bijstand dan in voorgaande
jaren. Deze begroting en de voorstellen hierin bieden hiervoor geen enkel soelaas.
We hebben een ambitieuze duurzaamheidsagenda vast gesteld, maar voorlopig wordt daarin niet
geinvesteerci. Afspraken met woningbouwcorporaties over "gas uit en 0 op cie meter" zijn er (nog)
niet.
Als fractie van de ChristenUnie willen we dat begroting heldere uitgangspunten heeft voor een

duurzame, armoedevrije toekomst voor onze inwoners en willen we ons bíj het zoeken naar
antwoorden op de uitdagingen van deze tijd ook laten inspireren door de Bijbel, voor mij in het
bijzonder de tekst uit Micha 6:8 (Micha zeErt: Nee! De Heer heeft jullie geleerd wat goed is. En dat is
wat Hij wil dat jullie doen. Hij wil niets anders dan dat jullie eerlijk en rechtvaardig leven en gewillig
naar jullie Heer God luisteren. Basisbijbel)

xvoorgenomen amendement/motie
Zowel de uitgesproken algemene beschouwingen als de bijlage zijn grondslag
voor eventuele amendementen/moties

is,

Bijlage bij Algemene Beschouwingen, onderbouwing.
De begrotingsbehandeling bestond uit één commissievergadering waarbij alleen de (nieuwe)

wethouder financiën aanwezig was. Dat maakte een inhoudelijke discussie niet eenvoudig. Ook het
ontbreken van een eerdere discussie bij de behandeling van een kadernota is achterwege gebleven.
De komende vergadering bestaat uit het voorlezen van algemene beschouwingen. Die betreffen de
visie van politieke partijen op de begroting en de meerjarenraming. Nu het de laatste begroting is
van deze bestuursperiode zal het in de algemene beschouwingen ook wel gaan over de politieke
koers die partijen willen varen. Hoewel dat bij het proces past en we daar als ChristenUnie ook niet
vrij van zullen blijven betekent dit opnieuw dat er vrijwel geen inhoudelijke discussie wordt gevoerd
over de begroting op zich zelf. Hieronder treft u onze opmerkingen per programma aan, als bijlage bij
de algemene beschouwingen. Deze opmerkingen dienen ook als onderbouwing voor in te dienen
a mendementen/moties.

L

Bestuur en Middelen

We willen een regiegemeente zijn met steeds minder uitvoerende diensten. Desondanks een

overhead van2I%. Organisatie uit balans en dat blijkt ook uit het feit dat al langdurig over de
organisatiestructuur wordt overlegd. Als gevolg daarvan geen concern-controller en de vraag is
of het nieuwe werken al voldoende is ingebed om voorbereid te zijn op de toekomst. Enerzijds
een frictiefonds van €1-,1 mio om bezuinigingen op de bedrijfsvoering van zo'n €600.000 te
bewerkstelligen. Anderzijds 40 fte extra op Sociaal domein waarvan een (groot) deel al als
externe inhuur aanwezig is/was. Dat zou op zich al tot bezuinigingen moeten leiden (externe
inhuur = duurder).

2.

Openbare ruimte

Als gemeenteraad hebben we al veel extra middelen beschikbaar gesteld, desondanks geen

significante verbeteringen. Beheer openbare ruimte in Nieuw Perspectief leek op zich de goede
weg. Het lijkt er op dat noch geld, noch visie het struikelblok is maar de uitvoering.

3.

Economische zaken

We investeren in grootschalige projecten zoals Port van Den Helder/regionale binnenhaven

terwijl nuttig rendement in de vorm van extra banen op zich laat wachten. Feiten zijn: het aantal
bedrijfsvestigingen is tussen 201,4-2OL6 afgenomen (-30) en het aantal banen ook (-300) (bron:
LISA 2001-2016). Gelukkig dat het Marinebedrijf nu extra banen genereert. Er zal veel meer
ingezet moeten worden op een aantrekkelijk vestigingsklimaat en ondersteuning, maar ook meer
ruimte voor kleinschalige projecten. Duurzaamheid bij economische ontwikkeling is noodzaak,
maar niet uitgewerkt.

4.

Onderwiis

Er zijn mooie projecten die arbeidsmarkt en scholing verbinden. Daarop ook in de

toekomst

inzetten. Er is een tegenstrijdigheid in de motivatie rondom leerlingenvervoer.

5.

Sport, cultuur, recreatie

Erg mager ingevuld programma waarbijde doelstellingen onduidelijk zijn,Museale

ontwikkelingen in de breedte steunen. Verbindende activiteiten tussen generaties steunen bij

breedtesporten. Culturele organisaties lijken vooralsnog gespaard te worden voor wat betreft
bezuinigingen.

6.

Sociaaldomein

Hier gaat vanzelfsprekend het meeste geld om. ls daarmee ook het moeilijkst te controleren op
kaders en doelstellingen. Niet alleen veel geld in om, maar kennelijk ook veel geld over dat via

overloop fonds terecht komt in de Strategische reserve terwijl vanuit de organisatie aangegeven
is dat er binnen 2 jaar sprake kan zijn van een gebrek aan reserves. Bovendien is er geen geld
over, maar het komt gewoon niet ten goede aan de mensen die het nodig hebben. De raad staat
op afstand en heeft totaalgeen invloed op de besteding van de reserve Sociaal Domein, zoals
blijkt uit het meerjarige contract dat afgesloten is met Den Helder Suns. We delen de zorgen over
het vele geweld in relaties en vinden de organisatie "Veilig thuis" sterk te kort schieten.
Mensen in de WMO hebben veel meer zorg in en om huis nodig dan nu het geval is, zo blijkt uit
onderzoek (landelijk). Compensatie met een "aandachtsuurtje" levert nog steeds geen schoon
huis op. Nu een nieuw product "praktische thuisondersteuning". Kaders en noodzakelijke
middelen worden in de begroting niet benoemd. De raad gaat kennelijk ook niet meer over
nieuw beleid.
Bijstand, toeslagen en participatie: in sept.2O\7 zo'n l-800 mensen in de bijstand, waarvan het
grootste deel (835) > dan 48 maanden in de bijstand. Tot sept. jl. waren er 118 mensen
uitgestroomd. Cijfers van eerdere jaren laten een gelijk of lager aantal bijstandsuitkeringen zien.

Verdeeld over zo'n 9 reïntegratietrajecten tot september zo'n 121 deelnemers. ln 4
activeringstrajecten zo'n 103 deelnemers. Dus voor 1500/1600 bijstandsgerechtigden geen extra
inspanningen/trajecten. De bedragen die met deze trajecten zijn gemoeid, zijn niet bekend. Als
het project Suns Assist maatgevend is, dan is dat zorgwekkend zowel wat betreft de middelen als
de effectiviteit.

Armoede levert grote zorgen op en daardoor worden mogelijkheden tot ontwikkeling vaak niet
of nauwelijks benut (uit diverse onderzoeken gebleken). Kinderen zouden niet in armoede op
mogen groeien. Kind-pakketten lijken verandering te moeten brengen. Dan moet er wel sprake
zijn van een ruimhartig beleid. "Ontzorg" met name langdurige bijstandsgerechtigden door
mogelijkheden te creëren inkomen aan te vullen (bijv. loonkostensubsidie en vormen van
basisinkomen voor specifieke groepen).

7.

Volkssezondheid en milieu

Wel een ambitieuze duurzaamheidsagenda maar in 20L8 geen investeringen/kapitaallasten.
Belangrijke onderwerpen zoals "gas uit" en "0 op de mete/' zijn nog geen onderdeel van
afspraken met Woningbouwcorporaties.
S.Ruimte en stedeliike vernieuwine
Verplaatsing van de horeca naar Willemsoord kan/mag niet (voor) gefinancierd worden door
Willemsoord = ondernemerschap. Het slopen van de Koploper en de herinrichting van het terrein
tot aan de dijk vraagt enorm veel geld. Reden om pas op de plaats te maken.
9.Gebiedsgerichte

aa

npak

Programma is toegevoegd zonder raadsbesluit. Gelegd langs de "maatlat van Duisenberg"
voldoet het programma aan geen van de criteria. De raad staat hiermee ver op afstand. Gezien
de ontwikkelingen binnen de reserve sociaal domein is dat een onwenselijke zaak. ln andere

programma's zijn incidentele middelen vanuit de reserves opgenomen die dan (voor een deel) in
dit programma worden ingezet. Vanuit de oude programma-opzet voldoende mogelijkheid via
wijkgericht werken en beheer openbare ruimte nieuw perspectief. Eerst die onderwerpen goed
uitwerken.
Weersta ndsvermogen

Doordat de risicobepaling is geactualiseerd is de weerstandsratio enorm positief. Echter het niet
noemen van risico's betekent niet dat ze er niet zijn: schouwburg, Willemsoord, Port of DH,
bibliotheek enz.
De begroting is totaal niet in evenwicht: structurele lasten zijn hoger dan structurele baten, voor

incidenteel beleid is nog voldoende geld.
Uit de begroting spreekt een neiging tot potverteren en de gemeenteraad op afstand zetten en
dat staat haaks op ideeën over zeggenschap en/of participatie. Dat lijkt te slaan op burgers, maar
we zijn nog steeds volksvertegenwoordigers.

