
Vragen van de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en
Julianadorp voor het vragenkwartier van de raadsvergadering
op 13 juni 2022.

Op 7 maart 2022 is er een motie in de raad aangenomen over het
eigen bijdrage WMO-taxivervoer:

Het college wordt opgedragen:
1. Te starten met een voorstel waarin de eigen bijdrage voor het WMO-taxivervoer
wordt afgeschaft met terugwerkende kracht vanaf het moment van invoering.
2. Dit voorstel uiterlijk 18 april aan te bieden aan de gemeenteraad en de dan mogelijk formerende partijen zodat
de financiële ruimte die nodig is voor de effectuering van deze maatregel meegenomen kan worden in een
akkoord en de kadernota van juli 2023.
3. In de bestuurlijke termijnkalender het WMO-taxivervoer te agenderen voor Q2 2022 zodat raad en commissie
zich kunnen uitspreken over de gewenste vorm en uitvoering.
4. Over het WMO-vervoer een onderzoek te starten waarbij verschillende doelgroepen betrokken worden om
gezamenlijk tot een alternatieve uitvoering te komen, waarbij geen opties worden uitgesloten.
5. De uitkomsten van dit onderzoek aan te bieden bij de commissievergadering te houden in Q2 2022

Financiële consequenties worden meegenomen in de eerste Turap die op 20juni in de
commissie BenM wordt besproken.

We zijn van mening dat met deze motie, de raad toen heeft laten zien dat we ondanks
sommige verschillen van inzicht, goed samen kunnen werken om zaken voor de bewoners
van onze stad te willen verbeteren. Ook als een besluit niet geleid heeft tot het beste
resultaat. De motie is bijna raadsbreed aangenomen en al deels overgenomen. Zelf heeft
het college aangegeven al bezig te zijn met een onderzoek op 7 maart 2022, dus zou het
geen probleem zijn.

We missen in Q2 deze 'startnotitie'. Wij zien dit als gemiste kans als onderdeel van ook
bestuurlijke vernieuwing. Dit leidt tot de volgende vragen:

1. In hoeverre is er voortgang van de motie en hoe ver bent u met de uitvoering van
punt 3,4 en 5?

2. Wanneer en hoe kunt u de raad inlichtingen geven over de voortgang van deze
motie?

3. Wanneer kunt u de raad de eerste resultaten presenteren?
4. Wat heeft u nodig om deze motie alsnog geheel uit te voeren?

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp,
Michel Pastoor.
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Raadsvergadering 13-06-2022.
Vragen van de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp voor het
vragenkwartier.

Geacht College,

Wij hebben onlangs een soort brandbrief ontvangen van een Helderse ondernemer, bewoner en
visserman. Deze sturen wij u mee en willen wij onder de aandacht brengen van de hele raad.

Wij zijn nogal geschrokken van deze brief en willen u wat vragen over de situatie van onze
vissersvloot. Met name over de zorgen die leven onder de vissersgemeenschap.

Kunt u ons vertellen of het geschetste beeld zou kloppen, dat veel Helderse vissers aan
de kant moeten blijven vanwege de hoge brandstofprijzen en daardoor te weinig
inkomsten hebben en het soms zelfs goedkoper is om niet uit te varen?
Kunt u ons aangeven door wie de havengelden en erfpacht die de vissers moeten
opbrengen geïnd worden en hoe hoog dit bedrag is? (of welke factoren meespelen om
tot een bedrag komen?)
Is er een mogelijkheid om de vissers en hun werknemers enigszins tegemoet te komen,
zoals bijvoorbeeld in coronatijd er een steunpakket was voor diverse ondernemers?
Bent u bereid om met Helderse kottereigenaren in gesprek te gaan en samen te zoeken
naar een passende oplossing?

Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp,
Mirjam Dijk.



Helderse visserij verkeerd in zwaar weer.

Namens dirk Kraak (57) visserman , ondernemer en bewoner van Den Helder die momenteel
op zee is wil ik tijdens deze vergadering zijn pleidooi oplezen.

Noordzee 10-06-2022.

