.,..
Raadsbesluit
gemeente{;

DEN HELDER
Raadsvergadering d.d.

: 8 juli 2019

Besluit nummer

: RB19.0057

Onderwerp

: Kadernota 2020-2023

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel nummer RV019.0050 van het college van burgemeester en wethouders van
Den Helder van 14 mei 2019;
kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op
19 juni 2019;
besluit:
1.
de Kadernota 2020-2023 (ID19.02707) vast te stellen;
2.
de Kadernota "Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020" (ID19.02706) vast te stellen,
met dien verstande dat:
*)
A.
I.
de voorgestelde bezuinigingen met betrekking tot
a. Sociaal juridische dienstverlening,
b. preventie schuldhulpverlening,
c. professionaal zorgaanbod in buurthuizen
voor de jaren 2020 en 2021 te schrappen;
ll. in de dekking te voorzien door een groter beslag te leggen op de reserve Sociaal Domein voor de
jaren 2020 en 2021;
**)
8.
I.
de voorgenomen bezuiniging op samenloop verslaafdenldaklozenzorg, ad€ 100.000,- met ingang
van 2021, wordt geschrapt;
ll.
voor 2021 in de dekking wordt voorzien uit de reserve Sociaal Domein en in de jaren 2022 en 2023
uit de ruimtevragers Sociaal Domein(€ 236.000,-);
***) C.
I.
geen financiële taakstellingen voor 2020 en 2021 aan de bibliotheek en Triade worden opgelegd;
ll. wordt doorgegaan met gesprekken tussen het college en de organisaties over de
(on)mogelijkheden voor het verhogen van eigen inkomsten (e.g. 'heffen van billijke tarievenJ;
Ill. in de dekking te voorzien door in de jaren 2020 en 2021 een groter beslag te leggen op de
Algemene Reserve;
****) D.
I.
een budget van€ 20.000,- uit de Algemene middelen eenmalig ter beschikking wordt gesteld voor
het Ravelijncenter om digitale promotie te maken voor heel Den Helder.
3. de begroting conform de Kadernota in te richten in vier programma's:
a. Bestuurlijke vernieuwing;
b. Zorgzame gemeente;
c. Vitale gemeente;
d. Leefbare gemeente.
Aldus besloten in de raadsvergadering
van 8 juli 2019.

A.
**) B.
***) C.
****) D.
*)

zie A6.5 van de fractie van PvdA en Seniorenpartij;
zie A6.8 van de fractie van ChristenUnie en CDA;
zie A6.24 van de fractie van PvdA, Stadspartij en Seniorenpartij;
zie A6.20 van de fractie van Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur en PVV Den Helder.
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Amendement
Terugdringen bezuinigingen sociaal domein voor 2020
De Gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 tot het
vaststellen van de Kadernota 2020-2023 (RV019.0050);
besluit

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 'Financiële
uitgangspunten voor de begroting 2020':
, met dien verstande dat:
1.

2.

De voorgestelde bezuinigingen met betrekking tot
a. Sociaal juridische dienstverlening,
b. preventie schuldhulpverlening,
c. professioneel zorgaanbod in buurthuizen,
Voor de jaren 2020 en 2021 te schrappen.
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jaren 2020 en 2021.

De fracties van

P. Blank

Toelichting.
•
De nu gepresenteerde voorstellen nemen een te groot voorschot op de toekomst.
•
Voorgestelde zoekrichtingen m.b.t. sociaaljuridische dienstverlening, preventie
schuldhulpverlening en professioneel zorgaanbod in buurthuizen zijn in deze kadernota te vroeg
opgenomen.
•
In de onderbouwingen ervan wordt ook al gesproken over twijfels van haalbaarheid.
•
Deze voorstellen -inclusief het voorstel m.b.t. de voedselbank en actief talent- passen niet in de
mogelijke zoekrichtingen naar meer doelmatigheid. Betrokken organisaties staan dicht op de
getroffen bewoners zelf. Hun werk en netwerken dienen eerder versterkt te worden;
•
Voor knelpunten met betrekking tot de herinrichting van het sociaal domein zijn juist reserves
beschikbaar. Laten we die dan daar ook voor gebruiken.
•
In een zorgzame gemeente dienen bezuinigingen pas te worden ingeboekt als in de praktijk de
doelstellingen zijn gerealiseerd. En niet andersom. Als je succesvol wilt reorganiseren moet je
eerst investeren!
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ChristenUnie
Amendement.
De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder,
nummer RV019.0050, agendapunt 6;

besluit:
beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 'Financiële
uitgangspunten voor de begroting 2020':
, met dien verstande dat:
1. de voorgenomen bezuiniging op samenloop verslaafden/daklozenzorg, ad € 100.000,met ingang van 2021, wordt geschrapt;
2. voor 2021 in de dekking wordt voorzien uit de reserve sociaal domein en in de jaren 2022
en 2023 uit de ruimtevragers sociaal domein (€ 236.000,-).

