
 
 
 
 

Verslag van de inspraakbijeenkomst conceptnota  
Antillianenbeleid 2010-2013 

d.d. 7 april 2010 
 
 
Doel van deze bijeenkomst:  
Voor vanavond zijn alle betrokken partners/partijen uitgenodigd om hun reactie te geven op 
de conceptnota Antillianenbeleid 2010-2013. 
De nota heeft tot doel ons eigen gemeentelijk beleid gericht op de in Den Helder wonende 
Antillianen voor de komende 4 jaar vast te leggen.  
Wat is er tot nu toe bereikt? Waar staan we nu? Wat zijn de nieuwe doelen voor de 
komende periode. 
De nota vormt tevens de basis voor de samenwerking met het Rijk en de overige (21) 
Antillianengemeenten. 
 
 
Aanwezig: Ca. 25 personen afkomstig van maatschappelijke instellingen en raad. 
 
 
Opening 
Burgemeester Koen Schuiling opent de vergadering om 19.30 uur en heet eenieder van 
harte welkom. Hij spreekt de hoop uit dat dit specifieke beleid voor een specifieke 
doelgroep over 4 jaar succesvol zal kunnen worden afgerond zodat deze nota dan niet 
meer nodig is. 
 
 
Toelichting op de nota door mevrouw A. de Ruiter, beleidsmedewerker bij de 
afdeling Onderwijs, Welzijn en Sport van de Gemeente Den Helder. 
Zij geeft hierbij aan dat Antillianenbeleid per definitie een tijdelijk beleid is. Een aanvullend 
beleid waar het reguliere beleid onvoldoende is. Het zou zo moeten zijn, en daar worden 
ook de inspanningen van het Rijk en de Gemeente Den Helder op gericht, dat dergelijk 
beleid op een zeker moment niet meer nodig is. 
 
 
Het belang van opvoed- en opgroeiondersteuning in het Antillianenbeleid 
door mevrouw H. Visser, beleidsmedewerker bij de afdeling Onderwijs, 
Welzijn en Sport van de Gemeente Den Helder. 
De speerpunten 2010-2013 zijn: ondersteuning bij opvoeden en opgroeien en het vinden en 
binden van probleemgroepen (straathoekwerk). 
 
 
De rol van het veiligheidshuis binnen het Antillianenbeleid door de heer  
A. Dijkman, ketenbeheerder van het Veiligheidshuis (VH) Den Helder. 
Het Veiligheidshuis is – mede op initiatief van de gemeente – in 2007 gestart met een 
samenwerkingsverband van een groot aantal partijen zoals politie, justitie, openbaar 
ministerie, Halt, (jeugd)reclasssering, verslavingszorg, leerplicht, jeugdzorg etc. 
Het doel van het Veiligheidshuis is primair: 
“het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van overlast- en criminaliteitsbestrijding, m.n. 
(maar niet alleen) gericht op Antillianenproblematiek en het geven van een vroegtijdige, 
snelle, consequente, gerichte, samenhangende en gelijktijdige reactie op zorgsignalen en/of 
strafbaar- en risicogedrag. 
 
 
 
Vragen en reacties m.b.t. de concept nota Antillianenbeleid 2010-2013 
 
N. Bais (Vz Buurtcollectief):  
Hij vindt het VH een fantastisch initiatief maar vraagt zich af of de veelplegers die nu uit Den 
Helder verdwijnen naar andere steden uitwijken. 
 
Antwoord: Er is in 45 gemeenten in NL een VH aanwezig, als betrokkenen daar heen gaan 
worden ze in elk geval als regel ook gesignaleerd. 
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Vertegenwoordiger Belangen Vereniging Julianadorp: 
De nieuwe nota “klinkt als een klokje”. Vindt de doelgroep dat ook? Hij vraagt zich af waarom 
er geen vertegenwoordiging van de doelgroep aanwezig is. 
 
Antwoord: Geen idee. Ze hebben allemaal een uitnodiging ontvangen. Misschien is de 
bereikbaarheid van deze doelgroep een probleem.  
 