D66
Algemene beschouwingen van D66 Den Helder
Voorzitter, de Algemene Beschouwing van D66 zijn opgebouwd rond de verschillende programma's
in de begroting en voorzitter, na een redelijk turbulent jaar (en we zijn er nog niet !!!) buigen wij ons
nu over de programmabegroting voor 2018.
Opmerkelijk is het te constateren dat wij bij verschillende dossiers prettig en goed als raad
samenwerken. Eigenlijk zouden wij dit moeten doen bij alle dossiers waarbij wij met respect voor een
ieders ideeên en respect voor de democratie op argumenten discussiëren en uiteindelijk besluiten
nemen die dan daarmee geaccepteerd worden als zijnde van de hele raad.
Ondanks dat wij begrip houden voor de verhoudingen bij de besluitvorming rond de renovatie van
het stadhuis blijven wij bij ons idee voor nieuwbouw in de binnenstad. Verder vinden wij het jammer
dat door de vele negatieve en op de man gespeelde reacties, constructieve gedachten worden
gedempt en dit een belemmering is voor positieve impulsen zoals die nodig zijn in de diverse
beleidsterreinen. Deze begroting is de laatste van onze raadsperiode en is daarom een soort erfenis
voor de volgende raad die wij kansen moeten geven om goede dingen voor de stad te kunnen doen.
Programma 1. Bestuur en ondersteuning.
De overhead bij Consensus baart ons zorgen, alsmede de door deze organisatie gehanteerde andere
criteria om tot kwijtschelding te komen. Hierover willen wij discussie in de commissie BM om te
komen tot een duidelijke, eenduidige afstemming van deze criteria. Betreffende de pilot over het
gratis parkeren zijn en blijven wij van mening dat bij de evaluatie van dit parkeerregime scherp moet
worden gekeken naar de effecten van het parkeren door Texelgangers in de omgeving van de
toegangswegen. Wanneer komt er een evaluatie? Hoe tevreden zijn de bewoners in de binnenstad
met het huidige parkeersysteem? Kun je vanaf kwart over 9 in de ochtend echt al niet meer parkeren
in het stadshart?
Vragen die wijbeantwoord willen zien!

Programma 2 Openbare ruimte.
Betreffende de kwaliteit van de openbare ruimte zien wij in het algemeen een stijgende lijn en de
eerste aanzet in de drie gebieden geeft gelegenheid om te oefenen met dit beleid voor de rest van
de stad. Dat dit hogere onderhoudsuitgaven met zich mee brengt kunnen wij ondersteunen omdat
een eerste aanzet altijd wat meer kosten met zich mee brengt, zeker als dit ook op duurzame basis
gebeurt. Voor D66 heeft het onderhoudsniveau op en rond de overige winkelgebieden gelijke

prioriteit als de binnenstad

!

Programma 3 Economische zaken
We zijn blij om te lezen dat het college bedrijven actief de ruimte wilgeven om zichzelf te sterker
ontwikkelen, vooral de offshore gerelateerde bedrijven. Wat ons betreft mag dat voor alle bedrijven
die zich in Den Helder willen vestigen. De bredere doelstelling om Den Helder een bekende
vestigingslocatie te maken voor de olie-, gas- en ook de windsector lijkt ons een prima plan.
Het terugdringen van de winkelleegstand is voor D66 ook een pijler waar Den Helder zich op moet
richten...en niet alleen voor de binnenstad I De herinrichting van het stadshart laat een sterke en
zichtbare vooruitgang zien die niemand kan zijn ontgaan !
Toerisme en recreatie zijn van groot economisch belang voor Den Helder, dus D66 wil dat we hierop
vol blijven inzetten! De beschreven doelen en actiepunten lijken ons dan ook een goed uitgangspunt

Programma 4 Onderwijs
Ook D66 ziet de terugloop van het aantal leerlingen in Den Helder en zijn in dat kader blij dat er goed
gekeken gaat worden naar het onderwijshuisvestingsplan. Clustering zou een oplossing kunnen zijn
tegen leegstand.

Naast terugloop en huisvesting zijn er nog talloze andere uitdagingen op het gebied van onderwijs,
zoals de verbetering van de positie van Scholen aan Zee in de regio, maar ook het slagingspercentage

in de verschillende schooltypen. Dit moet en kan beter wat D66 betreftl
Het is zonde dat veel leerlingen uitwijken naar Schagen en wellicht is het laatste daar wel een grote
aanjagerachter. D66 werkt momenteelaan een plan om hierverbetering in aan te brengen; dit plan
zou weleens kunnen betekenen dat de gemeente een flinke bijdrage gaat leveren aan het
Helderse onderwijs. En dat dit de komende jaren een prominente plaats krijgt binnen de
gemeentelijke begroting is nu al duidelijk! Maar daarover later meer.

Wij zijn erg blij dat in de begroting 70.000 EU is opgenomen voor het "stagebureau maatschappelijke
stages"

I

Onderwijs is essentieel als het gaat om de toekomst van onze leerlingen maar dat niet alleen, ook
voor de toekomst van het bedrijfsleven, de Marine en de publieke sector in Den Heldere en de regio,
maar ook in de provincie. We kunnen het ons niet veroorloven dit verder achteruit te laten gaan ! I

Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
Cultuur en sport zijn voor D66 dé mogelijkheden tot het aanbrengen van genuanceerd denken en
verbroedering. Het is daarom dat wij steeds blijven inzetten op uitbreiding van sportfaciliteiten voor
alle sporten waar nodig. lnzet van sportverenigingen bij de brede sportbeleving van de inwoners van
Den Helder moet zo veel mogelijk een algemeen karakter hebben en kansen bieden aan zo veel
mogelijk sportverenigingen in onze stad. Er zou kunnen worden nagedacht over Regionale
sportmanifestaties met het houden van regionale kampioenschappen. D66 heeft herhaaldelijk
aangegeven voorstander te zijn van overname van het sportcomplex Ruyghweg t.b.v. het faciliteren
van de atletieksport. Er is nog steeds weinig beweging in dit proces en wij zijn daarom benieuwd naar
de voortgang.
D66 is tevreden met het rijke aanbod van cultuur en educatieve voorzieningen! Den Helder is ook
een stad van activiteiten voor toeristen maar ook zeker voor onze eigen inwoners. We kunnen de rij
opsommen van culturele en overige activiteiten in Den Helder maar dan zijn we snel door onzeT
minuten heen! Den Helder bruist en een bruisend Den Helder zullen we blijven steunen.

Programma 6 Sociaal domein.
Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn, ook voor D66 de levensingrediënten, die mits aanwezig, de
basis vormen voor een dynamisch leven en de mogelijkheid om "mee te doen" zoals ook de
armoedenota beoogt. Echter voor diegenen die daar onvoldoende over beschikken moet er een
vangnet zijn. Het armoedebeleid is er HET instrument voor om mensen binnen de samenleving te
houden en sociale uitsluiting tegen te gaan door hen terug te brengen in de participatiemaatschappij.
Grote uitdagingen binnen het armoedebeleid staan ons te wachten. Denk daarbij aan de sterke
toename van kosten inzake het halen van de klimaatafspraken, zonder dat daar compensatie
tegenover staat. Het is een waar dilemma met enerzijds de milieumaatregelen die zorgen voor forse
prijsstijgingen en belastingen en anderzijds waarvoor de minima geen antwoord hebben vanwege de
achterblijvende maatregelen ter compensatie en dus als een remmende factor zullen werken op het
halen van de klimaatdoelen zoals afgesproken in Parijs in het algemeen en die in Den Helder in het
bijzonder. Hoofdvraag is dus: "Zijn de te nemen milieumaatregelen wel realistisch in relatie tot de
financiële positie van hen die erdoor geraakt worden?" Dat vereist een zeer overwogen beleid
waarbij moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.
ln het kader van "arbeid moet lonen" was de discussie over de armoedeval opgestart en in de
armoedenota opgenomen. Betreffende de armoedeval blijft het echter uitermate stil, ondanks de
vragen in de commissie BM. Ook in de begroting is daar niets over te vinden. Hebben wij dan dit
onderwerp voor niets ingebracht?

Ondanks de positiever wordende resultaten is het merkwaardig waar te nemen dat de armoede stijgt
hetgeen vraagtekens zet bij het momenteel gevoerde beleid.

Programma 7 Volksgezondheid en Milieu.
Zoals bij programma 6 aangegeven staan wij voor een grote uitdaging om de minima te betrekken bij
het halen van de klimaatdoelen. Dat betekent telkens het afwegen van het effect van de
milieumaatregelen tegen de haalbaarheid voor de minima.
lnzake de klimaatbestendigheid van de stad is onze hoop gevestigd op het verkleinen van het verhard
oppervlak dat ook kan worden bereikt door de verharding meer uit poreuze steensoorten te laten
bestaan waardoor het water makkelijker de weg naar de ondergrond kan vinden en door infiltratie
riolen naar het oppervlaktewater af te voeren. Betreffende energiebesparing kan door middel van
intensieve voorlichting nog een behoorlijke slag gemaakt worden in de milieubewustwording van
onze inwoners. De aanleg van een warmtenet is voor D66 één van de belangrijkere middelen om
voor Den Helder een energiezuiniger stad te maken waarvoor wij bereid zijn om extra middelen
beschikbaarte stellen. Wij zijn ook tevreden met het ingezette beleid inzake de rioolrenovatie en de
samenwerking in regionaal verband t.b.v. het rioolbeheer.
Programma 8 Ruimte en stedelijke vernieuwing.
Vooral in de laatste 2 jaar is het 'zichtbaar' voorspoedig gegaan met de stadsvernieuwing. Veel
bezoekers van Den Helder kennen de stad niet meer terug. Vooral de aanpak van de Beatrixstraat, de
nieuwbouw van beeldbepalende panden en gevelrenovatie in de winkelstraten roept vele positieve
reacties op. Hierbij mogen we ook niet onze parels onvermeld laten zoals de Openbare bibliotheek in
School 7 of Schouwburg De Kampanje ... aanwinsten voor onze stad maar ook voor de regio. Wie
afgelopen zaterdag in de Stadshal bij het concert van de Golden Earring is geweest kon zien dat de
nieuwe schouwburg meer mogelijkheden heeft om ook dergelijke grote producties binnen te halen.
Het gevelrenovatiefonds is het beste stedelijkevernieuwings-instrument van de binnenstad gebleken
D66 wil naast een verlenging, ook verbreding naar andere straten met het

gevelrenovatieprogram ma.
De stedelijke vernieuwing gaat verder dan alleen de binnenstad. Denk o.a. aan de Schooten waar
Woningstichting Den Helder een geweldige impuls aan geeft maar we zien het eigenlijk in iedere wijk
in Den Helder en dat wil D66 op die wijze ook voortgezet zien.

Ook de kwetsbare wijken van Den Helder zullen de komende tijd onze aandacht krijgen. Met een
speciaal programma voor renovatie en mogelijk herstructurering.
Speciaal voor Julianadorp komen wij met een motie om de onlangs genoemde plannen van de
inwoners en belanghebbenden vorm te laten geven in een "breed gedragen omgevingsvisie".
Ook Huisduinen krijgt zienderogen meer 'body en structuur' door de voltooiing van het OS&O plan.
Belangrijk zijn hierin de partners als Woningstichting Den Helder maar ook zeker Zeestad en wij zien
de samenwerking graag voortgezet en geïntensiveerd worden in de komende jaren. Er is nog genoeg
te doen in onze prachtige stadl!

