
Algemene beschouwing begroting 2018 

Voorzitter, wij zijn op onconventionele wijze tot dit begrotingsvoorstel gekomen. 

Geen kadernota maar een kaderbrief. Wij hebben ons voor de begroting van 2018 en 

verder als raad al gebonden aan allerlei afspraken. Het nieuwe programma 

Gebiedsgerichte aanpak loopt hier het meest in de kijker. 

Wij kunnen ons de vraag stellen: is daarmee deze begroting slecht? 

De Stadspartij DH vindt van niet. 

Er lag voor ons een meerjaren sluitende begroting. Complimenten aan ex-wethouder 

Haitsma, die van de VVD zijn klus niet mocht afmaken. En vanzelfsprekend hulde 

aan het ambtelijk apparaat die samen met wethouder Haitsma voor deze positieve 

begroting had gezorgd. 

 

Op 16 oktober jl. nam de raad met ruime meerderheid een besluit tot verbouw van 

het huidige stadhuis. Een wijs besluit omdat daarmee onze ambtenaren na heel veel 

jaren eindelijk een werkomgeving krijgen die zij verdienen.  

Consequentie hiervan is dat wij op 27 oktober jl. een bijgestelde begroting ontvingen 

waarin de financiële consequenties verwerkt zijn.  

Plots hebben wij geen meerjaren sluitende begroting. 

In de bijgestelde begroting wordt precies aangegeven hoe de kosten stijgingen zijn 

verdeeld. 

Wat de Stadspartij DH echter mist is, dat er geen kosten vermindering wordt geboekt 

doordat de huur en exploitatie kosten van Drs. Bijlweg 2 komen te vervallen.  

Een kostenpost van rond de 400.000 Euro die nu een besparing opleveren van het 

zelfde bedrag.  

 

Hoe anders was dat in 2014 toen een nieuw college aantrad en een niet sluitende 

meerjaren begroting aantrof. Het tekort liep op tot ruim 1,3 miljoen Euro en binnen 

enkele maanden werd het nieuwe college ook nog eens geconfronteerd met voor 

enkele miljoenen aan financiële lijken in de kast. 

 

En nu een meerjaren begroting die, op 327.000 Euro na sluitend is en ook nog voor 

ruim € 6 miljoen aan nieuw beleid oplevert voor 2018 en de weerstandratio ver boven 

de door de raad gestelde norm houdt.  

Wat daarna gebeurt is aan de nieuwe raad. Wij laten een relatief positieve erfenis na 

en zo hoort dat ook, volgens de Stadspartij DH. 

Met de inzichten die wij nu hebben van de rijksbegroting voor de komende jaren 

belooft het veel goeds voor de gemeenten en dus ook voor Den Helder.  

De big spenders in Den Haag geven miljarden extra uit. Dat geeft, met in dit geval 

het-trap-op-principe, ook voor de gemeente Den Helder extra inkomen. 

De Stadspartij DH is daarom blij met deze begroting.  

Toch willen wij een algemene opmerking maken over het uitgeven van geld aan 

verfraaiing van de stad:  

Geld uitgeven moet nut hebben en een terugverdien effect hebben. 



Het scheef aanplanten van bomen in het Stadspark is veel duurder dan normaal 

aanplanten en er  komt geen toerist extra naar de stad..  

Het schuine pad op Willemsoord levert alleen maar extra kosten op maar geen toerist 

extra. Nee, sterker nog, het kost camperplaatsen dus het levert minder toeristen op. 

Tot slot worden er op Willemoord grasvelden aangelegd die niets met de historie te 

maken hebben. Pure geldverspilling!  

Maak liever vaart met het invullen van gebouw 72 tot Bugatti museum en 

restauratiebedrijf voor oldtimers en maken van replica’s. 

