
Den Helder, 4 juli 2022

Geacht college,

Naar aanleiding van de RIB en krantenartikelen van 28 juni jl, welke ging over de verhuizing
en exploitatievergunning-verlenging aan coffeeshop Tsjakka, wenst de fractie van Behoorlijk
Bestuur voor Den Helder & Julianadorp gebruik te maken van het vragenkwartier.

Wij hebben voor het college de volgende vragen:

• Uit de rapportage van het leefbaarheidsonderzoek van Koningstraat eo, kwam
duidelijk naar voren dat het clusteren van 3 coffeeshops één van de overlastgevende
oorzaken was.
Nu blijkt uit de RIB dat u voornemens bent een vergunning af te geven voor
huisvesting van coffeeshop Tsjakka aan de Nijverheidsweg 9A.
Dit zou betekenen dat 2 van de 3 coffeeshops alsnog weer vlak bij elkaar worden
gehuisvest. Immers coffeeshop Aktema verhuisde reeds eerder naar Nijverheidsweg.
Kan het college ons een onderbouwing geven voor het verlenen van de vergunning op
deze locatie keuze?

• In het vastgestelde coffeeshopbeleid staat dat wanneer er uitzicht is op een eventuele
verhuizing exploitatie op de huidige locatie in de Koningstraat tijdelijk hervat kan
worden tot uiterlijk 31 december 2023.
Dit is naar onze mening best een lange tijd om te overbruggen, dit betekent voor
omwonende in de koningstraat eo een lange tijd van overlast.
Waarom kiest het college er voor om dan toch te gaan voor het verlengen van de
exploitatievergunning en niet voor de leefbaarheid en woongenot van de
buurtbewoners?

• De gemeente is voornemens Scholen aan Zee te verhuizen naar het
gebied/strook Spoorweghaven/Westoever.
Hoe denkt het college door de verhuizing van Tsjakka zich te houden aan de 6 criteria
die vastgesteld zijn voor het vestigen van een coffeeshop?

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur v DH&J
Sylvia Hamerslag



~Samen Actief Sr

Vragen inzake WMO voor het vragenkwartier 4 juli 2022

Voorzitter.
Ruim een week geleden heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld aan de WMO.
Hierin ging het vooral over het feit dat in het Wijksteunpunt de vragensteller een face tot face gesprek
kan voeren met een WMO-consulente. Een van onze fractieleden heeft op 23juni jl. een inwoner van
onze gemeente met hulpvraag naar het Wijksteunpunt in de Schooten begeleidt. Bij aankomst rond
10.15 bleek er die dag geen WMO- medewerker aanwezig te zijn. Met behulp van een medewerker
vanuit een andere discipline is er getracht telefonisch contact te leggen met de WMO. Helaas is dit niet
gelukt. Daarom het algemene nummer gebeld en ja daar waren 4 wachtende voor haar. Na enige tijd
werd er verzocht om op een ander tijdstip terug te bellen.

Nu er nog een beperkte toegang is tot het wijksteunpunt 1x keer per week per wijk en de bel-tijd voor
de WMO in de ochtend met luur verkort is mogen wij concluderen dat de WMO in onze gemeente
nog steeds een probleem heeft. Lijkt het er niet een beetje op dat deze wachtlijsten nog steeds
bestaan? Categorisch wachten voor de beller die de consulente per telefoon wil spreken
En op het wijksteunpunt op 23 juni de grote afwezige was. Ook het feit dat er nog genoeg aanvragen
op een stapel liggen laat zien dat het probleem nog steeds niet zijn opgelost.
SamenActief heeft buiten de gestelde schriftelijke vragen een dringende oproep en vragen:

• Is de wethouder het met ons eens dat nu de wijksteunpunten een feit zijn en de inwoners zich
daar kunnen vervoegen voor hulpvragen dat daar altijd een WMO-medewerker aanwezig
dient te zijn?