Programma 9 Gebiedsgerichte aanpak
De gebiedsgerichte aanpak zoals we die voor ogen hadden loopt nog niet goed. Er zijn een aantal
activiteiten in gang gezet om de raad mee te nemen in het proces waarbij geïntegreerde aanpak de
boventoon voert. D66 is voorstander van de gebiedsgerichte aanpak en ziet graag dat er snel verdere
stappen worden gezet.
De gemeente gaat dus op zoek naar meer samenwerking met bewoners, ondernemers en
(maatschappelijke) organisaties. Samen zoeken we antwoord op de vragen: Wat vinden we belangrijk
in een gebied? Welke ideeën en initiatieven zijn er? Maar ook: welke regels staan nu nog in de weg?
Dat verstaat D66 onder gebiedsgericht werken.

Samen doen wat de stad nodig heeft
De gebiedsgerichte aanpak zorgt voor maatwerk. Zijn er te weinig parkeermogelijkheden in een
winkelstraat? Dan vraagt de gemeente de winkeliers om mee te denken. ls er veel zwerfuuil rondom
een afualcontainer? Misschien zijn er bewoners die graag helpen de omgeving schoon te houden. Zij
krijgen dan het benodigde materiaal van de gemeente. ln de Van Galenbuurt ging dat prima, nu de
andere delen van Den Helder versneld aanpakkenl
Gebiedsgericht werken betekent goed naar elkaar luisteren en samenwerken. En ook dat bewoners,
organisaties en ondernemers elkaar laten doen waar zij het beste in zijn. Zo doen we samen wat het
beste is voor Den Helder.

De Algemene beschouwingen zo laat in het jaar met de komende
gemeenteraadsverkiezingen voor de deur zijn best curieus. D66 heeft de afgelopen jaren veel
positiefs gezien in Den Helder waarbij vertrouwen in de stad een groot goed is. We zien ook dat we
er niet zijn! Deze programmabegroting geeft ons vertrouwen dat we ook de komende jaren stappen
gaan maken in maar vooral voor deze stad.

Voorzitter, afrondend.

Zorgpunten zijn ook zeker het gedoe rond de renovatie van het stadhuis en ook de kosten die dit met
zich met zich meebrengt. Ook de niet gebouw gebonden kosten moeten gefinancierd worden en
zoals we in de memo van wethouder kunnen lezen .... Na 2021 hebben we weer wat geringe
structurele ruimte. Dit baart ons grote zorgen wat er komt nog veel op ons af en dan denken we aan
de haven en luchthaven.

Voorzitter, D66 heeft na het vertrek van de VVD uit dit College ervoor gekozen om wel deel te blijven
uitmaken van dit College in de wetenschap dat we bezig zijn voor deze mooie stad. Dat gevoel heerst
op dit moment nog steeds! D66 wil en zal zich blijven inzetten voor onze stad ook met de zware
stormen die nog op ons afkomenl
Hans Verhoef

Fractievoorzitter D66 Den Helder

GROENLINKS
FEESTJE?
De laatste begroting van deze raadsperiode is 'een feestje' volgens een
wethouder.
Want het wordt duidelijk wat er bereikt is, en hoe men verder kan gaan.
Voor een deel is er inderdaad reden voor een bescheiden feestje.
Zonder gebak, maar met een biscuitje.

. Het stadshart is aanzienlijk opgeknapt met als afsluiting het Stationsplein
. Fase 1 Plus van het uitwerkingsplan wordt afgesloten met de bouw van
halter Bellevue. Maar wanneer?
Wat Groenlinks betreft wordt de kop van de Spoorstraat pas gesloopt als het
plan helemaal rond is en de bouw kan starten. We moeten voorkomen dat er
weer "een gat" bijkomt. 'Feest vieren' doe je in een gebouw, niet op een
braakliggend stuk grond.

. ln het Sociaal Domein is hard gewerkt. Bij de start van deze raadsperiode
kwam de uitvoering bij de gemeente te liggen. Een grote operatie die
voortvarend is opgepakt. Dat mag gevierd worden, maar dit'feestje' heeft
wèl een kater voor veel burgers veroorzaakt. Op het gebied van het
Sociaal Domein vallen nog steeds mensen buiten de boot. Zij hebben geen
enkele reden voor'feest'.

. Verder is er is veel achterstallig onderhoud ontstaan in de openbare
ruimte en gebeurt er veel te weinig op het gebied van duurzaamheid om de
doelstelling'energieneutraal in 2040' te halen.

Voor deze treurige keerzijde geeft deze begroting niet de juiste
oplossingen.
Het college spreekt veel ambities uit, maar als je naar de indicatoren kijkt
worden die niet omgezet in cijfers.
Alleen uit de indicatoren van het Sociaal Domein, blijkt dat men een beetje
vertrouwen heeft in het voorgenomen beleid. Dat is hoopgevend, al vinden we
het niet voldoende.

Met een aantal keuzes die in deze begroting gemaakt worden is
GroenLinks het niet eens.

. Het gratis parkeren wordt in het 2d" kwartaal van

2018 geëvalueerd. We
begrijpen dat we daarop moeten wachten, maar Groenlinks ziet geen
meerwaarde van het gratis parkeren. Het doel was om meer winkelend
publiek aan te trekken. Maar als je om 10 uur het centrum in gaat moet je
zoeken naar een parkeerplek, omdat het winkelpersoneel hun auto op de
dichtstbijzijnde plekken parkeert. Gratis parkeren kost veel geld, stimuleert het
fietsgebruik niet, en schiet z'n doel voorbij.

. Wat Groenlinks betreft realiseren we het Rob Scholte museum op het
Stationsplein, zodat ook deze locatie af is.
Daarna maken we "pas op de plaats" met het Uitwerkingsplan en pakken het
pas weer op als we alle wijken op orde hebben.
Daarbij ronden we eind 2018 ook de samenwerking met Zeestad af.
Die ruim 4 miljoen van Zeestad, gaan we besteden aan zaken die zijn
blijven liggen.
10 jaar om achterstallig onderhoud weg te werken duurt veel te lang. Dit moet
in 5 jaar kunnen. Elk jaar 5 ton is 2,5 miljoen in 5 jaar.

.

V.w.b. herplant gekapte bomen gaat GroenLinks behalve voor kwaliteit ook
voor kwantiteit. Het aantal bomen mag zeker niet minder worden. De natuur
moet feestvieren in Den Helder, niet de stenen.

. Ook willen we dat de toegankelijkheid in de openbare ruimte prominent
aandacht krijgt en in alle plannen meegenomen wordt. Dit om te voorkomen
dat, zoals bij de inrichting van het Stationsplein, we er later achter komen dat
de geleidelijnen voor blinden en slechtzienden vergeten zijn. Hoe durft het
College te stellen datzij een 'inclusief beleid' heeft?

. Het budget verlagen op huishoudelijk hulp, omdat er de laatste jaren
onderbesteding was, moeten we niet doen. Den Helder vergrijst dus zal de
vraag toenemen. Die onderbesteding komt door de maximale eigen bijdrage,
waardoor mensen goedkoper uit zijn als zij zwart laten werken. Dat moet je
als overheid niet willen.

. V.w.b. armoedebeleid wachten we nog steeds op een voorstel om de
armoedeval te voorkomen.
De VVD lijkt als oplossing te zien; "opheffen van allerlei toeslagen".
Allerlei landelijke onderzoeken wijzen erop dat de armoede van de mensen
die er mee te maken hebben alleen maar toeneemt. Hoezo 'feestje?'
Een betere oplossing is de draagkrachtregeling opnieuw invoeren. Dat is veel
rechtvaardiger.

. De ambitie op duurzaamheid van 2Yo energiebesparing vindt GroenLinks
wel erg mager. De lat moet hoger en hiervoor moet budget vrijgemaakt
worden.

. Dan het nieuwe programma Gebiedsgericht werken.
Het proces er naar toe verdient geen schoonheidsprijs. Zo gaje niet met de
raad om! Toch willen we het op inhoud beoordelen.
Zolang er budget voor een bepaalde basis voor de gehele stad aanwezig is,
zien we kansen om maatwerk te leveren.
Belangrijk is dat de raad meegenomen wordt via rapportages en er vroegtijdig
geëvalueerd wordt voordat nieuwe gebieden aangewezen worden.

. ln de financiële begroting wordt bij technische uitgangspunten punt 3.8 voor
de zoveelste maal voorgesteld om de subsidie voor de gesubsidieerde
instellingen niet gelijk te laten lopen met de indexering voor loon- en
prijsontwikkeling.
Deze instellingen hebben dezelfde loon- en prijsontwikkeling als de gemeente,
dus wat Groenlinks betreft ook2,2o/o indexering.

GroenLinks zal amendementen en moties indienen.
Als deze overgenomen worden, is er toch nog reden is voor een bescheiden
'feestje' en kan deze raadsperiode op de juiste manier afgesloten worden.
De volgende raad wordt dan niet opgescheept met extra problemen. Er liggen
al genoeg problemen op het bordje van de nieuwe raad.
Tot slot voorzitter; Een feestje is pas een feestje als je het met z'n ALLEN
kunt vieren. Niet alleen het College, maar ALLE burgers.

PvoA
Voorzitter
Uren, dagen, maanden, Jaren vliegen als een schaduw heen. We staan al weer voor de
laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode. Over 4 maanden zullen de
gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden en zullen er in dit huis weer de nodige
veranderingen plaats gaan vinden.