De Helderse vissers verkeren momenteel in zwaar weer, de vier grote kotters die wij in Den
Helder nog bezitten liggen voor de kade, omdat het gewoonweg niet meer loont om uit te
varen. Door de oorlog in Oekraïne zijn de diesel prijzen in een jaar tijd met bijna met 150 %
gestegen van 46 cent naar 1,20 euro. De kleinere kotters varen nog wel uit maar ook bij hen
zijn de netto inkomsten meer dan gehalveerd.

In de hoogtijdagen van de Helderse visserij rond tachtigerjaren bestond onze vloot uit 35
grote en een 15 kleinere vissersvaartuigen, nu nog 4 om 10. Het Nieuwedieper visserskoor
was toen een begrip en veel Helderse ondernemers waren lid van dit koor puur door de
gezellige en gemoedelijke sfeer. Vissers vormden een hechte kern in de volkswijken van onze
stad en velen van hen woonden in de visbuurt en vogelwijk. We keken naar elkaar om toen,
veel meer als nu.

De jaaromzet van Onze toen nog gemeentelijke visafslag brak record na record. De visserij
was toen booming en een belangrijke aanjager voor onze lokale economie, en naast de
Koninklijke marine een van de betere werkgevers in onze stad.

Er is wel eens berekend dat er door iedere visserman op zee werkgelegenheid ontstaat voor
6 personen aan de wal en dan bedoel ik van de bakker tot de slager, de kruidenier, de
olieboer, de afslagen, de handel, visverwerking, restaurants, viskiosken en scheepswerven,
machinefabrieken en geldverstrekkers en verzekeraars en bovenal de cafés want vissers
houden nu eenmaal van gezelligheid als ze eenmaal thuis zijn.

We hadden toentertijd circa 300 actieve vissers in Den Helder dus reken maar uit hoeveel
gezinnen er een inkomen hadden door de Helderse vissers. ook ons havengebied kreeg door
deze bedrijvigheid een flinke boost en zo kon er met dit geld gewerkt worden aan de
prachtige haven die we nu hebben en waar nu vooral de offshore industrie van profiteert.

Dit alles word wel eens vergeten, maar in de 45 jaar dat ik als kind op de haven zwierf en
later werkte als visserman is er veel verbeterd in ons havengebied,, en de visserij heeft daar
positief aan bijgedragen.

Ik weet het is geschiedenis maar wel een geschiedenis om trots op te zijn en het is jammer
dat dit soms niet door een ieder van u word beseft, het is ookjammer dat dit zo snel word
vergeten en defocus word gelegd naar nieuwe haven bezoekers en waarvoor nu telkens de
rode loper word uitgelegd. Maar dit kunnen wij als vissers wel begrijpen en daarom werken
wij altijdflexibel mee om deze passanten de ruimte te geven zodat onze economie hiervan
kan profiteren. Wij beseffen dat de tijden veranderen en dat deze tijd ons inhaalt, alleen een
ding veranderd nooit en dat is dat wij als mensen altijd gezond voedsel nodig zullen hebben
en vis is daar een van.



Dat vissers het zwaar hebben komt niet uit de lucht vallen want het is niet alleen het
pulsverbod dat het begin inluidde van dit neerwaartse spiraal waarin zij nu zitten, want ook
het kleiner worden van ons werkterrein op zee door de komst van duizenden windturbines en
nieuwe natura 2000 gebieden maakt het normaal ondernemen op zee voor ons steeds
lastiger. De publieke opinie dat werken in de natuur geen goed idee is en deze discussie welke
veelal word aangejaagd door natuurorganisaties zet ons als vissers op een achterstand. Toch
proberen wij ondanks alles te verduurzamen en investeren wij hier veel in om vooral deze
discussies voor te blijven, maar net als bij de boeren houd een bepaalde stroming vissers en
boeren op de korrel en is het in hun ogen nooit duurzaam goed genoeg.

Den Helder had 7 pulsvissers en deze manier van vissen was juist ontwikkeld om het
brandstof verbruik te halveren en publieke vraagstukken te beantwoorden, per systeem
investeerden onze vissers 300.000,- euro per schip om hun bedrijven toekomstbestendig te
maken. Negatieve berichtgeving en Europese lobby vanuit NGOs maakte aan dit sprookje een
einde.