• Als er op de uitvoerende afdeling van de WMO een personeelstekort is mag dit niet onder de
noemer vallen dat er personeel met pensioen gaat. Pensioengerechtigde leeftijden zijn nl
wettelijk vastgelegd en meetbaar.

• Kan de wethouder de inwoners de belofte doen dat vanaf deze week binnen alle
Wijksteunpunten WMO functionarissen aanwezig zijn? Om zo de problemen op dit gebied in
kaart te brengen en de verwerking van de aanvraag in gang te zetten.

• Op de valreep is SamenActief afgelopen vrijdag geïnformeerd door de aanvrager in de cases
van 23 juni jl.ln een telefoongesprek heeft de WMO toegezegd dat de indicatie gesteld is en
dat de gevraagde verstrekking op 11 juli zal ingaan.
Is de wethouder het met ons eens dat na het stellen van de schriftelijke vragen vorige week
dit een unieke situatie is? Waarom worden inwoners die een hulpvraag neerleggen of een
ondersteuner van een Ouderenbond die een aanvraag doet, op de stapel gelegd en de
procedure van 6-8 weken moeten afwachten.

• Tot slot Voorzitter: wees ervan doordrongen dat wij als fractie maar ook als raad de plicht
hebben om op te komen voor mensen met een zorgvraag en dat het welbevinden van onze
inwoners zover dat in ons vermogen ligt een prioriteit heeft. Hier dient duidelijkheid over te
komen dit om de ruis die de WMO op dit moment veroorzaakt weg te nemen. Dit kan door
het scheppen van duidelijkheid en medewerkers van de WMO tools te geven om hun werk
goed uit te voeren.

•
Fractie SamenActief
Marinus Vermooten
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tAMENDEMENT nr.:-----
datum raadsvergadering:

4iali 2o22

GROEN
LINKS
DEN HELDER

aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement

De raad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen op 4 juli 2022;

gelezen het raadsvoorstel nummer RB 2022-020812 bij agendapunt 11 Voorstel tot
aanvullende resultaatbestemming Programmarekening 2021;

besluit:

• punt 17 in het ontwerpbesluit te schrappen;

en de volgende punten toe te voegen aan het ontwerpbesluit:

• het college van burgemeester en wethoudersop te dragen met een voorstel te komen voor
een reserve of voorziening voor het bedrag van € 102.620 voor brede aanpak dak- en
thuislozen;

• het college van burgemeester en wethouders op te dragen het rapport van de Nationale
Ombudsman 'Noodopvang Veteranen' van 2 maart jl. als onderdeel mee te nemen in de
brede aanpak dak- en thuislozen in onze gemeente;

GroenLinks

M. Boessenkool

Toelichting:

Voor de Brede aanpak dak- en thuislozen was eerder € 360.000 geraamd maar hiervan is een
belangrijk deel nog niet besteed zoals eerder besloten door de Gemeenteraad.

In de raadsinformatiebrief kenmerk 2022-030591 staat dat er kans bestaat dat mogelijk een
deel van de laatste subsidie van € 180.000,- moet worden terugbetaald als de toegezegde
plekken niet worden gerealiseerd.

Het betreft hier een van de meest kwetsbare groepen in onze gemeente. Passende noodopvang
in onze gemeente is ook van grote invloed op maatschappelijk werk; jeugdzorg en gezinshulp.
De Nationale ombudsman heeft op 2 maart j.l. gewaarschuwd dat tevens de noodopvang voor
veteranen te kort schiet.

In de Kamerbrieven van het Rijk over de aanpak van dakloosheid en extra woonplekken staat
dat zowel preventie, afspraken met verhuurders als begeleiding deel uitmaken van de € 200
miljoen beschikbare rijkssubsidie.



AMENDEMENT nr.: (2

datum raadsvergadering:

4_di 2022
aangenomen / verworpen / ingetrokken

~Samen Actief 5..-------------

Amendement Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp

Amendement.