Als PvdA kijken wij positief terug op het afgelopen jaar en de afgelopen college periode. Met
onze twee zetels in de raad en een parttime wethouder in het college hebben wij naar
vermogen bijgedragen aan het bestuur van onze stad.
En naar wij denken ook resultaten geboekt met de coalitiegenoten, maar ook als politieke
partij in de raad.
Denk daarbij aan de moties over de dementievriendelijke stad, de motie over de eryaren
eenzaamheid in de stad onder ouderen, de discussie over aanpak van verwarde personen.
Het overnemen door het college van ons voorstel om meer openbare laadpalen voor
elektrische voertuigen te plaatsen. Het initiatief om te komen tot een Zonneweide op het
Kooypunt.
Het heeft wat voeten in aarde met de komst hiervan. Ben wel benieuwd wat de stand
van zaken is?
De breed aangenomen motie om het salaris van de HVC bestuurder naar beneden bij te
stellen en aan te passen aan De Wet Normering Topinkomens. Helaas zonder effect omdat
aantal andere gemeentes hier niet solidair in zijn geweest..
Motie aangenomen om de Algemene begraafplaats van Huisduinen op een
monumentenlijst geplaatst te krijgen. Alsmede het college gevraagd een fonds te creëren
welke het mogelijk maakt om grafstenen welke vanuit historisch perspectief voor Den Helder
van belang zijn te kunnen onderhouden. Aan dit laatste is gehoor gegeven.
Kunt u aangeven wat de status is van de aanvraag om de Algemene begraafplaats
van Huisduinen op een monumentenlijst geplaatst te krijgen?

.

.

Zijn wij akkoord gegaan om het Sportbesluit Tarieven en subsidies sportverenigingen en
onderhoud buitensportaccommodaties voort te zetten to|2021. Een goed besluit omdat dit
zekerheid geeft aan de sportverenigingen.
ls de PvdA lokaal maar ook regionaal altijd warm voorstander geweest van de regionale
samenwerking in de kop van Noord-Holland. ln de regionale raadscommissie Noordkop is
15 miljoen euro beschikbaar gesteld om de Noordkop verder te ontwikkelen. Texel, Den
Helder, Hollands Kroon en Schagen zullen de komende jaren 91,60 euro per inwoner
beschikbaar stellen. De Provincie Noord-Holland heeft toegezegd ook 15 miljoen euro
beschikbaar te willen stellen in de ontwikkeling van de kop. Een goede ontwikkeling waar wij
allen van zullen profiteren.
Bij het samenstellen van het nog steeds voorliggende coalitieakkoord heeft de PvdA
nadrukkelijk gevraagd om aanpak van armoede en het versterken van het armoedebeleid in
Den Helder. Voorzitter wij zijn blij dat hiertoe een aanzet is gegeven. Wij beschouwen het nu
voorliggende voorstel als een goede start. Wij hopen dat meer mensen gebruik gaan maken
van de bestaande regelingen voor inkomensondersteuning. Dat de aandacht voor preventie
een belangrijk onderdeel is in het voorkomen van armoede en schulden. De plannen van
wethouder van der Paard om hier hoog op in te zetten steunen wij van harte.

Maar het betekent ook dat wij de komende raadsperiode blijvend aandacht zullen vragen
aan het armoede probleem en wij daar waar nodig zullen bijsturen en verbeteren.
Voorzitter zotg aan mensen is voor iedereen hier een belangrijk ondenruerp. Zorg aan
kinderen, zorg aan ouderen, zotg aan wie het ook nodig heeft dient gegeven te worden
De PvdA heeft toch wel grote zorgen, want uit onlangs gehouden onderzoek door het
Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat veel burgers die bij de gemeente aankloppen voor
ondersteuning onvoldoende geholpen worden een vijfde tot een kwart houdt persistente
problemen met zelfredzaamheid, mobiliteit, maatschappelijke participatie of dagbesteding.
Met name mensen met een ggz-achtergrond of dementie blijken onvoldoende gebaat bij het
huidige WMO aanbod. Een kwart van de melders slaagt er niet in om - ondanks- hulp en
ondersteuning- het huishouden te doen. Bijna een vijfde blijft, ook met hulp en
ondersteuning, moeite hebben om zich te verplaatsen. Een zinvolle invulling geven aan de
dag, is ondanks hulp en ondersteuning, niet haalbaar voor een kwart van de hulpvragers.

Grote boosdoeners zijn een bestaande communicatiekloof tussen'gesprekvoerders'en
'melders' en een gebrek aan kennis van specifieke doelgroepen.
Voorzitter, dat zal in Den Helder niet anders zijn.
Daarom stelt de PvdA fractie stelt voor om een grondige evaluatie te houden naar de
WMO ondersteuning. Kunt u deze evaluatie ondersteunen?

¡

Grote zorg heeft de PvdA fractie over de aangekondigde bezuinigingen op de wijkverpleging
door de nieuwe regering. Nu al is duidelijk dat veel wijkverpleegkundigen en verzorgenden
gebukt gaan onder een te hoge werkdruk. Nu al hebben zij te weinig tijd voor alle ouderen,
chronisch zieken en gehandicapten. En juist in onze stad is de vraag om zorg en verpleging
groot.

ln het regeerakkoord van de nieuwe regering Rutte lll is een bezuiniging van 100 miljoen
ingeboekt op de wijkverpleging. De wijkverpleging is een onmisbare schakel binnen het idee
van zorg dichtbij en in de buurt. Deze bezuiniging op de wijkverpleging zal in onze stad
voelbaar worden. Het idee van langer in je eigen huis en omgeving kunnen blijven wonen
komt hiermee weer op de helling te staan.
!s het college bekend met het voornemen van de regering orn 100 mi!.ioen te
a

a

a

bezuinigen op de wijkverpleegkundige zorg?
Heeft het college een idee wat het effect van deze bezuiniging zal zijn voor op onze
gemeente, zowel budgettair als inhoudelijk wat de gevolgen zullen zijn voor onze
inwoners die nu en in de toekomst een beroep zullen doen op de
wijkverpleegkundige zorg?
ls het college met ons van mening dat deze bezuiniging ongewenst is, de gevolgen
groot zullen zijn en vooral onze kwetsbare inwoners zullen treffen?
Bent u bereid bij het rijk namens onze gemeenteraad te protesteren tegen die
ondoordachte bezuinigingen?

ln de commissie vergadering hebben wij reeds aangegeven graag met u de discussie
aan te gaan over de experimenten binnen het sociaal domein. Als PvdA fractie hebben
wij het gevoel hier geen grip op te hebben, maar bovenal welk rendement het moet
opleveren. Voorkomen dient te worden dat geld uitgeven zonder dat het daadwerkelijk
iets oplevert.
. Zover ik de wethouder begrepen heb in de commissie was deze volgaarne bereid de
discussie hierover aan te gaan en daarbij de gemaakte afspraken en spelregels te
evalueren. Dat heb ik toch goed begrepen?

Uiteraard voorzitter zullen alle partijen straks bij de gemeenteraadsverkiezingen zeggen dat
zorg bij hen hoog in het vaandel zal staan. Maar nergens zo hoog als bij de PvdA die twee
topverpleegkundigen op de eerste en tweede plek heeft staan van de kandidatenlijst. De
PvdA als de meest sociale partij van Den Helder.
Als wij dan toch spreken over de meest sociale partij vragen wij ook een andere visie op
wonen. Steeds meer ouderen wonen thuis. Dit betekent niet dat al deze ouderen in een
seniorenwoning gaan wonen. Ouderen blijven steeds langer (zelfstandig) in hun
eengezinswoning wonen en maken actief deel uit van de samenleving. Zij zijn actief als
vrijwilliger en genieten van het leven. De toename van het aantal ouderen heeft tot gevolg
dat de woningbehoefte van de inwoners van Den Helder gaat veranderen. Maar ook de
omgeving waarin zij wonen vraagt om aanpassing. Maar onze wijken, buurten en straten
zijn daar niet op aangepast. Men is 40 jaar geleden in een straat komen wonen, maar de
wijk, buurt en straat zijn niet meegegroeid en blijven achter bij de ouderen.
Ziet het college ook dat er ander beleid dient te worden ontwikkeld juist om de
ouderen langer thuis te kunnen laten wonen in eigen straat, wijk en buurt.

.

Voorzitter graag neem ik nog een voorschot op ons verkiezingsprogramma en wij vragen u
met spoed te gaan werken aan de verkeersveiligheid van de kruispunten
Schootenweg/Ravel ijnweg en Schootenweg/Hend ri k Baskeweg. Het aantal ongeval len is
hoog.
Wij vragen het college om zo spoedig mogelijk met voorstellen te komen om op
genoemde kruispunten de verkeersveiligheid te vergroten. Wat dacht u van
rotondes?

.

Voorzitter de PvdA doet hierbij een oproep aan het college om zich aan te melden bij het
ministerie als gemeente waar legaalwiet gekweekt kan gaan worden. De proef moet gaan
uitwijzen of criminaliteit afneemt. Ook moet blijken of legaal geteelde gekweekte wiet minder
schadelijke stoffen bevat dan de illegaal geteelde wiet. Gelet op het groot aantal meldingen
van illegale kwekerijen in de stad zou dit mogelijk forse lastenverlichting opleveren. lk heb
begrepen dat ook Hollands Kroon niet onwelwillend staat op het aanvragen van een proef.
. ls het college bereid zich aan te melden als proef gemeente? Eventueel in
samenspraak met de regiogemeenten?
Verder kan ik melden dat wij akkoord gaan met de begroting zoals deze thans voorligt
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Voozitter, wij zijn op onconventionele wijze tot dit begrotingsvoorstel gekomen.
Geen kadernota maar een kaderbrief. Wij hebben ons voor de begroting van 2018 en
verder als raad al gebonden aan allerlei afspraken. Het nieuwe programma
Gebiedsgerichte aanpak loopt hier het meest in de kijker.
Wij kunnen ons de vraag stellen: is daarmee deze begroting slecht?
De Stadspartij DH vindt van niet.
Er lag voor ons een meerjaren sluitende begroting. Complimenten aan ex-wethouder
Haitsma, die van de WD zijn klus niet mocht afmaken. En vanzelfsprekend hulde
aan het ambtelijk apparaat die samen met wethouder Haitsma voor deze positieve
begroting had gezorgd.

