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1. Voorwoord 

 
In het eerste jaar na de verkiezingen werden wij verrast met de mededeling dat ‘onze’ burgemeester de 
nieuwe burgemeester werd van de gemeente Groningen. Na bijna tien jaar in Den Helder een mooie  
‘promotie’. Hierdoor diende wel direct een aantal andere zaken in gang te worden gezet, zoals onder 
meer de voorbereidingen voor een profielschets en de vorming van een vertrouwenscommissie. 
Daarnaast moesten de fractievoorzitters zich buigen over het waarnemend burgemeesterschap. In 
oktober is de heer Nobel daartoe benoemd. Kortom, zaken rondom burgemeestersprocedures brengen 
altijd veel (extra) werk mee.  
 
Dit jaar is ook veel geïnvesteerd in opleidingen voor de raads- en commissieleden. Er zijn heel wat 
trainingen verzorgd om de kennis en kunde te verbreden. Ook zijn informatiebijeenkomsten gehouden 
ter verdieping en voorbereiding van onderwerpen en in het verlengde hiervan werkbezoeken gehouden.  
 
Niet onvermeld mag worden dat in het eerste half jaar door met name door de auditcommissie 
behoorlijke inspanningen zijn verricht om de informatievoorziening van de privaatrechtelijk verbonden 
partijen te verbeteren. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een duidelijke afspraak tussen raad en college 
over de wijze waarop dit zou moeten gaan plaatsvinden.  
 
Een terugkerend onderwerp is de gemeentelijke huisvesting. Besloten is dat een kerngroep, gevormd 
uit de leden van de werkgeverscommissie en de agendacommissie, namens de raad het proces gaat 
begeleiden. De begeleidingsgroep is belangrijk gebleken voor het leveren van inbreng voor zowel de 
tijdelijke als permanente huisvesting.  
 
Tot slot werden door twee fracties initiatiefvoorstellen ingediend. Een tijdrovende klus voor de 
initiatiefnemers, waarvoor je een lange adem moet hebben. Uiteindelijk zijn beide voorstellen door de 
raad positief omarmd. Een mooi resultaat!  
 
Bovenstaande is een korte samenvatting van een aantal ‘high light’ zaken die in 2019 hebben gespeeld. 
Sommige onderwerpen waren niet voorzien en kwamen dus naast de regulier geplande 
werkzaamheden uit het jaarplan. Dit vergt de nodige flexibiliteit van zowel de raadsleden als de 
griffieondersteuning. Fijn dat dit elk jaar weer lukt!  
 
 
Namens de raadsgriffie, 
 
mr. drs. M. Huisman 
 
April 2020 
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2. Verslag werkzaamheden gemeenteraad en commissies 

 

2.1 Bestuurlijke aangelegenheden 

2.1.1  Afscheid burgemeester en proces nieuwe burgemeester 

Wisseling burgemeester 
In juni 2019 werd bekend dat burgemeester Schuiling na een zittingsperiode van liefst bijna tien jaar de 
overstap ging maken van de gemeente Den Helder naar de gemeente Groningen. Op 26 september 
vond de afscheidsreceptie plaats in Het Zaaltje van het Koninklijk Instituut voor de Marine. Door het 
vertrek van burgemeester Schuiling heeft het jaarlijkse functioneringsgesprek met hem in 2019 niet 
meer plaatsgevonden.  
 
Door het vertrek van de heer Schuiling moest in zijn opvolging worden voorzien. Het is gebruikelijk dat 
de commissaris van de Koning een waarnemend burgemeester aanwijst als een ‘burgemeesterloze 
periode’ langer dan drie maanden gaat duren. Dit is met een sollicitatieprocedure het geval. Daarom 
heeft hij na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad op 24 september de heer J.J. Nobel 
per 30 september benoemd tot waarnemend burgemeester. 
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Ondertussen is hard gewerkt aan de definitieve opvolging van burgemeester Schuiling. De 
fractievoorzitters hebben een profielschets opgesteld die de raad op 4 november heeft vastgesteld. De 
profielschets vormt de basis voor de werving van de nieuwe burgemeester. Voor deze profielschets is 
ook een digitale inwonerspeiling gehouden. In de raadsvergadering van 4 november heeft de raad ook 
de Verordening vertrouwenscommissie Den Helder 2019 vastgesteld waarin de taken en samenstelling 
van de vertrouwenscommissie zijn vastgelegd. De vertrouwenscommissie houdt zich bezig met het 
voorbereiden van de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester. Ook werd de 
Verordening commissie klankbordgesprekken burgemeester Den Helder 2019 vastgesteld. De 
commissie klankbordgesprekken is belast met het houden van de jaarlijkse functioneringsgesprekken 
met de burgemeester. Voorheen waren beide taken ondergebracht in één commissie, maar nu is ervoor 
gekozen de vertrouwenscommissie uit een brede(re) afvaardiging van de raad te laten bestaan.  