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 4 juli 2022,

gelezen het raadsvoorstel nummer 12, " tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot meerjarig
budget overeenkomst met Stichting Strandexploitatie Noordkop";

besluit:

de tekst van het ontwerpbesluit te laten vervallen en te vervangen door de volgende tekst:

Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7c, van de Financiële
verordening gemeente Den Helder het college van burgemeester en wethouders te berichten dat de raad de
volgende wensen en bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college van burgemeester
en wethouders om de meerjarige budgetovereenkomst met Stichting Strandexploitatie Noordkop aan te
gaan:
• de budget overeenkomst aan te gaan voor de duur van één jaar, zijnde 1 januari 2023 tot en met 31

december 2023;
• het verplicht afnemen van een risk-assessment door het onafhankelijke NIVZ om de werkzaamheden

van de Stichting Strandexploitatie Noord kop te toetsen en onafhankelijk advies uit te brengen.

Behoorlijk Bestuur vD-H & Julianadorp, Sylvia Hamerslag

Samen Actief Senioren, Marinus Vermooten

Toelichting:

Gezien de breuk tussen Reddingsbrigade Den Helder en Stichting Strandexploitatie Noordkop zijn er
ingrijpende veranderingen geweest in de uitvoering van de kust bewaking van Den Helder en Julianadorp. In
recente berichtgeving van Regio Noordkop blijkt dat buurgemeenten hierbij de rekening dragen, hierdoor is
de veiligheid langs de kust niet meer gewaarborgd zoals in de jaren hiervoor. Met die kennis is BBvDHJ van
mening dat het inzake de veiligheid en financiële risico's voor de gemeente Den Helder verstandig is om de
budget overeenkomst voor één jaar te laten gelden, waarbij er door het onafhankelijke NIVZ een
riskassesment wordt afgenomen om de verbeterpunten in de organisatie en uitvoering van de kust
bewaking door de SSN te inventariseren en hierover rapport uit te brengen.



GROEN
LINKS
DEN HELDER

Amendement

AMENDEMENT nr.:_/A13
datum raadsvergadering:

4 juli 2022
3

aangenomen / verworpen / ingetrokken

De raad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen op 4 juli 2022,

gelezen het raadsvoorstel nummer RB 2022-023688, agendapunt 13, Voorstel met betrekking
tot de eerste tussenrapportage 2022;

besluit:

I aan beslispunt 3 van het ontwerpbesluit de volgende tekst toe te voegen:

, met dien verstande dat het schrappen van het jaarlijkse budget van €70.000 voor
historische gebouwen genoemd op pagina 90 en 92 van de 1 e Tussenrapportage 2022 wordt
geschrapt en wordt opgenomen als voorziening.

II het college van burgemeester en wethouders op te dragen een uitvoeringsvoorstel voor de
voorziening subsidie historische gebouwen aan te bieden en hier de aspecten onderhoud,
verduurzaming en maatschappelijke bestemming in mee te nemen.

GroenLinks

M. Boessenkool

Toelichting:

Op pagina's 90 en 92 van de Tussenrapportage en pag. 28 van de Kadernota wordt het
structurele subsidie budget historische gebouwen met€ 70.000 jaarlijks verlaagd als
herschikking van het beheer en herverdeling.

Op pag. 94 van de Tussenrapportage is voor monumenten€ 23.000 opgenomen. En op pag.
37 van de Kadernota jaarlijks € 22.884; een aanzienlijk lager bedrag dan de eerder
beschikbare € 70.000 wat inhoudelijk niet overeenkomt met het uitgangspunt om een
beleidsarme kadernota vast te stellen.

Op pag. 39 van de Kadernota zijn monumenten als beleidsprioriteit opgenomen maar niet alle
historische gebouwen zijn monument waardoor voor deze gebouwen niet langer gebruik kan
worden gemaakt voor de regeling.



