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Mijnheer de voorzitter, 

De gemeenteraadsverkiezing in maart is een boodschap van de kiezer 
geworden waaruit kan worden opgemaakt dat de HekJerse burger 
anders bestuurd wil worden. Dit was voor sommige partijen in Den 
Helder (niet alleen politieke partijen) in eerste aanzet moeilijk om tot 
zich door te laten dringen. Gevolg daarvan was dat het formatieproces 
onnodige vertraging heeft opgelopen. Maar nadat duidelijk werd dat 
het "anders besturen" onafwendbaar was, is in een relatief korte 
periode een coalitie gevormd die invulling kan geven aan dat "anders 
besturen". Het coalitieprogramma is kort maar toont de ambitie om de 
wens van de kiezer de komende jaren in te vullen. En als zeeman kan 
ik mij natuurlijk goed vinden in een titel "Den Helder wendt de steven". 
De vergelijking van de gemeente Den Helder met een schip onderweg 
op zee zal ik dan ook graag even blijven volhouden. Ook omdat het een 
zeer toepasselijke vergelijking is 

Het nieuwe college is op 30 juni van start gegaan, het heeft de wacht 
overgenomen, met de opdracht de koers te veranderen. Op papier was 
de grootste uitdaging het maken van een begroting met meerjarige 
doorkijk. Beide sluitend en gebaseerd op een beleidsarme kadernota 
van het vorige college die, op de technische uitgangspunten na, is 
aangehouden in afwachting van de begroting. 

Mijnheer de Voorzitter het nieuwe college heeft de wacht op het schip 
overgenomen in zwaar weer. Zware storm en hoge golven als gevolg 
van wereldwijde economische crisis. De weersverwachting is 
vooralsnog onverminderd slecht. Maar er is meer; onze reder is als 
gevolg van de crisis ook in financiële problemen gekomen en heeft ons 
opdracht gegeven naar een andere goedkopere haven op te stomen 
waar we op 1 januari 2015 moeten arriveren en om brandstof te 
besparen heeft hij vaartrestricties opgedragen. Dat betekent mijnheer 
de voorzitter dat de kapitein in zeer slecht weer niet vrij is om de vaart 
aan te passen aan de golven en al helemaal niet in staat is harder te 
varen om de luwte van land op te zoeken. Het zogenaamde oppertje. 
Er rest ons niet anders dan met kleine koers- en vaartwijzigingen 
enerzijds de steven te wenden en onze koers aan te passen aan de 
lengte van de golven. 

Maar mijnheer de voorzitter na korte tijd bleek dat de wacht niet 
alleen was overgenomen in langdurig slecht weer en met restricties 
opgedragen door de reder maar dat wij in de vorige wacht ook een 
koraalgebied zijn binnen gevaren, waarbij links en rechts koraalriffen 
zijn opdoken die eerst moeten worden ontweken voordat de 



navigatieofficier de koers echt kan verleggen naar de nieuw 
opgegeven goedkopere haven. Bij het overdragen van de wacht was 
niets althans lang niet alle bijzonderheden overgedragen. Dat betekent 
dat wij eerst met regime van zogenaamde "procedures nauwe 
vaarwateren" uit het koraalgebied moeten zien te manoeuvreren en 
eventuele lekkages moeten dichten voordat we echt op weg kunnen. 
Vervelend bijkomende zaak is wel dat de brandstof die we verspelen 
met het voorzichtig manoeuvreren in opdracht van de reder weer 
moeten compenseren met een nog lagere vaart later en route. 

Maar mijnheer wij zijn ondanks alles vast van plan deze wacht zonder 
averij in onze eigen veilige thuishaven aan te komen. 

Mijnheer tot zover les zeemanschap manoeuvreren in zwaar weer. 

Het college heeft een begroting gepresenteerd met beperkte 
aanpassingen ten opzichte van het oude beleid van de vorige coalitie. 
Dat noemen we eufemistisch beleidsarm. Dat is enerzijds logisch 
omdat veel zaken al vastliggen voor volgend jaar met weinig 
speelruimte. Maar het college is in een situatie terecht gekomen 
waarin eerst een paar oude grotere dossiers die er nog van het vorige 
college lagen weggewerkt moeten worden. Het RAKC, Meerwerf, het 
Geminiziekenhuis etc. Verder waren er ook nog een paar bedragen 
"niet voorzien" waarvoor in deze begroting ook nog een oplossing 
moest worden gezocht. Een bedrag voor sportservice dat abusievelijk 
niet was meegenomen, niet begrote wachtgelden. En dat laatste zou 
D66 zich goed moeten realiseren bij het noemen van onjuiste 
bedragen in de commissievergadering voor een halve extra wethouder. 
Geen half miljoen voor een halve wethouder maar €200.000,- .En niet 
de € 200.000,- is vervelend voor deze begroting maar wel is 
€700.000, - wachtgeld voor oud wethouders die abusievelijk niet is 
begroot door het vorige college ernstig. 

Kortom het is niet alleen beleidsmatig een wenden van de steven maar 
er bleek ook in de uitvoering nogal wat rechtgetrokken te moeten 
worden. Het college is sinds 30 juni bezig geweest om de zwaarste 
zaken uit de vorige periode op te bssen en is evengoed in staat 
geweest een begroting voor te leggen die kans ziet om meer te 
investeren in de stad en daarmee een begin te maken met de 
doelstellingen van het coalitieakkoord; Datgene doen wat goed is voor 
de Helderse bevolking binnen de mogelijkheden van een sluitende 
begroting. 



Het is een beetje vragen naar de bekende weg als Helder Onafhankelijk 
nu in de commissievergadering stelt dat nog niet is begonnen aan het 
beloofde vernieuwen van de Strategische visie en het subsidiesysteem. 
Er is in 3 maanden uiteraard nog geen tijd geweest om daaraan te 
werken. Dat begrijpen wij. 

Inderdaad dringt Behoorlijk Bestuur aan op het zo spoedig mogelijk 
starten van het proces naar zowel een vernieuwde Strategische visie 
als een nieuw subsidiesysteem. Dat moet starten direct na het 
passeren van deze begroting. Impliciet en expliciet moet het werk aan 
de begroting van 2016 dan ook direct beginnen. Ook zal Behoorlijk 
Bestuur kritisch blijven op de ontwikkeling van de ambtelijke 
organisatie. Niet omdat de raad daar over gaat maar wel omdat de 
output van die organisatie direct een voorwaarde is voor de zaken 
waar de raad wel over gaat. In een omgeving waarbij steeds meer 
gemeentetaken worden ondergebracht in regionale 
uitvoeringsdiensten of helemaal op afstand gezet is het functioneren 
van de kernorganisatie voorwaardelijk voor het zorgvuldig omgaan 
met het budget en dus de kaderstelling door de raad 

Ook roept Behoorlijk Bestuur het college op om excessen als 
bijvoorbeeld een maximaal mogelijke garantstelling voor leningen aan 
de woningstichting van maar liefst €250 miljoen te herzien. Dit soort 
bedragen zijn in deze tijd volkomen onrealistisch. 

Grootste uitdaging wordt de implementatie van de 3 decentralisaties 
komende jaren. Ook op dit dossier moeten de Hekterse burgers er op 
kunnen vertrouwen dat iedereen de hulp krijgt die hij of zij nodig 
heeft. Ook tijdens de verbouwing naar een nieuw systeem mogen er 
geen mensen tussen wal en schip vallen. Met de overige 
coalitiepartijen zullen wij steun verlenen aan beperkte aanpassingen 
in deze begroting zodat we de nadruk kunnen blijven leggen op het 
belang van de burger ook diegene die het nu moeilijk heeft. 

Tot slot mijnheer de voorzitter zelfs de grootste tegenstander van de 
huidige coalitie kan niet ontkennen dat er zelfs in deze korte periode 
al een vlaag van nieuw elan door de stad is gegaan. Je kan het met 
sommige ontwikkelingen niet eens zijn maar Behoorlijk Bestuur 
hoopt dat als ontwikkelingen duidelijk worden en het einddoel in zicht 
komt er steeds meer raadsbreed steun voor- en de wil tot meedenken 
aan de nieuwe koers zal ontstaan. 

Het koraal bevindt zich gelukkig weer achter ons. Roer opkomen 
midscheeps, Recht zo die gaat. 





CDA 





Algemene beschouwingen - CDA 

Dankuwel voorzitter. Geacht college, leden van de raad, dames en heren. 

Het is een bijzondere begroting. Voorzitter, het wachten was op de beloofde nieuwe koers. Het 
moest anders. Het roer moest om. Maar die koerswijziging hebben wij nauwelijks kunnen 
ontdekken en daar willen wij het college mee complimenteren. 

Maar dan kom ik toch op een puntje van kritiek. Het ontbreekt in deze begroting namelijk aan visie. 
Deze begroting telt 133 pagina's besluiteloosheid. En ik begrijp best dat het lastig is. De 
verkiezingsslogan van de Stadspartij was immers "Niet links, niet rechts, maar recht door zee". En nu 
moeten ze van Klein Links steeds de steven wenden. Soms naar links, dan weer een paar graden naar 
rechts. En u, u waait met alle frisse winden mee. 

Het begint erop te lijken dat het college zich in een lastige spagaat begeeft, tussen 
verkiezingsbeloften enerzijds en het gezonde verstand anderzijds. Wij wensen hen veel succes bij 
het maken van de juiste keuzes en het stellen van prioriteiten. 

Voorzitter, natuurlijk zijn wij het college graag van dienst en daarom komt het CDA ook met een 
aantal amendementen. Ter reparatie zeg maar. 

Zowel het CDA als de Stadspartij hebben ingezet op vrij parkeren. We begrijpen dat dat een 
uitdagende ambitie was, maar u probeert het niet eens. Het college komt zelfs met een verhoging 
van de parkeertarieven. Dit valt niet te rijmen. Voorzitter, ik heb het eerder aangegeven en ik geef 
het vandaag weer aan. De parkeertarieven in Den Helder lopen gigantisch uit de pas. Zeker in 
vergelijk met de rest van de regio. Het heeft geen zin mensen proberen te kietelen de binnenstad te 
bezoeken als we ze tegelijkertijd wegjagen, met absurd hoge parkeertarieven. Bezoekers komen niet 
naar de binnenstad om de mooie parkeergarages te bekijken. De voorgestelde verhoging in 
combinatie met het vooraf betalen op het Bernhardplein maakt de drempel nog hoger om onze 
binnenstad te bezoeken. Ondernemers geven aan sinds er op het Bernhardplein weer vooraf betaald 
moet worden, ontzettend veel inkomsten mis te lopen. 

