
Algemene beschouwingen van de ChristenUnie mbt de kadernota 2020 

De kadernota is dit jaar een goed leesbaar stuk met een positief verhaal. De 

Koninklijke marine groeit en daarmee ook de werkgelegenheid. De economische 

ontwikkelingen zijn gunstig en dat bied kansen voor de inwoners en daarmee ook 

voor de stad als geheel. De stad wordt weer mooi en dat is ook duidelijk te zien. Aan 

de plannen van Zeestad kan je zien dat er nog veel fraais aan zit te komen. Dat dit 

niet alleen een papieren werkelijkheid zie je als je om je heen kijkt in de stad. Als je 

door de stad loopt lijkt het net of de mensen hun hoofd weer omhoog houden, alsof 

ze ook weer een beetje trots op hun stad zijn. Het is goed om dat te zien en fijn om 

daar onderdeel van te zijn. De ChristenUnie ziet uit naar het moment dat de mensen 

zeggen waarom zou ik helemaal naar Texel gaan. Den Helder en Julianadorp hebben 

alles. Ik ga wel een keer een dagje naar Texel als ik mijn vakantie in Den Helder door 

breng. Het zou zo maar eens werkelijkheid kunnen worden. Maar dan moet er nog 

wel wat gebeuren. 

We spreken nu namelijk over de toekomst. Op dit moment staan we niet alleen voor 

grote veranderingen maar ook voor bezuinigingen. Bezuinigingen die noodzakelijk 

zijn om orde op zaken te stellen. Om die toekomst die er aan zit te komen, mogelijk 

te maken. Een toekomst waarin Den Helder mooier, aantrekkelijker en socialer 

wordt. Een samenleving waar iedereen deel van uit mag maken en zijn eigen steentje 

aan bij kan dragen. Dit zien we terug in de plannen voor de komende jaren. En ja 

soms kan je je afvragen of dat wat we gaan doen ook tot de gewenste resultaten 

leidt. Zo is het maar de vraag of je een stabieler bestuur krijgt wat professioneler met 

elkaar samenwerkt als je 4 bijeenkomsten per jaar met college en raad organiseert. 

Ook een paragraaf bestuurlijke vernieuwing aan college- en raadsvoorstellen 

toevoegen zal daar niet wezenlijk aan bijdragen  maar het is wel een begin en er 

wordt over die zaken nagedacht. Hoe kunnen we transparanter worden, hoe voelen 

de inwoners zich meer betrokken bij de initiatieven van de gemeente en hoe ervaren 

inwoners en ondernemers een betere dienstverlening vanuit de gemeente. Hiertoe 

zijn in de kadernota meetbare doelen gesteld dus kunnen we en zullen hier op 

toezien. Of alle plannen even ambitieus zijn kan je je afvragen. Maar als je hard aan 

de verwezenlijking werkt kunnen de doelen misschien over enige tijd naar boven 

bijgesteld worden. Ook daar zullen we op toe zien. 

Tot slot. Het thema zorgzame gemeente past goed bij de ChristenUnie. Wij zijn een 

sociale partij die omzien naar elkaar hoog in het vaandel heeft staan. Bij een sociale 

gemeenschap hoort niet alleen dat door de gemeente gezorgd wordt voor de 

inwoners die het moeilijk hebben maar, en daar gaat het speciaal om, we moeten 

mensen helpen om voor zichzelf te zorgen. De inwoners moeten leren meer naar 

elkaar omzien en elkaar  te helpen en de gemeente moet dat ondersteunen. Met dat 

in het achterhoofd zie je wat voor mooie dingen er op het sociale vlak gaan gebeuren. 



In het kader van voorkomen is beter dan genezen wordt er zwaar ingezet op het 

vroegtijdig signaleren van problemen en van moeiten. Hiermee kan je voorkomen dat  

moeiten, problemen worden. In dat kader komen er Integrale Kind Centra, worden er 

gezinscoaches ingezet, komt er een jongerenloket en wordt de aanvraag systematiek 

voor een financiële tegemoetkoming voor minima vereenvoudigd. Maar is alles daar 

mee gezegd, nee dat zeker niet er moet ook veel bezuinigd worden in het sociale 

domein. Dat is omdat we in het sociale domein veel meer geld uitgeven dan dat er 

binnen komt. Dat is iets wat wel sociaal is maar niet lang vol te houden. Het 

uitgangspunt bij de bezuinigingen op het sociale domein kunnen wij als ChristenUnie 

achter staan. De bezuinigingen mogen geen of minimale invloed hebben op de 

directe levenssfeer van de inwoners en ze mogen niet in de weg staan van het 

armoedebeleid. Bij deze forse bezuinigingen lijkt ons dat een erg moeilijk waar te 

maken uitgangspunt. In het bijzonder lijkt het ons onmogelijk om op Reakt (voorheen 

ActiefTalent) 100.00€ te bezuinigen zonder dat dit grote invloed heeft op de 

levenssfeer van de doelgroep. Wij vinden dit niet in overeenstemming met de 

uitgangspunten voor de bezuinigingen op het sociale domein en daarom moet hier 

iets aan gebeuren. 

Al met al denken wij dat in deze dynamische tijd de kadernota een uitgebalanceerd 

stuk is met veel goede onderdelen waarmee we een vooruitblik krijgen op een stad 

met toekomst. Nu nog volop in de golven maar op weg naar een drukke en voor 

iedereen veilige haven. 

Naar goede gewoonte van de ChristenUnie wil ik eindigen met een tekst uit de bijbel: 

Bid tot de Heer voor de stad en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is 

ook jullie bloei. Wij van de ChristenUnie zullen blijven bidden en blijven werken voor 

Den Helder om deze nog meer tot bloei te laten komen. 


