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Algemene Beschouwingen betreffende de Kademota 2014 - 2017
In opdracht van de raad produceert het college in het voorjaar een zogenaamde kadernota
die tot doel heeft om het tot stand komen van de begroting in november te faciliteren.
Daarmee ligt het abstracte karakter van deze kademota vast. De begroting dient de concrete
vertaling te zijn van de beleidsdoeleinden zoals die in deze nota zijn vastgelegd. Het
gegeven dat er financiële beperkingen zijn brengt met zich mee prioriteiten gesteld moeten
worden. Politieke partijen onderbouwen hun prioriteitstellingen met zogenaamde algemene
beschouwingen. Zo zou het moeten zijn.
Men moet en mag ervan uitgaan dat het college met de kadernota de beleidsmatige vertaling
van het coalitieprogramma weergeeft. En ook dat het college inzicht verstrekt in de
optredende financiële randvoorwaarden.
En daarmee is de behandeling van de kadernota niets meer dan een verdediging van het
coalitieprogramma door het college. Het zal dan ook niet verrassend zijn wanneer blijkt dat
de coalitiepartijen het in hoofdlijnen en veelal zelfs in detail roerend met het college eens
zijn. Immers men mag en moet ervan uitgaan dat, bij het tot stand komen van de kadernota,
intensief is gecommuniceerd.
Opvallend is het dat vele partijen in onze gemeenteraad ervan uitgaan dat het college een
politieke partij is die beleidsdoelstellingen formuleert, financiële randvoorwaarden stelt en in
politiek debat met de partijen in de raad moet gaan. Gezien de passieve opstelling van de
coalitiepartijen zou bovengenoemde veronderstelling wel eens op waarheid kunnen
berusten.
Vandaar dat hier verder wordt geschreven over college wanneer daar in feite coalitie wordt
bedoeld.
Het door het college geproduceerde draagt de titel Kadernota 2014 - 2017, opgeluisterd met
de subtitel "Koersvast vooruit".
Met dat koersvaste vooruit maakt het college duidelijk dat, ondanks dat zij in het verleden na
debatten de overtuiging kreeg dat het wenselijk is om doelvast vooruit te gaan regressie
heeft plaatsgevonden naar het koersvaste vooruit. En dit koersvaste vooruit zal voeren tot
een koersvast door de voorruit ofwel het vastlopen op de klippen van de coalitie
wensdromen.
Het moet een ieder, die in onze samenleving om zich heen kijkt, duidelijk zijn dat de
economische crisis niets anders is dan het symptoom van het vastlopen van de systemen
die wij hebben opgebouwd om ons leven te laten leiden.
Er zijn sterke aanwijzingen dat deze systemen het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Een economie gebouwd op het schuldensysteem is niet langer houdbaar. En daarmee
worden de fundamenten onder het sociaal democratische ideaal van de verzorgingsstaat
weggeslagen en wordt de zorg voor het individu weer bij de naasten gelegd.

En daarmee worden de fundamenten van woningbouwcorporaties die investeren in stedelijke
vernieuwing ondermijnd. Corporaties en bouwbedrijven, met als bedrijfsdoel bouwen om te
overleven, kunnen onder deze omstandigheden niet blijven bestaan.
Middenstanders kunnen niet overleven wanneer zij geen conclusies trekken uit het
veranderende, door internet beïnvloede koopgedrag, een verandering die door de
economische omstandigheden wordt versneld.
Het college trekt zich van deze veranderende wereld niets aan. En de coalitie dus ook niet.
Zij gaan door op een koers die is vastgesteld in de oude wereld en die tot doel heeft om
daarmee de oude wereld te herstellen en daarmee de crisis door te komen. Zij noemen dit
visie.
Zij dienen een kadernota in die het jaren geleden ingezette beleid voortzet, in ieder geval tot
aan de verkiezingen. Zij verzonnen een aantal extraatjes voor de bevolking, zo lijkt het. Doch
de werkelijkheid is dat incidenteel geld moet worden besteed om de coalitiepartijen een
voorsprong bij de komende verkiezingen te geven.
Schaamteloos worden wensen van de raad, voortgekomen uit een oppositie meerderheid,
genegeerd omdat die wensen even niet goed uitkomen. En ook trekken zij geen conclusie uit
de zich reeds aankondigende begrotingstekorten. En onderwijl volhardt men in het
vooringenomen positivisme. Een vooringenomen positivisme dat wordt benadrukt door de
vele college zelf bevredigings feestjes die bij het leggen van iedere steen of planten van
iedere boom gehouden worden.
De stedelijke vernieuwing, door Zeestad en WSDH uitgevoerd maakt al enige tijd
terugtrekkende bewegingen. Momenteel worden in de Beatrixstraat gevels, als zijn het
filmdecors, vernieuwd. De wethoudster prijst deze stedelijke vernieuwing en achter de gevels
slaat de verpaupering toe. Alleen al omdat de verpakking belangrijker wordt geacht dan de
inhoud.
Politiek bestuurlijk is de gemeentelijke wereld eveneens aan grote veranderingen
onderhevig. Bedrijfseconomische redenen worden gehanteerd om
samenwerkingsverbanden, ook met andere gemeenten, aan te gaan. Deze
samenwerkingsverbanden worden voorzien van een, als democratisch verkocht,
bestuursmodel. Deze samenwerkingsverbanden worden bestuurd door colleges van
vertegenwoordigers uit de deelnemende gemeenten. In werkelijkheid kan hier van
democratie niets terecht komen. Deze samenwerkingsverbanden hebben meerdere politieke
bazen die in een "politbureau" onderling de politiek bestuurlijke macht uitoefenen. Wie
meerdere bazen heeft, heeft geen baas.
Het omvormen van de gemeente naar regie gemeente waarin meer en meer taken worden
toegewezen aan door de gemeente opgerichte bedrijven, die volgens de theorie,
democratisch worden bestuurd door middel van de controle van de raad op de
wethouder/aandeelhouder, holt de invloedssfeer van de raad en dientengevolge de burger,
steeds meer uit.
Zelfs in de landsregering is het verschijnsel dat er minder wordt geregeerd doch meer wordt
onderhandeld met belangen groeperingen zichtbaar. Men noemt dit populisme, waarbij de
meest invloedrijke lobby de grootste invloed heeft op de bestuurlijk te nemen besluiten. Wee
die partij die niet door een lobby vertegenwoordigd is.
De kadernota die, zoals hierboven is geschreven, een abstract voorschrift voor de op te
stellen begroting dient te zijn, is niets meer dan een stilzwijgende verlenging van de
begroting over het jaar 2012 aangevuld met enkele wensen van het college of misschien
zelfs de coalitie. De inrichting van deze kadernota gaat over de centen en niet over welk
politiek idee dan ook. Het gaat over details die met de reactie van partijen details uitlokt. Na
behandeling van deze kadenota lijkt alleen een september circulaire nog roet in het eten te
kunnen gooien. De begroting zelf is al verkwanseld met de kadernota.

Zwakke bestuurders riepen en roepen te onpas dat politiek Den Helder een ruzie cultuur
kent. Daarbij wordt voorbij gegaan aan de eigenschap van politiek, zijnde een conflict dat
uiteindelijk tot een compromis moet leiden. Voorstellen om aan de veronderstelde
ruziecultuur een einde te maken, dit met behulp van deskundigen die er niet tegen op zien
om geen enkel respect te hebben voor de eigenheid van een individu, hebben slechts de
bedoeling om de eigen macht te vestigen en de raad te regresseren tot kleuterklas. Het is te
hopen dat de raad het zelfrespect toont om aan deze druk het hoofd te bieden.
Teveel energie wordt gestopt in de veronderstelde verbetering van de vorm van het
besluitvormingsproces. De verbetering van de kwaliteit van het besluitvormingsproces is een
weeskind. En dat zou het omgekeerde moeten zijn.
Dan tenslotte het begrip verlies van een jaarrekening. Een verlies is datgene wat meer is
uitgegeven dan raadsbesluiten toe stonden. De begroting die in november moet worden
vastgesteld wordt binnenskamers "primitieve begroting" genoemd. Deze primitieve begroting
wordt, zoals iedere jaarrekening opnieuw leert, gedurende het jaar diverse malen hier en
daar ingrijpend, gewijzigd. En tenslotte wordt het eindresultaat vergeleken met de gewijzigde
begroting. Het gegeven dat er gedurende het jaar stevig wordt gesleuteld aan de begroting,
betekent bepaaldelijk niet dat de kwaliteit van het begrotingsproces hoog is. Het debatteren
op de vierkante cent is dan ook niet zinvol.
Behoorlijk Bestuur wil het volgende:
-

-

De kadernota moet worden herschreven. Nu moet worden aangevangen met de
aanpassing aan de maatschappelijke en financiële veranderingen.
De strategische visie moet worden herschreven. Zij past niet meer.
Slechts het fuseren van gemeenten biedt de oplossing voor de vereiste
democratische sturing van en controle op het acteren van bestuurders die,
argumenten van bedrijfseconomische aard hanterend, Regionale Samenwerkende
(Uitvoerings) Diensten bouwen en hebben gebouwd.
De stedelijke ontwikkeling moet opnieuw worden gedefinieerd. Aanpassing aan een
zich wijzigend winkelareaal en inpassing van diensten van meerdere gemeenten is
vereist.
Er moet weer bestuurd worden en dan bij voorkeur Behoorlijk.

Den Helder, de 4 juni 2013-06-04
de

Ir RTG Prins
Fractievoorzitter Behoorlijk Bestuur

CDA

Het gaat om iedereen
Voorzitter, bij het CDA gaat het om iedereen!
Jong,oud, klein, groot, rijk, arm, man, vrouw, ziek, gezond, student, gepensioneerd,
stedeling, dorper, ondernemer, werknemer, nieuwkomer en achterblijver. Het gaat
misschien wei het meest om onze kinderen.
Als wij nu niet doen wat nodig is, zitten zij straks met onze problemen: schulden,
verdeeldheid, verruwing, overlast, vervuiling, werkloosheid.
Voorzitter, de kadernota is bedoeld om het college richting te geven naar de
begroting voor 2014 en verder. Onze laatste begroting in deze raadssamenstelling.
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij als raad en college enkele jaren terug
de bezuinigingen hebben ingezet en daar nu de vruchten van plukken.
Wij moeten voldoen aan wettelijke eisen, maar ook aan de wensen van onze
bewoners, denk hierbij aan het beheer van de openbare ruimten waarvoor we extra
middelen beschikbaar stellen.
We hebben het ook over veilige verkeersplekken en de toezegging van het college
dat eenvoudige zaken direct afgehandeld worden.
Nu blijken veel zebrapaden niet goed zichtbaar, vooral bij scholen, het ziekenhuis en
dergelijke. Wij vragen het college wanneer dit wordt opgepakt.
Een aantrekkelijke stad voorziet in cultuur en maatschappelijke betrokkenheid, het
CDA pleit voor behoud van de cultuurmakelaar en de stagemakelaar.
met name maatschappelijke stage bevordert de beleving van jongeren tot hun
maatschappelijke verantwoording én bewustwording.
Wij zijn blij met de verhoging van de structurele ondersteuning van Het Buurtcollectief
en dat dit ook geldt voor onze jeugdparticipatie via sport en cultuur.
Let wel, het is een slecht teken dat deze verhogingen nodig zijn, het betekent dat de
armoede toeneemt.
Ook maken we ons zorgen over de kosten voor bewind voering, welke drastisch
omhoog moeten.
Wij moeten ons realiseren dat de gemeente in de toekomst voor nog grotere opgave
komt te staan als het gaat om de transitie van Jeugdzorg, de AWBZ, de wijzigingen
in de WSW en in het sociale domein.
Het CDA is lovend over de samenwerking in de regio maar we moeten zorgdragen
voor het behoud van de eigen regie.
In maart 2014 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad en richten we ons weer op
de toekomst. Op de toekomst van iedereen.
De verkiezingen worden gehouden in een onzekere tijd.
Veel mensen zijn bezorgd over de toekomst; Vanwege de huizenmarkt die
vastgelopen is, werk pensioenen en de bezuinigingen die hen te wachten staan.
Die zorgen zijn begrijpelijk, er staat veel op het spel voor het individu en voor de
gemeenschap.
In de keuzes van vandaag geven we vorm aan de toekomst van morgen, de
toekomst van onze kinderen.