Voorzitter, parkeren in Heerhugowaard kost €1,20 per uur en in het centrum van Alkmaar €1,68. Het 
is dan toch niet uit te leggen dat parkeren in een noodlijdend winkelgebied als Den Helder €1,87 per 
uur moet kosten. Sterker, het derde uur op het Bernhardplein kost inmiddels €2,24. 3 uur parkeren 
kost €6,-. Alle realiteitszin is weg, u jaagt de klant de binnenstad uit. Regelrecht naar Schagen, 
Heerhugowaard en Alkmaar. Natuurlijk je moet als centrumgemeente de regio wat gunnen, maar dit 
kan vast niet de bedoeling zijn. 

De worst die het college de burgers van Den Helder voorhoudt dat parkeren vanaf 2016 gratis is, is 
natuurlijk flauwekul. Uit deze begroting blijkt heel duidelijk dat de tekorten oplopen. Er zal meer 
bezuinigd moeten worden en dat is ook wat u aangeeft. U gaat in 2016 meer bezuinigen. Ruimte 
voor gratis parkeren is er niet en komt er niet. Wees daar gewoon eerlijk over. 

Het enige waar u deze raad om vraagt voor de binnenstad is €400.000 strooigoed. €400.000 om een 
economische impuls aan de binnenstad te geven. Geen onderbouwing, geen bestemming. 
Voorzitter, of het voldoende is, of te kort wil ik in het midden laten. Ik weet het niet, het college 
weet het zeker niet. Maar het kan toch niet zo zijn dat we hier 4 ton speelgeld gaan meegeven. Voor 
onbekende ad hoc-projectjes waarvan het college denkt dat het een impuls geeft aan de binnenstad. 
Voorzitter de binnenstad van Den Helder verdient een concreet plan. 



Tuurlijk. We leven in een lastige tijd en er zullen vervelende keuzes gemaakt worden. Iemand moet 
daarbij het gelag betalen. U kiest ervoor de rekening bij het Helderse verenigingsleven neer te 
leggen en u hanteert de kaasschaaf. Dit is niet onze keuze. De nullijn hanteren op subsidies, is 
gewoon een bezuiniging. Die heel snel oploopt tot bijna een miljoen per jaar. Dit is de doodsteek 
voor heel veel verenigingen die nu nog maar net het hoofd boven water kunnen houden. Waar blijft 
het beloofde maatwerk. De lasten van clubs en verenigingen nemen toe, als u dat niet compenseert 
vallen ze om. Het eenmalige bedrag wat u hiervoor reserveert volstaat niet. U heeft geen idee hoe 
het te besteden. U heeft alleen een potje. Willen we niet dat vele verenigingen omvallen dan zult u 
deze bezuiniging in goede banen moeten leiden. Verenigingen moeten de samenwerking aangaan en 
elkaar leren te vinden. De cultuurmakelaar zou bij uitstek de aangewezen persoon zijn om de meer 
dan 150 culturele verenigingen hier in bij te staan. Dit kunnen zij niet op eigen kracht. Het CDA 
begrijpt niet hoe u deze kunt wegbezuinigen en daarmee ruim 150 culturele verenigingen aan hun lot 
overlaat. Zeker als je bedenkt dat u een vergelijkbaar bedrag inzet om de samenwerking te 
stimuleren tussen slechts drie dierenhulporganisaties. Ook wel de 3 D's,... het speerpunt van dit 
college. 

Voorzitter, het zou goed zijn als de ingezette stedelijke vernieuwing doorgezet zou worden. De 
afgelopen bestuursperiode is hier een flinke slag mee geslagen, maar Den Helder verdient meer. Er is 
lang gesproken over de stationslocatie. Het is van belang dat die met voorrang wordt opgeknapt. 
Helaas kiest het college ervoor om nu niet door te pakken, maar allerlei zijsprongetjes te maken. In 
plaats van in te zetten op de gebieden die prioriteit hebben, moeten er blijkbaar eerst nog een paar 
cadeautjes uitgedeeld worden. Ineens lezen we over de breed gedragen wens voor een pleintje aan 
de Boerhaavestraat en komt Spoorstraat-Oost uit de hoge hoed. Voorzitter in geen enkel 
verkiezingsprogramma, wordt over deze gebieden gesproken, noch in het coalitieakkoord. Het CDA 
kan geen enkele reden verzinnen waarom deze beide straten in een tijd van bezuinigingen zo 
plotseling bevoordeeld moeten worden. Beide plannen kwamen niet eens voor in het 
Uitwerkingsplan Stadshart en zouden er nu met voorrang moeten komen. Uw argument we gaan 
Spoorstraat -west opknappen en dan is het van belang dat Spoorstraat-oost mee gaat in de 
kwaliteitsslag gaat natuurlijk niet op. Waarom maak je anders nog strategische keuzes. Je zou dan 
ook net zo goed de andere aangrenzende straten kunnen benoemen. B ree waterstra at-Noord, of het 
Stadspark. 

Voorzitter, ik begon met een compliment en wil ook positief afsluiten. Het CDA is blij dat het college 
de maatschappelijke stage voor 2015 behoudt. We geloven dat onderwijs meer is als rekenen en taal 
en de maatschappelijke stage speelt daarin zeker een belangrijke rol. Wel zal er actief gezocht 
moeten worden om de maatschappelijke stage ook na 2015 te behouden. 

Ook dient het college werk te maken van de aanleg van de Noorderhaaks, zodat het gevaarlijke 
kruispunt Veul wordt ontzien en de Langevliet wat lucht krijgt. De infrastructuur van Julianadorp is 
niet berekend op de huidige grootte van het dorp. Het is vaak genoeg naar voren geschoven, uitstel 
is niet langer verantwoordelijk. Het CDA vind dat we nu moeten doorpakken en de 1,75 miljoen 
waarvoor nog geen dekking was te onttrekken aan de algemene reserve. U heeft hier al rekening 
mee gehouden bij de berekening van de weerstandscapaciteit. Deze raad heeft eerder al A. gezegd, 
laten we nu dan ook B. zeggen. 

Dankuwel. 



Christenunie 





ChristenUnie 
ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2014 

Op het moment dat wij, als politieke partijen in de gemeenteraad van Den Helder onze visie op de 
lokale samenleving geven, in relatie tot een sluitende begroting, staat de wereld om ons heen bol 
van oorlogsdreigingen, wereldwijde angsten en onzekerheden. 

Op Binnenlands en Europees niveau worden we als burgers en overheden geconfronteerd met veel 
veranderingen en onzekerheden: enerzijds meer geld naar Defensie, anderzijds een enorme toename 
van taken op andere gebieden met minder geld. 

Begrippen als Schatkistbankieren en wet HOF hebben ook zo hun effect op de lokale financiële 
speelruimte en daarmee op de mogelijkheden om Den Helder tot een herbergzame stad te 
transformeren. Raadslid zijn is daarmee geen eenvoudige klus en staat vaak veraf van de wens om 
vooral volksvertegenwoordiger te zijn. Het is zoeken naar een juiste balans tussen de weerbarstige 
praktijk en mogelijkheden om de visie van de partij uit dragen en vorm te geven binnen het 
raadswerk. 

We voelen allemaal als raadsleden wel de drang en de verantwoordelijkheid om voor deze stad het 
goede te zoeken en deze uit te bouwen tot een civil society, een inmiddels achterhaalde term. Ook 
de ChristenUnie wil van harte meewerken aan een samenleving waarin het goed wonen, werken en 
leven is en waar mensen in hun waarde worden gelaten. 

De ChristenUnie vindt de eenzijdige focus op werk en eigen verantwoordelijkheid niet werkelijk 
passen in een zorgzame samenleving als de realiteit is dat 2x zoveel mensen werkeloos zijn dan er 
banen zijn en er nog steeds massale ontslagen worden aangekondigd. De vele verordeningen, 
voortvloeiend uit nieuwe wet- en regelgeving die sancties en verplichtingen opleggen aan mensen 
om te voorzien in eigen onderhoud, terwijl de overheid op geen enkele wijze kans ziet tot het 
scheppen van echte banen, zijn ons dan ook een doorn in het oog, evenals de manier waarop dit naar 
burgers wordt gecommuniceerd. 

De ChristenUnie mist, zeker op Rijksniveau een diepere visie op onze samenleving die verder gaat 
dan, weliswaar noodzakelijke bezuinigingen. Zonder zo'n visie is het maar de vraag of de juiste 
keuzes gemaakt (kunnen) worden. Er zijn toch veel grote denkers en filosofen geweest die 
handvatten aangereikt hebben om te komen tot een ideale samenleving. We beheersen nog steeds 
niet de "Kunst van het samenleven als samenspel van rechten, plichten en morele vorming op basis 
van gelijkwaardigheid" zoals die door Althusius (1563-1638) is beschreven. Ook de vele Bijbelse 
noties over de inrichting van een zorgzame samenleving zijn nog steeds actueel, zoals zorg voor 
armen, recht en gerechtigheid, zorg voor de natuur en de taak van de overheid. Ondanks al deze 
voorbeelden, lijkt de ideale samenleving nog niet direct een feit. 

De beleidsruimte van de lokale politiek wordt steeds meer bepaald door wat op andere 
bestuursniveaus wordt besloten maar dit ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om lokaal 
bestuur zo goed mogelijk vorm te geven. De ChristenUnie neemt die verantwoordelijkheid serieus 
door deelname aan de huidige coalitie, ondanks eerdere negatieve ervaringen. 

Sinds 30 juni is die nieuwe coalitie maar ook het nieuwe college een feit. We zijn enorm dankbaar 
voor de sociale koers die hiermee ingezet is. Dat betekent nog niet dat deze begroting de volledige 
weerslag is van de ambities van dit college en deze coalitie. De afgelopen maanden moest eerst 
noodzakelijkerwijze veel energie gestoken worden in het opruimen van geconstateerde problematiek 



zoals het RAKC en de achterblijvende activiteiten op het gebied van het sociale domein. Er is veel 
werk verzet al is de coalitie en het college pas 4 maanden "oud". 

Omdat er geen kadernota-discussie heeft plaats gevonden, vertoont de basisbegroting weinig ruimte 
voor nieuw beleid. De aparte aanvulling 'op weg naar een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018' 
toont de inzet en het ambitieniveau van dit college waarvoor complimenten op zijn plaats zijn. 