2.1.2 Intensievere samenwerking Seniorenpartij en Beter voor Den Helder 

Mede door de afwezigheid wegens ziekte van de fractievoorzitter van de Seniorenpartij, mevrouw Van 
Driesten, hebben de fracties van de Seniorenpartij en Beter voor Den Helder in mei besloten intensief 
samen te werken. De fractievoorzitter van Beter voor Den Helder voerde het woord in de 
raadsvergadering namens beide fracties. Na de terugkeer van mevrouw Van Driesten, na het 
zomerreces, heeft zij zelf weer de woordvoering van de Seniorenpartij voor haar rekening genomen. 

2.1.3 Integriteit 

Op 9 april is voor de commissieleden een introductietraining georganiseerd ter vergroting van de 
bewustwording met betrekking tot integriteitskwesties. De training is verzorgd door Governance & 
Integrity Nederland. Aan de training hebben vijftien commissieleden deelgenomen. Zij vonden de 
training zeer waardevol. De raads- en collegeleden hebben de training al in 2018 gevolgd. Voor hen 
stond in 2019 een vervolgtraining op het programma. Deze vervolgtraining zou de voorloper zijn voor de 
opstelling van een protocol over hoe te handelen bij vermeende integriteitsschendingen. Wegens het 
vertrek van de burgemeester - die een spilfunctie bekleedt bij integriteitsvraagstukken - is ervoor 
gekozen de training en het protocol uit te stellen tot 2020. 
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2.1.4 Trainingen 

Training Gemeenterecht en Algemeen bestuursrecht 
Het is voor raads- en commissieleden van groot belang goed te zijn geïnformeerd over relevante 
juridische aspecten rond het gemeentebestuur. Daarom zou in het tweede halfjaar voor de raads- en 
commissieleden hierover een training worden georganiseerd. Onder meer vanwege de beschikbaarheid 
van de (externe) trainer is de training doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2020. 
 
Deskundigheidsbevordering tussentijdse instromers 
Voor de nieuwe raads- en commissieleden, na de verkiezingen van 2018, is een uitgebreid 
inwerkprogramma gemaakt waarin de diverse benodigde vaardigheden uitgebreid aan de orde zijn 
gekomen. Voor de later ingestroomde raads- en commissieleden was dit niet geregeld. Voor deze 
groep heeft de griffie geprobeerd een ’deskundigenuurtje’ te verzorgen waarin op een laagdrempelige 
manier praktische informatie zou worden gegeven en waarbij ook ruimte zou worden geboden om 
onderling ervaringen uit te wisselen en te bespreken waar men zoal tegenaan loopt. Helaas heeft zich 
hiervoor maar één raadslid aangemeld. Dit raadslid is op individuele basis door de griffie geïnformeerd 
over het reilen en zeilen van de gemeente. 
 
Training werkgeverscommissie 
Op 9 januari is door de Nederlandse Vereniging van Raadsleden een training georganiseerd voor de 
leden van werkgeverscommissies van de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Texel en Den Helder. 
Tijdens deze bijeenkomst is ingegaan op de verschillende onderdelen van de werkgeversrol om de rol 
als werkgever van de griffie(r) op een (nog) betere manier te kunnen invullen. Onder andere zijn 
organisatie van de werkgeversrol, strategie en de dagelijkse gang van zaken behandeld. Daarnaast zijn 
uiteraard ervaringen uitgewisseld.  
 
Training auditcommissie 
Op 16 april heeft het Pericklesinstituut een in company training gegeven voor de leden van de 
auditcommissies Den Helder, Hollands Kroon en Texel over de taken en bevoegdheden van een 
auditcommissie.  
 
Voorzitterstraining 
Wegens het vertrek van de heer Houben als commissievoorzitter is mevrouw List door de raad 
benoemd tot commissievoorzitter. Om haar verder te bekwamen in het voorzitterschap is voor haar een 
voorzitterstraining georganiseerd. Deze training werd op 17 april gegeven door het Nederlands 
Debatinstituut. De heer Niggendijker had de eerdere voorzitterstraining wegens omstandigheden 
moeten missen en kreeg zo alsnog de gelegenheid de training te volgen. 
 