AMENDMENT nr.:_/I4

7

aangenomen / verworpen / ingetrokken

datum raadsvergadering:
_il 2o2GROEN

LINKS
DEN HELDER

Amendement

De raad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen op 4 juli 2022,

gelezen het raadsvoorstel nummer RB 2022-023688, agendapunt 14, Voorstel tot het
vaststellen van de Kadernota 2023-2026;

besluit:

aan het ontwerpbesluit de volgende tekst toe te voegen:

, met dien verstande dat

de tekst in de Kadernota 2023-2026, op pagina 28, als volgt wordt aangepast:

,,Subsidie budget historische gebouwen

I -70 I
-70 -70 -70

Voor het beheer van diverse historische gebouwen en de hieraan gerelateerde subsidies blijft
het restbudget van€ 70.000 in stand."

GroenLinks

M. Boessenkool

Toelichting:

Op pagina's 90 en 92 van de Tussenrapportage en pag. 28 van de Kadernota wordt het
structurele subsidie budget historische gebouwen met€ 70.000 jaarlijks verlaagd als
herschikking van het beheer en herverdeling.

Op pag. 94 van de Tussenrapportage is voor monumenten€ 23.000 opgenomen. En op pag.
37 van de Kadernota jaarlijks€ 22.884; een aanzienlijk lager bedrag dan de eerder
beschikbare€ 70.000 wat inhoudelijk niet overeenkomt met het uitgangspunt om een
beleidsarme kadernota vast te stellen.



~VOOR DE VRIJHEID
Den Helder

MOTIE nr.:
datum raadsvergadering.

4 judi 2oz
aangenomen/' verworpen
ingetrokken / aangehouden

MOTIE Geen dwang inzake huisvesting statushouders en opvang asielzoekers

De raad van de gemeente Den Helder, in openbare vergadering bijeen op 4 juli 2022,
behandelend agendapunt Kadernota 2023-2026,

constateert dat:

• de gemeente Den Helder een jaarlijkse taakstelling heeft om statushouders te huisvesten en
de provincie Noord-Holland een toezichthoudende rol vervult;

• de instroom van asielzoekers nog altijd onverminderd hoog is, waardoor er grote moeite is om
opvang te realiseren;

• het kabinet Rutte IV kijkt naar de mogelijkheid om een aanwijzingsbevoegdheid te regelen,
zodat gemeenten die geen bijdrage leveren aan de opvang van asielzoekers gedwongen kunnen
worden om mee te werken.

overweegt dat:

• er in Den Helder een enorm woningtekort is;

• veel Helderse woningzoekenden jaren op een wachtlijst moeten staan om in aanmerking te
komen voor een sociale huurwoning en deze wachttijd waarschijnlijk de komende jaren verder
stijgt;

• de massale instroom van asielzoekers de woningcrisis alleen maar verergert, alsmede een
steeds grotere druk legt op de sociale cohesie, sociale voorzieningen, veiligheid en leefbaarheid;

• dwang richting gemeenten om asielzoekers op te vangen en statushouders te huisvesten tot
bestuurlijke en maatschappelijke onrust kan leiden;

• gezien de druk die bij de gemeente Den Helder en andere gemeenten ligt, juist een zo coulant
mogelijke houding moet worden aangenomen.



verzoekt het college van burgemeester en wethouder:

• de provincie Noord-Holland op te roepen zo coulant mogelijk te zijn bij de handhaving van de
taakstellingen met betrekking tot het huisvesten van statushouders en dit actief uit te dragen bij
de regietafels;

• het Rijk te verzoeken de taakstelling voor de huisvesting van statushouders tijdelijk stop te
zetten en het COA geen statushouders meer te laten koppelen aan Den Helder;

• het Rijk te verzoeken zich actief in te zetten om de instroom van asielzoekers zoveel mogelijk in
te perken en om af te zien van de genoemde aanwijzingsbevoegdheid.