Wederom werden onze ondernemers teruggezet in de tijd en oude en energie slurpende
boomkortuigen moesten weer worden gebruikt.

Wij beseffen ons ook dat veel ondernemers nu met dezelfde hoge brandstof en grondstof
prijzen worstelen, zoals bijvoorbeeld de bouw of transport, alleen hebben zij het voordeel
dat zij die extra kosten wel kunnen doorberekenen aan hun afnemers, daarom werken zij
vaak met dagprijzen.

Hoe anders is dit met vissers die een veilplicht hebben en alles moet worden afgerekend via
een vei/klok die de prijs van die dag bepaald, een handelaar kan direct zijn hogere kosten
verrekenen door scherper in te kopen of duurder door te verkopen in het eerste geval word
de visserman extra benadeeld, het gevolg is dat er steeds meer schepen voor de kant gaan
en bemanningsleden hun heil elders zoeken.

Hulp vanuit de overheid word niet geboden omdat het ondersteunen van fossiele
brandstoffen niet in hun coalitie beleid past en ons probleem nu simpelweg word
onderschreven als ondernemersrisico en dat terwijl er door heel Europa een crisis is van
ongekende omvang door een oorlog. Ook lokaal hebben wij van onze politiek nog niets
gehoord en dat was hetzelfde tijdens de corona pandemie, alleen tijdens de verkiezingen
werden ze zichtbaar net als onze gekozen vertegenwoordigers in Den Haag.



College B&W

Ook richt ik mij tot onze Burgemeester en wethouders want ik vind ik dat u nog te weinig
doet voor uw burgers die het moeilijk hebben door de corona pandemie en de hoog
opgelopen grondstof, energie of voedselprijzen ik hoor om mij heen dat veel gezinnen de
touwtjes amper aan elkaar kunnen knopen, het bekruipt mij het gevoel dat ook uw bestuur
soms randzaken belangrijker zijn, gekozen bestuurders worden zwart gemaakt en
buitensporige projecten krijgen voorrang boven de zorg aan onze burgers, zoals ons nieuwe
stadhuis waar al meer dan 20jaar over word gesteggeld en er nu koste wat het kost moet
komen.

Het is de mening van een bezorgde burger die al meer dan 40jaar op zee zijn werk doet
zonder morren, ik ben gewend om te delen en opgevoed om vooral oog te hebben voor
anderen, nu richt ik mij tot u zodat u misschien nu ook beseft in welke tijd we leven en dat
juist nu de mouwen moeten worden opgestroopt voor onze stad en zijn burgers. Een positief
punt is dat onze woningstichting van Den Helder iets moois maakt en dat de betreffende
ambtenaren daarin goed meewerken.

Maar vraag u nu eens af wat doe ik zelfpersoonlijk als gekozen of aangestelde
vertegenwoordiger van onze stad voor mijn eigen burgers en ondernemers?

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe onze burgers en ondernemers de corona periode zijn
doorgekomen of hoe onze vissers alle uitdagingen die boven hun hoofd hangen weerstaan,
heeft u überhaupt wel eens persoonlijk contact opgenomen met onze Helderse
kottereigenaren gewoon uit belangstelling.

Ik geloofgerust niet dat u hen bewust vergeet, maar het is wel goed dat u hierop gewezen
word, u heeft namelijk een zorgplicht aan uw kiezers dus probeer er ook zoveel mogelijk voor
hen er te zijn..

Maar nu vraag ik aandacht om ons probleem en wij hopen dat u nog iets voor ons kunt
betekenen, want ondanks dat er bij de meeste bedrijven niets meer binnenkomt gaan de
rekeningen van havengelden en erfpacht gewoon door en daar zou u onze bedrijven wel in
tegemoet kunnen komen, met een overschot van 8 miljoen kunt u vast ook iets voor de
bedrijven betekenen die het nu moeilijk hebben.

Hopelijk deelt u mijn verhaal met onze provinciale en landelijke bestuurders want mijn
verhaal staat niet op zich en is maar een klein deel van de visserstragedie die nu landelijk
plaats vind.

Tot slot dank ik u voor u aandacht en wens u veel wijsheid toe en heeft u hopelijk straks een
goed bericht voor onze vissers.