Training gemeentefinanciën  
Vooruitlopend op de behandeling van de jaarrekening 2018 en de Kadernota 2020-2023 is een training 
Gemeentefinanciën / Planning & control-cyclus aangeboden aan de raads- en commissieleden. Deze 
training is op 25 april gehouden in de Mastenmakerzaal van Theater De Kampanje en is verzorgd door 
de heren Machgeels (concernfinanciën) en De Jonge (griffie). In de training, waaraan circa 20 personen 
hebben deelgenomen, is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 
  de lokale Planning en control-cyclus; 
  het instrument ‘Jaarrekening’; 
  het instrument ‘Kadernota’; 
  risicomanagement en weerstandsvermogen. 
 
Bijeenkomst samenspel raad – griffie 
De rol van de raad als werkgever is enorm belangrijk. Een raad die deze rol niet goed vervult, krijgt ook 
niet de ondersteuning die verwacht mag worden. Een optimaal samenspel betekent namelijk een goede 
ondersteuning. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers zijn op 
zoek naar het optimale samenspel tussen raad en griffie. Op 29 oktober is voor onze vier 
regiogemeenten een bijeenkomst gehouden over dit samenspel. De volgende vragen stonden centraal 
tijdens de bijeenkomst: 
  Welke mogelijkheden heb je als raad voor ondersteuning? 
  Welke mogelijkheden laat je onbenut en welke rol kan de griffier hierin vervullen? 
  Wat heb je nog nodig voor het optimaal benutten van de hulptroepen van de raad? Bijvoorbeeld 

welke minimale griffieomvang is wenselijk of wat kunnen de beroeps/belangenverenigingen 
betekenen? 
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2.1.5 Regionale samenwerking – Regionale raadscommissie Noordkop 

In 2019 zijn in totaal zeven bijeenkomsten van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) 
georganiseerd. Tijdens de adviserende RRN-bijeenkomst van 14 februari zijn de zienswijzen op de 
Kadernota’s 2020 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, de GGD Hollands Noorden, de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord evenals de 
nieuwe financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2019 
vastgesteld.  
In de beeldvormende bijeenkomst van 7 maart vond een presentatie plaats van Horizon Jeugdzorg en 
Onderwijs over de aanpak van de gesloten jeugdhulp door Horizon in de regio Noord-Holland Noord. 
Daarna was het de beurt aan het programmabureau Regionale Energie Strategie (RES) om uit te 
leggen hoe we in onze regio een regionale vertaling en een regionaal bod met betrekking tot de 
nationale afspraken uit het Klimaatakkoord kunnen komen. De bijeenkomst werd vervolgd door De Kop 
Werkt!, het regionaal stimuleringsprogramma van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands 
Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland, over het Regionaal Ambitiedocument 2.0. Ter 
afsluiting vond een presentatie plaats van het Ambitiedocument Holland boven Amsterdam. 
Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van 9 mei presenteerde De Kop Werkt! een vervolg op de 
presentatie van 7 maart. Deze presentatie werd gevolgd door een viertal pitches van de vier 
gemeenschappelijke regelingen. 
Op 4 juni stonden tijdens de adviserende RRN-bijeenkomst de zienswijzen op de begrotingen 2020 en 
de jaarrekeningen 2018 van de vier gemeenschappelijke regelingen op de agenda. 
Tijdens de gecombineerde adviserende en beeldvormende bijeenkomst van de RRN op 12 september 
stond het voorstel tot het vaststellen van een advies over de Startnotitie Regionale Energie Strategie 
(RES) Noord-Holland Noord op de agenda. Door een uitvoerige discussie over deze startnotitie kwam 
de RRN niet tot een advies en werd besloten om het voorstel direct door te geleiden naar de 
gemeenteraden. Tijdens de aansluitende beeldvormende bijeenkomst konden zowel de GGD Hollands 
Noorden als de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de nieuwe beleidsvoornemens presenteren en 
was ruimte voor lokale input vanuit de aanwezige raads- en commissieleden. 
 
Op 17 oktober vond een beeldvormende bijeenkomst plaats waar de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord (de voormalige RUD) haar toekomstplannen en beleidsvoornemens aan de genodigde raads- en 
commissieleden presenteerde. Aansluitend aan de presentatie konden de raadsleden en 
commissieleden in inhoudelijk dialoogsessies vragen stellen en hun ideeën opperen over de volgende 
vier onderwerpen: Natuur/Programma aanpak stikstof (PAS), Omgevingswet, Geluidsanering 
wegverkeerslawaai en Energie en circulair. 
Op 20 november vond een gemengde bijeenkomst van de RRN plaats. In het beeldvormende deel vond 
een presentatie plaats van de Provincie Noord-Holland over de Provinciale Omgevingsverordening. 
Hiervoor was gedeputeerde Cees Loggen (VVD) vanuit de provincie aanwezig. In het adviserende deel 
van de bijeenkomst heeft de RRN unaniem een voorstel tot het vaststellen van een advies met 
betrekking tot wensen en bedenkingen over het jaarprogramma 
2020 van De Kop Werkt! vastgesteld en kon de RRN kennis 
nemen van de voortgangsrapportage van de jaarprogramma’s 
2017 t/m 2019. 
 