Op 16 oktober jl. naam de raad met ruime meerderheid een besluit tot verbouw van
het huidige stadhuis. Een wijs besluit omdat daarmee onze ambtenaren na heel veel
jaren eindelijk een werkomgeving krijgen die zij verdienen.
Consequentie hiervan is dat wij op 27 oktober jl. een bijgestelde begroting ontvingen
waarin de financiële consequenties verwerkt zijn.
Plots hebben wij geen meerjaren sluitende begroting.
ln de bijgestelde begroting wordt precies aangegeven hoe de kosten stijgingen zijn
verdeeld.
Wat de Stadspartij DH echter mist is, dat er geen kosten vermindering wordt geboekt
doordat de huur en exploitatie kosten van Drs. Bijlweg 2 komen te vervallen.
Een kostenpost van rond de 400.000 Euro die nu een besparing opleveren van het
zelfde bedrag.
Hoe anders was dat in 2014 toen een nieuw college aantrad en een niet sluitende
meerjaren begroting aantrof. Het tekort liep op tot ruim 1,3 miljoen Euro en binnen
enkele maanden werd het nieuwe college ook nog eens geconfronteerd met voor
enkele miljoenen aan financiële lijken in de kast.
En nu een meerjaren begroting die, op 325.000 Euro na sluitend is en ook nog voor
ruim € 6 miljoen aan nieuw beleid oplevert voor 2018 en de weerstandratio ver boven
de door de raad gestelde norm houdt.
Wat daarna gebeurt is aan de nieuwe raad. Wij laten een relatief positieve erfenis na
en zo hoort dat ook, volgens de Stadspartij DH.

Met de inzichten die wij nu hebben van de rijksbegroting voor de komende jaren
belooft het veel goeds voor de gemeenten en dus ook voor Den Helder.
De big spenders in Den Haag geven miljarden extra uit. Dat geeft, met in dit geval
het{rap-op-principe, ook voor de gemeente Den Helder extra inkomen.
De Stadspartij DH is daarom blij met deze begroting.
Toch willen wij een algemene opmerking maken over het uitgeven van geld aan
verfraaiing van de stad:
Geld uitgeven moet nut hebben en een terugverdien effect hebben.
Het scheef aanplanten van bomen in het Stadspark is veel duurder dan normaal
aanplanten en er komt geen toerist extra naar de stad..
Het schuine pad op Willemsoord levert alleen maar extra kosten op maar geen toerist
extra. Nee, sterker nog, het kost camperplaatsen dus het levert minder toeristen op.
Tot slot worden er op Willemoord grasvelden aangelegd die niets met de historie te
maken hebben. Pure geldverspilling!
Het gratis gereguleerd parkeren heeft zijn uitwerking bewezen in de Binnenstad. De
middenstand is tevreden. De bewoners in het stadshart zijn minder blij met de
regulering zoals die nu is. Zij zien dat elke morgen veel parkeerplaatsen in beslag
worden genomen door winkeliers en hun personeel. De Stadspartij DH heeft er wel
alle vertrouwen in dat deze pilot omgezet wordt in structureel beleid. Wel moet goed
gekeken worden naar de tijdsduur van de regulering en wie er nu wel of geen
parkeervergunning krijgt en voor welke prijs. De inkomsten vervallen dan definitief
maar daarentegen zal de doorberekening van de kosten ook lager zijn. lmmers, wat
er overblijft zijn de afschrijvings- en onderhoudskosten van de parkeergarages, nu
nog 2, maar in de toekomst na het afstoten van de parkeergarage Koninckshoek nog
maar 1 plus de salariskosten van 2 BOA's en een halve fte voor de backoffice.
De Stadspartij DH is blij dat er nieuw beleid komt voor veilig en duurzaam van € 1,28
miljoen Euro.
Op de begroting staat voor achterstallig onderhoud van de openbare ruimte 720.O00
Euro. Heel blij wordt de Stadspartij DH van de structurele beschikbaarheid van ruim
ton voor diezelfde openbare ruimte. Dit gaan de bewoners van Den Helder echt
merken.

I

Het Sociaal Domein krijgen wij steeds meer in de grip. Na ruim 2 jaar als gemeente
gewerkt te hebben met de nieuwe verantwoordelijkheden en de andere geldstromen
komt er meer ovezicht in het reilen en zeilen.
ln de komende begrotingen vindt de Stadspartij DH dat terug in bijstellingen van de
geldstromen en verdere ontwikkeling in het werk dat moet gebeuren.
Een zorg is nog, hoe en in welk tijdsbestek, wij de stijgende uitgaven die vallen onder
lntegratie-uitkering sociaal domein en de financiële kortingen vanuit de rijksoverheid
op elkaar aangepast krijgen. Dit wordt voor 2018 en 2019 de uitdaging. Gelukkig
hebben wij daar de reserve sociaal domein voor, die een te grote schommeling kan
opvangen.

Het nieuwe programma gebiedsgerichte aanpak geeft vele mogelijkheden.
Een andere kijk op wat er in de wijken moet gebeuren. De mens staat centraal. Er
wordt meer gekeken naar de behoeften en wensen van de bewoners per wijk. Zo
wordt er weer een speerpunt van de Stadspartij DH vervuld.
Niet de ambtenaar, niet Zeestad maar de bewoners van een wijk bepalen wat goed
voor hun leefomgeving is.
Deze nieuwe manier van aanpak vergt van alle betrokkenen een andere manier van
denken. De bewoners zullen moeten leren dat alles wat zij wensen ook betaald moet
worden en niet altijd onmiddellijk een wens in vervulling kan gaan. Bij de ambtenaren
zal men moeten leren, eerst naar de bewoners toegaan en luisteren en dan pas een
conceptplan ontwikkelen en dat dan weer voorleggen aan de bewoners.
De Stadspartij DH heeft er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen.
Laten wij hierbij de woorden van Mahatma Gandhi in gedachten houden toen hij zei:
Alles wat je voor mij doet, maar niet met mij, doe je tegen mij.
Wij moeten niet doen alsof wij inspraak geven maar wij moeten het doen en er mee
aan de slag.

Voorzitter, het geheel van deze begroting overziend, stelt de Stadspartij DH vast dat
er een vrijwel sluitende meerjaren begroting ligt met zelfs nog voor ruim € 6 miljoen
extra voor nieuw beleid in het komende jaar.
De aanloop naar deze begroting is anders gelopen dan wij gewend waren. Maar dat
is goed.
Wij moeten constateren dat wij niet leven in een tijdperk van veranderingen maar in
een verandering van tijdperken.
De Stadspartij DH zal geen amendementen bij deze begroting steunen die de
sluitende meerjaren begroting aantasten.
De meerjaren stuitende begroting hoort bij de kiezersbelofte die de Stadspartij DH in
2014 aan de kiezers gedaan heeft en wij komen onze beloftes na.

.lnleiding
Hoewel de komende raadsperiode nog vier maanden in het verschiet ligt is bij
menigeen de neiging terug te blikken op de afgelopen 44 maanden. Dat dit met
gemengde gevoelens gebeurd zal duidelijk zijn. De FV zal zeker niet ontkennen dat
er positieve ontwikkelingen zijn te bespeuren. De komst van een nieuwe bibliotheek
en het opknappen van oude winkelgevels in de binnenstad verdienen lof. Het is er
hier en daar ook gezelliger op geworden al heeft dit geen zichtbare invloed op het
toenemend koopgedrag. Onderscheidend willen zijn kan hierbij een oplossing zijn.
Vooral het niet betaald parkeren blijkt de keuze van het winkelend publiek niet
ongemoeid te laten.
FV is verheugd dat een meerderheid van de gemeenteraad besloot tot renovatie van
de voormalige serviceflat'Zomerland'aan de drs. F. Bijlweg, door sommige ten
onrechte als een voormalige bejaardentehuis bestempelt. FV had al ruim vóór de
vorige gemeenteraadsverkiezingen middels een ingezonden brief gewezen op het
belang van renovatie en dit in het verdere politieke verloop als speerpunt gedragen.
Elke dag weer bieden zon, wind en water voldoende energie. Met de omschakeling naar
duurzame energiebronnen beperkt de gemeente de uitstoot van CO2. Door tegelijk
energie te besparen worden woningen, bedrijfspanden en overheidsgebouwen netto
leveranciers van energie in plaats van verbruikers.
De gemeente stimuleert de oprichting van bewonerscollectieven die onderling opgewekte
energie uitwisselen. Hierdoor kunnen hele wijken energie opwekken en delen.
FV streeft naar een plan van aanpak om lichtvervuiling tegen te gaan. ln gemeentelijke
gebouwen brandt's avonds en 's nachts standaard geen onnodig licht. De gemeente
informeert burgers en gaat in overleg met bedrijven om ook daar lichtvervuiling aan te
pakken
De gemeente bevordert de overgang naar elektrisch vervoer en investeert in voldoende
oplaadpunten. Bij deze oplaadpunten wordt duuzaam opgewekte stroom gebruikt. Bij
drukbezochte plekken zoals stations en in de binnenstad zorgt de gemeente voor meer en
veilige mogelijkheden om fietsen te stallen. Verkeerslichten worden zo afgesteld dat
voetgangers, fietsers en het openbaar veryoer eerder groen licht krijgen.
Fietsverkeerslichten worden voorzien van een timer.

De aanleg van schooltuinen en groene schoolpleinen moet worden gestimuleerd, zodat
kinderen de kans krijgen om zelf voedsel te telen. De gemeente stimuleert het opzetten
van volkstuinprojecten met de inzet van de initiatiefnemers, wijkteams of scholen.
Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich prettiger, zijn minder vaak ziek en
hebben meer binding met hun buurt.

o

ouderenzorg

Aangezien Den Helder in de komende jaren sterk zal vergrijzen, hechten wij grote waarde
aan goede voorzieningen voor ouderen. Woon-zorg-centra zijn daar een goed voorbeeld
van en willen wij graag bevorderen. Ook moet men hard maken voor een goede en
betaalbare zorg voor iedereen.
Dat betekent in onze ogen dat bijvoorbeeld de thuiszorg dusdanig wordt
georganiseerd dat ouderen zo lang mogelijk op een kwalitatief goede manier in hun
vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen. Vooral nu de verzorgingshuizen
door de voormalige regering van PvdA en WD zijn wegbezuinigd.
Veel mensen leven een teruggetrokken bestaan, vaak in vervuilde huizen waar de
troep zich tegen de muren heeft opgetast. De groep is groot: naar schatting zes tot
acht procent van de volwassen Nederlanders leeft verstoken van sociaal contact.
De participatiesamenleving, waarbij een beroep wordt gedaan op het eigen netwerk, is
aan deze mensen niet besteed. Voor deze extreme gevallen komt alleen professionele,
intensieve begeleiding van pas. En dan niet eens altijd op de manier die
hulpverleners zelf als zinvol ervaren. Soms noteert een professional in een logboek
dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt. De cliënt heeft na jaren nog steeds maar
weinig sociale contacten. Of het thema eenzaamheid komt niet aan bod, de
gesprekken stokken bij de financiële administratie. Voorkomen dat iemand in dit
stadium geraakt, is veel beter dan genezen.
De vereenzaming onder met name ouderen is dus heel groot. FV denkt aan een
terugkeer van seniorensoos zoals we die in het verleden aan het Bernhardplein en in
de Spoorstraat kenden en waar veel gebruik van werd gemaakt, maar door
bezuinigingen werd afgeschaft.