Voor de coalitie geldt dat ze graag zo snel mogelijk werk wil maken van de verwezenlijking van 
ambities op sociaal gebied, maar ook voor wat betreft een visie op onze lokale samenleving in alle 
facetten en daarom lijkt er sprake van enig ongeduld en een zoeken naar extra mogelijkheden om 
ambities waar te maken. De Christenunie heeft bij de commissiebehandeling van de begroting de 
grenzen opgezocht omdat er ernstige zorgen zijn over de groep kwetsbare ouderen die benadeeld 
wordt door de huidige indicatiestelling voor huishoudelijke hulp. Dit tekort aan huishoudelijke hulp is 
niet alleen frustrerend voor die groep, maar belast ook de mantelzorgers hier om heen onnodig 
extra. De Christenunie wil graag dat hier, vooruitlopend op de ontwikkelingen in het 
Transformatieproces aandacht voor is. Ook vindt de Christenunie het belangrijk, in het kader van 
transparantie, dat kosten toegerekend worden waar ze horen. 

De Christenunie maakt zich zorgen over het intensief verhaal halen op "onbekende vaders". Het 
Veiligheidshuis zou hierin een nadrukkelijke rol moeten spelen. 

Hoewel voor de Christenunie de focus ligt op het sociale beleid vanwege de enorme impact die de 3 
decentralisaties hebben op onze samenleving en financiën, hebben we ook oog voor alle andere 
aspecten in onze gemeente en samenwerkingsverbanden die van invloed zijn op het woon-, werk- en 
leefklimaat van onze inwoners. 

De Christenunie is dan ook blij met de positieve ontwikkelingen wat betreft de werkgelegenheid in 
de offshore en toeleveringsbedrijven. We hopen dat dit perspectief biedt voor veel 
uitkeringsgerechtigden, want de bezuinigingen en financiële doelstellingen lijken vooral gezocht te 
worden aan de onderkant van de samenleving, waardoor voor een grote groep geen sprake meer is 
van participatie. Immers: als je voortdurend door geldzorgen wordt gekweld, je zinloze sollicitaties 
moet verrichten en gezien wordt als "uitvreter" van de maatschappij kost het veel moeite om je 
gevoel van eigenwaarde te behouden. Dat heeft invloed op de manier waarop je in de samenleving 
staat en hieraan deel wilt nemen. Voor de Christenunie is het van belang dat er aandacht is voor de 
cumulatie van verplichte tegenprestaties voor degenen die niet aan het werk kunnen komen. 

De Christenunie verwacht dat ook de lokale detailhandel uiteindelijk van de positieve 
ontwikkelingen kan profiteren. Het voorgestelde bedrag voor de economische impuls voor de 
binnenstad willen we eventueel beschikbaar stellen voor een economische impuls voor de hele stad, 
gericht op detailhandel. 

De Christenunie wil een bijdrage leveren aan transparant openbaar bestuur en de ontwikkeling van 
een zorgzame samenleving vanuit onze Bijbelse notie op mens en samenleving. We bidden het 
gemeentebestuur van harte Gods' Zegen toe. 



D66 





Den Helder Begroting 2015-2018 - Algemene Beschouwingen 

Belofte maakt 'schuld' 

Er is geen ander spreekwoord meer van toepassing op deze begroting, die de ingeslagen weg van 
deze coalitie en dit college weergeeft. Echter zien we van de gedane beloften die door deze 
coalitiepartijen tijdens de verkiezingen zijn gedaan weinig terug. 

De taakstellingen zijn veel minder heftig dan de jaren hiervoor, en toch is deze begroting verre van 
sluitend. Wat we zien is een oplopend begrotingstekort en het ontbreken van een visie om deze 
meerjarenbegroting sluitend te krijgen. 

Er wordt gerommeld met de algemene reserves en het weerstandsvermogen! Er ontbreekt een 
lange termijn visie; de garantstelling voor MGG is niet meegenomen! Ook de mogelijke 
garantstelling die WSDH van ons gaat vragen is niet meegenomen, ik kom daar later op terug. 
Daarnaast halen we geld uit de reserve Strategisch Visie voor zaken waarvoor deze reserve zeker 
niet is bedoeld. Even ter herinnering, de pot Strategische Visie heeft tot doel om verbeteringen aan 
de stad te realiseren waar iedereen in de toekomst iets aan heeft. Economie, stedelijke 
vernieuwing, onderhoud van de stad, etc., etc. 
Deze reserve is voor het dichten van eaten in de stad en niet de gaten in de begroting. Potverteren, 
noemen we dit. 

Voor ons ligt een begroting die, wanneer een aantal coalitie partijen het beleid van de laatste jaren 
voortzet, nooit goedgekeurd gaat worden. Het huishoudboekje waar de CU altijd mee zwaait is niet 
verantwoord samengesteld en BB heeft nog nooit een begroting goedgekeurd waarin de 
risicoparagraaf en dus het weerstandvermogen op basis van foutieve informatie is ingevuld. Wij zijn 
benieuwd hoe deze partijen hun principes zullen verdedigen. 

De coalitie heeft het credo "een nieuw elan". Maar wat zien we hiervan terug? Wij vinden daar 
weinig van terug en vrezen dat het wenden van de steven door gebrek aan visie en lef van deze 
coalitie alleen maar leidt tot stuurloos ronddobberen. 

En dat stuurloos wordt nog eens onderstreept door de verkeerde keuze om de Polderweg op te 
laten knappen voor een enorm bedrag. Er staat qua bebouwing veel te gebeuren rondom het 
Bernard plein en dan is het verstandig de infrastructuur pas daarna aan te pakken! 

Het nieuw elan wordt kennelijk gepresenteerd met een extra en dus 5 d e wethouder, maar ook met 
de benoeming van een boventallige hoeveelheid commissieleden. Allemaal nieuw!, maar de kosten 
komen rechtstreeks op het bordje van de burger. 

Stadhuis en gratis parkeren 
Bij de behandeling van de Turap heeft de wethouder aangegeven dat de 23 miljoen, van het 
afgeblazen nieuwbouw stadhuis, helemaal geen bedrag is dat nu vrijkomt en dat ook nooit zo is 
geweest. Moet hieruit toch worden afgeleid dat de Stadspartij haar kiezers een rad voor ogen heeft 
gedraaid en eigenlijk gewoon de kiezers verkeerd heeft ingelicht voor eigen gewin? 
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Ook het gratis parkeren dat direct zou worden ingevoerd, staat nu op de agenda voor 2016. Heeft 
de Stadspartij nu pas door dat gratis niet bestaat, of heeft het hier ook haar kiezers de feiten 
onthouden? 

Stadshart en Stedelijke vernieuwing 
D66 is tevreden met de koerswijziging die het College toont ten opzichte van het 
verkiezingsprogramma van vooral de Stadspartij. Natuurlijk betreuren ook wij het feit dat de 
ingezette vernieuwing van het Stadshart niet kan worden voltooid met een mooi beeldbepalend 
Stadhuis, in een gebied dat die vernieuwing zo hard nodig heeft. 
Maar gelukkig is men ook teruggekeerd van een aantal dwalingen. Zo houden WSDH en Zeestad 
een prominente rol in de verdere ontwikkeling van het Stadshart en wordt ook vastgehouden aan 
de ontwikkeling en bouw van Halter 1 en 2. 

Waarom worden de bedragen voor de stedelijke vernieuwing Spoorstraat Oost, Stationslocatie en 
de Koningsdriehoek uit de Begroting gehaald en niet uit de pot Strategische visie. Hierbij dient 
opgemerkt worden dat de vernieuwing van de Stationslocatie zich niet moet richting op de 
bewoners van het pleintje Boerhavenstraat, deze inwoners hebben zich de laatste jaren laten horen 
en voornamelijk dat zij zeer gelukkig zijn in hun woonomgeving. Om dan nu voor € 250.000 in dit 
genot In te grijpen is zeer onwenselijk! De zinsnede "het is een breed gedragen wens om in overleg 
met de bewoners het pleintje Boerhavestraat te herinrichten", is naar onze mening volkomen uit 
lucht gevallen. Is hier misschien sprake van cliëntelisme? Daarnaast is het onverstandig om nu 
€ 250.000 in dit pleintje te pompen voordat besloten is wat er nu werkelijk met het postkantoor en 
het station gaat gebeuren. 

Beheer openbare ruimte 
Maar waar ziet D66 het echte nieuwe elan nu terug, nou eigenlijk nergens. Of vinden we het 
nieuwe elan terug in het beheer openbare ruimte, daar wordt gesteld dat er voor gekozen is om 
alleen de hoofdwegen, fietspaden en voetpaden in goede staat van onderhoud te hebben. Alle 
overige type verhardingen mogen van deze coalitie een matige tot slechte onderhoudstoestand 
hebben. Dit beleid zullen wij nooit steunen en staat ook in schril contrast met de incidentele 
ruimtevrager van € 20.000 euro voor "hoger ambitie niveau schone straat" en dan ook nog 
"openbare ruimte in een ander perspectief' van € 200.000. Ook de greep in de pot van de 
Strategische Visie hiervoor zullen wij niet steunen. Deze coalitie doet minder met meer geld en is er 
dus niet voor alle inwoners van Den Helder. En zeker niet voor die inwoners die niet aan de 
hoofdwegen wonen. 

Het geschuif met incidenteel en structureel geld is goed te zien in de ruimtevragers. Uitvoering 
bomenplan en uitvoering spelenplan worden gezien als meerjarig incidenteel, wij noemen dit 
structureel. 

Bij de structurele ruimtevragers wordt € 200.000 gevraagd voor de post "bezuinigingen schone 
straat", hiervoor ligt een bezuinigingsopdracht voor. Hoe toevallig is het dat bij de incidentele 
ruimtevragers een bedrag van € 200.000 gevraagd wordt voor het onderwerp "openbare ruimte in 
een actief perspectief', gaan we hier nu weer incidenteel geld structureel inzetten? 
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Veiligheid 
Bij de incidentele ruimtevragers worden de kosten van de transitiekosten brandweer en belasting 
op PM gesteld. We zien wel wat het kost. Is het college zich er van bewust dat de keuzes die nu 
gemaakt zijn in de veiligheidsregio, weliswaar financieel voordelig voor Den Helder zijn, maar 
mogelijk sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de dienstverlening? En is het, met die kennis in 
het achterhoofd, verdedigbaar om dan geen budget hiervoor op te nemen? 

Sociaal domein 
In de programmabegroting wordt vermeld dat in het kader van de decentralisaties onduidelijk is 
wat de omvang van de doelgroepen is en welke middelen meekomen om de taken uit te gaan 
voeren. Het beleidsplan sociaal domein, wat de basis zou moeten zijn voor dit onderdeel van de 
begroting, is - zoals bekend - wat ons betreft onvoldoende concreet en te weinig richtinggevend. 