Wij, het CDA, geloven dat wij als gemeenteraad het vermogen hebben om sterker te
worden als we nu de juiste keuzes durven te maken, en ons daar dan ook aan vast
houden. We moeten bereid zijn les te trekken uit wat is misgegaan.
Wij hebben vertrouwen in mensen, vertrouwen in hun gezonde verstand en daarom
vertrouwen in de toekomst.
We moeten ook eens achterom kijken en toegeven dat uitgevoerde plannen echt een
meerwaarde voor onze stad (hebben) betekend, bijvoorbeeld in Nieuw Den Helder,
de verzelfstandiging van de haven met de nieuwe kades en het nieuwe zwembad
waar we in september in kunnen duiken.
Wij mogen als gemeente Den Helder dankbaar zijn voor de ondersteuning van het
Rijk en de Provincie, welke we tot nu toe hebben mogen ontvangen en die we in de
toekomst wellicht nog hard nodig zullen hebben.
Het CDA staat voor een stabiliteit in bestuur en gezonde financiën. De fractie van het
CDA wil dat de nieuwe gemeenteraad in 2014 kan starten met een schone lei en een
sluitende begroting.
Voorzitter het CDA heeft geconstateerd dat de weerstandsratio in plaats van 1.25%
gedaald is naar 1.19% wat een verlies van 1,2 miljoen betekent.
Om meer inzicht te krijgen wat dit voor de langere termijn voor gevolgen heeft
ondersteund het CDA het voorstel van de W D om een stresstest te laten
plaatsvinden.
Het CDA heeft het voorstel van het college wat nu voorlicht bestudeerd en kan zich,
met bovenstaande, volledig vinden in het raadsvoorstel en het besluit.
Wij, het CDA, doen een beroep op ons allemaal, op u en mij, wij als raads- en
commissieleden. Laten wij de komende periode werken aan vertrouwen en respect,
voor elkaar, voor het college, en voor de ambtenaren, en ons richten op de toekomst,
Ik dank u wel,

Christenunie

Christenunie
De algemene beschouwingen bij deze kadernota hebben een bijzondere lading. Wat we ook vinden
of aan visie ontwikkelen: het is voor iedereen maar de vraag of we volgend jaar in staat zullen zijn om
deze visie ook verder te ontwikkelen. Immers de Helderse bevolking is nog niet zo onder de indruk
van het politieke vernuft van deze gemeenteraad.
Vooruit kijken zonder even achterom te kijken is niet goed mogelijk. We hebben als Christenunie het
afgelopen jaar geprobeerd om onze verantwoordelijkheid te nemen en deel te nemen aan de
coalitie. Dat vonden we geen onverdeeld succes. De besluitvorming rondom het stadhuis was voor
ons de druppel die de emmer deed overlopen. Nu we geen coalitiepartner meer zijn, is het zoeken
naar een nieuw evenwicht. We hebben van harte mee gewerkt aan de totstandkoming van het
laatste coalitieakkoord en waar dat op de juiste wijze wordt uitgevoerd en beieden door de huidige
coalitie zullen wij dat steunen. Echter het is aan oppositiepartijen om de coalitie scherp te houden
en dat zullen we de komende tijd ook blijven doen.
Vooruit kijken is ook terug kijken naar de jaarrekening van 2012, immers de basis voor deze
kadernota. We pleiten ervoor om de komende jaren eerst de jaarrekening af te ronden voordat
overgegaan wordt tot bespreking van de kadernota. Immers ook nu zijn we verrast door de
wijzigingen die de kadernota al op voorhand negatief beïnvloeden. Daarnaast hebben we te maken
met een flink aantal niet uitgevoerde raadsbesluiten door het college. Dat maakt besturen voor deze
gemeenteraad niet eenvoudig
De kadernota is het richtinggevend instrument voor de begroting van 2014 ev. Het is op dit moment
niet opportuun om partijen te vragen dekking te vinden voor de richting die ze aan geven. Pas bij de
begroting moet dekking gezocht worden voor de wijzigingen. Desondanks hebben we als fractie van
de Christenunie door middel van een aantal amendementen aangegeven welke andere keuzes
gemaakt kunnen worden, waardoor er zorgvuldig met geld om gegaan wordt, er versterking van het
weerstandsvermogen plaats vindt, zonder feitelijk te bezuinigen. De enige bezuiniging die we
werkelijk ongedaan willen maken is de voorgenomen bezuiniging op de bijzondere bijstand en de
langdurigheidstoeslag; we vinden dat onverantwoord in het licht van de komende veranderingen.
Hoewel deze kadernota dus enerzijds een afsluiting is van een bestuurlijke periode moet vanuit deze
kadernota ook vooruit gekeken worden naar 2014, maar vooral ook naar 2015 en verder. Zorgt deze
kadernota voor voldoende financiële ruimte om de enorme omwenteling in het Sociale domein op te
vangen? Zorgt deze kadernota er voor dat zowel de ambtelijke organisatie als gemeenteraad
voorbereid is op de veranderingen en hierop in kan spelen? 1 januari 2015 lijkt ver weg, maar er gaat
tijd verloren door verkiezingen en nieuwe raadsleden die zich de materie nog eigen moeten maken.
Het is dringend nodig om een duidelijke visie te ontwikkelen met betrekking tot het soort
gemeenschap dat we willen zijn. Dat is nog niet zo eenvoudig omdat er veel tegenstrijdige meningen
en ideeën over de nationale en lokale ontwikkeling zijn:

WANT
-welke visie zit er nu achter de gedachte dat er steeds meer vrijwilligers nodig zijn, maar
maatschappelijke stages worden weg bezuinigd en vrouwen moeten zich schuldig voelen als ze niet
alleen maar aan het werk zijn of willen zijn, maar ook hun maatschappelijke en sociale taken op zich
nemen.
-welke visie zit er nu achter het uitsluiten van groepen in de samenleving die hun
verantwoordelijkheid ook willen nemen, zoals kerken en kerkelijke instellingen maar waarmee het
college het gesprek niet aan wil gaan?
-welke visie zit er nu achter de gedachte dat iedereen aan het werk moet, maar mensen na hun 40

e

absoluut niet meer aan de bak komen en jongeren toch al niet? Zonder vaste baan geen enkele
mogelijkheid om een eigen woning te verwerven, dus de economie wordt aan alle kanten onder druk
gezet.
-welke visie zit er nu achter de gedachte dat mensen langer zelfstandig moeten blijven, zelfredzaam,
maar zorg en huishoudelijke hulp worden geminimaliseerd, eigen risico ziektekostenverzekering
verhoogd en toeslagen en andere financiële ondersteuning steeds meer uitgekleed. Dat wordt dus
zeer eenzaam achter de geraniums (als je je die nog kunt veroorloven).
En tussen al die grote woorden en onduidelijke visies moeten we als lokale bestuurders onze weg
zien te vinden, keuzes maken en proberen om van Den Helder geen onherbergzame samenleving te
maken. Aan de inwoners ligt het niet, getuige de meer dan enthousiaste deelname aan het Glazen
huis afgelopen december en de recent gehouden Samenloop voor Hoop.
Als fractie van de Christenunie willen we, samen met anderen ervoor waken dat de lokale
samenleving al te veel onder druk wordt gezet door mantelzorgers en vrijwilligers onverantwoord
hoog te belasten. Vrijwilligersorganisaties als de Voedselbank, Present en anderen moeten royaal
ondersteund worden; zij zorgen voor mensen die werkelijk buiten de boot zijn gevallen en onze zorg
is dat dit na de decentralisaties nog meer aan de orde zal zijn.
De kleinschaligheid van het gemeentelijke niveau was één van de redenen voor de voorgenomen
decentralisaties. Het Rijk legt daarbij dwingend ondertussen toch schaalvergroting op, terwijl er bijna
geen fusie te bedenken is die voordelig heeft uitgepakt. De winst is volgens de Christenunie te
vinden in het voorkomen van overlap tussen organisaties. Daarbij maken wij ons ernstig zorgen over
de democratische legitimering van al die gemeenschappelijke regelingen en regionale
uitvoeringsdiensten. Deze instituties hebben dezelfde effecten op lokale begrotingen als verbonden
partijen terwijl gemeenteraden maar heel beperkt op beleid hierin kunnen sturen. Hoe dat kan
uitpakken werd onlangs weer duidelijk bij de behandeling van de gemeenschappelijk regeling van de
sociale werkvoorziening. Als fractie van de Christenunie hebben we dan ook de motie van de PvdA
ondersteund over onderzoek naar het Drechtse model.
Deze kadernota is beleidsarm, maar zou daarom niet "visie-arm" hoeven te zijn. Het college meent
dat er geen ruimte is voor werkelijke keuzes en we hebben als Christenunie duidelijk willen maken
dat die sociale keuzes er wel zijn. De amendementen en moties spreken voor zich. Daarmee willen
we voldoen aan onze Bijbelse opdracht: Spreek voor hen die weerloos zijn (Spreuken 31: 8).

Als fractie van de Christen Unie wensen we raad, college en alle ambtenaren Gods zegen en wijsheid
toe. Weet dat op veel plaatsen in onze stad voor u wordt gebeden.