M vr gr Dirk Kraak, mede eigenaar HD66 en BRA 7.
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AMENDEMENTnr.: 1

datum raadsvergadering:

> jrw_a-oa
aangenomen / verworpen / ingetrokken

AMENDEMENT Meerjarenperspectief 2024-2027 en ontwerpbegroting 2023
Cocencus

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 13 juni 2022, gelezen
hebbende agendapunt 16 met kenmerk 2022-021103,

besluit:

1 . Het conceptbesluit te vervangen door de volgende tekst:

"de navolgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2023-2027 en
deze zienswijze aan het algemeen en het dagelijks bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Cocensus kenbaar te maken;"

2. In de bijbehorende zienswijze-brief na de zin: ,,Via deze brief informeren
wij u dat de raad een positieve zienswijze heeft vastgesteld" de
volgende tekst toe te voegen:

,,De gemeenteraad van Den Helder is van opvatting dat toekomstige nieuwe
feiten of omstandigheden (zoals bijvoorbeeld bekostiging van de
samenwerking, bevindingen van de rekenkamer of een accountant) tot een
gemotiveerd nieuw oordeel van de gemeente Den Helder kunnen leiden.

In voorkomende gevallen kan dit betekenen dat de gemeenschappelijke
regeling bijvoorbeeld binnen redelijke en billijke voorwaarden moet voldoen
aan door onze gemeente voorgestelde verbeterpunten en dat anders na een
overgangsperiode en in het uiterste geval na definitieve besluitvorming
hierover door de gemeenteraad van Den Helder onze bijdrage kan worden
beperkt (of in het uiterste geval, stopgezet).

De gemeenteraad van Den Helder vindt het belangrijk dat bevindingen van de
accountant, de rekenkamer, de ombudsman en uitvoering van gemaakte
afspraken meewegen als nieuwe feiten of omstandigheden die van invloed
kunnen zijn op de gehele of gedeeltelijke bekostiging die onze gemeente
bijdraagt.

De gemeenteraad van Den Helder betwijfelt of het invoeren van een
modelwaarde en het beperken van no cure no pay bureaus op dit moment wel
billijk en redelijk is richting burgers en ondernemers en vraagt om dit
standpunt ook mee te nemen richting VNG: het gaat hier om een beperkt deel
van de bezwaren; volgens Cocensus zelf slechts tussen de 1,25 - 2% en juist
om rechtszaken die na bezwaar alsnog door de bestuursrechter zijn



toegewezen.

Dit vermeldende besluit de gemeenteraad van Den Helder:

Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 en het
meerjarenperspectief 2024-2027 Cocensus. Wij gaan ervan uit u hiermee
voldoende te hebben geïnformeerd."

Marije Boessenkool

GroenLinks
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datum raadsvergadering:
"

> I9cs
aangenomen / verworpen/ ingetrokken

AMENDEMENT RAPPORT REKENKAMERCOMMISSIE

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 13 juni 2022, gelezen hebbende
agendapunt 17 met kenmerk 2022-023274,

besluit:

Aanbeveling 3: Evalueer eens per vijf jaar het subsidiebeleid. Draag het college op om
subsidieregelingen en specifieke subsidieverordeningen periodiek en minstens eenmaal in de vijf jaar
op doelmatigheid en doeltreffendheid te evalueren. De raad kan op basis hiervan verbeteringen
doorvoeren in het subsidiebeleid.

aan te vullen met de zin:

De eerste evaluatie vindt plaats twee jaar na invoering van de aanbevelingen uit het rapport van de
rekenkamercommissie.

GroenLinks

Marije Boessenkool

PVV

Vincent van den Born

Motivatie:

De rekenkamer adviseert een periodieke evaluatie van het subsidiebeleid, minimaal eenmaal per 5
jaar of zoveel eerder als de raad wenst. Een eerste evaluatie na twee jaar van invoering van de
aanbevelingen maakt het mogelijk om, als blijkt dat het beleid nog niet helemaal het beoogde effect
heeft, tijdig bij te sturen.



~Samen Actief Sr

MOTIE nr.:

datum raadsvergadering:
l3 nu 2012

7

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.