Keuzes die in deze fase gemaakt moeten worden, zoals de wijze waarop Den Helder haar 
mantelzorgers gaat waarderen, hoe de gemeente omgaat met beschut werken, hoe de 
tegemoetkoming in de kosten van chronisch zieken en gehandicapten eruit gaat zien en hoeveel 
korting minima krijgen op hun eigen bijdrage voor middelen vanuit de Wmo, worden nog niet 
gemaakt. Wij kijken reikhalzend uit naar de uitwerking van de motie die op 20 oktober is 
aangenomen waarin het college is opgedragen het transitieplan aan te vullen. Het nog niet 
beschikbaar zijn van genoemde informatie heeft uiteraard zijn weerslag op de begroting. 
Wethouders van dit college die zichzelf en elkaar tegenspreken tijdens de behandeling van dit punt 
in de commissie, vergroten het vertrouwen in een goede afloop niet. 

In de begroting krijgt de effectindicator burgerrol 'burger als partner' het rapportcijfer 5.1. 
D66 hecht grote waarde aan een stijging van dit cijfer. In de voorbereiding van de 3D's is wat ons 
betreft niet het goede voorbeeld laten zien. Met name in de jeugdzorg is onvoldoende effort 
gestoken in het betrekken van de doelgroep waar het hier om gaat: Ouders en hun kinderen. 
Hopelijk neemt het college deze kritiek ter harte en wordt de voorbereiding van het 
transformatieplan meer samen met de burgers opgelopen. 

Cultuur / sport recreatie en vrije tijd 
Uit de effectindicatoren blijkt dat het oordeel burger voorzieningen voor jongeren al jaren een 
dikke onvoldoende krijgt. Toch wordt er in deze begroting niets voorgesteld om hier iets aan te 
doen. Ook hier geen nieuw Elan. Oh, toch wel... De cultuurmakelaar, een functionaris die concrete 
ideeën heeft hiermee aan de slag te gaan, maar die vooral een steeds belangrijker wordende rol 
heeft als vraagbaak en coördinator van cultuur vrijwilligers in Den Helder, wordt afgeschaft. Op de 
vraag welke visie hierachter zit, bleef het stil... 

In de afgelopen periode hebben diverse sportverenigingen hun accommodatie, met eigen geld en 
inzet, flink opgeknapt. Wij zouden niet graag zien dat zij hiervoor, middels een verhoogde WOZ, 
worden gestraft. 
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Sluitende begroting 
Materieel sluitende begroting, het college is goed bezig. Het onvermogen om de begroting sluitend 
te krijgen resulteert in een structurele bezuiniging en taakstelling op subsidies. Met andere 
woorden laat instellingen die de afgelopen jaren veelal geconfronteerd zijn met kortingen maar 
opdraaien voor een sluitende begroting, in 2015 hanteren we de nullijn en daarna een 
taakstellende bezuiniging. Hier kan D66 niet mee akkoord gaan, het ontbreekt dit college aan visie 
en het lijkt op snel geld binnenhalen over de ruggen van anderen. 
De vorige collegeperiode is een enorme bezuiniging gerealiseerd met relatief weinig impact op 
burgers, bedrijven en instellingen. Meer dan 80% van € 14,2 mio is bezuinigd zonder het beëindigen 
van taken. De bezuinigingsopdracht voor dit college is bescheidener, maar op basis van deze 
begroting en de opmerkingen t.a.v. het sociaal hebben wij geen vertrouwen in de goede afloop. 
Bijzonder is de opmerking in de begroting dat er 'binnen het programma sociaal domein voldoende 
ruimte is om tegenvallers op te vangen'. Op welke kaders en uitgangspunten is dat gebaseerd? 
Volgens de wethouder financiën is er een voorziening getroffen in de vorm van een reserve van 
2,5M € , maar klopt dat wel? Wij komen 'slechts' € 1,5 mio tegen (Herijking gemeentefonds). Is het 
opnemen van een bedrag in de risicoparagraaf niet heel wat anders en is er feitelijk dus veel 
minder geld voor tegenvallers in dit dossier gereserveerd? 

De reserve Strategische Visie wordt aangesproken voor een bedrag van € 650.000; dit bedrag wordt 
dus gebruikt voor het sluitend maken van een begroting! En nog vóórdat de strategische 
prioriteiten zijn herijkt. 

Weerstandvermogen 
In de begroting zijn de risico's opgesomd, echter is de garantstelling van € 6 mio voor MGG niet 
opgenomen. Rekenen we alleen met deze garantstelling en met een risicoprofiel "laag" dan komt 
de weerstandsratio uit onder de door ons gestelde norm van 1,25. D66 denkt met die wetenschap 
nog maar even niet aan uitbreiding van de garantstellingen aan MGG; de weerstandsratio kan dan 
zomaar door tuimelen naar 1 ,0 -1 ,1 , hetgeen immer als onbestaanbare ondergrens is genoemd. 

Het college durft nauwelijks uitspraken te doen over het te verwachten deficit in de 
transformatieperiode op het sociaal domein. Dat is te begrijpen aangezien het budget van het Rijk 
tot uitgangspunt is verheven en niet het plafond aangeeft, en de wethouder, tot overmaat van 
ramp, een tevredenheidsbeleid gaat voeren! 

Alle fracties weten ook dat WSDH binnenkort een garantstelling wil voor het splitsen van de 
organisatie. Omdat Woningstichting van cruciaal belang is voor de ontwikkeling van den Helder in 
de breedste zin van het woord, is het onverstandig om nu al het overschot in het 
weerstandvermogen te gebruiken om de begroting sluitend te maken. 

En met de 3 voornoemde voorbeelden van serieuze financiële risico's heeft het financiële 
vermogen vanuit deze coalitie, door het ontbreken van de ratio, onvoldoende weerstand. 
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Tot slot 
D66 Den Helder is, als altijd, immer bereid de helpende hand uit te steken om te komen tot een 
sluitende meerjarenbegroting. 
Altijd zijn wij bereid op constructieve wijze samen te werken om ook onze doelen te bereiken. Er zal 
dan nog wel enige aanpassing in deze begroting moeten worden gedaan. 

Wij wachten daarom de andere bijdragen af, maar ook de beantwoording van het College en zullen 
ons beraden op in te dienen amendementen en moties. 

Fractie D66 Den Helder 
Den Helder, 4 november 2014 
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Algemene beschouwingen GroenLinks t.a.v. Begroting 2015 

In de vorige algemene beschouwingen sprak GroenLinks de volgende woorden; 
"Wij prijzen ons gelukkig dat de kademota 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 voor de wensen 
van haar inwoners" 

Einde citaat. 
En zie; de kiezer heeft gesproken. 
Er heeft zich een verschuiving voorgedaan die het mogelijk heeft gemaakt om tot 
een ander bestuur te komen! 
En een product van dit nieuwe bestuur is deze begroting. 
Nu nog een beleidsarme begroting, maar dat kan op dit moment ook nog niet 
anders. 
Dit bestuur staat net 4 maanden aan het roer en moet eerst nog "enkele vlekjes 
uit de vorige bestuursperiode wegwerken", voordat zij op volle kracht vooruit 
kan. 
Bij de kadernota 2016 kan de echte verandering pas starten. 
Nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheden waarvoor de stad wordt gesteld 
vragen daarom. 
Voor een sober financieel beleid, waarbij belangrijke keuzes gemaakt moeten 
worden met als grootste uitdaging het invullen van de taken die van het rijk naar 
de gemeente toe komen. 
Waarbij we er voor moeten zorgen dat een ieder die hulp nodig heeft deze ook 
krijgt! 
Hiervoor wordt een lokale visie ontwikkeld op het noodzakelijke voorzieningen 
niveau dat wenselijk is voor de stad met aandacht voor toegankelijkheid van 
voorzieningen, ook in fysieke zin, en extra aandacht voor jeugdige mantelzorgers 
en respijtzorg is daarbij noodzakelijk. 

Wij hebben er grote moeite mee dat de indexering van de subsidies achterwegen 
blijft. 
De instellingen hebben de laatste jaren al de nodige bezuinigingen voor de 
kiezen gekregen. De rek is er uit! 
De 175.000 euro die het college uittrekt voor "een zachte landing" is volgens het 
college voldoende om er voor te zorgen dat geen instelling omvalt. 
Wij zullen dit kritisch volgen. 

Burgerparticipatie krijgt de aandacht die het verdient, zoals in het coalitie 
akkoord afgesproken. 
Hiervoor wil GroenLinks in de toekomst de adviesraden weer terug. En dan 
adviesraden die onafhankelijk zijn en kwalitatief goed bezet en gefaciliteerd. 
En niet alleen met aanbieders, maar vooral met gebruikers! 
Wij zullen hiervoor in het komende jaar met een initiatiefvoorstel komen. 

Ook ziet GroenLinks voordelen in de legalisering van wietteelt, omdat daarmee 
op een effectieve manier de criminaliteit aan de achterdeur van de coffeeshop 



wordt bestreden . Wij volgen daarom met belangstelling de juridische 
ontwikkelingen hieromtrent. 

Het verheugd ons dat het college zoveel aandacht besteed aan de openbare 
ruimte en dan vooral het openbaar groen. 
Er wordt een inhaalslag gemaakt bij het vervangen van een aantal bomen en om 
te voorkomen dat we bomen vroegtijdig moeten verwijderen wordt ingezet op 
advisering bij nieuwe bomen in de openbare ruimte. Zo komt de juiste boom op 
de juiste plek en wordt op de juiste manier geplant. Dit alles in samenspraak met 
natuur- en milieuorganisaties. 
Door tijdig onderhoudsnoei uit te voeren kan voorkomen worden dat bomen 
onnodig schade oplopen en zelfs voortijdig gekapt worden. 
De afgelopen maanden is hier reeds flink werk van gemaakt en het zal de 
kwaliteit van ons groen doen toenemen. Gaat hier voortvarend mee door! 
Het resultaat van verantwoord omgaan met ons groen is al zichtbaar. In de 
Schooten worden bomen niet gekapt maar geknot. Zo kan het ook! 

Het wijkgericht werken krijgt de nodige aandacht, waarbij het voor GroenLinks 
van belang is dat deze activiteiten ook gericht zijn op de 3 decentralisaties. Dit is 
van belang voor de sociale infrastructuur in de wijk. Zoals afgesproken in het 
coalitie akkoord. 