D66
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D66 dankt het College en het ambtelijk apparaat voor het opstellen van deze Kadernota.
Daadkracht en realiteitszin: oftewel meer doen met minder middelen! Het college vraagt zich af tot
wanneer verdere bezuinigingen nog acceptabel zijn.
Twee dingen.
1. Op voorspraak van de D66er Gerard Schouw is in de Tweede Kamer gelukkig een motie
aangenomen met als doel een risico inventarisatie te maken om te onderzoeken of
gemeenten wel opgewassen zijn tegen de verzwaring van haar taken en
2. Lijkt het ons ook terecht dat het college bezuinigingen doorvoert, daar waar het Rijk deze
neerlegt.
De tijd dat deze gemeente kan compenseren voor nare maatregelen vanuit Den Haag lijkt voorbij.
Na een hectisch politieke periode ligt er, wat D66 betreft, een toekomst vaste kadernota voor ons,
een kadernota waarin de invloed van de verhoudingen in de raad goed zichtbaar is. D66 kan zich ook
goed vinden in de ondertitel " Koersvast Vooruit". Wij vertalen dit in consolidatie en voortzetting van
het beleid dat wordt gevoerd.
Koersvast vooruit heeft ook met samenwerken te maken; samenwerken met omliggende
gemeenten; delen watje kunt delen, samen doen watje samen kunt doen. Dat zal waarschijnlijk de
zeer nabije toekomst ook van ons vragen.
Drie jaar geleden heeft dit College, ondanks een sputterende oppositie die een veel minder diepe
crisis voorspelde, al een beleid ingezet waarbij door slimme bezuinigingen en ombuigingen, met
name ook op de eigen organisatie, het financiële huishoudboekje op orde kon blijven. Met dit beleid
heeft onze gemeente de mogelijkheid gehouden veel voor haar burgers en ondernemers te kunnen
doen. In veel gemeenten worden de lasten verhoogd, terwijl Den Helder geen verdere
lastenverhogingen doorvoert in 2014.
D66 is daar blij mee. En de inwoners en bedrijven kunnen daar trots op zijn.
De financieel onzekere tijden duren voort, voor iedereen! De economische crisis hakt erin, gaat
dieper dan verwacht en neemt meer tijd dan verwacht. De gemeente Den Helder heeft maar zeer
beperkt invloed op deze macro-economische ontwikkelingen, maar krijgt de gevolgen wel voor een
deel voor haar kiezen.
Het moge duidelijk zijn dat de kadernota beleidsarm is, mede veroorzaakt door de financiële situatie
waarin Nederland verkeert. Voor nieuwe initiatieven moet dekking worden gezocht. Deze dekking
moet wel zo zijn dat we de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is. Dus wat D66 betreft
past terughoudendheid waar het gaat om niet noodzakelijk nieuwe initiatieven waarmee structureel
geld gemoeid is.
Het anticiperen op de rijksbezuinigingen geeft aan dat er op een verantwoorde manier met de
gemeentefinanciën werd, is en wordt omgegaan. D66 is dan ook voorstander om de stelpost aan te
houden om zo verrassingen te voorkomen, zeker gezien de nieuwe ronde van bezuinigingen die ons
staat te wachten.
Echter zijn nog voldoende bezuinigingsmogelijkheden om ons huishoudboekje ook voor de langere
termijn sluitend te houden, zonder dat dit tot lastenverzwaring van de burgers en ondernemers zou
moeten leiden. Als we maar echt durven kiezen en als we het woon- en leefklimaat van onze burgers
maar voorop blijven stellen.
Vele rapporten oa van Riek Bakker, Deetman Mans en Tops hebben altijd, als zwak punt van Den
Helder aangeven, dat er veel plannen worden gemaakt maar niet tot realisatie wordt overgegaan.
Nou daar heeft deze coalitie een eind aangemaakt, er worden volop plannen uitgevoerd in onze stad.
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Onze inwoners hebben het afgelopen jaar en zullen de komende jaren de gevolgen van deze plannen
zien, zoals een zwembad, een nieuwe bibliotheek, een nieuwe schouwburg en tal van andere
vernieuwingen en verbeteringen in het Stadshart. Natuurlijk mag daarbij de rol van de
Woningstichting niet onvermeld blijven als belangrijkste aanjager en sterkste ontwikkelaar van veel
van de mooie projecten. En dat anno 2013 en verder. De Strategische Visie 2020 staat als een huis!
Voor D66 zijn dit de laatste Algemene Beschouwingen van deze coalitieperiode. En het mag best
eens gezegd: er is ontzettend veel bereikt door dit College en deze coalitie I
En hierbij noem ik het openhouden van het vliegveld en de verzelfstandiging van de haven.
Bestaande en potentiële economische motoren voor de zeer nabije toekomst met tal van kansen en
nieuwe ontwikkelingen in het verschiet. Niet in de laatste plaats door de constructieve en
coöperatieve houding van de Koninklijke Marine, ook binnen het havenbereik.
Maar er zijn zeker ook minder goede voortuitzichten welke D66 grote zorgen baren. Door de dreiging
van een extra bezuinigingen van circa 6 miljard euro maakt D66 Den Helder zich ernstig zorgen over,
enerzijds de economische ontwikkelingen en anderzijds de steeds zwaarder wordende druk op de
sociaal maatschappelijke sector.
Kijkend naar de Helderse situatie kunnen wij constateren dat er voor 131 cliënten geen hulp meer
kan worden geboden door het Algemeen Maatschappelijk Werk, De preventie voor de
schuldhulpverlening door de Wering komt helemaal te vervallen. Dit terwijl juist deze preventie werd
gezien als een investering in diepte omdat daardoor een aantal toekomstige schuldgevallen zouden
kunnen worden voorkomen. Het gaat daarbij om het wegvallen van een 4 tal budgetteringscursussen
en 14 voorlichtingsbijeenkomsten. In het opbouwwerk verdwijnt een halve werkplek waardoor deze
activiteit verder wordt uitgekleed, terwijl de behoefte juist sterk groeit.
Ook de groei van activiteiten in het ouderenwerk geeft een stijgende behoefte aan die, nota bene,
wordt "gehonoreerd" met een afbouw van de ondersteuning met 1 Fte.
Bij de presentatie van de GGD werd duidelijk aangegeven dat de bezuinigingen te hard en te snel
worden ingevoerd en er geen tijd wordt gegund om e.e.a. goed te implementeren.
Ook door de GGD werd aangegeven dat een goede preventie een groot voordeel voor de toekomst
oplevert en zichzelf terugverdient.
In de aanzet naar een intergemeentelijke samenwerking ten behoeve van het sociaal domein, zijn er
al een aantal stappen gezet. Echter de decentralisaties zijn van een dergelijke complexiteit dat er
heel veel overleg gepleegd moet worden om per 1 januari 2015 gereed te zijn met de implementatie
van de drie beleidsterreinen.
Wij maken ons grote zorgen over de uitvoering in relatie tot de beschikbare capaciteit, maar ook
kwaliteit, die nodig is om alles in goede banen te leiden. De afhankelijkheid van de partners in de
regio enerzijds en de bereidwilligheid tot samenwerking anderzijds, zijn de hoofdfactoren voor het
welslagen van deze omvangrijke operatie..
Dit alles wordt beïnvloed door de onzekerheden die er zijn betreffende de budgetten die beschikbaar
komen voor de uitvoering van deze decentralisaties. Een werkelijk antwoord op die vragen is pas te
verwachten bij het verschijnen van de september nota van dit jaar, als blijkt of er wel of niet verdere
bezuinigingen moeten worden doorgevoerd.
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D66 heeft in vorige behandelingen van zowel kadernota's als begrotingen aangegeven dat daar waar
de noodzaak tot bijsturing van de bezuinigingen aan de orde zou komen, wij bereid zijn om met alle
partijen uit onze raad te komen tot maatregelen om de pijn voor de burgers in Den Helder te
verlichten.
Wij stellen daarom ook voor om te onderzoeken wat de maatschappelijke effecten van de huidige en
voorgenomen bezuinigingen in Den Helder zijn en de rapportage zodanig in tijd te presenteren dat er
nog vóór de begrotingsbehandeling, indien nodig, maatregelen voor 2014 kunnen worden
geformuleerd.
Gezien de geringe financiële ruimte die ons dit jaar geboden wordt denkt D66 dat het goed is om
even pas op de plaats te maken met het inschieten van ruimte vragende voorstellen naast die er al
zijn en ondersteunen de kadernota zoals die nu voorligt. Als er vóór de begrotingsbehandeling meer
zicht is op de financiële strekking van de decentralisaties, komen wij wellicht met nog een aantal
ruimte vragende voorstellen ten behoeve van het sociaal domein. Dit mede gelet op de
ontwikkelingen in de thuiszorgsector en WMO.
Ook in het kader van de, nog in ontwikkeling zijnde, participatiewet is het opletten geblazen vanwege
de WSW problematiek, waarbij een groot aantal mensen achter de geraniums terecht zouden
kunnen komen door aanpassing van de keuringsnormen.
Het Rijk legt de verantwoordelijkheid volledig bij de gemeenten maar stuurt wel, enerzijds met het
vaststellen van de normen voor keuringscriteria en anderzijds met de normbedragen voor de
uitkeringen.
D66 is bereid om zonder onderscheid samen te werken met alle partijen in onze raad, als het gaat
om de pijn van de bezuinigingen voor onze inwoners zo klein mogelijk te maken.
Dat is tenslotte ook hetgeen waar wij als gehele raad voor moeten werken.
Aan de weerstands ratio mag niet getornd worden, met het loslaten van de DBFMO
aanbestedingsvorm voor het stadhuis, zijn we ook risicohouder geworden. Hier dient op
geanticipeerd te worden. Dus baten die door de verkoop van het huidige stadhuis en door efficiëntie
verbeteringen gerealiseerd worden, moeten met beleid en gezond verstand ingezet worden. De
invloed van de actuele ontwikkelingen op de weerstands ratio dient goed gevolgd te worden, echter
in tijden van nood dienen wij flexibel om te gaan met de hardheid van dit percentage.
D66 is voorzichtig positief over de resultaten die Willemsoord op dit moment behaald. Mede met de
aanpak die ons gepresenteerd is, heeft D66 er voldoende vertrouwen in dat we de goede weg zijn
ingeslagen.
Daar waar het de eigen organisatie betreft volgt D66 nauw de ontwikkelingen hierin, enerzijds wordt
er gestreefd naar een slankere organisatie en anderzijds moet de kwaliteit gewaarborgd zijn. Daarbij
komt dat niet iedere outplacement van taken leidt tot afslanking. Het werken in een afgeslankte,
kleinere organisatie, vraagt ook extra van de medewerkers personeel. "Een leven lang leren" is ooit
het credo geweest van de commerciële bedrijven, echter geldt dit nu ook voor onze organisatie.
D66 zal dan ook akkoord gaan met de ruimtevragende maatregel om € 75.000 euro beschikbaar te
stellen om het opleidingsbudget op orde te brengen.
Wij hebben al het een en ander genoemd. Over de uitvoering van de Strategische Visie 2020 is D66
zeer positief, er wordt gebouwd, er wordt gerenoveerd en verbeterd, er ontstaan nog meer mooie
plekken in Den Helder. Na jaren van plannen maken ziet Den Helder en haar regio daarvan nu de
resultaten.
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Het is D66 nog wel een doom in het oog dat er vele slechte, lelijke en verpauperde panden en
plekken zijn in de Binnenstad; er zullen er waarschijnlijk de komende periode ook nog bijkomen.
Voor de oplossing van dit stadsgezicht ontsierende fenomeen, waar ook sociale aspecten, uitstraling
en veiligheidsgevoel aan hangen, zullen wij met een initiatief komen van aankoop, sloop en
verbeteringsmaatregelen voor deze rotte appels.
Tegelijkertijd draagt D66 het College op om door te pakken, te zorgen voor meer draagvlak, zorgen
voor zichtbaarheid bij de Provincie en in Den Haag; zorg ervoor dat Den Helder ook daar op de kaart
blijft. Dit is ongoing business.
Dan de woningmarkt. D66 vindt het van belang dat de gemeente een eigen woonvisie ontwikkelt en
omschrijft. De actuele vraag "Voor wie we gaan bouwen?" dient te worden beantwoord. Naar onze
mening dient ook het rapport Krimp te worden geupdate. Het wegtrekken van jongeren is een punt
van zorg. Zeker gezien het feit dat het wegtrekken van 18-34 jarigen uit Den Helder wordt
gesignaleerd, terwijl wij voor diezelfde leeftijdscategorie juist de opleidingsmogelijkheden en
werkgelegenheid trachten te stimuleren. Onze toekomst hangt af van mensen in deze
leeftijdscategorie. Juist voor deze doelgroep wordt de stad mede aantrekkelijk gemaakt.
Er lopen momenteel veel bouwplannen in de stad. De ambitie is hoog maar bij de huidige
woningmarkt stagneren de plannen. Er moet duidelijkheid komen over de vraagbehoefte in
relatie met de getoonde ambitie nu de koopmarkt hapert en er op korte termijn geen verbetering
van die markt wordt verwacht.
Een onzekere factor voor de komende 4 jaar zijn de veranderingen voor de gemeente zoals in het
huidige regeerakkoord is aangekondigd. Het voorsorteren op deze en komende ontwikkelingen is
onvermijdelijk.
Wanneer nu het gevraagde besluit onder de loep nemen vallen een aantal zaken op, er wordt
gevraagd om akkoord te gaan met niet gehaalde bezuinigingen. De uitleg waarom de bezuinigingen
niet behaald werden is voor D66 duidelijk en valide.
D66 gaat dan ook akkoord punt 1 zoals verwoord in het Raadsvoorstel.
De ruimtevragende maatregelen zoals verwoord in het raadsvoorstel punt 2, zijn breed en bestrijken
zowel de "zachte" als de "harde" sector. D66 kan hier dan ook mee akkoord gaan.
Voor D66 is de afschaffing van de hondenbelasting een lastig onderwerp, in de desbetreffende motie
is het college gevraag om naar dekking te zoeken om de hondenbelasting af te schaffen; dit is het
College niet gelukt. Echter worden er wel voorzieningen ten behoeve van de honden bezitters
getroffen zoals zgn. de poepstations (opruimzakjes en vuilnisbakken), met andere woorden de
opbrengsten gaan voor een gedeelte wel naar de hondenbezitter. Voor D66 mag de hondenbelasting
dan ook gehandhaafd blijven, mits er uitbreiding komt van de voorzieningen.
Voor de toeristenbelasting is dit punt wat makkelijker te nemen, de belasting treft niet de inwoners
van Den Helder en volgens D66 zullen toeristen niet vanwege hogere toeristenbelasting wegblijven.
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Kortom:
Deze coalitie heeft Den Helder, door niet af te wijken van de gekozen koers, een solide basis voor de
nabije toekomst gegeven. Naast de al gerealiseerde projecten in Nieuw Den Helder staan nu het
stadshart en Willemsoord letterlijk in de steigers. Ook de haven heeft een grote stap gemaakt in haar
professionalisering. Hier is D66 trots op, trots dat de vastgestelde koers door goed stuurmanschap
niet verlaten is.
Maar het grootste aandachtspunt voor D66 is de dreigende kaalslag in het sociaal maatschappelijk
veld en hier zal D66 dan ook meer dan de vinger aan de pols houden.
Den Helder, 3 juni 2013
namens de fractie van D66,
Lolke Kuipers
fractievoorzitter