De doorontwikkeling van de regionale samenwerking in de 
Regionale Raadscommissie Noordkop 
Onderzoeksbureau Twynstra en Gudde heeft in 2017 een 
uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de regionale 
samenwerking. Het rapport is begin 2018 door alle vier de 
raden van de deelnemende gemeenten aangenomen. Een van 
de aanbevelingen van de onderzoekers was dat het goed zou zijn het aantal onderwerpen, dat in de 
RRN aan de orde komt, naar de toekomst toe uit te breiden. De onderzoekers gaven aan dat daarbij 
vooral niet moest worden gekeken naar onderwerpen waarop door de gemeenten zelf al wordt 
samengewerkt, maar naar onderwerpen waarbij de raden nog niet gezamenlijk zijn betrokken en 
waarbij de regio moet samenwerken om steun te krijgen voor projecten of maatregelen door de 
provincie of het Rijk. 
Vanuit de agendacommissie van de RRN zijn in het kader van de bovenstaande aanbeveling 
gedurende 2019 de volgende onderwerpen als mogelijke gespreksonderwerpen voor de RRN 
ingebracht:  
1. woningbouw en regionale afstemming/afspraken hierover; 
2. bereikbaarheid (in de breedste zin van het woord, inclusief het Openbaar Vervoer); 
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3. buitenlandse arbeiders (en huisvesting Buitenlandse arbeiders); 
4. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); 
5. Jeugdzorg en Jeugdzorg Plus (o.a. Horizon en Parlan); 
6. Sociale Werkvoorziening (Noorderkwartier N.V. en De Bolder). 
Daarnaast is door de griffies van de deelnemende gemeenten aan de vier raden gevraagd of er vanuit 
de raden nog onderwerpen waren die mogelijk aan dit bovenstaande lijstje konden worden toegevoegd. 
Daarop zijn een aantal reacties binnengekomen. Enkele genoemde onderwerpen maakten al deel uit 
van het bovenstaande lijstje onderwerpen of konden daaronder worden geschaard. Een enkele reactie 
bleek na bespreking in de agendacommissie te lokaal van karakter om toegevoegd te worden aan 
bovenstaande lijst.  

2.1.6 Informatievoorziening verbonden partijen 

Op 26 maart heeft het college, op grond van de door de raad vastgestelde werkafspraken, de eerste 
voorbeeldrapportage privaatrechtelijke verbonden partijen ter behandeling aangeboden.  
De behandeling heeft op 15 april plaatsgevonden in een aparte commissie Bestuur en Middelen.  
De commissie heeft haar tevredenheid uitgesproken over het format en ziet de rapportage als een 
goede start. Ook is de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de verbonden partijen, 
voorafgaand aan de vergadering, gewaardeerd. Een aantal fracties vraagt in de volgende rapportages 
dieper in te gaan op zaken als risico’s, milieuaspecten, kansen, mogelijkheden, SWAT-analyse, 
maatschappelijk rendement, trends en het toevoegen van een balans. In aanvulling op de opmerkingen 
die vanuit de commissie Bestuur en Middelen zijn gemaakt, heeft de auditcommissie op 6 juni het 
volgende opgemerkt: 
  Voor de inzichtelijkheid en leesbaarheid is het wenselijk meer eenduidigheid / uniformiteit aan te 

brengen in de rapportages over de verschillende verbonden partijen. 
  Er dient nog een kwaliteitsverbetering plaats te vinden ten aanzien van de financiële overzichten 

(met name ook Zeestad, Luchthaven en Baggerbeheer). Meer inzicht in vermogensposities en 
onderhoudsopgaven is gewenst. 

Op 17 september heeft het college de tweede rapportage privaatrechtelijke verbonden partijen ter 
behandeling aangeboden waarin de opmerkingen van de commissie in april zijn meegenomen. 
Deze rapportage is op 10 oktober behandeld in de commissie Bestuur en Middelen. De directeuren van 
de verbonden partijen gaven een korte presentatie over hun activiteiten, waarna de rapportage is 
besproken met het college.  
 