V.H. van den Born
PW Den Helder



MOTIE nr.:

~Samen Actief Sr

Motie voedselbank.

datum r~dsvr~gadering:

, ati 2022
aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 4 juli 2022,

constaterende dat:

I. De prijzen van levensmiddelen en energie tot grote hoogte zijn gestegen;
2. De inflatie daardoor boven 10% is gestegen;
3. Veel van onze inwoners daardoor ongewenste keuzes dienen te maken op financieel gebied;
4. Keuzes ten koste gaan van of levensmiddelen of energie;
5. Voor deze inwoners een gepeperde rekening van de energieleverancier aanstaande is.

overwegende dat:

I. De gemeente de plicht heeft voor haar inwoners te zorgen;
2. Eten en drinken net zoals energie eerste levensbehoeften zijn;
3. De voedselbank in Den Helder voor inwoners in een deel van de eerste levensbehoeften kan

voorzien;
4. Ook dieren te lijden krijgen onder de hogere kosten die hun eigenaren dienen te betalen voor

eerste levensbehoeften;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

I. De subsidie van €5.000,-, welke de voedselbank op dit moment ontvangt voor het jaar 2022 op te
verhogen met € 5.000,- zodat de voedselbank die inwoners kan helpen die door de huidige prijzen
in de problemen komen, om in ieder geval een deel van de levensmiddelen via hen te ontvangen.

2. Mocht de verhoging van € 5.000,- door verder sterk stijgende prijzen onvoldoende zijn dit later te
verhogen tot €10.000,-.

Namens de fractie Samen Actief Sr,

Marinus Vermooten

Achtergrond informatie

Het ophogen van de subsidie voor de voedselbank is een van de weinige zaken die de gemeente kan
aanwenden om de noden van onze inwoners te lenigen. Andere oplossingen zoals het bestrijden van de
energie armoede door de bijdrage van het rijk is een ander stuk gereedschap waarmee men kan
helpen.

Door de voedselbank de gelegenheid te geven meer inwoners te helpen zullen diverse inwoners door
deze crisis kunnen komen zonder aanspraak te maken op de bijzondere bijstand. Tevens geeft het blijk
van betrokkenheid bij de inwoner en kan een eerste stapje zijn in het moeilijke proces om het
vertrouwen van de burger terug te winnen.



Kosten voor dierenvoeding en eventuele zorg die niet door de eigenaar bekostigd kan worden kan
mogelijk door dieren voedselbank of reguliere voedselbank aangeboden worden. Screening van
hulpvragenden kan op dezelfde manier opgezet worden als deze door de reguliere voedselbank.
Het houden van huisdieren is niet voor de welgestelde medemens, maar voor iedereen. Zorg zal echter
moeten worden gemaximeerd tot één huisdier per gezin.

De verhoging van de tegemoetkomingen zullen in ieder geval gelden voor het jaar 2022. Indien
noodzakelijk kan de extra financiële bijdrage, bij aanhoudende hoge prijzen, ook in 2023 worden
gegeven. Dit zal in de begroting 2023 opgevoerd moeten worden.

Dekking van de kosten zouden mogelijk kunnen worden gezocht in het niet meer vergaderen in de
stadshal, maar deze plaats te laten vinden in de huidige raadszaal aan de Kerkgracht.



MOTIEnr.:

~Samen Actief Sr

MOTIE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2023

datum raadsvergadering:

4 juli 272
aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 4 juli 2022;

constaterende dat:
er sprake is van een extreem hoge inflatie waarvan het einde nog niet in zicht lijkt te zijn;
dat het door de stijgende kosten van energie en voedsel voor grote groepen van de bevolking
steeds moeilijker wordt om de eindjes aan elkaar te knopen;
de rijksoverheid slechts een deel van de koopkracht kan herstellen en er hierdoor grote kans
is dat de groep mensen met problematische schulden hierdoor straks weer toeneemt;