Vereenzamen kunnen opfleuren wanneer zij de zórg voor.een hond of kat krijgen
kreeg. Dat bracht oud-televisieverslaggever Sofie Brouwer een. jaar of wat terug op
het idee eenzame ouderen aan gezelschap te helpen door ze te laten oppassen op
huisdieren die vaak alleen zitten. Je hebt weer wat gezelschap om je heen. Het is net
als een kleinkind . Je hebt wel de lusten maar niet de lasten.
"Het is net een datingsite, maar dan voor ouderen en huisdieren, mogelijk dat men
een stichting kan subsidiëren die een dergelijke stichting financieel kan .
ondersteunen.

. Cultureel Erfgoed
Cultureel erfgoed is van groot belang voor ons historisch besef en onze identiteit. Een
belangrijke bijdrage daaraan levert het erfgoed dat soms letterlijk'op straat' ligt. Denk aan
de huizen waarin we wonen, de historische gebouwen, de bodem waarop we staan, het
monumentale groen, enz. Een omgeving die de sporen uit het verleden laat zien vormt
een tastbaar en beleefbaar element uit dat verleden. Kenmerkende historische bebouwing
en bebouwingspatronen, groenstructuren, wegprofielen en inrichting van de openbare
ruimte spelen daarbij een rol.
Voor het vroegere Postkantoor, daterend uit de jaren zestig aan de Middenweg, is een
passende oplossing mogelijk wanneer de gemeente en Rob Scholte tot een vergelijk
komen. Het is een ideale locatie om er culturele en andere bijeenkomsten te organiseren
Fractie Vermooten steunt in principe het Rob Scholte Museum.

Voorts wil Fractie Vermooten ijveren voor het opkomen voor en het behoud van
karakteristieke gebouwen en beeldpalende panden die uit historisch oogpunt het verleden
met het heden hebben. Ter voorkoming dat enkele grachtenpanden en winkelpanden in de
binnenstad, die geheel of aan de bovenkant een zekere historische uitstraling hebben,
worden gesloopt. De gemeente moet zich inzetten om dit erfgoed bekend en bemind te
maken door het organiseren van publiek- en educatieve activiteiten. Fractie Vermooten
pleit ervoor dat de jaarlijkse monumentenprijs, bedoeld voor inwoners die hun historisch
ogend pand hebben opgeknapt in ere te herstellen.
FV wil een motie indienen om in fasen het krantenarchief dat nog niet is gedigitaliseerd te
digitaliseren en hiervoor jaarlijks een bedrag van 20.000 euro beschikbaar te stellen.

.

Toerisme en recreatie.
De sector Recreatie en Toerisme vormt een belangrijke economische peiler in onze
gemeente en kan in potentie uitgroeien tot de belangrijkste. Om hieraan goed
vorm en inhoud te geven is een goede beleidsmatige ondersteuning een voorwaarde
Fractie Vermooten ziet niets in een verhoging van de toeristenbelasting omdat dit
averechtse gevolgen kan hebben voor de groei van het aantal toeristen die in onze
gemeente verblijven.

o Verkeeronderwijs
Den Helder kende in de jaren zeventig verkeersondenruijs, FV zal deze nuttige instelling
graag terug zien keren, waarbij de kinderen lopend of fietsend les op krijgen op het
schoolplein of in het verkeer. De school heeft het project'Door kinderen en ouders een
actievere rol te geven bij verkeerseducatie hoopt de FV een middel te hebben om alle
betrokkenen bewuster te maken van een veilige schoolomgeving. En praktisch les krijgen
is altijd leuk!

.

Dierenwelzijn

Dierenambulances hebben vaak onvoldoende financiële middelen hun werk goed te
kunnen doen, terwijl zij een taak van algemeen belang vervullen, die bij gebrek aan een
dierenambulance wettelijk door gemeentelijke ambtenaren moet worden verricht. Daarom
moet de dierenambulance steun krijgen van de overheid hun taak adequaat uit te oefenen
De financiering van de dierenambulances is vaak niet rooskleurig. Een gemeente is
verantwoordelijk voor de eerste opvang van zwerfdieren en gewonde dieren. De
dierenambulance kan sommige ritten nog declareren bij de gemeente omdat die de
zorgplicht hebben maar waar zouden zij naar toe moeten met alle vogels (en dat zijn er
veel nu met al dat jonge spul dat uit nesten valt en zo) die men vind als er geen vogelasiel
zou zijn? Zij kunnen haast het hoofd niet boven water houden op het moment.
Ook dierenartskosten als bv een zwaan naar de dierenarts moet, worden niet vergoed. Dit
soort kosten is niet op te brengen! Fractie Vermooten vraagt voorts extra geld vrij te
maken voor een betaald medewerker bij de Dierenambulance.
Het belang van een hond en kat is van groot belang om vereenzaming tegen te gaan en
werkt bevorderlijk voor de gezondheid van de mens. Voor sommige huishoudens zijn de
soms noodzakelijke kosten van een dierenarts moeilijk te dragen en FV stelt voor in
navolging van de gemeente Amsterdam in schrijnende gevallen een deel van de aan de
dierenartsen verbonden kosten door de gemeente te lasten vergoeden. Dit zou via een
pasjessysteem waar cliënten van Sociaal Domein een beroep op kunnen doen.

Het zijn woelige tijden. Deze begroting is een momentopname. Wat gaat de onrust in de
wereld ons brengen? We weten het niet. Alleen bereiken we niks, we zullen het samen
moeten doen en gedachtig de aanstaande komst van Sint Nicolaas alles moeten delen.
De fractie Vermooten wenst het college en raad daarbijwijsheid en zegen toe.
M. Vermooten.

@
Algemene beschouwingen Kaderbrief 2Ot8-2021
Deze kaderbrief stelt de Vrije Socialisten teleur. En natuurlijk wilde het college

met deze kaderbrief het gesprek met de raad aangaan.
Maar helaas in deze kaderbrief vinden wij geen voorstellen en geen financiële
afwegingen er wordt gesteld de financiën komen op een later moment aan de
orde. En natuurlijk hoor ik de verschillende partijen zeggen de nieuwe opzet
bevalt ons. Er zijn veel voorstellen voor de begroting van 2018 gedaan, maar
vanuit het college geen dekkingsvoorstellen en ook niet vanuit de raad. De
renovatie van het stadhuis dreigde een bom onder deze coalitie te leggen,
maar gelukkig voor de stad is dit afgewend. Maar de fracties die tegen
renovatie van het stadhuis zijn wisten toch dat de stadspartij renovatie hoog in
het vaandel had waarom dan toch een overeenkomst met elkaar? Werd er
gedacht dat het met afspraken met elkaar wel tot een overeenkomst zou

komen? Gelukkig dit is geen onderwerp meer voor verkiezingen. Het kan nu
gaan over zaken die van belang zijn: Werkgelegenheid, jongeren, opleidingen,
armoede en bereikbaarheid. Alle partijen maak er wat van.

Programma L bestuur en middelen:
Het vergroten van particípatie van ondernemers en inwoners. Bij ons komt
steeds weer de vraag naar boven hoe doen wij dat? Er wordt een start

gemaakt gemeentelijke interventies te koppelen zodat kwetsbare personen
langer begeleid kunnen worden. Ook voor de schuldhulpverlening willen wij
koppelen dat cliënten die uit de schulden zijn een nazorgprogramma krijgen.
Dit wordt in alle rapporten over schulden uitgebreid besproken. Wordt dit

meegenomen in het nieuwe beleid? Het aantal verwarde mensen loopt op. De
netwerken waar veel over gesprokken wordt blijven een zorgelijk punt niet
iedereen heeft een dergelijk uitgebreid netwerk. Hoe red je jezelf dan?

Wij praten in dit hoofdstuk verder over regionale uitvoering in 2018 wordt er
weer een extra onttrekkíng gedaan van 1.089.000 voor bestuurlijke
samenwerking. Hier is al een besluit over genomen in de kop werkt Dit wordt
nu uit de reserves gehaald maar kan natuurlijk níet eindeloos doorgaan.
Programma 2 Openbare ruimte
ln dit programma wordt gesproken inwoners stimuleren de fiets te nemen, wat
een prachtig plan is. Maar dan is het zaak dat ook de fietsinfrastructuur goed

onderhouden wordt. Wordt er gekeken naar de rotondes? Op de ene rotonde
voorrang voor fietsen en op de andere niet. Ook moeten er goede
fietsvoorzieningen in het centrum komen. De realisatie van een overdekte en
bewaakte fietsenstalling in het stadshart van belang. Hoe ver zijn deze
plannen? Zeker een bewaakte fietsenstalling geeft arbeidsplekken waar wij
gebrek aan hebben. Bij de ontwikkeling van het stationsplein was men nog
vergeten een geleiding voor blinden en slechtzienden aan te brengen. Hoe is dit
mogelijk een belangrijke voorziening te vergeten. De aandacht dient naar de
wijken gelegd te worden en niet alleen naar de drie gebiedsgerichte wijken.
Verder goed om te lezen dat nu eindelijk met de aanleg van fietspaden
Ooghduyne en renovatie fase polderweg wordt begonnen. Sla in deze de

fietsersbond níet over .Er moet op Willemsoord rekening gehouden worden
met parkeerplaatsen en behouden van groen. Er wordt groen gekapt en
gesneden in parkeerplekken, is dít met de huurders op Willemsoord
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Wordt hier allemaal rekening mee gehouden? Er wordt een piratenschip
ontwikkeld voor kinderen maar kost parkeerplekken. Wordt dit goed
berekend?
Programma 3 economische zaken:
Ja, het toerisme is van belang voor onze gemeente. Wij blijven ons afvragen of

de activiteiten van DMO Holland boven Amsterdam voor onze stad werken of

dat dit in het leven is geroepen om Amsterdam te ontlasten. Hoop dat de focus
meer komt te liggen op de 65 plusser uit de Randstad. Maar ook hier van
belang een goede ontsluiting. En vergeet ook vooral het openbare vervoer niet.
Hier hebben de Vrije Socialisten april 2016 al een motie ingebracht waar weinig
tot niets mee is gedaan. Toen een gemiste kans. Krantenleggers uit 1946-198L
gaan naar de versnipperaar. Dit is toch ook erfgoed? Erfgoed, cultuur en

toerisme versterken elkaar. Top of Holland komt na de bespreking van de
begroting met het jaarplan. Volgende keer graag voor de bespreking.
Programma 4: Onderwijs