C. de Haseth (vrijwilliger VH) geeft aan dat het waarschijnlijk een soort van schaamtegevoel 
is dat er geen Antilliaanse vertegenwoordiging aanwezig is. Ook de lokatie waar dit overleg 
plaats vindt zou een probleem kunnen zijn. Ook zijn ze het vertrouwen een beetje kwijt 
aangezien in het verleden e.e.a. is beloofd en er maar weinig van is nagekomen. Misschien is 
het een idee om een afzonderlijk gesprek met hun aan te gaan. 
 
 
G. Duijvelshoff (CDA): 
Is de doelgroep betrokken geweest bij het maken van deze nota? 
 
Antwoord: v.w.b. de knelpuntenanalyse wel. Daar is m.n. het Antillianenberaad bij betrokken 
geweest. 
 
 
Algemene vraag van G. Boers (gespreksleider/beleidsmedewerker afd. OWS):  
Wat spreekt niet aan m.b.t. de nota? 
 
F. Klut (D66):  
Hij moet veel breder worden getrokken.  
Hij heeft al veel nota’s voorbij zien komen vanaf 1990 met weinig resultaat tot nu toe. 
De Antillianen willen niet worden gezien als “buitengewone” Nederlander. 
Het moet rechtvaardiger. 
 
Zijn we nu alleen maar met symptoombestrijding bezig?  
Nee, er wordt geleidelijk ook resultaat geboekt. 
 
 
A. Post (CU): 
V.w.b. speerpunt 1, klopt het dat het onderwijs v.w.b. het Voorschools- en 
Jeugdzorgadviesteam (VAT/JAT) zelf geld moet bijleggen? 
 
Antwoord: Ja, want Bureau Jeugdzorg wordt niet meer gefinancieerd voor deze taken en 
mag deze taken niet meer uitvoeren van de Provincie. 
 
Door wijzigingen in de financieringen vanuit de Provincie is dit “probleem” ontstaan. 
Het onderwijs en de Gemeente Den Helder (en de regiogemeenten) proberen om dit samen 
overeind te houden. Men gaat uitzoeken hoe men de financiering vanaf 2011 rond kan 
krijgen. 
 
 
N. Bais: 
Is er v.w.b. onderwijs ook afstemming met de NL Antillen? 
 
Antwoord: nee, er vindt geen regulier overleg plaats. Wel wordt er binnen de 22 AG en het 
ministerie e.e.a besproken en afgestemd. 
 
 
Vragen en reacties m.b.t. de concept nota Antillianenbeleid 2010-2013 
 
E. Kuyters (Zeestad): 
De toekomstige gebruikers van het in aanbouw zijnde MFC aan de Texelstroomlaan maken 
zich zorgen over de te verwachtte overlast van de hangjongeren die zich rond en straks ook 
in het gebouw zullen gaan ophouden. Hoe gaat men b.v. handhaven op dealen? 
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Antwoord door afd. hoofd politie DH/Texel, dhr G. Dekker: 
Er dient een goede afstemming plaats te vinden m.b.t. deze hangjongeren en er dienen 
goede afspraken te worden gemaakt met betrokken partijen. Hij merkt hierbij wel op dat 
men b.v. het dealen nooit helemaal kan uitbannen d.m.v. handhaving. 
 
De buurtbewoners is in februari 2010 middels een brief verzocht om overlast van 
hangjongeren te melden. Tot nu toe (april 2010) is er 1 melding binnengekomen. 
 
Reactie van E. Kuyters:  
Er dienen evt. afspraken te worden gemaakt met de coördinator/beheerder van het MFC en 
met b.v. de wijkagent. Hoe te handelen bij evt. problemen/escalatie? Deze zullen niet alleen 
worden veroorzaakt door de Antillianen, maar gezien de lokatie van het MFC verwacht men 
wel meer overlast van die groep.  
 
Antwoord G. Dekker: 
De binnenkort aan te stellen straathoekwerker Antillianen kan hier een rol in spelen.   
Vanuit de verschillende partijen goede afspraken maken. De juiste persoon op de juiste plek!! 
 