Pag. 5

03 juni 2013

GroenLinks

GROENLINKS
Algemene beschouwingen GroenLinks ta.v. de kadernota 2014
In de door het college gepresenteerde kadernota 2013 wordt ondermeer inzicht
verschaft in de gevolgen die het bezuinigingsbeleid van het kabinet zal hebben
voor de gemeentelijke begroting.
Hierbij wordt een op een aangesloten op de bezuinigingen die, in het kader van
de decentralisatie naar de gemeenten, in het sociale domein worden voorzien.
Feit is dat deze bezuinigingen vanuit Den Haag een gegeven zijn.
"Wel de verantwoordelijkheid maar niet de centen"!
GroenLinks vindt dit slecht Rijksbeleid. Maar elk college van welke kleur dan ook
zal hier mee om moeten gaan. Hoe moeilijk het ook is, wij kunnen de nieuwe
verantwoordelijkheden niet ontlopen.
Echter de boekhoudkundige benadering die door het college wordt
gepresenteerd is wel erg kort door de bocht. Dit alleen al omdat deze
systematiek straks niet meer aansluit op de door het Rijk voorgestane
ontschotting van de budgetten voor het sociale domein, waardoor deze steeds
meer deel zullen gaan uitmaken van de algemene uitkering en dus minder
dienen te worden gezien als specifieke uitkering.
Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de gemeente om ten aanzien van het sociale
domein vanuit de algemene begrotingssystematiek prioriteiten te stellen.
Deze ontschotting mag er echter niet toe leiden dat het sociale domein nog
verder tot het sluitstuk van de begroting wordt gemaakt om de tekorten op te
vullen.
Het college standpunt is onwenselijk, omdat het zondermeer opvangen van de
rijksbezuinigingen binnen het sociale domein er toe zal leiden dat het niveau van
zorg tot een onaanvaardbaar minimum zal dalen.
Het op deze manier benaderen van het probleem is het ontlopen van de nieuwe
zwaarwegende verantwoordelijkheden die door het Rijk bij de gemeenten
worden neergelegd. Het waarmaken van deze verantwoordelijkheid tegenover
de eigen inwoners vraagt om een visie op de uitvoering van de nieuwe taken.
Dit moet niet worden afgedaan met algemeenheden als : "eigen
verantwoordelijkheid". Met andere woorden "burger zoek het zelf maar uit"!
Uitgangspunt hoort te zijn dat de zorg voor de zwakkeren op een verantwoorde
wijze vorm wordt gegeven, dat burgers reële en toetsbare aanspraak op zorg
kunnen maken als die nodig is en dit niet voor de poorten van de hel weg moeten
slepen.
Deze zorg dient ook voor de toekomst te worden geborgd. Er zal dus over
moeten worden nagedacht welke zorg en voorzieningen nodig zijn, waar de
grenzen liggen tussen "eigen verantwoordelijkheid" en "de rol van de overheid"
en hoe we dit met behoud van een degelijk vangnet gaan organiseren.
Dat vraagt door de schaarser wordende financiële mogelijkheden om een
creatieve benadering. Maar uiteindelijk zal daaraan, alle kostenbewustzijn ten
spijt, toch een prijskaartje komen te hangen. Hierbij heeft de gemeente de
verantwoordelijkheid waarbij het gaat om het maken van keuzes en het stellen
van prioriteiten. Ook in relatie tot andere terreinen van het gemeentelijke beleid.
GroenLinks vindt dat er in de afgelopen jaren al te veel is bezuinigd op het
sociale domein.

Daarom vinden wij dat bij eventuele nieuwe bezuinigingen deze begrotingsbreed
moeten worden opgevangen.
GroenLinks heeft steeds gepleit voor meer evenwicht tussen stenen en sociaal.
Dat is, ook in het verleden, onze kritiek geweest op de Strategische visie, waarbij
alles ondergeschikt is gemaakt aan de stedelijke vernieuwing.
De Strategische visie heeft nooit een adequaat antwoord gegeven op de noden en
behoefte van de inwoners van de stad.
Dit kon nog enigszins gemaskeerd worden omdat er nog wel wat financiële
ruimte was om de ergste vlekjes weg te werken. Maar naarmate de crisis dieper
wordt en de bezuinigingswoede toeslaat wordt het vasthouden aan de
Strategische visie onhoudbaar.
Het college geeft zelf al toe dat de doelstellingen van de stedelijke vernieuwing,
als gevolg van de crisis, steeds moeilijker te realiseren zijn.
Is de tweede Halter nog wel haalbaar en wenselijk? Blijven we straks niet zitten
met een nieuw gat in de binnenstad? Is daarom verplaatsing van de Schouwburg,
nog los van andere bezwaren die daaraan kleven, wel zo'n goed idee? Moet er
wel een nieuw stadhuis komen? Op dit moment en op die plek?
Feit is dat juist daar heel veel geld is te halen dat we op dit moment beter kunnen
gebruiken.
Voor het in de komende jaren zoveel mogelijk in stand houden van het
voorzieningenpakket voor de bevolking en voor een meer realistische visie op de
stedelijke vernieuwing.
Maar het lijkt toch nog moeilijk voor het college om zich van de oogkleppen te
ontdoen en deze realiteit openlijk onder ogen te zien. Nog steeds is de
bestuurlijke reflex om het allemaal af te wentelen op het sociale domein en de
versobering van openbare voorzieningen, zoals het onderhoud van de openbare
ruimte.
Wat ons betreft is het, nu er een toenemende sociale armoede ontstaat dringend
nodig om ook bij de stedelijke vernieuwing de tering naar de nering te zetten.
Daarmee komt ruimte om de helaas onontkoombare bezuinigingen
evenwichtiger en eerlijker te verdelen.
GroenLinks vindt dat juist nu, gezien de diepe economische crisis, de
Strategische visie tegen het licht moet worden gehouden. Dit kan wat ons betreft
niet wachten tot na de verkiezingen van 2014. Nu pas op de plaats maken en
evalueren lijkt ons geboden. Voorkomen moet worden dat we in de komende
maanden onomkeerbare besluiten gaan nemen waardoor er in 2014 niet meer
bij te sturen valt. Dat is een onverantwoordelijke bestuurlijke richting. Wij zullen
hiervoor een motie indienen.
Ook de bij de vorige kadernota uitgestelde bezuinigingen raken voor een groot
deel het sociale domein. Deze bezuinigingen zullen we ook nu niet goedkeuren.
Het is natuurlijk niet allemaal kommer en kwel.
Als het bosplantsoen in de Schooten eenmaal klaar is, hebben we een prachtig
entree van Den Helder gecreëerd.
Dat smaakt naar meer groen in en rondom de wijken.
Ook is een compliment voor het onderhoud aan de Beatixboom op z'n plaats.
Welke boom in Den Helder wil nu geen herinneringsboom zijn, als je met zoveel
liefde wordt onderhouden!!!!! In tegenstelling tot al die andere bomen die ieder
jaar moeten vrezen ten prooi te vallen aan de kapdrift van dit college.