Ook aandacht voor de ontwikkelingen in het Stadshart zijn belangrijk. 
Hierbij is het wel van belang dat we ons aan de afgesproken financiële bijdrage 
houden. 
We storten vanaf 2008 gemiddeld 2,5, miljoen per jaar uit onze begroting aan 
Zeestad plus de nodige miljoenen uit de reserves strategische visie. En daar moet 
het wat ons betreft bij blijven! 
Bij de incidentele ruimtevragers, zoals "legeskosten project Stelling, "stedelijke 
vernieuwing Spoorstraat", "stedelijke vernieuwing Stationslocatie" en "stedelijke 
vernieuwing Koningsdriehoek" zetten wij onze vraagtekens. 
Dit zou ,wat GroenLinks betreft uit de exploitatie van Zeestad komen. Als dit 
problemen zou geven zou Zeestad, samen met de raad, keuzes moeten maken. 
Wij horen dan ook graag van de wethouder waarom toch voor deze 
ruimtevragers wordt gekozen? 

In het programma Milieu, maar ook in andere programma's missen wij een visie 
op duurzaamheid. 
Voor de kadernota 2016 wil GroenLinks een integrale visie op duurzaamheid 
vastgesteld hebben. Hiervoor zullen wij een motie indienen. 

In het programma Cultuur missen wij de jongeren, terwijl bij de 
effectindicatoren "voorzieningen voor jongeren" een 4,9 scoort. 
Wij vragen het college hier aandacht aan te besteden. 

Het college geeft aandacht aan de culturele programmering en zegt "het kunt-en 
culturele veld te ondersteunen door partijen samen te brengen". 
Hierbij heeft de cultuurmakelaar, tot nu toe, een belangrijke rol gespeeld. Wij 
pleiten er dan ook voor om deze functie te handhaven. Deze functie is ook 



belangrijk voor citymarketing en voor het ondernemersklimaat. Cultuur trekt 
mensen naar Den Helder. Wellicht kan voor de cultuurmakelaar budget 
gevonden worden in de 4 ton voor "economische impuls binnenstad" of maakt 
het college hiervoor ruimte in het programma cultuur. 

V.w.b. het programma Sociaal domein zullen we de komende maanden 
belangrijke beslissingen moeten nemen en de nodige discussies daarover 
moeten voeren. 
Bij deze begrotingsbehandeling is dit nog niet op z'n plaats, maar wij vertrouwen 
er op dat de wethouder de raad in dit traject zo meeneemt dat de transitie en de 
transformatie op een zorgvuldige wijze tot stand komen. 
We kunnen in elk geval vaststellen dat het college op dit moment terecht de 
prioriteit legt bij een goede landing van de transities. Het stemt GroenLinks tot 
tevredenheid dat we, daar waar 200 gemeenten de deadline m.b.t. de inkoop van 
jeugdzorg niet hebben gehaald. Den Helder aan de goede kant van de streep 
staat! 

In het programma economische ontwikkeling krijgt toerisme en recreatie de 
aandacht die het verdient. 
Maar om het toeristisch recreatieve aanbod te verbeteren om zo de 
aantrekkelijkheid te vergroten is de toegankelijkheid van de stranden van groot 
belang. 
Wij pleiten ervoor om de stranden rolstoeltoegankelijk te maken. 
Dit zou het toeristisch product kwalitatief verhogen en Den Helder op de kaart 
zetten. 
Wij dienen hier een motie voor in. 

Kortom; er is nog veel werk te verzetten maar daar hebben we de komende 4 
jaar voor. 
Deze begroting is hiervoor een goede start. 
In voorgaande jaren noemde GroenLinks het voorgestelde beleid "oude wijn in 
nieuwe zakken". 
De Helderse burgers zullen merken dat 2014 een goed jaar is, waarin een mooie, 
nieuwe "Chateau Helder" is ontstaan. Een eerlijke kwaliteitswijn 
En die wijn zal verder rijpen!!!!! 

Namens de fractie van GroenLinks 
C.J.Dol-Cremers 





PvdA 





PVDA 
Omdenken, 

Voorzitter, de fractie van de PvdA heeft met veel aandacht de eerste begroting van dit nieuwe college 

gelezen. Als positief ingestelde fractie willen wij graag omdenken. Omdenken is het denken in termen 

van kansen en niet van problemen! 

Tot op heden heeft het college van de nieuwe coalitie veel positieve woorden gesproken. Maar, een 

vernieuwde visie op de stad hebben wij van hen nog niet gehoord . Deze begroting is niet inspirerend, is 

visieloos. Wij hadden op zijn minst een visie voor de toekomst verwacht. Alles wordt nu doorgeschoven, 

visies, evaluaties en besluitvorming. U stelt echter wel voor om het overschot uit het 

weerstandsvermogen van bijna 3 miljoen op te nemen. En 1,3 miljoen uit de algemene reserve en 6,5 

ton uit de reserve Strategische Visie. Dat is de potverteren voordat de raad echte keuzes heeft kunnen 

maken!! De PvdA wil graag meewerken aan het herijken van de Strategische Visie en daar dan pas de 

benodigde financiën aan koppelen. 

Waar blijven de verkiezingsbeloften van de Stadspartij? Ja het stadhuis gaat niet door, maar hoe en 
waar realiseert u z .s .m. goede huisvesting voor onze ambtenaren? Hoe gaat u dat financieren? En wat 
wilt u met het Postkantoor? Omdenken is ook: Gratis parkeren beloven, maar akkoord gaan met een 
verhoging van de tarieven! En nu weer beloven: misschien in 2016 gratis parkeren! 
Uw stemmers zullen verbaasd zijn over deze begroting, nee, teleurgesteld. 

Als gemeenteraad hebben wij prioriteit gelegd bij de aanleg van de verlengde Breewijd en besloten 
deze te realiseren in 2015. In deze begroting is het totale bedrag van 5,25 miljoen niet opgenomen. Wij 
zien graag het door u toegezegde voorstel in de commissie van april, met de dekking van de kosten 
tegemoet. 

Grote zorg heeft de PvdA over onze jeugd in de stad, en over het grote aantal doorverwijzingen naar de 
jeugdhulpverlening. Wij zouden graag ervaringen uit de praktijk willen inventariseren bij alle betrokken 
partijen, om dieper op oorzaken in te gaan. Pas als dit duidelijk is, kan naar oplossingen worden 
gezocht. De stad staat er in dat opzicht slecht voor. Den Helder kent veel minder draagkrachtige 
burgers. Veel kinderen groeien op in armoede. Het is aan ons, met uw college voorop, om te zorgen dat 
er voldoende werkgelegenheid is. Zodat mensen weer aan de slag kunnen, op eigen benen staan en hun 
kinderen kunnen laten opgroeien zonder armoede. U zult daarvoor onze volledige steun krijgen! 

'Werk, werk en nog eens werk.' Dat was de insteek van ons verkiezingsprogramma. Wanneer het maar 

kan, heeft iemand werk. Anders wordt ertoegeleid naar werk, volgt men een opleiding of training. 

En jongeren zitten op school, volgen een opleiding of zitten in een leer-werktraject, met stageplek. 

U stelt voor € 70.000 in te zetten voor maatschappelijke stages, wij zien dit liever anders besteed. Wel 

aan het onderwijs. Maar dan te gebruiken bij de toeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt, door 

betere begeleiding naar stageplekken, die overigens moeilijk te vinden zijn. Jongeren van het speciaal 

onderwijs vallen nu vaak terug op de Wajong, maar straks niet meer. Vroeger hadden wij organisaties 

als Snel Herstel en Stichting Stelling Den Helder, maar deze bestaan niet meer. Wat kunnen wij deze 

jongeren bieden? Waar liggen mogelijkheden? Graag denken wij met u mee. 

Wij zien dat er binnen de economische paragraaf van de begroting weinig vernieuwend wordt gekeken. 

Er zijn geen financiële posten opgenomen om werkgelegenheid aan te jagen. U wilt meer 

werkgelegenheid creëren op een integrale arbeidsmark. Maar realiseert u zich dat Den Helder ruim 1200 

werklozen heeft en ongeveer 1600 mensen die afhankelijk zijn van een uitkering? 



En daar komen de mensen die voorheen bij de werkvoorziening geplaatst werden ook bij. 
Voor hen is op dit moment geen passend werkte vinden. Ook komen daar elk jaar de jongeren bij die 
van school komen. Zij zijn klaar voor een toekomst die wij hen niet kunnen bieden! U komt alleen met 
een nietszeggende doelstelling, namelijk dat u een situatie wilt creëren waarin ondernemers 
arbeidsplaatsen kunnen bieden die zijn aangepast op eventuele arbeidsbeperkingen. Hoe dan? 
Waarmee dan? In de begroting zijn geen posten voor stimulering terug te vinden. En als gemeente doen 
wij ook zelf niets! 

Wij willen als positief ingestelde fractie graag een handje helpen en hebben, zoals reeds aangekondigd, 

een amendement voor het formeren van 4 wijkkantonniers. Dat schept werkgelegenheid, steunt de 

wens om de wijken en buurten een schoner uiterlijk te geven en levert stageplekken op. 

Het onderhoud van de openbare ruimte (u weet wel, schoon, heel en veilig) blijft nu al jaren achter bij 

de verwachtingen. U vraagt veel geld voor het onderhoud van de stad, maar geeft niet aan wat u 

hiervoor gaat leveren. Kaders en doelstellingen worden niet gesteld. We gaan gewoon door zoals wij nu 

werken. Afgelopen begrotingsjaar was er geld over en zijn de afspraken niet waargemaakt. De 

achterstand zal verder oplopen door gebrek aan snel uitvoerende medewerkers. 

Door positief te kijken, zien wij het aanstellen van 4 wijkkantonniers als beste oplossing. 
Wij willen van Basisniveau naar minimaal Basis plus! 

Kijkende naar onze binnenstad, dan stellen wij vast dat de gemeente al veel doet op financieel gebied 
ter verbetering. Voorzitter, wij zijn geen voorstander voor het beschikbaarstellen van extra gelden voor 
de Helderse binnenstad ondernemers. Omdenken is ook: De gemeente geen ondernemer meer te laten 
zijn, ondernemers moeten zelf ondernemen! Dat is, in veel steden, niet eenvoudig. 
Maar gemeentelijke subsidies kunnen die werkelijkheid niet keren! 