Op grond van regionale afspraken dienden de gemeenschappelijke regelingen met ingang van 2019 
een Kadernota in te dienen en de raden in de gelegenheid te stellen een zienswijze kenbaar te maken. 
Op 14 februari zijn de kadernota’s van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, de GGD, de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 
behandeld in de Regionale Raadscommissie Noordkop. De raad heeft de zienswijzen vastgesteld op 25 
februari. Op 18 maart zijn de zienswijzen op Kadernota van Cocensus en de Gesubsidieerde arbeid 
Kop van Noord Holland door de raad vastgesteld. 
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2.2  Werkwijze raad en commissies 

2.2.1  Archiveren van audio- en videobestanden 

De videonotulen tot en met 2018 zijn overgebracht van Gemeenteoplossingen naar het Regionaal 
Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). De bestanden waren geordend op documentsoort, ofwel: een 
map met video- en audiobestanden, een map met vergaderstukken en een hele lange XML file met 
sprekersinformatie en agendapunten met daaraan gekoppeld de bestanden. In het eerste halfjaar is van 
één vergadering een testbestand gemaakt dat geschikt is voor opname in het E-depot. Geconstateerd 
is dat het op deze manier omzetten van alle bestanden een behoorlijke klus is dat voor uitbesteding 
door het RHCA in aanmerking komt. In overleg met Gemeenteoplossingen wordt eerst nog bezien of 
het mogelijk is een efficiëntere overdrachtsfaciliteit te realiseren. 

2.2.2 Wijziging verordeningen 

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Den Helder 2019 
In de gemeentewet is vastgelegd dat de fracties die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad recht 
hebben op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. De uitwerking hiervan dient bij verordening te 
worden geregeld. De eerdere verordening dateerde al uit 2007. In de raadsvergadering van  
16 september heeft de gemeenteraad een nieuwe verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning vastgesteld. Hierbij is de verordening geactualiseerd en sluit aan bij de huidige 
werkwijze en ervaringen van de gemeenteraad met betrekking tot ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning. Tevens is, daar waar mogelijk, aansluiting gezocht bij de modelverordening van 
de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Een belangrijke wijziging in de verordening is het invoeren 
van een artikel dat voorkomt dat een ambtenaar bij het verlenen van ambtelijke bijstand in een spagaat 
komt tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.    
 
De fractie van het CDA heeft bij de behandeling van dit voorstel een amendement ingediend waarbij 
elke fractie het recht heeft twee personen (in plaats van één), niet zijnde een raadslid, voor te dragen 
als fractie-assistent ter ondersteuning van de fractie in het raadswerk. Dit amendement is in 
meerderheid aanvaard.  
 
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 
Vanaf 1 januari heeft de wetgever de arbeidsvoorwaarden van alle decentrale politieke ambtsdragers 
ondergebracht in één rechtspositiebesluit en nader uitgewerkt in één rechtspositieregeling. Het doel is 
te komen tot arbeidsvoorwaarden die zoveel mogelijk gelijk zijn, beter passen bij de bestuurlijke 
verantwoordelijkheden en eenvoudiger zijn in uitleg en uitvoering. Hierdoor dient de Verordening 
rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Den Helder 2017 vervangen te worden 
door enerzijds een regeling rechtspositie burgemeester en wethouders en anderzijds een verordening 
rechtspositie raads- en commissieleden. 
Belangrijke wijzigingen in deze nieuwe verordening betreffen onder andere reis- en verblijfkosten, niet 
partijpolitieke scholing, hogere vergoeding commissieleden en ICT-bepalingen. Met betrekking tot dit 
laatste is door de fractie van de VVD (met als mede ondertekenaars de fracties van de PVV, Beter voor 
Den Helder, het CDA, de PvdA, de Stadspartij Den Helder en de Seniorenpartij) een amendement 
ingediend waarbij het college nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het ter beschikking 
stellen van informatie- en communicatievoorzieningen en de eventuele overname van deze 
voorzieningen door raads- en commissieleden na beëindiging van hun functie. Dit amendement en de 
voorliggende verordening zijn unaniem aanvaard.  