Een "bomenbank", waar zij in de startblokken staan voor een tweede leven op
een mooie plek, is een mooi alternatief voor gezonde bomen die in de weg staan.
Al eerder hebben wij het college verzocht om de natuur- en milieuverenigingen
actief te betrekken bij het beleid. Graag lezen wij in de raadsvoorstellen wat de
zienswijze van de natuur- en milieuverenigingen is geweest en hoe de gemeente
hierop heeft ingespeeld. Wij zullen hiervoor met een amendement komen.
In de Strategische visie worden "de groene woonmilieus" genoemd.
Bij een groen woonmilieu hoort ook een groene manier van onkruidbestrijding.
Niemand vindt het leuk als zijn hond ziek wordt doordat 'ie met z'n snufferd in
de bestrijdingsmiddelen heeft gezeten.
Insecten kunnen er al helemaal niet tegen, maar ook het grondwater raakt
vergiftigd. En dat is helemaal niet nodig, want het kan ook anders!!
In dat licht pleit GroenLinks niet alleen voor een natuurvriendelijke
onkruidbestrijding, maar ook voor een vermindering van deze werkzaamheden.
Dat kan door onnodige bestrating te verwijderen en te vervangen voor gras. Het
vervangen van niet gebruikte trottoirs door grasstroken geeft onze wijken een
groenere aanblik en heeft bovendien als voordeel dat maaikosten lager zijn dan
die van onkruidbestrijding.
Ook staan er in onze gemeente heel veel overbodige paaltjes die wat ons betreft
verwijderd kunnen worden. Dat geldt trouwens ook voor een wirwar aan
overbodige verkeersborden en straatnaambordjes, die het straatbeeld alleen
maar rommeliger maken.
GroenLinks wil de straatnaambordjes, daar waar mogelijk, weer terug aan de
gevels van huizen in plaats van aan een paal.
Elk paaltje minder heeft nog een bijkomend voordeel; de ruimte op trottoirs
wordt verbeterd, waar mensen in een rolstoel, met kinderwagens of rollator etc.
profijt van hebben.
GroenLinks komt met voorstellen voor natuurvriendelijke onkruidbestrijding en
de verwijdering van onnodige paaltjes.
Nog niet zo lang geleden heeft GroenLinks gepleit voor een goede
bewegwijzering naar de parkeerterreinen.
De techniek heeft ons op dit gebied ingehaald; met een simpele app. op je
telefoon wordt je naar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaats geloodst. Ook
geavanceerde routenavigatiesystemen kennen deze truc.
Wat ons betreft is de investering van 400.000 euro voor de verwijzing naar
parkeerterreinen hiermee achterhaald.
Tot slot onze bestuurscultuur.
Het college en de coalitie is er alles aangelegen om in het zadel te blijven. Met
behulp van "informateur" Feijtel is men, volgens GroenLinks, gestart met een
"framingcampagne". Wie tegen de coalitie ageert is schuldig aan de slechte sfeer
in de Helderse politiek en frustreert de vooruitgang van de stad.
Zo wordt de gedane handreiking van de oppositie misbruikt om de verhoudingen
te depolitiseren. Het lijkt nog slechts te gaan om omgangsvormen en deze
omgangsvormen zijn in de ogen van de coalitie alleen goed als de oppositie het
coalitiebeleid als een voldongen feit beschouwd.
Wat er ook gebeurt er kan niet worden teruggekomen op in het verleden
genomen besluiten. Ook al lopen we regelrecht de financiële afgrond in!
En ook verder wordt onverdroten voortgegaan op de oude weg.

Overleg met de oppositie is ook bij de totstandkoming van deze kadernota een
wassenneus gebleken. Aan de bestuurlijke arrogantie is geen steek veranderd.
Hiermee is, wat GroenLinks betreft, de Raadsverklaring, op grond waarvan de
coalitie bij de gratie van de oppositie in het zadel kan blijven zitten, tot een dode
letter gemaakt. Wij voelen ons daaraan dan ook niet meer gebonden en zullen
onze steun aan deze kadernota, zoals hij er nu ligt, dan ook niet geven.
Wij prijzen ons gelukkig dat de kadernota 2014 de laatste is die onder
verantwoordelijkheid van dit college tot stand is gekomen.
Over 9 maanden is de kiezer weer aan het woord. Hopelijk komt er dan een
einde aan het heilloze beleid van deze coalitie.
De stad heeft dringend behoefte aan een ander bestuur met meer oog en oor
voor de wensen van haar inwoners.
De kiezer heeft het laatste woord!!!!!!
Namens de fractie GroenLinks
C.J. Dol-Cremers
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Den Helder, 2 juni 2013

ALGEMENE BESCHOUWING 2013
Samenwerken,
Geen enkele politieke groepering heeft de luxe om zonder samenwerking zijn doel te bereiken, een
uitzondering daargelaten.
Gaat het nu goed met Den Helder? Met dit college, met de colleges hiervoor, bijna 12 jaar heb ik algemene
beschouwingen opgesteld. Voorjaarsnota's begrotingen. Eigenlijk wordt het eentonig.
Ik vraag u welke stad heeft 5 logistieke modaliteiten. Zo ben ik in 2002 begonnen. Een spoorlijn, een
vliegveld, een scheepvaartkanaal een haven en een weg. Wat zijn we gelukkig er mee,
Hoe kan het, dat per twee jaar 1000 mensen deze stad verlaten? Ja de crisis hoor ik in koor zeggen.
We verliezen klanten, daar komt het op neer. Wat deden we er aan? Zelfs voor de crisis, werkgroep 'alle
hens" bedrijvencontactambtenaar, bedrijvenloket. We "doen doen doen" zoals Riek Bakker ons toeriep met
uitstapjes naar de Blauwe Stad. Wat doet dit college om het tij te keren? De uittocht te stoppen? Hetgeen
Riek Bakker mij in 2006 al vroeg. Hoe nu verder?
Zit de burger hier op te wachten? De jeugd, de ouderen. Op nieuwe startnota's die ambtelijk rondgepompt
worden. Als een excuus van: 'we doen er toch wat aan"
Om de paar weken zitten we in dit huis, over stadhuizen, dbfmo en schouwburgen te vergaderen, zo dat
zelfs wij niet meer weten wat we moeten doen, wat er gaande is, We vervreemden van de burger en de
burger vervreemd van ons.
Tot het moment dat de tarieven weer verhoogd moeten worden. Wordt er gezegd: er is crisis, jullie moeten
de broekriem aanhalen. Ja alles wordt duurder hoor ik de vele wethouders van financiën zeggen. Wat wordt
duurder dan? Veel ondernemers verlagen prijzen en tarieven...juist om hun klanten te houden.
Geacht college en raad, uw klanten lopen weg, u kan zoveel vragen aan verhogingen, de burger kan ook
rekenen, de ondernemers ook. U moet zelf uw broekriem aanhalen, want uw broek is te groot,
We kunnen wel adviezen geven om te voorkomen, dat uw broek afzakt. We stellen kaders met
meerderheden, die door samenwerking zijn bewerkstelligd. U voert ze niet uit, u lapt de kaders aan uw laars.
U doet te veel waar geen vraag naar is en te weinig waar wel vraag naar is. Dan lopen de klanten weg,
Als er crisis is, hoort u zich juist om uw burgers te bekommeren, Er zijn die daar om vragen. U als uitvoerders
heeft de zorgplicht.
U houdt echter ondanks alles koers, u bent koersvast. Is dat een goede eigenschap. Niets is koersvast in het
leven. Krachten die op uw beleid aankomen moet u pareren. Met soepelheid. Wij als raad zijn daar toe
bereid, u te adviseren met de uitvoering, U heeft ook toegezegd tijdens het Feijtel onderzoek, om eerder
naar de raad toe te gaan. Dat betekent een uitgestoken hand, die aangepakt wordt om samen te werken.
Wij van Helder Onafhankelijk, zijn bereid met ieder samen te werken, daar bij niemand uit te sluiten.

www.helderonafhankelijk.nl

Veel externen zijn ingehuurd, dan vraag ik me af is dat niet structureel en geen dekking voor noodzakelijker
beleid, waar de burger om vraagt. Geen brouwseltjes van marskramers, guru's en gebedsgenezers, die hun
diensten aanbieden, en aan de noorderzon zijn verdwenen, met achterlating van een stad, die per maand
zo'n 50 inwoners verliest.

Namens Helder Onafhankelijk!

Pieter Bakker.

www.helderonafhankelijk.nl
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PvdA

PARTIJ VAN DE ARBEID
Afdeling Den Helder
Het juiste recept
In dit laatste jaar van deze bestuursperiode ontkomen we er bijna niet aan om terug te kijken op de 3
afgelopen jaren. Wat een avontuur ging de partij aan die bij de verkiezingen met de meeste stemmen
uit de bus kwaml Den Helder mocht zich gaan verheugen opeen liberaal menu waarbij rijkelijk
gekookt zou gaan worden uit het Stadsvernieuwings-receptenboek.
Hoewel de crisis die zich medio 2010 toch al volop aan het aftekenen was, werd er weinig aandacht
besteed aan de vraag hoe een precisieaanval op de crisis het beste kon worden ingezet. Daarentegen
werden de glazen met wijn van het gerenommeerde huis "Ambitions, grand cru 2010" tot aan de
rand gevuld en gulzig aan de lippen gezet.
De grote projecten werden a-la-minute uitgewerkt en opgediend. Bezuinigingen werden ruw ingezet.
Terwijl de taakstellingen vanuit het Rijk 10 of 15% bedroegen, werden grote delen van
maatschappelijke organisaties weggesneden; een bibliotheek, ouderenwerk, sociaal raadslieden,
delen van Sport Service en subsidies op de verenigingen.
Dit alles werd een deel van de toenmalige coalitie waarschijnlijk zelfs té veel en de "M eer-metminder-soufflé" zakte in. Het beslag met CU en Behoorlijk Bestuur wilde daarna óók al niet rijzen en
in oktober 2012 kwam de Regenboog-coalitie met een schok tot stilstand. Er is nog even sprake van
geweest om wederom een nieuw ingrediënt aan de coalitie toe te voegen. De PvdA heeft daar van af
gezien en sindsdien staat de minderheidscoalitie op sudderstand.
Tot aan vandaag. Want het college heeft zich toch weer gekozen voor voortvarende maritieme
terminologie en deze kadernota "Koersvast Vooruit" gedoopt. Terwijl een titel als "Draai het gas laag
en zorg dat de boel niet aanbrandt " toch zoveel beter zou hebben gepast.
Het einde van de recessie is nog niet in zicht. En dit jaar komen de op handen zijnde decentralisaties
daar nog eens bij. Die decentralisaties zijn weliswaar opgeschoven naar 2015 maar we moeten er wel
op anticiperen. Dat wil zeggen; als gemeente zouden we een visie moeten ontwikkelen op de
(welzijns)voorzieningen. Variërend tussen die voorzieningen die we een beetje belangrijk vinden om
in stand te houden tot voorzieningen die onontbeerlijk zijn voor grote groepen mensen in onze
samenleving. En déér dan heldere keuzes in maken. Dat wil zeggen dat er nu intensief nagedacht
moet worden over wat we als gemeente aan Wmo-voorzieningen in stand willen houden of niet....
Vinden we het belangrijk dat dementerenden sowieso gebruik moeten kunnen blijven maken van
voldoende dagopvang? Afdoende voor zowel cliënt als de mantelzorger zodat het ondersteunende
systeem op adem kan komen en men de zorg langer vol kan houden? Zou dit dan betekenen dat
andere ouderen in de wijk iets meer zélf gaan bijdragen aan welzijnsvoorzieningen in hun buurt?
Willen we het gehandicaptenvervoer overeind houden of liever de sociaal raadlieden? De