overwegende dat:
wij als gemeentebestuur verantwoordelijk zijn over het welzijn van onze inwoners;
een groot aantal van onze inwoners van onze stad door een laag inkomen al weinig
bestedingsruimte hebben;
zij door de toenemende kosten van levensonderhoud nog harder gaan worden getroffen en
er een hoge kans is dat zij opgezadeld komen te zitten met schulden en er hierdoor
straks weer meer beroep zal worden gedaan op de schuldhulp;

draagt het college van burgemeester en wethouders op

indien de inflatie en kosten van energie niet afnemen of nog meer toenemen, te onderzoeken of de
mogelijkheid bestaat, de geplande verhoging van 3,3% van de gemeentelijke belastingen voor 2023
te bevriezen en het hierdoor te ontstane tekort dan te dekken uit de algemene reserve.

Samen Actief Sr.
Marinus Vermooten



MOTIE nr.:

~VOORDE VRIJHEID
Den Helder

Motie ondersteuning lokale visserij

datum raadsvergadering:

'4 yd, zz
Ioooio

Den Helder, 4 juli 2022

aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, in openbare vergadering bijeen op 4 juli 2022;

constaterende dat:

1. brandstofprijzen de pan uitreizen;
2. daardoor de vissers geen droog brood meer kunnen verdienen;
3. de visserij altijd een belangrijke kurk was waar onze economie op dreef;
4. er subsidieregelingen zijn die mogelijk benut kunnen worden;
5. vissersschepen die niet uitvaren, na een week aan de kade liggen havengeld moeten betalen.

van mening zijnde dat:

1. het tijd wordt iets terug te doen voor de lokale visserij;
2. wij moeten voorkomen dat de visserij in Den helder ophoudt te bestaan;
3. een subsidie op brandstof mogelijk een oplossing aanreikt;
4. brandstof bonnen een prima inzicht geven in het brandstof verbruik per schip;
5. gedwongen binnen liggen en niet kunnen werken niet bestraft dient te worden met het betalen van

havengeld.

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. een steunfonds in het leven te roepen om de brandstof voor de visserij te subsidiëren zolang de
brandstofprijzen zo hoog zijn;

2. te bezien of er een reductie van havengeld mogelijk is zolang het aan de kade liggen niet vrijwillig is maar
wordt gedicteerd door de hoge brandstofprijzen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Behoorlijk Bestuur vD-H & Julianadorp

Mirjam Dijk

de PVV

V.H. van den Born



Bijlage

Berekening:

Brandstofverbruik per schip, per werkweek over 46 weken per jaar met 106-110 uur per week.
Naast genoemde schepen nog 4 grote kotters die 40 ton per week verbruiken maar in een eigen regeling zitten
en voornamelijk opgelegd zijn.

HdS 6000

Hd3 6000

Hd32 6000

Hd35 6000

Hd36 9000

Hd42 6000

Hd66 6000

Bra2 9000

Bra7 9000

Wanneer vanwege de hoge brandstofprijs je niet uitvaart, val je als vissersboot na 7 dagen in de regeling
havengeld.

In totaal verbruiken de voornoemde schepen 62.500 liter per week.

46 weken 2.875.000 liter per liter 35 cent subsidie is ongeveer 1 Miljoen op jaarbasis.

Voor dit jaar nog 4 maanden over dat houdt in met een fonds voor dit jaar van 3 tot 3,5 ton er voldoende
dekking is.

De subsidie eenvoudig te verreken is via het overleggen van de brandstofrekeningen die de schepen/rederijen
krijgen aangereikt.