2.2.3 Ingekomen stukken aan de gemeenteraad  

De ingekomen stukken van derden worden, mede vanwege veranderende wet- en regelgeving op het 
gebied van privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming) aangeboden via een inlog op de 
app van GemeenteOplossingen (GO). De ingekomen stukken, beantwoording raadsvragen en 
raadsinformatiebrieven, zijn voor de raadsleden via de GO account in te zien. De raadsleden kunnen op 
deze wijze elke week de nieuw toegevoegde stukken inzien. De lijst is niet meer openbaar via de 
website te raadplegen.  
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2.3 Overige onderwerpen 

2.3.1 Omgevingswet 

De Omgevingswet treedt per 1 januari 2021 in werking. In verband hiermee zijn de voorbereidingen 
hierop regelmatig onderwerp van discussie geweest in de commissie Stadsontwikkeling en –beheer. 
  Op 25 maart heeft wethouder Keur aan de hand van een presentatie uitleg gegeven over het op 5 

maart door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Programmaplan invoering 
omgevingswet; 

  Op 15 april heeft wethouder Keur aan de hand van een korte presentatie een toelichting gegeven 
op het gevolgde proces met betrekking tot de Omgevingsvisie Julianadorp tot nu toe en de 
vervolgstappen in het tweede en derde kwartaal van 2019. Aan de hand van thema’s is de 
commissie geconsulteerd op specifieke onderdelen van de omgevingsvisie; 

  Op 2 september heeft mevrouw Georgopoulou, adviseur invoering Omgevingswet van de VNG, 
uitleg gegeven over de rol van de gemeenteraad onder de Omgevingswet; 

  Eveneens op 2 september heeft de raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer zich positief 
uitgesproken over de hoofdlijnen van de ontwerpvisie Julianadorp; 

  Op 2 december zijn de processen met betrekking tot de omgevingsvisies Huisduinen (2018) en 
Julianadorp (2019) geëvalueerd. De commissie is van mening dat de participatietrajecten naar 
tevredenheid zijn verlopen en dat geen behoefte bestaat om meer kaders te stellen; creativiteit 
dient zoveel mogelijk gestimuleerd te worden. Een zo breed mogelijke participatie blijft een 
uitdaging. 

  De raad heeft op 16 december de Omgevingsvisie Julianadorp vastgesteld. 

2.3.2 Beleid huisvesting tijdelijke medewerkers 

Op 14 oktober is de beleidsnotitie huisvesting tijdelijke medewerkers besproken in de commissie 
Stadsontwikkeling en -beheer. Wethouder Keur heeft de commissie toegezegd de door de commissie 
aangegeven wijzigingen te verwerken in de notitie voordat deze ter inzage wordt gelegd. 
Op 2 december is het voorstel tot vaststelling van het beleid voor de huisvesting van tijdelijke 
medewerkers besproken in de commissie Stadsontwikkeling en -beheer. Niet alle fracties waren content 
met de inhoud van het voorstel wat heeft geleid tot amendementen in de raadsvergadering van 16 
december. 

2.3.3 Initiatiefvoorstellen 

Initiatiefvoorstel GroenLinks over het verbeteren van de toegankelijkheid van Den Helder voor mensen 
met een functiebeperking  
Eén op de vijf Nederlanders heeft een matige tot ernstige functiebeperking. Ruim 200.000 burgers zijn 
rolstoeler en dit aantal stijgt. Goede toegankelijkheid is essentieel voor mensen met een handicap, 
ouderen, mensen met een kinderwagen, maar eigenlijk voor àlle inwoners. Want in een inclusieve 
samenleving, een samenleving waarbij iedereen (ook mensen met een beperking) volwaardig 
deelneemt, participeer je sámen, en dat is altijd beter. Met dit initiatiefvoorstel stimuleert de fractie van 
GroenLinks de gemeentelijke ambities op het gebied van bewustwording en praktisch handelen over 
toegankelijkheid en een inclusieve samenleving.  
 
De fractie van het CDA heeft tijdens de behandeling van dit initiatiefvoorstel een amendement 
ingediend waarbij het college van burgemeester en wethouders de opdracht krijgt de Lokale Inclusie 
Agenda Den Helder vóór 31 december 2019 op te stellen en uit te werken in een jaaragenda die elk jaar 
in juni wordt geactualiseerd. Zowel het amendement als het voorstel zijn in de raadsvergadering van 24 
juni unaniem aanvaard.   
 
In de raadsvergadering van 8 juli heeft de fractie van GroenLinks een motie ingediend waarmee het 
college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen in de komende begroting voor 2020 
middelen vrij te maken om uitvoering te kunnen geven aan het initiatiefvoorstel met betrekking tot 
toegankelijkheid en hierbij ook met een voorstel te komen voor het aanleggen van een rolstoelroute in 
de Donkere Duinen. Aangezien de stemmen staakten bij deze motie, is deze motie in de 
raadsvergadering van 16 september opnieuw in stemming gebracht. De motie werd in meerderheid 
aanvaard. 
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Initiatiefvoorstel CDA over het oprichten van een Jongeren Adviesraad  
Jongerenparticipatie is niet alleen leuk en nuttig voor jongeren en hun omgeving, het is daadwerkelijk 
een vastgelegd recht in het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind. Kinderen en jongeren hebben 
het recht hun mening te geven, mee te praten en mee te beslissen over hun leefomgeving. Kinderen en 
jongeren moeten worden gestimuleerd om zich vrij te uiten en hun mening moet gerespecteerd en 
meegenomen worden in zaken die hen aangaan. Met dit initiatiefvoorstel tot het installeren van een 
Jongeren Advies Raad van de fractie van het CDA geeft de gemeente Den Helder een concrete 
invulling aan de rechten van het kind.  
 