Namens de fracties van,

Toelichting:
De post Samenloop verslaafden/daklozenzorg blijk voor 100% een korting te zijn op React,
het voormalige Actiefîalent. Aangezien er in de praktijk geen sprake is van dubbelingen zal
de korting direct bij de doelgroep van React terecht komen. Deze groep zeer kwetsbare
mensen kunnen nergens anders terecht en zullen daardoor weer op de straat belanden.
Dit is voor de ChristenUnie en het CDA onbespreekbaar.
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Amendement
Terugdringen bezuinigingen op cultuur voor 2020 en 2021
De Gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 tot het
vaststellen van de Kadernota 2020-2023 (RV019.00SO);
besluit

beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 'Financiële
uitgangspunten voor de begroting 2020':
, met dien verstande dat:
1.

geen financiële taakstellingen voor 2020 en 2021 aan de bibliotheek en Triade worden opgelegd;

2.

wordt doorgegaan met gesprekken tussen het college en de organisaties over de
(on)mogelijkheden voor het verhogen van eigen inkomsten ( e.g. 'heffen van billijke tarieven');

3.

In de dekking te voorzien door in de jaren 2020 en 2021 een groter beslag te leggen op de
Algemene Reserve.
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Toelichting
•

Cultuur is de ziel van een stad.

•

Cultuur biedt mensen ontspanning en betekenis.

•

Cultuur biedt ruimte aan de ontwikkeling van jongeren en volwassen geeft en broedplaatsen voor
de sociale cohesie van de stad.

•

Een bloeiende cultuursector geeft Den Helder eigenheid en identiteit.

•

Een cultureel bruisend Den Helder kan en zal een zeer aantrekkelijke affiche zijn voor nieuwe
inwoners van onze stad.

•

Gezien de aangehaalde betekenis van een bloeiende cultuursector bevreemdt het juist dat in deze
kadernota een financiële taakstelling wordt opgelegd aan de bibliotheek en Triade, Helderse
cultuurinstellingen bij uitstek.
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Den Helder

Amendement Subsidie voor de middenstand

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019;

gelezen het raasvoorstel RV019.0050 over de Kadernota 2020-2023, agendapunt 6;

besluit:
beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen en te verwerken in de 'Financiële
uitgangspunten voor de begroting 2020':
, met dien verstande dat:
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beschikking wordt.káest0~civoor het Ravelijncenter om digitale promotie te maken voor heel
Den Helder.
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Beter voor Den Helder

Toelichting:

Behoorlijk Bestuur

PVV Den Helder
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In de kadernota staat over stadsontwikkeling het volgende: "Door is de afgelopen jaren flink aan
gewerkt: met onder andere nieuwe gevels, vernieuwing van straten en het opknappen van het
winkelgebied. Hier gaan we de komende jaren mee door. In het centrum en in verbinding met
Willemsoord. We pakken door op locaties waar kwalitatief en in samenhang met de omgeving op korte
termijn gebouwd kan worden. We grijpen kansen om Oen Helder vitaler te maken".
Tot onze verbazing zien we hier geen notitie over het Ravelijncenter of Julianadorp. Tot onze schrik
zien we ook nergens een opmerking over digitaal staan. Den Helder kan/moet ook ontsluiten via de
digitale kanalen. Dat dit niet gebeurt, is jammer want het koopstromenonderzoek laat een desastreus
beeld zien met betrekking tot de binnenstad. Den Helder moet in onze optiek dan ook een digitale
ambitie hebben.

Het Ravelijncenter is een trekker in de regio om naar Den Helder te komen. Daar profiteert
ook het Stadscentrum van omdat na afloop van bezoek aan het Ravelijncenter ook het
stadscentrum wordt aangedaan. "Omdat we er nu toch zijn".
De Overheid zet in op digitale infrastructuur. Dit kabinet heeft de ambitie de digitale koploper
van Europa te worden. Daarom spannen we ons in om investeringen in hoogwaardige
innovatieve ICT-projecten in Nederland te laten plaatsvinden. Zo'n investering betekent een
boost voor de werkgelegenheid in de Regio. Wij willen als Den Helder daar graag bij
aansluiten.
Door het participeren in het online multi-sided platform Ravelijncenter kan Den Helder ook
via de digitale kanalen beter ontsloten en ook makkelijker gevonden wordt. En de andere
winkelgebieden kunnen natuurlijk aansluiten. Deze pilot is van start gegaan onder een select
groepje ondernemers. Na akkoord van de diverse Go momenten kunnen meerdere
ondernemers (maar ook inwoners) aansluiten op het digitale platform. Het digitale platform
staat in het teken van:
•
•
•

Operational Excellence
Customer Intimacy
Data Integration

Vanuit de kadernotitie 2020 de gemeente een financiële bijdrage zou moeten leveren om ook
een ambitie te verwezenlijken op het digitale winkelplatform van het Ravelijncenter. (Deze
kadernota houdt namelijk geen rekening dat veel aankopen online worden gedaan en vooral
van buiten Den Helder). Het Multi-sided Platform moet zorg dragen dat dit zal worden
omgebogen.

