
 
 
 
 
Den Helder, 21 juli 2014. 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Den Helder. 
 
De heer K.F. Schuiling, burgemeester. 
 
Geachte voorzitter, 
 
hierbij willen wij u verzoeken om op zeer korte termijn de gemeenteraad van Den Helder 
bijeen te roepen voor een vergadering. 
 
De reden voor deze vergadering ligt in het besluit van het college van Burgemeester en 
Wethouders om de samenwerking op het gebied van sociaal beleid met de regiogemeentes 
Hollands Kroon en Schagen per direct te beëindigen. 
 
Al sinds 2012 wordt samen met genoemde gemeentes samengewerkt om voorbereid te zijn 
op de grote veranderingen die aanstaande zijn betreffende de jeugdwet en de 
participatiewet alsmede de uitbreiding van de Wmo. Hieraan zullen grote inhoudelijke als 
financiële risico’s kleven. Dit zorgvuldige gevoerde proces heeft geleid tot een gezamenlijke 
visie en een gezamenlijk uitvoeringsdocument, waarin onder andere is afgesproken een 
gezamenlijk administratie kantoor op te richten. Een eerlijke procedure om te bepalen in 
welke gemeente het Regionaal Administratie- en Kenniscentrum (RAKC) zou worden 
gevestigd, is helaas niet door Den Helder, maar door Schagen gewonnen. Jammer, maar 
geen reden om er dan als gemeente Den Helder mee te stoppen. Zo is ook besloten in de 
gemeenteraad van Den Helder. 
 
Het merendeel van de in de raad genomen besluiten t.a.v. de decentralisaties in het sociaal 
domein zijn genomen voor de verkiezingen van maart 2014. Echter is op 19 mei jl. in de 
huidige raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag voor 
desintegratiekosten met betrekking tot vestiging van het RAKC in Schagen. Een motie om 
dit tegen te gaan en later terug te draaien is herhaaldelijk bediscussieert, zelfs in 
aanwezigheid van het voltallige afgetreden en te installeren college, maar nooit in stemming 
gebracht. Hierdoor bestaat voor het nieuwe college geen enkele reden om aan te nemen dat 
het standpunt van de raad hierin is gewijzigd. 
 
Naar nu blijkt zijn er grote verschillen van inzicht tussen de gemeentes Hollands Kroon, 
Schagen en Den Helder in de wijze hoe e.e.a. vorm te geven. Van deze verschillen van 
inzicht is of was de gemeenteraad niet op de hoogte of geinformeerd. 
 
  



 
Gelet op bovenstaande is het naar onze mening van groot belang dat  gemeenteraad en 
college van Burgemeester en Wethouders met elkaar op korte termijn in gesprek gaan om 
het door het college genomen besluit, om de samenwerking met Hollands Kroon en 
Schagen per direct te beëindigen,  te bespreken. De consequenties van het genomen 
besluit zijn groot en zullen daarom goed overwogen moeten worden en vraagt naar onze 
mening een uitspraak van de gemeenteraad. Naar aanleiding van de uitkomst van deze 
vergadering zou het mogelijk kunnen zijn dat de fractie van  D’66 een interpellatie in 
overweging zou kunnen nemen. 
 
In afwachting van uw antwoord, met vriendelijke groeten namens de fractie van de PvdA 
 
Peter de Vrij    
 
Deze aanvraag voor een extra gemeenteraadsvergadering wordt ondersteund door de 
navolgende gemeenteraadsleden 
 
Frans Klut  D’66 
Hans Baanstra D’66 
Petra Lansdorp  D’66 
Sacha Houtveen CDA 
Jan Klopstra  VVD 
Trees van de Paard PvdA 
 

 

 