Het winkelhart zo snel mogelijk compacter maken, dat is ons advies. In onze optiek is echter de 
binnenstad meer dan onze winkelstraten. Het betreft ook de oude vooroorlogse buurten, nog geen 20 
jaar geleden is daar veel geld geïnvesteerd. Deze buurten vragen dringend weer een nieuwe investering. 
En laten wij niet vergeten, dat mensen langer thuis blijven wonen, en aanpassingen in en om huis nodig 
zullen zijn. Oude buurten vragen weer onze aandacht! Wij komen met een amendement: Opwaardering 
stadshartbuurten 

De PvdA wil zorg dicht bij mensen organiseren, in de buurt of in de wijk. Niet langer anonieme 
bureaucratische organisaties en regeltjes, maar persoonlijk en dichtbij. Met de nieuwe Wmo zetten we 
een belangrijke stap in die richting. Landelijk heeft PvdA beloofd het overdragen van 
verantwoordelijkheden naar de gemeente, voor de inwoners zonder problemen zal verlopen. 
Ook als lokale PvdA zullen wij onze bijdrage leveren om dit te realiseren. 

Voorzitter, er is al fors bezuinigd op huishoudelijke hulp bij de ouderen thuis. Mede daardoor is er nu al 
een fors financieel overschot in de Wmo over 2014. In menig gemeente schaft men de huishoudelijke 
hulp in zijn geheel af. Wat kunnen onze ouderen verwachten? Het evt. op termijn afschaffen van de 
huishoudelijke hulp in Den Helder zal de PvdA niet steunen. Met een redelijke eigen bijdrage naar 
draagkracht moet het mogelijk zijn om huishoudelijke hulp voor iedereen in Den Helder die het nodig 
heeft, voort te zetten. 

Door het geven van subsidie aan organisaties, geven wij een stimulans om gewenste ontwikkelingen of 
doelen te behalen in onze gemeente. Deze organisaties zijn over het algemeen nauw betrokken bij het 
wel en wee van de Helderse burgers. Dooreen relatief kleine gemeentelijke subsidie beschikbaar te 
stellen, wordt, volgens de PvdA, de sociale samenhang in de stad versterkt en blijft Den Helder een 
bruisende, sociaal actieve stad en dat willen wij graag zo houden! 



Stadspartij 
Den Helder 





Algemene beschouwing Stadspartij Den Helder bij de meerjaren 
begroting 2014-2018 

Voorzitter, bomen is zilver, planten is goud. 
In een relatief korte tijd presenteert het college een begroting waarin wij 
die eerste nieuwe aanplant herkennen. 
Wij zijn, als Stadspartij Den Helder, realistisch genoeg om te weten dat 
op zo'n korte termijn het niet mogelijk is om al de vernieuwingen, die wij 
graag willen, door te voeren. 

Effectenindicatoren 
Op bladzijde 15 van de begroting staan de effectenindicatoren. Helaas 
geeft dat nog op veel punten een slechte score. Met name die punten, 
waar het gaat over de inspraak en het serieus nemen van de burger, 
scoren laag. 
Dit is nu één van die punten die de Stadspartij Den Helder veranderd wil 
zien. 
De burger is mondig en heeft ook heel goede ideeën over zijn eigen 
stad, misschien wel beter dan de duur ingehuurde projectbureaus van 
buiten af. 

Samen ontwikkelen van je stad, dat geeft vertrouwen en draagvlak. 

Beheer openbare ruimte 
Hierbij is de ergernis nummer 1 het vele groen op plekken waar het niet 
hoort. Wij noemen zoiets onkruid. De eerste aanzet in de begroting is 
gegeven door iets geld uit te trekken om in elk geval een aantal 
hoofdroutes door de stad aan te pakken. 
Er moet meer gebeuren en de Stadspartij Den Helder rekent daarbij ook 
op de burger zijn eigen verantwoordelijkheid. Hoe eenvoudig is het om 
het onkruid voor je eigen deur weg te halen. Wij willen stimuleren dat 
buurten zich verenigen om met elkaar opruimdagen te houden in eigen 
buurt. 
Een andere manier om geld vrij te maken voor de openbare ruimte is het 
laten sponsoren van onderhoud van bijvoorbeeld rotondes. Is deze 
overweging binnen het college al eens gemaakt. 
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Stadshart 
Het stadshart begint langzaam een transformatie te ondergaan. 
De Stadspartij Den Helder vindt dat ondernemers moeten ondernemen 
en dat de gemeente moet faciliteren. 
De ondernemer is een zelfstandige die moet zorgen dat klanten in zijn 
winkel komen. 
Deze moet iets bieden datje niet op internet krijgt te weten: een 
aantrekkelijke uitstraling, een gevarieerd aanbod, een vriendelijk woord 
en goede service. 
Het verhuizen van winkels binnen het stadshart moet niet gaan leiden tot 
leegstand in andere delen. Dit is slechts het verplaatsen van een 
probleem. Partijen als Zeestad en Woningstichting moeten ook werk 
maken van invulling van leegkomende panden. 
Het kan niet zo zijn dat zij ontwikkelen en de gemeente en de burgers 
met de nieuwe risico's tot verloedering achterblijven. 
Het aantrekken van klanten is een taak van de middenstand zelf. 
Als gemeente moeten wij zorgen dat de concurrentie positie tussen de 
verschillende winkelcentra in onze gemeente eerlijk is. In dat kader past 
voor de Stadspartij Den Helder het gratis parkeren in de binnen stad, 
maar veel minder het steunen van verkoop bevorderende activiteiten 
voor één van de winkelcentra. 
Wij vertrouwen op de frisse inzet van dit college in samenwerking met 
instanties en de burger van onze stad. Want wij zijn de gemeente en de 
gemeente is van ons en niet van projectontwikkelaars. 

Ruimtelijke ontwikkeling 
Gelukkig staat er in de begroting dat we vraag gericht gaan bouwen en 
niet aanbod gericht. 
Er staan veel nieuwe woningen leeg in Den Helder die niet verkocht 
kunnen worden en noodgedwongen dan maar verhuurd worden en zelfs 
dat kost moeite. 
Er is dus duidelijk iets verkeerd gegaan de laatste jaren in de keuze van 
het type te bouwen huizen. 
Den Helder vergrijst. Veel ouderen die een woning bezitten, willen die 
verkopen en daarna gaan wonen in een appartementengebouw of een 
grondgebonden woonlaag. 
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Wij zijn voor een compacter stadshart. Het creëren van nieuwe 
winkelruimten blijft ons zorgen baren. Omdat juist in het nieuw 
gecomprimeerde stadshart nog zo veel leegstand is. 

Sociaal Domein 
In deze begroting is voor het eerst het gewijzigde overheidsbeleid voor 
sociale domein opgenomen met een zeer grote verantwoordelijkheid 
voor ons als raad. 
Nu staan we voor een nieuwe fase waarin wij veel moeten leren en zelf 
de kosten moeten beheren. 
En ja, er gaat vast wel iets mis, maar dat zijn dan de leermomenten. 
Het zelfde werk of meer, maar wel met minder geld. Dat vergt 
inventiviteit van mensen die het moeten uitvoeren. Het ambtelijk 
apparaat en de zorgaanbieders, maar het vraagt ook 
aanpassingsvermogen van diegenen die zorg ontvangen. 
Als gemeenteraad moeten wij al deze mensen niet voor de voeten lopen. 
Dat is niet onze taak. 
Wij moeten oppassen voor het zogenaamde cliëntalisme, ons vast bijten 
op één cliënt die niet tevreden is. Dit leidt niet tot beter beleid en 
uitvoering. 
Met andere woorden eisen die de raad moet stellen aan het college zijn 
naar de mening van de Stadspartij Den Helder: 

• Een schrijnend geval lost u allereerst op 
• Vervolgens rapporteert u regelmatig over het aantal incidenten 
• U maakt zichtbaar of het een incident betrof en zo niet, welke 

structurele oplossing en of aanpassing het vraagt 
• U motiveert waarom u het ziet als een incident of waarom niet 
• En in het laatste geval welke vervolgmaatregelen het college 

neemt 

In feite gaat de raad met het college een proces in, van leren op basis 
van de werkelijkheid. Op deze manier houden wij het college onder een 
gezonde druk. 
Wij stellen onszelf als raad op deze manier steeds beter in staat om 
richting te geven in het sociale domein op hoofdpunten. 
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De Jeugdzorg loopt een iets ander traject. Bij deze zorg zal het jaar 2015 
gebruikt worden om te zien hoe vanaf 2016 de jeugdzorg die zorg kan 
bieden die nodig is. 2015 zal dan ook een jaar worden waarin veel 
geluisterd moet worden naar de zorgaanbieders maar ook naar de 
ouders en de zorgontvangers. Zij zijn de experts. 

Gelukkig staan alle neuzen bij de 3 decentralisaties binnen de raad 
dezelfde kant op en wel: wie zorg echt nodig heeft moet die zorg op 
maat kunnen krijgen. 

Economie 
De economie in Den Helder ontwikkelt zich goed en dat is verheugend. 
De Port of Den Helder en de daarbij behorende bedrijventerreinen 
ontwikkelen zich. 
De samen werking met Defensie verloopt voorspoedig. Het is een win, 
win situatie. 
Meer kaderuimte is nodig en daarbij is ook het ontwikkelen van het 
regionaal haven gebonden bedrijventerrein Kooijhaven van groot belang. 
Deze plannen moeten, binnen afzienbare tijd, voor de groei van onze 
haven uitgevoerd worden. 
In de hele verre toekomst komt dan misschien ook de uitbreiding van de 
haven in de NO richting nog in beeld. 
Eerst doen wat nu haalbaar is en niet op alles in willen zetten en dan het 
deksel op de neus krijgen. 

Subsidies 
Wij zijn voor de nullijn op subsidies, maar willen dit overgangsjaar 2015 
de instellingen die vallen onder de programma's 2, 10 en 11 eenmalig 
ontzien. Deze organisaties en instellingen spelen een belangrijke rol in 
de 3 decentralisaties en wij willen hen daarom ontzien. 

Financiën 
De meerjaren begroting is niet sluitend. Vergelijken wij deze, nu in 
behandeling zijnde begroting, met de eerst begroting van het vorige 
college, dan kun je tevreden zijn en respect uitspreken naar het huidige 
college. Ik mag u in herinnering roepen dat de meerjarenbegroting in 
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2011 begon met een tekort van € 5 ton, oplopend tot een tekort van ruim 
€ 3,6 miljoen in 2014. 
Het ziet er nu beter uit. De Stadspartij Den Helder bedankt, het vorige 
college dat zij genoeg laaghangend fruit heeft overgelaten, om de 
huidige meerjaren begroting met een minder tekort te laten starten. 
Hiermee zijn wij er nog langer niet, want ook dit college zal door moeten 
gaan met het terugdringen van de tekorten en de komende jaren alle 
zeilen moeten bijzetten om de Helderse schatkist goed te bewaken. 