efficiencykorting dient een plaats te krijgen in de verdeling van de schikbare middelen. Maar dan
moeten we er wel over préten. Nu al. En onszelfde vraag stellen: "Wat is het juiste recept, welke
ingrediënten hebben we nodig?".
De Partij van de Arbeid is groot pleitbezorger van een gedegen voorbereiding op de decentralisaties.
Vooral daar waar het gaat om de democratische legitimering als we budgetten regionaal op elkaar
gaan afstemmen. We roepen het college dan ook op om voortvarend werk te maken van een
Drechtsteden-model, desnoods een variant daarvan. Want het gaat om zo'n 60 miljoen euro. Dat is
héél veel decentralisatie-geld en daar moeten we als gemeente voldoende over te zeggen blijven
houdenI
De Kadernota 2014 - 2017 is beleidsarm. Het college kiest voor een aantal incidentele investeringen.
De PvdA kan met een deel van deze plannen meegaan. Voorbeelden daarvan zijn het bomenplan, het
verkeersmodel, of het renoveren van de Boerenverdrietsluis. Allemaal zaken die nu eenmaal nodig
zijn in onze gemeentelijke huishouding. Er zijn echter een aantal zaken waar de Partij van de Arbeid
het niet mee eens is. De meest opvallende is het plan om van de kruising Ruyghweg-KievietstraatParallelwegeen rotonde te maken. De tekst in de Kadernota lezend, kunnen wij concluderen dat de
kosten van deze rotonde indirect aan het budget van de nieuwbouw Stadhuis toegeschreven moeten
worden. In de oorspronkelijke plannen wordt daar voor miljoenen euro's aan wegen omgelegd. Een
rotonde op eerder genoemd kruispunt moet dan voor passende verkeersafwikkeling zorgen. Maar
voor de PvdA is het omleggen van de infrastructuur rond een nieuw stadhuis onbespreekbaar. En dus
verliest een rotonde op de Parallelweg haar urgentie. Niet doen. Het spaart 336.000 euro uit! Wij
zullen daar een amendement over indienen.
Daarnaast springt de weigerachtigheid van het college in het oog om de moties over de
hondenbelasting en de toeristenbelasting niet uit te voeren. Het in stand houden van de
hondenbelasting levert structureel 346.00 euro op. Hier wordt duidelijk dat de hondenbezitter een
prettig panacee is voor de gemeentelijke financiën. Voor toeristen moet Den Helder een
aantrekkelijke bestemming zijn om een korte maar ook lange vakantie door te brengen. Een hoog
bedrag aan toeristenbelasting betalen - zeker wanneer het tarief aanmerkelijk hoger ligt dan in de
ons omringende gemeentes - werkt dan averechts. De Partij van de Arbeid dringt er dan ook op aan
voorzichtig om te gaan met het wederom verhogen van de toeristenbelasting. Ter vergelijking: in
2005 bedroeg de toeristenbelasting in Den Helder 77 cent. Dat liep op tot €1.20 in 2012. In Zijpe was
het tarief vorig jaar 92 cent. Op Texel betaalt men € 1,60 per overnachting maar niet meer dan 7
aaneengesloten overnachtingen per verblijf waarmee het maximale bedrag per persoon op € 11,20
komt.
In de Kadernota wordt in de eerste versie 700.000 euro vrijgespeeld als buffer voor nieuwe
Rijksbezuinigingen om die vervolgens weer snel terug te trekken. Als dit geld er eerst wél was maar
later toch niet als buffer wordt aangemerkt, dan is dat het bedrag dat aangewend kan worden voor
de 600.000 euro die het afschaffen van de hondenbelasting en het niet verhogen van de
toeristenbelasting kan dekken. Het incidentele geld van de rotonde kan daar dan nog bij geteld
worden....
Deze kadernota wordt uiteindelijk met een "open eind' besloten. En ook een beetje met een
dreigement; als de raad niet kèn of wil meegaan in de oplossingsrichtingen die het college voorstaat,
dan zullen er nieuwe bezuinigingsmaatregelen moeten worden genomen. Het college houdt in het
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midden waar zij dan aan denken. Dat lastenverzwaring daar niet bij hoort, dat heeft de wethouder
financiën in de aanloop naar deze Kadernota al herhaaldelijk geroepen. En ook herziening of
bijstelling van de Strategische Visie of het Uitvoeringsplan Stadshart zijn voor het college geen
onderwerp van discussie. De flessen Ambition Grand Cru worden bij dit stadsbestuur nog steeds
gedecanteerd.
Het is goed dat het natafelen zo'n beetje begonnen is. Er zijn genoeg bouwplannen in ontwikkeling.
Wij verleggen de aandacht naar de decentralisaties en het zo goed mogelijk in stand houden van een
maatschappelijk middenveld. De Partij van de Arbeid realiseert zich dat er geen geflambeerd grand
dessert meer in zit. We nemen gewoon een kopje koffie toe. Om de magen, die zo overvoerd zijn van
het liberale menu, te kalmeren.
En we slaan een nieuw receptenboek open en gaan op zoek naar een eerlijk en sociaal recept. Het
spreekt voor zich dat de Partij van de Arbeid in dit komende verkiezingsjaar daar graag de
ingrediënten vóórwil aanleveren.

PvdA Den Helder
5 juni 2013

Plusminus 1200 woorden
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Stadspartij Den Helder

Is dit een reëel kader?
Stadspartij Den Helder

31 mei 2013

Voorzitter, het concept van de kadernota, want zo is hij op dit
moment het beste te benoemen, "Koersvast Vooruit", wordt aan
ons als gemeenteraad niet slechts ter beoordeling voorgelegd,
maar ter vervolmaking aan ons aangeboden.
Het door uw ambtenaren zorgvuldig samengestelde pakket
verbleekt plotseling, door uw inbreng, op bladzijde 26, bij het
zoeken naar oplossingsrichtingen voor een sluitende begroting,
tot 2017, in niet meer dan een praatpapier.
Voordat we als Stadspartij Den Helder kunnen gaan spreken
over de koers, dienen we eerst vast te stellen dat we ons, op de
voorgestelde wijze, ver buiten ons raamwerk begeven.
Zonder in details te treden, kunnen we direct vaststellen dat we
bij een tekort van 1,4 miljoen euro in 2017 niet kunnen spreken
van: vooruit, maar over, bijstellen, want met zo'n zwaar
sleepanker zal het niet lukken de haven te bereiken.
Waar wordt zoveel geld aan uitgegeven, dat we er zó diep in
zitten?
Wij blijven maar vasthouden aan beslissingen die eerder
genomen zijn in een financieel goede tijd. Wij doen dat onder
de mom van: we moeten een betrouwbaar partner zijn.

Maar voorzitter het is ook zo dat: "Wie denkt alles op een rijtje
te hebben, moet beducht zijn voor het domino-effect".
Wij moeten echter het lef hebben, nu het economisch slechter
gaat, om zaken bij te durven stellen.
Hoeveel aanvragen voor aanvullend voorbereidingskrediet, en
voor welke projecten, gaat u nog aan de gemeenteraad
voorleggen?
Voor de Stadspartij geldt datje in een economisch onzekere tijd
terughoudend moet zijn met nieuw beleid zeker als hiervoor
structureel geld nodig is.
Voorzitter de zorg over het weerstandvermogen waarvan de
ratio is gedaald tot 1,19% baart zorgen, zeker in een jaar
voorafgaand aan een heel spannend jaar 2015 met de grootste
naoorlogse transitie op financieel gebied binnen de
gemeentelijke begroting.
Zou het in dit kader niet verstandig zijn u eerst af te vragen wat
het nut, de noodzaak en de wenselijkheid is van projecten als
een Islamitische begraafplaats of een rotonde Kievitstraat? Die
rotonde kan wel wachten tot er zekerheid is over het stadhuis.
Wel is het voor de Stadspartij Den Helder van groot belang dat
er een weloverwogen verkeerscirculatieplan komt.
Voorzitter voor we het gaan hebben over bezuinigingen willen
we eerst ook de voor ons positieve zaken benoemen.
Blij zijn we als Stadspartij Den Helder met het Spelenplan en
met de duurzame verlichting.
Dat het Assorgiaplein nu toch omarmd wordt en we als
gemeente onze goede wil laten zien door een bijdrage te
leveren bij de invulling van de openbare ruimte van dit plein.
Ook worden we vrolijk omdat er voor de verlengde Breewijd
geld beschikbaar komt voor het beheer en onderhoud.

Het Boerenverdiet, de aanpak tegen ouderenmishandeling, het
doorzetten van het Jeugd Onderwijs Cultuurfonds en het Jeugd
Sportfonds, allemaal positieve zaken.
Waar kunnen we nog meer bezuinigen?
Wij komen het budget: opleidingen 3 keer tegen: 1 keer
structureel en 2 keer incidenteel. Wanneer we 2 X incidenteel
bij elkaar tellen, komen we ook op de gevraagde € 170.000,=
uit over 2014 en 2015. Besparing is dan over die 2 jaar €
150.000,= omdat er die jaren geen structureel geld ingezet
hoeft te worden.
Voorzitter, graag willen wij als Stadspartij Den Helder ook
inzicht krijgen of in onze gemeente wel expliciet het landelijke
gemiddelde van 2,1% van de loonsom nodig is voor
opleidingen.
Voor de Stadspartij Den Helder mag het bomenplan geschrapt
worden. Besparing € 150.000,=. Wij zijn al één van de groenste
gemeenten van Nederland. U geeft als college aan dat u voor
kwaliteit en niet voor de kwantiteit gaat.
Door bomen toe te voegen aan het bestaande areaal, nemen
voor de toekomst de onderhoudskosten toe. Voor de
herplantplicht voor een gekapte boom hoeft de herplanting niet
op de zelfde plek te gebeuren.
Het digitaliseringsproces bijzondere bijstand hoort naar de
mening van de Stadspartij Den Helder niet onder het minimum
beleid te vallen maar onder ICT.
Voorzitter, de bewindvoeringskosten kunnen wat de Stadspartij
Den Helder wel iets omlaag. Een kleine eigen bijdrage van de
cliënten leert hen dat geld niet gratis is. Te denken valt aan een
eigen bijdrage van bijvoorbeeld 25%. Van die eigenbijdrage
wordt de helft gestort in een pot die aan het einde van de
schuldhulpverlening wordt gebruikt om nog voor een korte

periode begeleiding te behouden bij het financieel onafhankelijk
zijn. De kans op terugval is dan kleiner. De besparing op de
schuldhulpverlening is dan € 93.750,=
Meneer de Voorzitter, al met al hebben we hier een besparing
boven water van bijna € 400.000,= en hebben we daarmee
voor 2014 de Hondenbelasting geneutraliseerd. Het college kan
dan zoeken naar oplossingen voor de daarop volgende jaren.
Waarom wil het college een aantal van hun taken toeschuiven
naar de gemeenteraad?
Voorzitter, u dient te weten dat, na het bezoek van de griffier
Couman uit Apeldoorn op 2 februari 2005, ook wij ons daarna
in een ander stelsel zijn gaan begeven.
In het duale stelsel bepaalt het hoogste orgaan, de
gemeenteraad, het nut en de noodzaak , het college voert uit,
een heel andere, maar duidelijke werkwijze.
Het veronachtzamen van moties en amendementen bij uw
zoeken naar oplossingsrichtingen, zijn voor de Stadspartij Den
Helder verwerpelijke keuzes. Toeristenbelasting dus niet
verhogen!
Voorzitter, de 700.000 euro als stelpost voor opvang
rijksbezuinigingen dient te worden gecontinueerd en
gereserveerd om in de komende jaren de klap geleidelijk te
kunnen opvangen van de rijksbezuinigingen door de
decentralisatie. Als dekking willen wij daar een deel van het
begrotingsoverschot voor gebruiken.
Na beschouwing van alle lopende zaken is het toch zeer
teleurstellend, dat er in het raamwerk geen perspectief wordt
geboden voor maatschappelijke stages. Verplichte
maatschappelijke stages moeten wat de Stadspartij Den Helder
betreft na 2014 doorgang vinden.
De jongeren verdienen onze bescherming en begeleiding naar
hun toekomst en hun maatschappelijke carrière. De Stadspartij