 

Het gratis gereguleerd parkeren heeft zijn uitwerking bewezen in de Binnenstad. De 

middenstand is tevreden. De bewoners in het stadshart zijn minder blij met de 

regulering zoals die nu is. Zij zien dat elke morgen veel parkeerplaatsen in beslag 

worden genomen door winkeliers en hun personeel.  De Stadspartij DH heeft er wel 

alle vertrouwen in dat deze pilot omgezet wordt in structureel beleid. Wel moet goed 

gekeken worden naar de tijdsduur van de regulering en wie er nu wel of geen 

parkeervergunning krijgt en voor welke prijs. De inkomsten vervallen dan definitief 

maar daarentegen  zal de doorberekening van de kosten ook lager zijn. Immers, wat 

er overblijft zijn de afschrijvings- en onderhoudskosten van de parkeergarages, nu 

nog 2, maar in de toekomst na het afstoten van de parkeergarage Koninckshoek nog 

maar 1 plus de salariskosten van 2 BOA’s en een halve fte voor de backoffice. 

 

De Stadspartij DH is blij dat er nieuw beleid komt voor veilig en duurzaam van € 1,28  

miljoen Euro.  

Op de begroting staat voor achterstallig onderhoud van de openbare ruimte  720.000  

Euro. Heel blij wordt de Stadspartij DH van de structurele beschikbaarheid van ruim 8 

ton voor diezelfde openbare ruimte. Dit gaan de bewoners van Den Helder echt 

merken. 

  

Het Sociaal Domein krijgen wij steeds meer in de grip. Na ruim 2 jaar als gemeente 

gewerkt te hebben met de nieuwe verantwoordelijkheden en de andere geldstromen 

komt er meer overzicht in het reilen en zeilen. 

In de komende begrotingen vindt de Stadspartij DH dat terug in bijstellingen van de 

geldstromen en verdere ontwikkeling in het werk dat moet gebeuren.   

Een zorg is nog, hoe en in welk tijdsbestek, wij de stijgende uitgaven die vallen onder 

Integratie-uitkering sociaal domein en de financiële kortingen vanuit de rijksoverheid 

op elkaar aangepast krijgen. Dit wordt voor 2018 en 2019 de uitdaging. Gelukkig 

hebben wij daar de reserve sociaal domein voor, die een te grote schommeling kan 

opvangen.  

 

Het nieuwe programma gebiedsgerichte aanpak geeft vele mogelijkheden.  

Een andere kijk op wat er in de wijken moet gebeuren. De mens staat centraal. Er 

wordt meer gekeken naar de behoeften en wensen van de bewoners per wijk. Zo 

wordt er weer een speerpunt van de Stadspartij DH vervuld.  



Niet de ambtenaar, niet Zeestad maar de bewoners van een wijk bepalen wat goed 

voor hun leefomgeving is. 

Deze nieuwe manier van aanpak vergt van alle betrokkenen een andere manier van 

denken. De bewoners zullen moeten leren dat alles wat zij wensen ook betaald moet 

worden en niet altijd onmiddellijk een wens in vervulling kan gaan. Bij de ambtenaren 

zal men moeten leren, eerst naar de bewoners toegaan en luisteren en dan pas een 

conceptplan ontwikkelen en dat dan weer voorleggen aan de bewoners. 

De Stadspartij DH heeft er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen. 

Laten wij hierbij de woorden van Mahatma Gandhi in gedachten houden toen hij zei: 

Alles wat je voor mij doet, maar niet met mij, doe je tegen mij. 

Wij moeten niet doen alsof wij inspraak geven maar wij moeten het doen en er mee 

aan de slag. 

 

Voorzitter, het geheel van deze begroting overziend, stelt de Stadspartij DH vast dat 

er een vrijwel sluitende meerjaren begroting ligt met zelfs nog voor ruim € 6 miljoen 

extra voor nieuw beleid in het komende jaar. 

De aanloop naar deze begroting is anders gelopen dan wij gewend waren. Maar dat 

is goed. 

Wij moeten constateren dat wij niet leven in een tijdperk van veranderingen maar in 

een verandering van tijdperken. 

De Stadspartij DH zal geen amendementen bij deze begroting steunen die de 

sluitende meerjaren begroting aantasten. 

De meerjaren stuitende begroting hoort bij de kiezersbelofte die de Stadspartij DH in 

2014 aan de kiezers gedaan heeft en wij komen onze beloftes na. 

 

 