Veel aandacht zullen wij moeten geven aan de risico's binnen onze 
financiële garantstellingen en leningen. Zij kunnen grote invloed hebben 
op onze algemene financiën en daarmee op onze kwetsbaarheid. 
Afbouwen van garantstellingen en leningen, daar waar mogelijk, moet 
onderzocht worden. Nieuwe garantstellingen en leningen zullen door de 
Stadspartij Den Helder kritisch bekeken worden. 

Slot 
Wij leven met elkaar in een heel mooi stukje Nederland en in een 
prachtige gemeente, daar moeten wij trots op zijn. 
Wij hebben elkaar nodig om onze stad tot verdere bloei te brengen. 
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Fractie Vermooten 





Fractie Vermooten Algemene beschouwingen 

Mijnheer de voorzitter, gemeenteraad, dames en heren 

Den Helder Wendt de steven, zo heet het coalitieprogramma dat we dit jaar hebben 
ingezet. Ondanks een opstekende tegenwind heeft fractie Vermooten voldoende 
vertrouwen dat we veel van onze doelen zullen bereiken. De coalitievorming bleek geen 
eenvoudige opgave en de verschillen bleken niet zomaar weggepoetst. Het feit dat onze 
gemeente in de top 5 kwam van nog niet gevormde coalities deed de nieuw gevormde 
fractie Vermooten besluiten te kiezen voor deelname aan coalitieverbinding met de 
Stadspartij, Groen Links, Christen Unie, Behoorlijk Bestuur en de Vrije Socialisten tot een 
meerderheid te komen. Uiteindelijk moet bestuurd worden. 

Nederlandse gemeenten staat in het teken van de aanhoudende crisis en de overheveling 
van diverse taken van het rijk naar de gemeenten zonder dat daar overheveling van 
voldoende budgeten tegenover staat. Waar Den Helder de afgelopen jaren de begroting nog 
betrekkelijk pijnloos in balans heeft kunnen brengen, staan we nu voor ingrijpender keuzes 
waar het gaat om uitgaven te verlagen en/of inkomsten te verhogen. Ook met de 
voortdurende onduidelijkheid over de effecten van het landelijk regeerakkoord is het nu al 
duidelijk dat we bij ongewijzigd beleid afstevenen op een fors structureel tekort 

Met het voorliggende meerjarige perspectief wordt deze nieuwe raad voor grote 
uitdagingen geplaatst en de vraag rijst of we dit probleem zo over het hek kunnen gooien, of 
dat we er nu voor moeten zorgen dat de nieuwe raad een betere uitgangspositie krijgt. Niet 
doorschuiven maar aanpakken. 

Stadsontwikkeling 
De fractie Vermooten ziet dat het aantal winkels en hiermee samenhangend het aantal 
bezoekers aan de binnenstad terugloopt. Een gedeelte is te verklaren door een verschuiving 
in koopgedrag door de opkomst van internetwinkels. De fractie Vermooten ziet als stip op de 
horizon een compact stadshart met een gezellige uitstraling. Een combinatie 
van aantrekkelijke winkels en horeca. Winkelen moet een beleving worden. We zoeken niet 
de concurrentie met Schagen of Alkmaar maar onderscheiden ons door tal van activiteiten 
en gezellige pleinen met terrassen. Een opwaardering van de aankleding van de binnenstad 
is nodig. Hiervoor zijn al de eerste ideeën gedeeld en ook de nieuwe feestverlichting zal 
hieraan bijdragen. 



Burgerparticipatie, 
Hét woord van dit jaar is voor ons meer dan meehelpen de stoep schoon maken of helpen 
bij de groenvoorziening. Het is een woord dat van toepassing is op veel projecten, waarin 
burgers vrijwillig hun bijdrage leveren. Heel veel erkenning, waardering en respect moet 
getoond worden voor de vele vrijwilligers die Den Helder telt. 
Hierbij een extra woord van dank voor de inzet rond het behoud van de Open Monumenten 
Dag en de voor volgend jaar in te stellen monumentenprijs. Een voorbeeld hoe met beperkte 
middelen goede evenementen worden neergezet! We moeten deze initiatieven blijven 
stimuleren en faciliteren. Den Helder is daar sterk in en toont een traditie van goede 
samenwerking tussen de gemeente en maatschappelijke organisaties en verenigingen. 
Fractie Vermooten wil dit behouden en waar mogelijk verder uitbouwen! De wijkmanagers 
vervullen daarbij een belangrijke verbindende rol tussen onze inwoners en de gemeente. 
Goede communicatie is daarbij erg belangrijk. 

De nieuwe Participatiewet zal gepaard gaan met een forse inkrimping van de sociale 
werkvoorziening en van het re-integratiebudget. De toenemende werkloosheid leidt tot 
extra druk op dit budget. Door maatwerk te bieden en buiten de huidige kaders te denken, 
wil fractie Vermooten het budget zo goed mogelijk besteden. 
Door alle extra zorgtaken (Jeugdwet, WMO en de net al genoemde Participatiewet) die we 
met een kleiner bedrag moeten uitvoeren, gaan we als gemeente anders werken. 
We moeten de zorg van onderen-op organiseren; vanuit de wijk met de bewoners werken 
aan een nieuw systeem. Met het sociale wijkteam hopen we veel vragen op het gebied van 
welzijn, zorg en opvoeding te beantwoorden. Voor waar dit niet mocht voldoen: kwetsbare 
mensen moeten kunnen rekenen op de lokale overheid. 

Boa's 
Boa's hebben naast de handhavende taak door hun aanwezigheid op straat ook een 
preventieve taak in het kader van de veiligheid. Zij zijn ambassadeurs van Den Helder 
en dienen service verlenend te zijn richting onze inwoners en de bezoekers van onze 
gemeente. Den Helder is een prachtige stad in beweging. Om dat te houden is de inzet van 
iedereen nodig. Doen wat nodig is voor onze mooie gemeente. Samen kunnen we dat. 
Omdat Den Helder het waard is! 

Historisch Erfgoed 
Een creatieve samenleving is een samenleving met brede ontplooiingsmogelijkheden. 
Cultuur zorgt voor een verrijking van het leven. Het staat voor de immateriële waardendie 
de Fractie Vermooten belangrijk vindt. Cultuur zet aan het denken, maakt emoties los, 
ontroert of ontregelt, cultuur helpt mensen om buiten de gebaande paden te denken en dat 
heeft de samenleving hard nodig. De fV heeft waardering voor de inzet van velen voor het 
werken aan een beter aanzien van de stad Dat betekent niet dat alles wat nieuw is het 
oude waardevolle mag verdringen. Dat gaat over: 

* het goed bewaren van waardevolle oude- en minder oude waarde volle gebouwen. Dat is 
landelijk monumentenbeleid. Het raakt ook de persoonlijke voorgeschiedenis van de 
inwoners en hun verbondenheid met hun stad, hun identiteit. 

* De monumenten en beeldbepalende stadsgezichten dienen op de website van de 
gemeente gezet worden, zodat inwoners en organisaties deze kunnen downloaden. 



* De fV wil regels stellen dan wel aanscherpen naar de Woning stichting, die veel 
wederopbouwarchitectuur in eigendom heeft Bij plannen die een functieverlies tot gevolg 
hebben (postkantoor) dient een herbestemming van meet af aan meegenomen te worden. 
Slopen is in alle gevallen de laatste optie, Ditzelfde geldt voor andere eigenaars van 
wederopbouwarchitectuur of andere monumenten. 
* De externe onderzoeken dienen te worden beperkt; dit kan ook bij een dienst die zijn 
bekwame ambtenaren kansen geeft hun kennis in te zetten en deze inzet ook te waarderen. 

* Sloop van historisch waardevolle panden dient voorkomen te worden. 

* Een deel van het Helders krantenarchief, eigendom van de gemeente, verkeert in 
erbarmelijke toestand. Bekeken moet worden die delen opnieuw in te binden en voorzien 
van een beschermde kaft. 

Dierenwelzijn Eén van de speerpunten fractie Vermooten is het verbeteren van 
dierenwelzijn. Het vogelasiel raakte dit jaar in financiële problemen. De gemeente moet er 
naar streven dat het financieel wordt ondersteund en naar mogelijkheden zoekt die leiden 
tot een grotere samenwerking tussen de Helderse Vallei en het Vogelasiel. 
In het algemeen verdient de samenwerking tussen organisaties en de terugkoppeling naar 
de gemeenteraad de aandacht. Een aantal zaken gebeurt goed cf de nota dierenwelzijn. 
Samenwerking is nodig uit financiële overwegingen maar ook omdat het leidt tot een betere 
belangenbehartiging,vakkundige organisaties. Samenwerking met andere organisaties geeft 
meer mogelijkheden qua continuïteit, informatie, fondsenwerving en dus tot verbeteren van 
dierenwelzijn. 

De financiering van de dierenambulances is vaak niet rooskleurig. Een gemeente is 
verantwoordelijk voor de eerste opvang van zwerfdieren en gewonde dieren. Er valt bij een 
gemeente dus wel geld te halen om een ambulance te steunen, maar het wordt vaak al 
lastiger als de gemeente het geld gestopt heeft in bijvoorbeeld een dierenasiel. Dan scheelt 
het als de ambulance een goede samenwerking heeft met de asiels. 
Fractie Vermooten vindt in navolging van andere steden de aanstelling van een bepaald 
medewerker bij de Dierenambulance een speerpunt, dat hij gerealiseerd wil zien. 

Ik wil mijn betoog graag afsluiten op een positieve toon. Er moet de komende jaren fors 
bezuinigd worden en daar zullen wij allemaal mee te maken krijgen. Dit kun je als probleem 
beschouwen of als uitdaging. Wij kiezen voor het laatste en denken dat wij door goed samen 
te werken met burgers en organisaties in staat zullen zijn om met minder financiële 
middelen toch een sociaal, diervriendelijk en groen beleid te voeren!" 

Fractie Vermooten 29 oktober 2014 





Vrije Socialisten 





Fractie van de Vrije Socialisten Algemene Beschouwingen 

Mijnheer de voorzitter, gemeenteraad, dames en heren 

Op weg naar een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 deze dient als 

aanvulling op de programmabegroting 2015-2018 

Het vaststellen van de kadernota en begroting zijn de belangrijke 

besluitvorming momenten in het politieke jaar. Echter deze kadernota is nog 

beleidsarm dit omdat de coalitievorming langer heeft geduurd. 

Met het coalitieakkoord" den Helder wendt de steven" zijn wij blij. Wij hopen 

dat in dit kielzog veel boten mee zullen varen 

Wij als Vrije Socialisten zijn voor samenwerking en hopen tot breed gedragen 

uitkomsten te komen en elkaar te blijven uitdagen. 