Een in meerderheid aangenomen amendement van de fracties van GroenLinks, de Seniorenpartij en 
Gemeentebelangen Den Helder heeft de minimumleeftijd van de leden van de Jongeren Adviesraad 
teruggebracht van 15 naar 12 jaar. Daarnaast heeft de fractie van het CDA middels een mondeling 
amendement nog wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de presentiegelden en de ter beschikking 
te stellen faciliteiten door de gemeente. Dit amendement en het voorstel zijn unaniem aanvaard in de 
raadsvergadering van 4 november.  

2.3.4 Tijdelijke en nieuwe huisvesting stadhuis 

Zowel de tijdelijke huisvesting van het bestuursdomein aan de Kerkgracht als de definitieve op 
Willemsoord heeft gevolgen voor onder meer de invulling cq. indeling van de ruimten voor de raads- en 
commissievergaderingen, de fractiekamers en de Griffie. De agendacommissie en 
werkgeverscommissie hebben aangegeven het van belang te vinden bij dit proces namens de raad 
betrokken te worden. Om die reden heeft het presidium besloten leden van de agendacommissie en 
werkgeverscommissie aan te wijzen om namens de raad de begeleiding van tijdelijke en permanente 
invulling van de huisvesting van het bestuursdomein te verzorgen. Deze begeleidingsgroep is 
vervolgens in 2019 een aantal keren bij elkaar gekomen om input te leveren voor het programma van 
eisen van het nieuwe stadhuis op Willemsoord. Daarnaast heeft met de projectleider van de tijdelijke 
huisvesting aan de Kerkgracht tussentijdse afstemming plaatsgevonden.  

2.3.5 Referendumverzoek 

Op 10 april heeft Stichting behoud Cultureel erfgoed Den Helder een verzoek tot het houden van een 
raadgevend referendum ingediend over de locatie van het nieuwe stadhuis in Den Helder. Een 
raadgevend referendum is een volksstemming op initiatief van de bevolking van Den Helder. De raad 
heeft in meerderheid besloten (19 stemmen voor en 7 stemmen tegen) het verzoek af te wijzen, omdat 
er van de raad geen concreet voorgenomen besluit lag over de locatiekeuze van het nieuwe stadhuis, 
zoals de Referendumverordening 2012 dat voorschrijft. Tevens had de raad op 25 februari al 
uitgesproken geen referendum over het besluit met betrekking tot de permanente realisatie van een 
stadhuis op Willemsoord 66 en 72 te willen houden. Dit naar aanleiding van een voorstel van de fracties 
van GroenLinks en D66. 

2.3.6 Haven/Port of Den Helder 

Op 16 september heeft de raad besloten een financiële bijdrage te leveren aan Port of Den Helder door 
een investeringskrediet van € 14,4 miljoen beschikbaar te stellen in de periode 2020-2028 voor de 
onderhoudsopgave Port of Den Helder en door geen bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen 
besluit van het college om aan Port of Den Helder een lening van € 3 miljoen te verstrekken. Tijdens de 
raadsbehandeling bleek de behoefte te bestaan om in besloten commissieverband nader te spreken 
over de geheime stukken die ter inzage waren gelegd, te weten het bedrijfsplan en de rapportage van 
KPMG. Daarom is op 18 november een extra en besloten vergadering van de commissie Bestuur en 
Middelen te houden met als doel verduidelijking te krijgen over - onder meer de bedrijfsvoering van - 
Port of Den Helder.  