Belemmeringen om naar school te gaan als gevolg van lichamelijke,
verstandelijke of psychische beperking en als gezínnen op eigen kracht hun
kind niet naar school kunnen brengen dan biedt de gemeente vervoer aan
Programma 5: cultuur
Blij te lezen dat wij gaan voor een duurzame herbestemming. En er een

erfgoedprijs uitgereikt gaat worden. Wees zuinig op ons museaal erfgoed. Goed
voor promotie van onze stad en toeristen. Wij hopen oprecht dat ook de heer
Scholte nu eindelijk kan beginnen zijn museum groots op te zetten een
aanwinst voor onze gemeente daar blijven wij bij
Programma 6; Het sociaal domein:

domein. Door het bereiken van het maximum
van de bestemmingsreserve voor het sociaal domein wordt een gedeelte van
De onderbesteding in het sociaal

de onderbesteding toegevoegd aan de reserve strategische visie. Wij zijn hier
alt¡jd al op tegen geweest geld dat bestemd is voor het sociaal domein moet
daar ook voor worden gebruikt Met andere woorden geen overheveling naar
andere programma's Als je de kruisende lijnen ziet in het raadsvoorstel kan dit
dus niet.

wordt een steeds groter beroep gedaan op het zelf oplossend vermogen van
onze inwoners. Er wordt in het kader brief wel gesproken over het in goede
banen leiden van multidisciplinaire samenwerking, echter uit het verbeterplan
en ontwikkelingszorg kwetsbare gezinnen kwam een ander resultaat Helaas
hebben wij dit rapport niet kunnen bespreken omdat er geen wethouder
aanwezig was in de desbetreffende commissie. Verder hebben wij de Vrije
Socialisten de armoedenota niet goedgekeurd er was veel te weinig aandacht
besteed aan de ouderen. Er wordt nog steeds een groot beroep gedaan op het
JOC en JSF in de kaderbrief vinden wij hier weinig over. Maar komt er nu een
inkomenstoets hier is al vaker over gesproken zodat het geld ook terecht komt
bij gezinnen die er recht op hebben? Verder blijven wij hameren op genoeg
respijtbedden. Begrepen dat die er zijn maar cliënten díe uit het ziekenhuis
Er

komen eerst voorgaan en daarna als er nog bedden zijn voor de cliënten
waarvan de mantelzorger even ontlast wil zijn. Klopt dit? ls dit financieel

aantrekkelijk voor instellingen.? Verder de schuldhulpverlening voor de
jongeren. Er zijn op dit moment prachtige programma's voor jongeren snel en
effectief uit de schulden te helpen. Dit bestaat uit een intensieve begeleiding.
Worden deze programma's gebruikt?
Programma 7:

Wij zijn voorstander van het milíeu om dit voor onze kinderen en kleinkinderen
niet verder terug te laten lopen. Wij blijven er bij dat de vervuiler meer moet
betalen. Het is goed om inwoners bewust te maken van hoe het werkt met
afval maar er komt toch steeds meer verzet tegen bronscheiding. De scheiding
bij de afvalverwerking loopt goed er zijn apparaten welke de scheiding
nauwkeurig uitvoeren. De doelstelling van het rijk kan wel 100k9 per persoon
per jaar zijn. Maar het hoeft toch niet te betekenen dat de afvalstoffenheffing

voor onze inwoners omhoog gaat om een en ander te kunnen bekostigen. Wij
zijn tegen de verhoging.
Programma 8
De stad is qua gezicht werkelijk mooi geworden. Ook de nieuwe bibliotheek is

prachtig en verder de mooi opgeknapte winkelpanden. Er wordt gezegd dat
inwoners relatief snel een passende woning kunnen vinden, maar voor
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ontvangen vaak zijn de inkomsten van onze jongeren niet zo hoog. Verder het
ontwikkelen van een horecaplein op Willemsoord. Wij wachten het af eind
2017. Het is toch wel zo dat het alleen gaat om nachthoreca? En geen dag
horeca. Verder het geld voor het stadspark een investering van 4.150.000 geld

begrepen dat hier ook het geld voor de aankoop van de koploper bij is. Over
Zeestad krijgen wij nog een aparte avond maar zoals het nu staat heeft Zeestad
zijn werk goed gedaan en kan onze stad dit zelf aan. Er wordt veel geld ingezet
uit de reserves 8,8 miljoen en volgend jaar nogmaals 6,8 miljoen. De Vrije
Socialisten hopen dat dit allemaal kan.
Verder ons nieuwe programma 9: Gebiedsgericht werken
De rol van de gemeenten verandert. Het is van belang dat onze inwoners

meedenken dan kan een plan ook gedragen worden. Het nieuwe beleid is een

integraal beleid waar inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties
samenwerken. Dit zal in alle wijken anders zijn. Prima dat dit in Huisduinen van

start is gegaan maar de Vrije Socialisten hadden voor een andere wijk gekozen
waar inwoners minder netwerken hebben de sociale samenhang in Huisduinen
is al groot. ln de van galenbuurt is dit ook prima gegaan alleen de bewoners
wachten want wat is nu het vervolg? Wij wachten de andere drie wijken af
Visbuurt, Schooten west en Kruiszwin. Waar gekeken moet worden naar de
rollen van buurthuizen, wijkcentra en wijkplaform. Verder hopen wij dat dit
geen financiële consequenties heeft want in de begroting is dit nog niet

duidelijk . Dit programma geeft nog veel onduidelijkheid de raamwerken zijn
nog niet helder .Het wijkplatform moet zeker een status krijgen hier hebben wij
het ook al vaker over gehad.
Gelukkig wordt de rest van onze stad niet vergeten maar blijven wel de vinger
aan de pols houden.

Wij wachten de antwoorden af.
Fractie Vrije Socialisten

Voorzitter,
voor ons ligt de begroting 2018 door het college opgesteld zonder dat de raad zelf er echt aan te pas
is gekomen. Niet één begrotingsbehandeling is de afgelopen jaren normaal verlopen.
Vorig jaar november werd gesteld dat we het anders zouden gaan doen, samen met de raad zou de
begroting tot stand komen. Het zou een begroting worden van de raad. Doelenbomen, inzicht in

wettelijke en bovenwettelijke taken, inzicht in structurele en incidentele ruimte vragers en vooral
waar we dat allemaal van zouden gaan betalen. Hoe anders is het gelopen.
Sessies bleven uit, besluiten werden door het college aan de raad voorgelegd met onder de

financiële paragraaf "geld vinden we wel bij de kadernota...". De raad nam uiteindelijk deze besluiten
over zonder dat er sprake was van financiële dekking. lk noem "Nieuw perspect¡ef in de openbare
ruimte", Armoedebeleid, Duurzaamheid, overname strandslagen, innovatie binnen het "sociaal
domein".
Een kaderbrief werd door het college opgesteld zonder de financiële consequenties voor de raad
inzichtelijk te maken. De brief is door de raad voor kennisgeving aangenomen. Discussie in de raad

bleef uit, simpelweg omdat financieel inzicht ontbrak.
Geen kaders of richting mee kunnen geven dus, want geen algemene beschouwingen en geen debat
Afgesproken werd om na het zomerreces bij elkaar te kruipen om een solide begroting neer te
kunnen zetten. Afgesproken werd dat de raad tijdig de juiste informatie zou ontvangen om een
goede discussie met elkaar te kunnen voeren.
Na het reces kwam er een sessie over gebiedsgerichte aanpak. De raad in vertwijfeling achterlatend,
die dacht immers dat het over de financiën van de gemeente zou gaan. Het ging vooral over een
nieuwe integrale manier van aanpak per wíjk. Drie pilotwijken al door het college aangewezen...