Blij met de stadsplannen zoals dit hoort bij onze stad, een knusser 

stadscentrum kleiner en compacter. Wij zijn geen grote stad dus probeer dit 

ook niet op die manier uit te dragen. Onze stad verdient meer, het zou in de 

toekomst zo moeten zijn dat inwoners zeggen gezellig even de stad in terrasje 

pikken en winkelen of alleen even heerlijk genieten van de sfeer die er hangt. 

De Beatrixstraat kan in deze veel bieden 

De realisatie van het Assorgiaplein wordt ondersteund, echter de stedelijke 

vernieuwing niet alleen beperken tot het centrum. Verder blijven wij pleiten 

voor handhaven en uitbreiding van de blauwe zones en het gratis parkeren. 

Onderhoud openbare ruimte, het coalitieakkoord geeft de wens tot betere 

onkruidbestrijding aan. De laatste jaren is er fors bezuinigd op onderhoud van 

de openbare ruimte (helaas veelal noodgedwongen) Wij zijn blij met het 

actieplan openbare ruimte vorm krijgt, anders inrichten om meer efficiency te 

kunnen behalen. 

De sanering van het Vinkenterrein gaat gestalte krijgen wij juichen dit toe en 

mooi dit uiteindelijk te kunnen realiseren want naast gezondheidsproblemen is 

hier sprake van ergernis bij de bewoners. 



Wij hopen zo snel mogelijk te starten met het actualiseren en herijken van de 

strategische visie. 

Laten wij in gesprek gaan met de inwoners van de stad door bijv. Regelmatig 

ruimte te bieden voor inspraak en medezeggenschap. 

Ook het houden van vergaderingen op locatie kan hier aan bedragen 

Het opknappen van panden heeft onze voorkeur boven sloop. Wij hopen ook 

het Rob Scholte Museum in de toekomst te kunnen faciliteren het kan een 

trekpleister worden voor den Helder in combinatie met de Nollen. Misschien 

een arrangement bij de NS. Wij staan voor kunst en cultuur. 

De regionale samenwerking op veel terreinen lijkt de lokale bestuurskracht te 

overstijgen. Kies voor slimme samenwerking zonder de lokale bestuurskracht 

uitte hollen. Wij moeten voldoende werkgelegenheid behouden en dit ook 

aantrekken bijv. In de techniek, dienstverlening en recreatieve sector. De 

gemeente moet zich blijvend inspannen om meerdere MBO en HBO 

opleidingen naar de gemeente den Helder te krijgen. Innovatief 

ondernemerschap, kleinschaligheid en duurzaam ondernemen moeten door de 

gemeente extra worden gestimuleerd 

De openbare orde en veiligheid het verbeteren van het imago van den helder 

op het gebied van criminaliteit en vandalisme zijn voor ons belangrijke 

speerpunten. Ervoor zorgen dat er meer voorzieningen voor jongeren zijn 

zodat zij niet de stad uit hoeven. In samenwerking met de scholen blijven 

investeren in een preventieprogramma om uitval van welke aard of oorzaak te 

voorkomen 

De drie decentralisaties: 

De beschikbare middelen van het rijk zijn niet het plafond en daar zijn wij blij 

mee. Het transitieplan Sociaal Domein geeft ruimte om mee te participeren, 

het is een open en organisch document zoals de wethouder dit heeft benoemd. 

En wij als vrije Socialisten zullen de wethouder ook aan deze afspraak houden 

want er kunnen en mogen in deze moeilijke tijd geen inwoners buiten de boot 

vallen er moet voor inwoners die dit echt nodig hebben een gedegen vangnet. 



Bestaan. Verder hopen wij snel op een evaluatie vanuit de wijkteams het is van 

het grootste belang dat deze teams goed op de kaart worden gezet. Met goed 

opgeleide hulpverleners en dat de indicaties op een zorgvuldige manier 

gebeuren samen met de cliënt tot een indicatiestelling komen. 

Voor ons is ook van groot belang de jeugdzorg want hierbij sta je aan de basis 

van de hulpverlening. Ook zal de voorlichting goed moeten gebeuren zodat 

inwoners weten wat er gaat komen en wat er van hun verwacht wordt. Verder 

verdienen de mantelzorgers steun en zo nodig hulp op allerlei gebieden. Het 

ontwikkelen en faciliteren van meer respijtbedden kan daaraan bijdragen. Het 

zou goed zijn als cliëntenraden gevraagd en ongevraagd instemmings-en 

adviesrecht krijgen. 

Wij roepen dan ook op dit in gezamenlijkheid met de inwoners te doen zodat 

een ieder weer vertrouwen in de politiek krijgt. 

Wij willen dat het Jeugd Sport Fonds wordt herijkt met richtlijnen en financiële 

controle zodat alle kinderen die noodgedwongen gebruik moeten maken van 

het Jeugd Sport Fonds dit ook kunnen. Sport draagt bij aan een juiste balans 

tussen in en ontspanning en biedt de mogelijkheid om op zinvolle wijze vrije 

tijd te besteden. 

Er moet een meerjarenplanning zijn m.b.t. accommodaties en voorzieningen 

waarbij getracht moet worden alle verenigingen op een passende en eerlijke 

wijze te faciliteren. Gebouwen zoveel mogelijk multifunctioneel benutten. 

Wij willen het toerisme bevorderen echter niet ten koste van de rust en ruimte, 

stad aan het wad promoten met zeilvaarten en recreatieve boten Meer gebruik 

maken van het atelier in de duinen(pompstation) en bereikbaar houden van de 

stranden door middel van de kustbus 

Verder heeft ook het Dierenwelzijn zijn eigen plek gekregen met meer 

aandacht voor het dierenwelzijn en kunnen organisaties uitvoering geven aan 

de dierenwelzijnsnota. Er is extra geld gereserveerd wat wij van harte 

toejuichen en ook hier door samenwerking kan men tot goede resultaten 

komen 



De Vrije Socialisten zijn er voor de lokale bevolking, waarin iedereen zou 

moeten kunnen meebeslissen over de inrichting van de lokale samenleving om 

een bestaanszekerheid voor iedereen mogelijk te maken. Respect voor vrije 

meningsuitingen waar alle mensen gelijkwaardig zijn, ook al zijn wij allemaal 

uniek. Wij hopen met minder financiële armslag tot een zo breed mogelijk 

gedragen beleid te komen en wij blijven zoeken naar overeenkomsten in plaats 

van ons te focussen op verschillen. 

Fractievoorzitter van de Vrije Socialisten 

Carla van Driesten 



VVD 





Tekst Algemene Beschouwingen dinsdag 7 november 2014 

In 2007 heeft de Raad het UP Stadshart vastgesteld. Dit uitwerkingsplan voorziet in integraal 
gemeentebeleid om de voorzieningen, wonen en de werkgelegenheid te verbeteren. Hiermee is is 
focus aangebracht in het totale gemeentebeleid. Om dit mogelijk te maken zijn daarna verkochte 
aandelen NUON, incidenteel geld, zo structureel mogelijk in de verdere jaren ingezet in het 
algemeen belang. 

De voorliggende begrotingsvoorstellen laten deze focus los. Er is weliswaar een heroriëntatie 
Strategische Visie aangekondigd die gereed moet zijn voor 1 april 2015 i.v.m. Kadernota 2015. 
Uitvoering van de vigerende Strategische Visie is gebaseerd op voortschrijdend inzicht, dus al een 
heroriëntatie op zich. 

De drie decentralisaties in het Sociaal Domein betekenen veel substantiële financiële onzekerheden. 
Het gaat hierbij nu al om 55% van de totale begroting en daar zal het niet bij blijven gezien de 
incidentele aanvullingen die gevraagd worden en die structureel worden omdat ze niet kunnen 
worden teruggedraaid. 

We moeten niet als Raad vergeten waarom deze decentralisaties plaatsvinden en dat wij niet de 
vanuit het rijk noodzakelijk geachte bezuinigingen op lokaal niveau gaan compenseren. De sociale 
verzorgingsstaat van weleer is failliet. Zorg moet betaalbaar blijven daar zijn we met elkaar 
verantwoordelijk voor anders komen mensen die nu en in de toekomst echt zorg nodig hebben 
straks zonder ondersteuning te zitten. 

De focus van integraal gemeentelijk beleid vervaagt en er ontstaan in het komende begrotingsjaar 
grote financiële onzekerheden. Dat vraagt om een meer besluitvaardige aanpak met een versterking 
van de gemeentelijke financiële positie in de komende jaren. Dus niet vooruitschuiven en 
toezeggingen doen die financieel geen dekking hebben en derhalve de reservepositie van de 
gemeente aantasten. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van enkele partijen in deze raad 
maar van een ieder, raad en college. 

Als je het huishoudboekje op orde wil houden is het noodzakelijk dat er een meerjaren sluitende 
begroting is. Met de doorwerking van de september circulaire 2014 is de begroting voor 2015 ev niet 
meer sluitend Daar zal het niet bij blijven. Ik herinner mij nog niet zo lang geleden een uitspraak 
van een partij, nu behorend tot de coalitie, dat een dergelijke begroting te slecht is om te branden. 
Die kwalificatie zullen wij er niet aan geven maar toch even voor het historisch besef. 



In 2010 heeft de raad een tot een bezuinigingstaakstelling van 3x2 mi Ij besloten. Wij vinden dat er nu 
geen tijd en financiële ruimte meer is voor vrijblijvendheid. Wij kunnen net als in 2010 alleen 
akkoord gaan als de algemene bezuinigingstaakstelling voor de jaren 2015 ev meer specifiek is 
gemaakt. Nu moet duidelijkheid gegeven worden aan burgers, bedrijven en instellingen. Het is 
sneller 1 april 2015 dan we denken. 

Zoals ik al eerder heb aangegeven is het maken van goed beleid passend in de financiële draagkracht 
van de Gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid van raad en college. 

We moeten geen 2 e Kamer gaan spelen, geen rijksbeleid compenseren, maar realistisch naar de 
situatie in onze Gemeente gaan kijken. Wat is noodzakelijk, wenselijk en financieel haalbaar. 

Wanneer verschillende partijen vervolgens gebaseerd op de raadsvoorstellen met aanpassingen en 
dekkingsvoorstellen komen, dient het college daar serieus mee om te gaan. En niet zoals afgelopen 
woensdag in de commissievergadering, het leek op onkunde dan wel minachting. Dit hebben wij als 
onbetamelijk ervaren. Wij doen als W D als nog een poging via amendementen en een motie om tot 
een meer aanvaardbare begroting te komen. 


