Den Helder, 16 maart 2021
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Den Helder,
de heer J.A. de Boer
Betreft: verzoek tot het houden van een extra raadsvergadering conform artikel 17 Gemeentewet
inzake de groeiende onrust en onduidelijkheid omtrent het wegvallen van bepaalde
onderhoudsactiviteiten en werkzaamheden binnen onze gemeente met directe gevolgen voor
de werkgelegenheid.
Geachte voorzitter,
Onder verwijzing naar artikel 17, tweede lid, van de Gemeentewet, verzoeken wij tot het houden van
een extra raadsvergadering op dinsdag 30 of woensdag 31 maart 2021, aanvang 19.30 uur.
Aanleiding voor het aanvragen van deze extra raadsvergadering is de groeiende onrust en
onduidelijkheid omtrent het wegvallen van bepaalde onderhoudsactiviteiten en werkzaamheden met
directe gevolgen voor de werkgelegenheid. Gezien het spoedeisende karakter achten wij het zeer
gewenst dat op korte termijn een extra vergadering wordt uitgeschreven.
Onderwerpen van de vergadering zijn.
1. Verlies werkgelegenheid.
Aanleiding is het interview met de directie van Damen Shipyards en enige andere publicaties, o.a.
over het onderhoud van zeilschepen en jachten, zoals de Eendracht, dat niet plaatsvindt in
Den Helder, en de brief van de heer Schaap inzake de bruine vloot.
2. Gebrek aan ondersteuning bij verlies werkgelegenheid
Vanaf het moment dat burgemeester Schuiling de toezegging heeft gedaan aan Damen Shipyards dat
hij er voor zou zorgen dat Damen Shipyards (Jelle Loosman) een vast aanspreekpunt op het stadhuis
zou krijgen, is er niets meer van betrokken wethouders (Visser en Keur) vernomen.
3. Actieve en passieve informatieplicht van het college van burgemeester en wethouders naar
de raad.
Regelmatig worden wij geconfronteerd met het feit dat het college van burgemeester en wethouders
de raad niet of niet volledig informeert. Enkele voorbeelden zijn: onderhoud groen en openbare ruimte
Donker groen versus HVC, Startersleningen, schriftelijke en technische vragen die niet of niet volledig
beantwoord zijn inzake stadhuis Willemsoord en dossier Scholte museum.
Wij verzoeken het college van burgemeester en wethouders ter zake doende informatie, zoals de
beantwoording van de schriftelijke vragen omtrent het eerste agendapunt gesteld door de fracties van
Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Senioren actief Den Helder en omstreken, uiterlijk dinsdag
23 maart 2021 aan de raad aan te bieden.
Namens de fractie van:
D66: Henk Mosk, Frans Klut.
PVV: Vincent van den Born, Frank Feeburg.
GroenLinks: Marije Boessenkool.
Senioren Actief Den Helder en omstreken: Carla van Driesten, Marinus Vermooten
Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Sylvia Hamerslag, Mirjam Dijk, Leo van Esdonk.