Op zich is de VVD niet tegen een integrale aanpak en maatwerk per wijk, maar de manier van
invoering leidt tot meer vragen dan antwoorden. De definitie van een gebied of wijk ons volledig

onduidelijk en wijkgericht werken, wijkteams, wijkplatformen en wijkwethouders volledig losgelaten

Strategische visie en Uitwerkingsplan stadshart

Met de discussie over het herzien van de strategische visie nog in het geheugen zijn we toch ietwat
verbaasd dat de aanpak van de drie prioritaire gebieden uit die visie wat op de achtergrond dreigt te
raken. Maak plannen eerst af voordat je aan iets nieuws begintl
Stadshart, Willemsoord en haven volop in ontwikkeling maar de klus nog niet af. En dan nu discussie
over opheffen Zeestad alsof we ons dat kunnen permitteren en om zo een potentiele co-financierde
voor verdere plannen (Provincie) af te schrikken. Alsof de eigen organisatie is ingericht om

grootschalige projecten prima tot een goed einde te brengen? En blijvende discussie over
Willemsoord alsof het daargewoon niet mag lukken en diverse politieke partijen die inmiddels niet
vies zijn van het bevuilen van het eigen nest.
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Provincie, WSDH, ontwikkelaars, ondernemers, aannemers, Zeestad, Willemsoord, Port of Den
Helder, Koninklijke Marine, ambtenaren en externe adviesbureaus doen hun stinkende best. Maar,
leden van de gemeenteraad van Den Helder weten het toch écht allemaal beter.
Den Helder wil in haar ambitie dé centrumgemeente zijn in de regio. Maar regionale samenwerking
zien we eigenlijk stiekem eigenlijk helemaal niet zitten. De raad klaagt over verbonden partijen,

gemeenschappelijke regelingen, "de Kop werkt" en de regionale raadscommissie. Samenwerking op
het gebied van werk en inkomen en op het gebeid van zorg komt onvoldoende van de grond en het
besluit omtrent de huisvesting van de ambtelijke organisatie staat haaks op deze ambitie. Sterker,
het zijn de lokale partijen die als eerste deze ambitie los hebben gelaten?l
De VVD is voor regionale samenwerking om samen de regionale "krimp" tegen te gaanl De VVD pleit

zelfs voor intensievere samenwerkingl We hebben simpelweg voldoende inwoners en ondernemers
nodig om ons voorzieningsniveau op pijl te houden. Voorziening staan anders blijvend onder druk,
zoals scholen, zorginstellingen, een zwembad of zelfs het ziekenhuis. Krimp is onze grootste

bedreiging. De VVD pleit voor de doelstellingen uit onze strategische visie en roept de raad op om de
doelstellingen uit deze visie te omarmen en vooral niet uit het oog te verliezen.
De binnenstad knapt op, niet in de laatste plaats door de investeringen door ondernemers zelf. Maar

waar waren we geweest zonder WSDH, Provincie en Zeestad? De uitwerking van het uitwerkingsplan
stadshart is in volle gang, de enige vertragende factor? De gemeenteraad van Den Helder!
Gratis parkeren als doekje voor het bloeden, maar helaas het grotere plaatje volledig uit het oog
verloren. En helemaal gratis is het natuurlijk niet, niet de automobilist maar alle inwoners betalen nu
mee aan deze gratis voorziening. ln deze begroting is duidelijk aangegeven wat het kost en dat
structurele dekking nog steeds niet gevonden is, en toch verkoopt het college het alsof een
verkiezingsbelofte van de Stadspartij is ingewilligd. De VVD is voor het faciliteren van vrij parkeren,
maar de VVD wil wel een structurele dekking terugvinden in de begroting, een éénduidig
parkeerbeleid én goede verkeersregulering om omwonenden te ontlasten. Nu wordt een structurele
(financiële) oplossing doodleuk aan de volgende raad voorgelegd.
De stedelijke vernieuwingsopgave is per definitie al weggezet als megalomaan in plaats van een

broodnodige investering om leegloop en leegstand tegen te gaan. De VVD is voor het afmaken van
de plannen, de VVD is voor continuering van samenwerking binnen Zeestad. De VVD is voor het
stadspark en ziet dit als een enorme kwaliteitsimpuls voor de binnenstad en de directe leefomgeving
van omwonenden. Maak het uitwerkingsplan stadshart afl

Economische ontwikkeli ng
Economische ontwikkeling blijft voor de VVD een zorgenkindje. Niet in de laatste plaats omdat er in

de begroting weinig financiêle ruimte is om economisch beleid te intensiveren. Minder dan 1% van
onze begroting is gereserveerd voor economische ontwikkeling en het overgrote deel van dat
beperkte budget is al verdeeld voor de komende jaren.
Na een wereldwijde economische en financiële crisis, een lage olieprijs en bezuinigingen bij defensie
is het nu juist nog belangrijker om de economische pijlers in de regio te versterken. Om nog scherper

te kijken naar die projecten genoemd in 'de Kop werkt" of projecten gefinancierd vanuit het
Waddenfonds die daadwerkelijk ook echte werkgelegenheid opleveren. Nieuwe ontwikkelingen en
investeringen bij defensie, nieuwe technieken om de laatste resten Noordzeegas naar boven te
halen, decommissioning van uitgeproduceerde velden en wind op zee zijn van nationaal belang en
bieden volop kansen voor de regio. Het nieuwe regeerakkoord onderschrijft onze ambitie, maak daar
gebruik van ! De VVD omarmt de ambitie van de Port of Den Helder en Den Helder Airport als
"Northsea Energy Gateway".
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voorzitter een begroting die voorligt waarin potverteren de boventoon voert boven
investeren in de leefbaarheid en werkgelegenheid.

En dan nu

Extra geld voor armoedebeleid en meer geld voor gesubsídieerde arbeid. Meer geld voor innovatie
op het gebied van arbeidsbemiddeling, maar op de groeiende vraag bij defensie en Marinebedrijf
naar goed gekwalificeerd personeel kan onvoldoende worden geanticipeerd. Geen duidelijk en
intensief programma om de vraag naar medewerkers in de offshore wind sector straks in te kunnen
vullen. Welveel aandacht voor jobcoaches, dure stageplekken bij sportverenigingen, cursussen geluk
en halfjaar contracten bij fietsfabrieken, (semi) overheidsinstellingen en maatschappelijke

instellingen waar zonder subsidie geen vast contract kan worden aangeboden. Uiteraard aangevuld
met de nodige toeslagen zodat de armoedeval alleen nog maar groter is geworden. Waarom op het
gebeid van re-integratie niet aansluiten op kansrijke economische pijlers in de regio? Waarom alles in
eigen hand nemen en onze rug naar de regio keren in plaats van samenwerken? Waarom nog meer
pamperen in plaats van prikkelen om weer aan de slag te gaan of een opleiding te gaan volgen?
Waarom 30 extra ambtenaren aannemen om de werkdruk op het sociaal domein aan te kunnen?
Zomaar 2,2 miljoen euro extra per jaar uitgeven aan meer ambtenarensalarissen? Waarom niet
tijdelijk outsourcen? Waarom niet gekeken naar het takenpakket zelf? Veel geld ¡n het sociaal
domein gaat nu naar bovenwettelijke taken ! De VVD pleit voor slechts tijdelijke invulling van extra
medewerkers binnen het sociaal domein, intensievere samenwerking in de regio en het
terugbrengen van onze bovenwettelijke taken met minima al 5O%.

Begrotingsdiscipline
En dan de afspraken over begrotingsdiscipline en hoe om te gaan met overschotten, weerstandsratio

en reserves.
De VVD wíl niet meer geld uitgeven dan dat er daadwerkelijk binnenkomt.

Met boterzachte

aannames over de ontwíkkeling van het gemeentefonds en taakstellingen waarbij nog maar moet
blijken of de financiële effecten daadwerkelijk plaats gaan vinden moet je bij de VVD niet aankomen
De algemene reserve is er om eventuele incidentele tegenvallers op te kunnen vangen. Risico's

zouden goed in beeld moeten worden gebracht en een weerstandsratio van L,25 geeft voldoende
extra buffer. Toch heeft de VVD twijfels bij de daadwerkelijke risico's zoals opgenomen in onze
"risico paragraaf' . De VVD gaat graag in discussie over deze risico's en of deze voldoende zijn

afgedekt in de algemene reserve. Ten opzichte van eerdere jaren zijn de risico's opeens aanzienlijk
afgenomen?
De reserve "sociaal domein" in het leven geroepen om tijdelijke, ja u leest het goed, TIJDELIJKE

overschotten in het sociaal domein in onder te brengen. ln de eerste plaats om eventuele incidentele
tegenvallers binnen het sociaal domein op te kunnen vangen en in de tweede plaats om TIJDELIJK het
verlagen van het rijksbudget op te kunnen vangen, de zogenaamde "zachte landing". En wat schets
onze verbazing?! Het is verworden tot een potje van het college om vooral leuke dingen van te doen
en zelfs nieuw (structureel) beleid mee te financieren? Alsof we dat ons kunnen permitteren.
lnnovatie en experimenten worden aangehaald om de pot te kunnen verteren zonder daadwerkelijke
doelstelling. De Doelmatigheid dus ver te zoeken en de output bij ketenpartners niet gedefinieerd.
En straks is de pot leeg en zal de broekriem

weer moeten worden aangetrokken. Het college wil
miljoenen extra uitgeven uit de reserve sociaal domein. Structureel beleid kan daar straks niet meer
uit gefinancierd worden en risico's binnen het sociaal domein blijven altijd bestaan. Hoe worden
deze straks gedekt als de pot leeg is? De VVD pleit voor één algemene reserve waar risico's binnen
alle programma's in beeld zijn gebracht.

VVD Den Helder

Begroting 2018

tr

De reserve "strategische visie" is in het leven geroepen om investeringen mogelijk te maken welke de

doelen uit de strategische visie ondersteunen. Door de verkoop van onze Nuon aandelen is deze pot
ooit gevuld en is een belangrijk middel geweest om te kunnen investeren in de stedelijke
vernieuwingsopgave, werkgelegenheid en bereikbaarheid. Deze pot is dus voor investeringen en niet
om te laten verdampen of te gebruiken om de begroting sluitend te maken.
Afspraak was om bij voldoende weerstand in de algemene reserve, dus boven een weerstandsratio
van I,25, de reserve sociaal domein aan te vullen tot een maximum van 1O%o van het totale budget
van het programma "Sociaal Domein". Bij een eventueel extra overschot zou de reserve strategische
visie verder gevuld kunnen worden om weer toekomstige investeringen mogelijk te kunnen maken.
Nu blijkt dat de risico's niet afnemen, de potten geplunderd worden en er straks geen geld meer is
voor het afdekken van tegenvallers en strategische investeringen. Al met al niet het financieel beleid

dat de VVD voorstaat én... dit tegen alle afspraken

in

!

Afronding
Voorzitter ik rond af. De VVD denkt en praat graag mee over de manier waarop we onze begroting
inrichten. Maar uitgangspunten voor de VVD zijn; een kleine overheid met weinig
maakbaarheidsillusies, een begroting die in evenwicht is en lagere lasten voor ALLE inwoners.
En als nabrander: Het verbaast de VVD dat een kleine investering op het gebied van veiligheid in de

openbare ruimte tot zoveel weerstand leidt bij het college. Dit terwijl men zelf eerder maatregelen
had aangekondigd ! Voor een camera bij Station Zuid van 25.000 euro zou geen financiële ruimte zijn
in de begroting van totaal L93 miljoen?! Een dwingende oproep aan het adres van het college om dit
gewoon per direct te regelen.
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