Den Helder roept het College en de raad op om
gemeenschappelijk een visie te ontwikkelen die vanaf 2015
past binnen de decentralisatie van de jeugdzorg.
Bovendien geldt bij decentralisatie-uitkeringen geen financiële
verantwoordingsplicht, hetgeen kan gaan leiden naar
ongewenst geschuif en gebruik van middelen en naar een
tweedelig in de stad, onder rijp en groen.
Wij moeten met elkaar een visie ontwikkelen om te kijken of wij
via ombuigingen als gemeente eventueel meer kunnen doen
dan ons via het rijk wordt aangeboden.
Voorzitter tot slot: Wij moeten keuzes maken: Wie of wat stellen
wij centraal, mensen of stenen, die keuze is moeilijk om daar de
juiste balans in te vinden.
Voor de Stadspartij Den Helder moet bij twijfel de keuze altijd
vallen op de mens.
Paul Koopman -

Daniëlle Pater - Peter Reenders

Trots
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Het komt aan op keuzes maken!
Het vaststellen van de kademota en begroting zijn altijd belangrijke
besluitvormingsmomenten in het politieke jaar.
Dit jaar is dat nog een beetje specialer dan andere jaren, omdat wij dit jaar ook gaan bepalen
of wij een gezonde Helderse begroting overdragen aan onze opvolger of dat we kiezen voor
sexy electoraal interessante aanpassingen in dit pre verkiezingsjaar, die gaten slaan in onze
begroting.
Voor Trots is de keuze duidelijk. Wij kiezen voor een sluitende begroting - zonder
lastenverzwaring voor onze inwoners en bedrijven. En eigenlijk hebben wij er vertrouwen in
dat onze collega raadsleden hier ook voor kiezen - omdat zowel in de twee coalitieakkoorden
als het 1 O-puntenplan van de oppositie een sluitende begroting en geen lastenverzwaring zeer
prominent staan opgenomen,
Een aantal jaren geleden waren er een aantal partijen, dat vond dat bezuinigingen niet nodig
waren. Het viel allemaal wel mee.
De kademota die wij deze maand bespreken toont weer aan dat het goed is dat we op tijd zijn
begonnen met bezuinigen en dat we de stelpost die we hiermee hebben opgebouwd volledig
nodig hebben om de nu bekenderijksbezuinigingenop te kunnen vangen.
Aan het einde van de huidige periode geven we ieder jaar maar liefst 15 miljoen minder geld
uit dan daarvoor.
Heel veel gemeenteraden in het land staan voor heel andere keuzes, omdat zij nog oplossingen
moeten zoeken om de huidigerijksbezuinigingenop te vangen. Hierdoor moeten zij nu
beslissingen maken welke de inwoners direct gaan voelen. Wij hebben door vroeg te beginnen
gevolgen voor inwoners zo klein mogelijk kunnen houden.
Tijdens de behandeling van de kadernota in de raadsbrede commissie vorige week is het onze
fractie opgevallen dat verschillende partijen wel de kaders willen bepalen voor het "zoet",
maar weigeren de kaders te bepalen voor het "zuur" - of met andere woorden: men weet wel
goed waar men geld aan uit wil geven, maar geeft niet aan waar dat van betaald moet
worden.
Dat pijnlijke deel wil men dan overlaten aan het college en daarmee loopt men dus weg voor
haar verantwoordelijkheid.
Want na alle bezuinigingen van de afgelopen jaren is de rek eruit qua bezuinigingen en
betekent uitgaves pijnlijke keuzes, omdat je geld direct ergens anders vandaan moet halen.

Voorzitter dan willen wij nu even nader stilstaan bij de toeristenbelasting.
We moeten geen verhoging door voeren van de toeristenbelasting, want zo vrezen er partijen
dan laten toeristen onze stad links liggen. Al wordt voorgesteld om deze belasting te verhogen
tot een prijs welke ook in onze omliggende gemeentes gevraagd worden.
Indien we de toeristenbelasting niet verhogen zal de onroerend zaken belasting van bedrijven
omhoog gaan. De bedrijven zullen deze verhoging gaan verhalen op de consument.
Zo worden de overnachtingen net zo duur, maar ook alle andere activiteiten in onze gemeente.
Heeft dit niet de gevreesde weerslag op onze toeristen?
Maar niet alleen op de toeristen, op alle inwoners van den helder, welke net als de bedrijven
het al zwaar hebben in deze economische zware tijd..
Vakantie is een luxe artikel, dagelijkse boodschappen niet.
Hoe wil men het statement geen lasten verzwaring voor inwoners stand houden indien men
vast blijft houden aan geen lastenverzwaring voor mensen die de luxe kunnen veroorloven om
op vakantie te gaan?
Trots gaat uit van de kracht van Den Helder en Julianadorp. Ieder jaar investeren we
substantiële bedragen om het toeristisch product nog aantrekkelijker te maken.
We hebben toeristen veel te bieden en wij hebben de overtuiging dat toeristen hun keuze
bepalen op basis van het voorzieningenniveau en niet op. de hoogte van de toeristenbelasting.
In onze optiek zijn ook de nieuwe tarieven acceptabel en concurrerend met buurgemeenten. In
ieder geval verkiezen wij deze maatregel boven lastenverzwaring voor de Helderse
ondernemers.

Voorzitter, dan wil ik nu nog even stilstaan bij de grootste kleine ergernis: hondenpoep.
Trots heeft de discussie over hondenbelasting aangezwengeld. Dat hebben wij gedaan op
inhoud.
Wij zijn en blijven van mening dat er meer gedaan moet worden. Extra afvalbakken, hekken
om losloopgebieden, gratis hondenpoepzakjes etc.
Door onze motie is de hondenbelasting nu een doelbelasting. Dat wil zeggen dat er geld
vrijkomt om dit soort zaken eindelijk aan te pakken en de ergernis te verkleinen en
uiteindelijk te laten verdwijnen.
Van het afschaffen van hondenbelasting kan voor Trots pas sprake zijn als er dekking voor de
€ 350.000 is gevonden, EN daarnaast geïnvesteerd blijft worden in het hondenpakket.
Het gaat dus niet alleen om geld, wij willen de bewoners niet in de kou laten staan.
Voorzitter, Trots wil ook nog even stilstaan bij het geven van het goede voorbeeld als
gemeenteraad.

Wij als gemeenteraad bepalen de kaders en daarmee waar het geld aan wordt besteed. De
gemeenteraad heeft bepaald dat er miljoenen bespaard moet worden op de ambtelijke
organisatie.
Onze eigen ambtelijke ondersteuning - de griffie - blijft echter geheel buiten schot. Hiermee
geven wij als gemeenteraad niet het goede voorbeeld.
Wij willen de werkgeversdelegatie dan ook opdragen voor de begroting met
bezuinigingsvoorstellen te komen voor de griffie.

Voorzitter, ik wil afsluiten met een oproep aan onze collega-raadsleden.
Het hebben van macht gaat gepaard met een enorme verantwoordelijkheid. Laten we samen
de verstandigste keuze maken en gaan voor de sluitende begroting zonder lastenverzwaring
voor inwoners en bedrijven. Hiermee leggen we een financieel gezonde basis voor de
volgende periode.
Mocht u onverhoopt toch vasthouden aan structurele ruimtevragers zoals de honden- en
toeristenbelasting dan rekent Trots erop dat u concrete zoekrichtingen aan het college
meegeeft.
Kaderstelling gaat immers niet alleen over het verdelen van "het zoet" maar ook over het
verdelen van "het zuur".

Vrije Socialisten

Algemene beschouwingen 2013 nav Kademota 2014-2017

Koersvast Vooruit.
Voorzitter, collegeleden, ambtenaren, aanwezige en waarde raadsleden.
De fractie van de Vrije Socialisten wil in deze 7 minuten het navolgende met u delen, met als
uitgangspunt: werkend aan een solidaire en humane samenleving.
Vanuit deze overtuiging willen wij met iedereen het gesprek en de samenwerking aangaan die
wil en die durft te denken over een betere samenleving! 2 voorbeelden, met de W D eens dat
de zorgverzekeraars hun steen moeten bijdrage in de kosten en dat de rol van
wooncorporaties herijkt wordt naar huisvesten van betaalbare sociale woningbouw,
levensloopbestendige woningen, afbouw van hun rol als project ontwikkelaar. Wel willen wij
de rol die de corporaties tot nu en in de nabije toekomst nog zullen spelen positief waarderen.
Zonder deze hadden we een andere stad.
De strategische visie 2020 lijkt leidend te zijn voor alle plannen makerij. Het zal u niet
verrassen dat wij U met klem vragen de strategische visie 2020, na het zomerreces te
agenderen en te herzien daar waar nu wenselijk en nu noodzakelijk is en niet zoals u aangaf in
2014. Een nieuwe raad hiermee opzadelen lijkt ons zeer ongepast. Strategisch vanuit de
koker van het college begrijpelijk daar de ego strelende projecten doorgang krijgen. Dat is
niet goed. We mogen onze nakomende raad niet opzadelen met voorspelbare tekorten die
blijvend afgewenteld worden op de inwoners en de sociale structuren en cohesie. Wij zijn
ervan overtuigd dat dit college meer uitgeeft aan de stedelijke ontwikkeling dan aan het
sociaal domein. Daar wordt onverantwoord op gekort. Draai het om en investeer in de
mensen. Toch iets over het stadhuis: in de koelkast en de procedures afwachten. Stel u voor
hoe de wereld er binnen 10 jaar uitziet en stem dat met de inwoners af.
De basis solide en duurzaam houden is een nobel streven en geeft nu voldoende ruimte om
tegenvallers op te vangen. De ruimte van nu is het gevolg van bezuinigingen in de
voorliggende jaren, en wat blijkt het heeft geen effect gehad. Er zou geïnvesteerd moet
worden in werk !!
Recentelijk is gebleken dat de weerstandsratio gedaald is naar 1,19 ipv de gewenste 1,25.
Welke plannen heeft het college om dit weer op 1,25 te brengen en op welke wijze
communiceert het college dit met de raad. Houdt het college al rekening met de nieuwe cijfers
en de september circulaire?
Er komt nogal wat op ons af geredigeerd door Rutte 2, u weet een kabinet van W D en PvdA.
De taakstelling van de 3 decentralisaties, tot 25% oplopend tot 8 miljoen zijn zeer
verontrustend. Is Den Helder er klaar voor, is de organisatie er klaar voor, en welke
taakstelling legt het college de raad voor, hoe reëel zijn deze en welke kans van slagen hebben
deze en wat zijn de risico's?