Aanvullende opmerking van N. Bais: 
De Antilliaanse groep krijgt geen “eigen” ruimte in het MFC en zij dienen zich net zo goed als 
alle andere gebruikers aan de regels te houden. 
 
 
Algemene vraag van G. Boers :  
Wat vindt men van een evt. bezuining op dit beleid? 
 
Enkele reacties: 

- Als er echt keuzes gemaakt moeten worden dan zal ook in dit beleid drastisch 
moeten worden “gesneden”; 

- Op onderwijs en het signaleren van problemen zo min mogelijk bezuinigen; 
- De bezuinigingen hebben landelijk al grotendeels plaatsgevonden. Gezien de aard 

en omvang van de problematiek is door de Taskforce Antillianen aan de regering 
voorgesteld om 9 miljoen per jaar uit te trekken voor het Antillianenbeleid gedurende 
een beleidsperiode van 8 jaar. Dit is door het kabinet teruggebracht tot 4,5 miljoen 
gedurende 4 jaar. 

 
 
Algemene vraag van G. Boers :  
Wat mist men in deze nota? 
 
A. Dijkman (VH):  
Mist de Antilliaanse zelforganisaties hierin. Op blz 31/32 van de nota wordt wel iets hierover 
vermeld maar niet voldoende. 
 
Reactie hierop van B. Kwaaitaal (Parlan): 
Hoe gaan we dit verder met elkaar afstemmen? De zelforganisaties zijn namelijk erg belangrijk 
voor het welslagen van de acties en interventies naar de doelgroepen.  
Parlan werkt al veel samen met de Antilliaanse kerkgenootschappen. 
 
Men wil in z’n algemeenheid dat de Antilliaanse gemeenschap meer betrokken wordt bij het 
totstandkoming van het uit deze nota voortvloeiende beleid. 
 
J. Bijma (De Wering): 
Mist de jongerenwerker en hij maakt zich zorgen over de drugspreventie Dit zou beter kunnen 
worden verwoord in het uit deze nota. 
 
L.R. Smit (portefeuillehouder Jeugdbeleid): 
Merkt op dat er meer outreachend gewerkt moet worden v.w.b. het drugsprobleem.  
 
Reactie hierop van P. v d Laar (Brijder): 
De zorg- en preventiekant werken reeds outreachend.  
 
P. Koopman (Stadspartij):  
Het werken aan de toekomst van de jeugd vindt hij onderbelicht in deze nota. 
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E. Kuyters: 
Wat doet PBZ (voorheen WIZ) m.b.t. werkloosheid? Vindt ze weinig over terug in deze nota. 
Er zijn 4x meer werklozen onder de Antillianen dan onder de autochtone bevolkingsgroep. Dit 
verdient dus wel de aandacht. 
 
Antwoord: alle werklozen worden op traject naar reïntegratie gezet. Dit traject wordt door 
alle werklozen doorlopen. Is dus voor iedereen hetzelfde. Geen apart traject voor Antillianen, 
zoals dat ook niet bij huurachterstanden e.d. gebeurt. 
 
Ericka Kuyters mist bij dit punt de positie van de Woningstichting en wat die doet m.b.t. dit 
beleid. Bij 15% van de Antilliaanse huishoudens vindt een huisuitzetting plaats. 
 
Antwoord: hier zijn met de woningstichting afspraken over gemaakt, deze kunnen evt. in 
deze nota worden opgenomen. 
 
A. Post (CU): 
Vindt dat er nogal wat afkortingen in deze nota voorkomen. Is het niet mogelijk om 1 blad met 
alle afkortingen en de betekenis daarvan als bijlage op te nemen? 
 
Dit wordt toegezegd. 
 
 
Sluiting 
Niets meer aan de orde zijn wordt de vergadering om 21.45 uur gesloten en kan er onder het 
genot van een drankje nog even worden nagepraat. 
 
 
 
Den Helder, 9 april 2010. 
 
 
OWS, Christel Geerts 
 
 
 
 
 
 
 


