
AMENDEMENTnr.:
datum raadsvergadering:

2_ Nov€EB o22

Amendement: schrappen ambassadeurschap

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen d.d. 2 november 2022;

gelezen:
het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022-041030;
het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022
042734;

Besluit:

Beslispunt 13 van het ontwerpbesluit 2022-042734 (begrotingswijziging begroting 2023: coalitieakkoord), dat als
volgt luidt:
'Een incidenteel bedrag van € 50.000,- voor 2023 beschikbaar te stellen voor ambassadeurschap Den Haag en
Brussel.'
te schrappen.

Namens:

Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp

""<->
Toelichting:

Het incidentele bedrag van € 50.000 voor het ambassadeurschap Den Haag/Brussel is vooral bedoeld voor:
✓ het organiseren van werkbezoeken aan Den Helder voor relevante ministers, kamerleden en ministeriële

commissieleden, bijvoorbeeld in de aanloop naar voor onze gemeente belangrijke debatten.
✓ het verkennen van zakelijke partnerschappen met (haven)steden met een vergelijkbaar profiel (offshore

havenstad, marinehaven, maritiem natuurgebied, energie transitie) met als doel gezamenlijk een lobby voor de
cofinanciering van projecten door de Europese Commissie te realiseren.

✓ het organiseren van een rondetafelconferentie onder burgemeesters en vakwethouders van steden tijdens de
European Maritime Day 2023 van de Europese Commissie in Brest.

✓ het uitwerken van de portefeuille Ambassadeurschap Den Haag/Brussel, mogelijk met inzet van een extern
bureau, bijvoorbeeld in relatie met de Regio Deal Maritiem Cluster/Waterstoftransitie.

Dit zijn punten welke makkelijk onder andere budgetten te scharen valt, zoals bestaande landelijke, regio en lokale
samenwerking verbanden/overeenkomsten. Zeker met een college waarin meerdere landelijke regeringspartijen
vertegenwoordigd zijn zien wij het nut van extra budget voor ambassadeurschap niet, immers deze partijen kunnen
ruim gebruik maken van hun partijgenoten in zowel den Haag als Brussel.

Daarnaast blijft er met de budgettaire ruimte van € 125.000 voor andere partijen dan de coalitie nog maar weinig te
besteden over.
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