
KERSTMOTIE 
 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 17 december 2018; 

 

Overwegende,  
 

dat wij als raad, vanwege financiële redenen, hebben besloten om geen middelen beschikbaar te 

stellen voor de organisatie van een jaarlijkse vrijwilligersmanifestatie, maar dat dit op geen enkele 

wijze afbreuk doet aan onze waardering en respect voor alle mensen die zich in onze gemeente als 

vrijwilliger inzetten voor de samenleving; 

 

dat het Oranje Fonds elk jaar, samen met duizenden organisaties in het land, NLDoet organiseert, de grootste 

vrijwilligersactie van Nederland, en daarmee laat zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving 

zijn; 
 

dat de partijen in onze raad, in het kader van bestuurlijke vernieuwing, de wens hebben uitgesproken deze 

raadsperiode een nieuw bestuurlijk elan uit te dragen, wat o.a. heeft geresulteerd in een positieve sfeer in de 

onderlinge verhoudingen alsmede tijdens vergaderingen; 

 

dat het juist in deze dagen voor Kerst goed zou zijn om dit nieuwe elan en de positieve onderlinge sfeer ook 

naar buiten toe uit te dragen, naar de inwoners van onze gemeente, door naar buiten te treden met de 

aankondiging dat alle partijen in gezamenlijkheid in actie zullen komen; 

 

dat er geen betere manier is om onze waardering en respect voor alle vrijwilligers in onze gemeente te tonen 

dan door ons met de voltallige raad, alsmede College en overige actieve lokale politici, aan te melden voor 

NLDoet en op deze dag in gezamenlijkheid bij te dragen aan de activiteiten die op deze dag zullen worden 

ontplooid; 

 

en dat wij zo als raad het goede voorbeeld kunnen geven waar het gaat om de vrijwillige inzet t.b.v. de 

samenleving; 

 

besluit: 

 

• alle raadsleden, commissieleden, fractieassistenten en leden van het College op te roepen om op 16 

maart 2019 deel te nemen aan de landelijke actie NLDoet en die dag, samen met alle andere 

vrijwilligers, zo veel mogelijk grote en kleine klussen voor alle vrijwilligersorganisaties (stichtingen, 

verenigingen, zorginstellingen, kinderboerderijen, etc.) in onze gemeente op te knappen; 

 

• alle vrijwilligersorganisaties in de gemeente Den Helder op te roepen om via de website van NLDoet hun 

klussen aan te melden;  

 

• een delegatie van de raad zorg te laten dragen voor de organisatie (zoals aanmelding, verdeling van 

klussen, contact met de vrijwilligersorganisaties), zodat hiervoor geen ambtelijke capaciteit benodigd is; 

 

en gaat over tot de orde van de dag 

 

Namens de fractie VVD Den Helder, 

Rogier Bruin 

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Organisatie/gemeentebelangen-den-helder
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Organisatie/stadspartij-den-helder
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Organisatie/seniorenpartij
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Organisatie/beter-voor-den-helder
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOw5Gil6ffAhURCewKHX0dDzwQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/denhelderpvv&psig=AOvVaw24AJA0owPq-uOQbtP72RHM&ust=1545146996611443
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Organisatie/behoorlijk-bestuur