Het college staat volmondig achter deze taakstellingen, dat blijkt telkens weer. Ons is niet
bekend dat er alternatieve oplossingen vanuit het college komen, behalve termen als
wederkerigheid, iedereen kan iets en iedereen heeft familie, of buren.
De fractie van de Vrije Socialisten draagt het college op om bij kap van bomen het bomen
beheer plan te volgen, en niet als een wilde gezonde bomen te kappen. Wij vinden dat er een
intensief en gelijkwaardig overleg moet komen met alle aanwezige natuurorganisaties om tot
gewogen besluiten en uitvoering te komen. Het overleg zou kunnen gaan over het kano pad
om die met meerdere bosschages te verrijken, zodat de wind gebroken wordt en er meer
gebruik gemaakt kan worden door fietsers, zowel recreatief als voor woon-werkverkeer.
Een bijkomend voordeel is dat vogels en insecten een uitgebreider gebied krijgen.
Duurzame verlichting, dmv een revolverend fonds. Het ledlicht in Den Helder schijnt
prachtig, doch wat een vertraging zal het opleveren als de administratie kosten afgetrokken
worden van het rendement. Deze kosten zijn ons inziens te rubriceren onder iet en
bedrijfsvoering. Mogelijk zou dit gekoppeld kunnen worden aan de projectleider mid-office
ad 100.000 euro per jaar. Deze neemt de digitalisering ter hand voor de bijzondere bijstand.
Kan het college eens aangeven wat de exacte verbeteringen zullen zijn en wat nu de efficiency
is? Hoe verhoudt deze functie zich tot de afspraak dat er een persoonlijk contact tussen vrager
en gemeente zou moeten zijn. Leidt dit niet tot verdere bureaucratie? leidt bureaucratie niet of
wel tot meer afstand tussen burgers en gemeente? Is een burger een dossier nummer
geworden?
U geeft aan dat door de economische achteruitgang en de gevolgen vanuit het regeerakkoord
de kosten voor bewind voering oplopen tot € 750.000. Wiens schuld is dat?
De kredietbank vraagt na afloop van een schuldbemiddelingstraject of een
schuldsaneringstraject een eigen bijdrage van of 21 of 61 euro per maand. Komt deze eigen
bijdrage in aanmerking voor de bijzondere bijstand? Starten we een gemeentelijke
Kredietbank? Korte lijnen weten wie we voor ons hebben, weten in welke situatie inwoners
zich bevinden, dat maakt het overzichtelijk en effectief. U neemt de verantwoordelijkheid en
door dit te doen maakt u effectief een eind aan de wildgroei van allerlei financiële
hulpverleners en houdt u de regie in eigen hand. Straks zegt u nog dat die mens zelf
verantwoordelijk is met wie hij in zee gaat!! En bij fouten of verzuim van de huidige fin.
hulpverleners is de mens de pineut.
Als het levensonderhoud stijgt is het innen van een eigen bijdrage vragen om moeilijkheden, u
vraagt daarom en zult die dan ook krijgen.
U weet dat ook ouderen in de schulden komen, doordat specifieke zorgkosten niet zijn
meegenomen, persoonlijke verzorging en dagbesteding niet zijn meegenomen, dat financiële
tegemoetkomingen voor zorg vervallen. Dat dit geldt voor ouderen maar ook de gehele
chronische zorg vragende bevolkingsgroep. U weet dat een deel van de AWBZ-zorg niet meer
beschikbaar is en toch steunt u dit beleid door dik en dun. U weet dat ongeveer 200.000
ouderen intramurale zorg ontvangen. Dat de aangescherpte regels maken dat er straks
ongeveer 85.000 ouderen thuis moeten blijven wonen. Dat er nog geen bekendheid is hoe
alternatieve intensieve thuiszorg aangeboden wordt. De thuiszorg waar al jaren op bezuinigd
wordt, doordat de inkoop van thuiszorg aan de markt is overgelaten, uiteraard tegen lagere
tarieven. Dan verwordt thuiszorg tot schoonmaakzorg en tot stopwatch zorg. herindicaties
worden, ook in Den helder, verlaagd tot soms wel 50%. Er wordt een onverantwoorde druk
gelegd op voorliggende voorzieningen als zijnde kinderen, ouders, vrijwilligers of buren.
Wij dragen u op met echte alternatieven te komen ipv het memoreren dat mantelzorgers ook
vrijwilligerswerk kunnen verrichten. Dat is dus zorgen voor de zieke buurman!!

Tenslotte worden thuiszorg medewerkers voorgehouden te werken tegen een lager loon of
ontslag te nemen. Dat is de marktwerking. Wij dagen het college uit om aan te tonen dat niet
professionals, professionals kunnen vervangen. As zaterdag naar Amsterdam, handen af van
de thuiszorg.
Wij spreken onze zorgen uit naar de ontwikkeling van regionale instituten. Uit handen geven,
op afstand zetten van lokale belangen en ontwikkelingen is een riskante onderneming.
Wij vinden dat lokale belangen een lokale invulling en uitvoering krijgen.
Mooi om te lezen van een Assorgia plan, wat nu plots op steun kan rekenen.
Najaren van tegengeluid nu een koerswijziging. Hoe kan dat inzicht gekomen zijn?
Het failliet van de V W , het overnemen door citymarketing en de rol van De Kampanje is
een opvallende. Het vraagt grote oplettendheid en terughoudendheid, maar bovenal ontstaat er
een ongezonde vervlechting bestiert door ons kent ons.
Stichting De Meerwerf. Onze tractie wijst iedere vorm van verrijking, wettelijk mogelijk of
niet van de hand. De motie in alle facetten uitvoeren, voordat het openbaar onderwijs de nek
omgedraaid wordt.
De brief van de gezamenlijke hoteliers en horecaondernemers inzake hotelplan Fort Kijkduin
en een verzelfstandigde horeca afdeling van de Kampanje steunen we volledig, hier is in onze
ogen sprake van oncontroleerbare handel. De rol van Zeestad zal gelicht moeten worden.
Openheid, betrouwbaarheid en transparantie zijn hier in geding.
Iedere euro die een charitatief of liefdadigheidsinstelling uitgeeft is een vraag aan de
overheid. Het landelijk beleid maakt dat er een groter beroep gedaan wordt op deze instituten.
Het betreffen veelal personen die door fouten van administratieve aard en/of vertraging en/of
bureaucratisering tussen wal en schip vallen. Te vaak komen er meldingen binnen dat er geen
recht bestaat op een aanvraag, maar waarvan later blijkt dat er wel degelijk een recht bestaat.
Te vaak komen mensen dan terecht in een neerwaartse spiraal, waarbij veel manuren verloren
gaan.
Als de lokale politiek de raadslieden vervolgens wegbezuinigd, ziet men de machteloze
teloorgang, wat een toenemende druk geeft op andere sociale voorzieningen.
Als men dan een beroep zou moeten doen op de containerwoningen merkt men dat die er nog
steeds niet zijn. Wel merkt men dat er een gevangenis leegstaat die in een behoefte zou
kunnen voldoen en voorzien.

Vrije Socialisten
Dirk pastoor
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Algemene Beschouwingen 2013.
We zitten nog steeds in economisch zwaar weer.
Werkloosheid neemt helaas nog steeds toe en de vooruitzichten op herstel geven vertraging aan.
Het Rijk zal meer taken in het Sociaal Domein naar de Gemeentes overdragen.
Andere tegenvallende inkomsten van het Rijk zullen hun uitwerking niet missen.
In dat klimaat moet onze Gemeente een Kadernota opstellen die moet leiden tot een meerjarige
sluitende begroting. Het is een beleidsarme Kadernota geworden.
Dat wil niet zeggen dat er voor onze Gemeente geen uitdagingen meer zijn en dat er niets gebeurd.
Het tegendeel is waar!
Gelukkig hebben het College en de Raad in de afgelopen jaren tijdig ingezien dat er wat moest
veranderen om de noodzakelijke investeringen mogelijk te blijven maken, en dat het
huishoudboekje op orde zou blijven.
In de afgelopen jaren zijn met partners sluitende afspraken gemaakt die nu tot uitvoering worden
gebracht.
Investeren in de toekomst, in havens en in het revitaliseren van de binnenstad, in het ontwikkelen
van gewenste opleidingen met behoud en liefst uitbreiding van werkgelegenheid, en het op peil
houden van voorzieningen, om maar een paar te noemen.
De Gemeente en haar partners houden zich aan de gemaakte afspraken.
De Raad heeft in de afgelopen jaren, op voorspraak van het College, ermee ingestemd via een
pakket van maatregelen het uitgavepatroon van de Gemeente op vele beleidsterreinen soms
drastisch te beperken. De uitwerking ervan is niet eenvoudig en vraagt om zorgvuldigheid.
De genoemde maatregelen hebben tot gevolg dat onze Gemeente, ondanks tegenvallers in 2012,
nog steeds een stabiele financiële situatie kent. Menig andere Gemeente zou daar jaloers op zijn.
Maar onzekerheden voor de toekomst, decentralisatie van overheidstaken en de niet direct onder
de invloedsfeer van de Gemeente uitbestede taken maken de rol en verantwoordelijkheid van de
Raad er niet eenvoudiger op.
Toch zullen we alert moeten zijn en blijven en geen beslissingen voor ons uitschuiven en dus nog
meer gaan lenen van onze kinderen.

In de afgelopen raadsbrede commissie over de Kadernota is maar weer eens gebleken hoe
verschillend er wordt gedacht over de financiële positie van onze Gemeente en de daarvan afgeleide
bestedingsruimte.
Wij als W D kunnen op hoofdlijnen instemmen met het door het College gevraagd besluit met
betrekking tot de Kadernota 2014-2017, wel hebben we schriftelijke vragen gesteld en wachten op
uitwerking van sommige punten welke bij de begrotingsbespreking weer aan de orde zullen komen.
Echter de gevolgen van beslispunt 3c, "afzien van het opnemen van een stelpost om nieuwe
bezuinigingen van het Rijk en de effecten van de drie decentralisaties op te vangen", kan onze
instemming niet krijgen. De weerstand ratio anno 2012 is gedaald naar 1.19! Op zich te
rechtvaardigen vanwege onverwachte tegenvallers in 2012.
Maar het niet reserveren voor verwachte bezuinigingen en risico's die samenhangen met de drie
decentralisaties, is tegengesteld aan hetgeen we nu juist de afgelopen jaren met positief gevolg
hebben gedaan.
De zinsnede op pagina 28, dat in 2015, na invoering van de decentralisaties, de weerstandsratio
verder zou kunnen gaan dalen naar 0,96 is verre van hetgeen we hebben afgesproken en wat de W D
betreft, onacceptabel en vraagt wat ons betreft om maatregelen .
In onze Gemeente hebben we in voorgaande jaren vele onderzoeken gehad en er lopen nog een
paar.
Toch stellen wij voor, met de jaarrekening 2012 als uitgangspunt, de financiële situatie in 2013 en de
komende jaren, zo goed als mogelijk in kaart te brengen. Daarbij rekening houdend met de
bezuinigingen van het Rijk en het doorschuiven van taken.
Onze eigen accountant heeft daartoe mogelijkheden zodat een dergelijk onderzoek snel kan worden
gedaan.
Het College kan gebruik maken van het cijfermateriaal om te komen tot een sluitende
meerjarenbegroting en de Raad kan verantwoorde en weloverwogen besluiten nemen die naar de
toekomst duurzaam zijn. Voor de nieuwe Raad ook niet onbelangrijk !
De W D zal daartoe een motie indienen.
Samenvattend:
Het is duidelijk dat er meer bezuinigd moet gaan worden om een meerjarig sluitende begroting te
krijgen, gelukkig hebben we dat daartoe in de afgelopen jaren al een aantal maatregelen genomen.
Wij als W D zijn tegen verdergaande lastenverhoging en het vooruitschuiven van beslissingen.
Gemaakte afspraken respecteren en tijdig degelijke en duurzame maatregelen nemen voorkomt
problemen in de toekomst.
Dat alles is in het belang van Den Helder!