MOTEnr.: 401

7
aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

datum raadsvergadering:

Ljl. 22z
~Samen Actief Sr

Motie vreemd aan de orde van de dag Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp

"Behoud een alarmploeg voor Den Helder"

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 4 juli 2022:

overwegende dat:

Den Helder tot mei 2022 beschikte over een alarmploeg voor duin en kustgebied vanuit
Reddingsbrigade Den Helder;
deze alarmploeg ondersteuning bood aan hulpdiensten zoals Politie en Ambulancedienst;
zij 24/7 via de 112 meldkamer inzetbaar was voor acute nood in en om duin en kustgebied;
deze alarmploeg inmiddels door het college opgeheven is;
zij in legio gevallen het verschil hebben kunnen maken
de Reddingsbrigade in November 2021 eenmalig € 6.000,-van het college van b&w kreeg om
de taak nog tot mei 2022 uit te voeren;
het college van b&w recent aan Regio Noord kop mededeelde dat de noodzaak voor een
alarmploeg nog uitgezocht moet worden;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. zorg te dragen dat er 365 dagen 24/7 een structurele alarmopvolging is op de stranden van
Den Helder en Julianadorp, dit in samenwerking met de reddingsbrigade;

2. in overleg te treden met de reddingsbrigade en SSN om een passend budget toe te wijzen en
daarmee de veiligheid te garanderen voor alarmopvolging;

3. het voorgaande deze zomer in werking te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag,

Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp

Sylvia Hamerslag

Samen Actief Senioren

Marinus Vermooten



MOTIE nr.: 2

@samen Actief Sr
datum raadsvergadering:

4 jd, 2oz7
aangenomen / verworpen

ingetrokken / aangehouden

Motie vreemd aan de orde van de dag over Vergaderingen Kerkgracht

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 13 juni 2022,

constaterende dat:

- veel inwoners binnen onze gemeente moeite hebben de eindjes aan elkaar te
knopen;

deze inwoners met verbazing en ontstentenis kijken naar de bedragen die uitgegeven
worden door de gemeente om in de Kampanje te blijven vergaderen;

de raadsvergaderingen ook in de raadszaal aan de Kerkgracht gehouden kunnen
worden:

inwoners het niet begrijpen dat de gemeente met geld smijt terwijl velen van hen
moeilijk rond kunnen komen;

de vrijkomende gelden besteed kunnen worden aan armoedebestrijding in brede zin;

overwegende dat:

de raad een verkeerd signaal afgeeft aan de inwoner;

er voor ruim 1,7 miljoen euro is verbouwd aan de Kerkgracht om aldaar te kunnen
vergaderen;

deze gelden nu in principe nodeloos zijn uitgegeven;

er in het verleden met 33 raadsleden ook aan de Kerkgracht vergaderd kon worden;

als er belangrijke vergaderingen zijn met een verwachting dat veel publiek de
vergadering zou willen bezoeken ook de commissiekamers kunnen worden gebruikt;

in de stukken staat vermeld dat de vergaderingen in het stadhuis plaats zouden
moeten vinden;

roept de gemeenteraad van Den Helder op:

1. Vanaf de eerstvolgende vergaderdatum de raadsvergaderingen te houden in de daartoe
verbouwde verdieping in het huidige stadhuis aan de Kerkgracht;

2. Gelden die nog voor komende raadsvergaderingen dienen te worden betaald te benutten
in het kader van armoedebeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

M. Vermooten



Toelichting
Op dit moment worden grote bedragen uitgegeven aan vergaderingen en andere
bijeenkomsten in de Kampanje. Veel inwoners hebben de indruk dat het hier gaat om het
extra financieel ondersteunen van zowel de Kampanje als restaurant steun. Gezien de
huidige omstandigheden die inwoners nopen tot het bezuinigen op levensonderhoud gaat de
gemeente door met het uitgeven van onnodige bedragen ten behoeve van vergaderingen.

Nu de corona maatregelen zijn opgeheven en de vergaderingen in verband met de 1,5 meter
op locatie de Kampanje moesten worden gehouden is het nu de tijd om terug te keren naar
de plaats waar de raad zou moeten vergaderen namelijk het stadhuis.

Door de vergaderingen te houden in het stadhuis geeft de raad een positief signaal af
richting de inwoner en laten zien dat ook wij inzien dat uitgeven voor luxe niet meer van deze
tijd is.