2.3.7 Jongeren en de raad 

‘Klas in de raad’ groep 7 en 8 basisonderwijs 
Alle basisscholen in Den Helder zijn voor de zomer aangeschreven om mee te doen aan ‘Klas in de 
raad’. De leerlingen zijn ontvangen door de burgemeester en twee raadsleden. Na een korte toelichting 
over zijn werkzaamheden heeft de burgemeester antwoord gegeven op vele verschillende vragen van 
de leerlingen. Daarna is in de raadzaal onder begeleiding van de raadsleden een raadsvergadering 
nagespeeld. Getuige de reacties van de docenten en de leerlingen wordt de basisschool-variant van 
‘Klas in de raad’ zeer op prijs gesteld.  
In 2019 hebben drie scholen met zeven groepen deelgenomen aan ’Klas in de raad’ 
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Helaas is het agendatechnisch 
niet mogelijk geweest alle 
aangemelde scholen in te 
plannen. De twee aangemelde 
scholen die nog niet zijn 
ingepland, worden voor zover 
mogelijk, in de eerste helft van 
2020 alsnog ingepland, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verhuizing naar de Kerkgracht. 
 
 
 
 
 
 
 
Raadslid in de klas voortgezet onderwijs en ROC Kop van Noord-Holland 
Raadsleden geven op school of in de raadzaal uitleg over het werk van een raadslid en de 
gemeenteraad. Belangrijk doel hiervan is de afstand tussen gemeentebestuur en de jongeren te 
verkleinen zonder aan partijpolitiek te doen. De scholen voor het voortgezet onderwijs en het  
ROC Kop van Noord-Holland zijn voor het zomerreces aangeschreven. 
 
Op 26 en 28 februari is voor twee MAVO klassen van het Junior College in Juliandorp in het kader van 
het vak ‘Politiek en democratie’ een gastcollege verzorgd. In ditzelfde kader hebben een aantal 
raadsleden voor vier klassen van MAVO aan Zee op 6 maart een gastcollege verzorgd. 
Op 17 en 18 december hebben een aantal verschillende raadsleden aan acht klassen van het 
Beroepsonderwijs aan Zee in de raadzaal uitleg gegeven over het werk van een raadslid en de 
gemeenteraad. 
In het eerste halfjaar van 2020 worden nog vier groepen van het Junior College uit Julianadorp 
ingepland.  
 
Ook het ROC Kop van Noord-Holland heeft weer gebruik gemaakt van het aanbod om door raadsleden 
een gastcollege te laten geven. Op 19 maart hebben twee groepen met de keuzerichting  
‘Private Beveiliging’ en ‘Handhaving, Toezicht en Veiligheid’ bij het ROC Kop van Noord-Holland in Den 
Helder kennis gemaakt met de werkzaamheden van de gemeenteraad. Daarnaast zijn raadsleden bij 
het ROC Kop van Noord-Holland in Schagen op bezoek geweest. Daar zijn op 26 en 29 november twee 
gastcolleges gegeven aan leerlingen met de keuzerichting ‘Financieel & Juridische Dienstverlening’.  
In het eerste halfjaar van 2020 worden nog twee groepen van het ROC Kop van Noord-Holland 
ingepland. 

2.3.8 Vreemde moties  

Motie Agressieprotocol 
In de raadsvergadering van 25 februari heeft de fractie van de Stadspartij Den Helder een motie 
ingediend waarmee het college van burgemeester en wethouders is verzocht samen met het presidium 
een raadsvoorstel voor te bereiden waarmee een agressieprotocol voor college- en raadsleden kan 
worden vastgesteld. Alle fracties ondersteunen de motie. De burgemeester heeft aangegeven dat het 
college van burgemeester en wethouders de motie overneemt en samen met het presidium tot een 
voorstel zal komen. 
In de raadsvergadering van 27 mei heeft de gemeenteraad unaniem besloten het Protocol agressie en 
geweld tegen politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2019 vast te stellen. Met het vaststellen 
hiervan spreekt het gemeentebestuur uit dat agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers 
onacceptabel is en nooit wordt getolereerd. Het protocol beschrijft hoe de gemeente omgaat met 
agressie en geweld tegen college-, raads-, commissieleden en fractie-assistenten en wie welke rol 
heeft. 
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Motie containertuintjes 
In de raadsvergadering van 27 mei heeft de fractie van de Stadspartij Den Helder een motie ingediend, 
waarmee het college van burgemeester en wethouders is verzocht te onderzoeken of het mogelijk is 
een proef te organiseren waarbij ondergrondse containers worden voorzien van een containertuin of 
een soortgelijk alternatief en de raad zo spoedig mogelijk te informeren over zijn bevindingen en 
voornemens. De motie is aangehouden omdat wethouder De Vrij heeft aangegeven een aantal 
proefopstellingen te zullen realiseren. 
In een raadsinformatiebrief van 29 oktober heeft het college van burgemeester en wethouders onder 
andere aangegeven dat uit onderzoek is gebleken dat de voorkeur uitgaat naar een zestal 
containertuintjes, te weten aan de Gravenstraat, Vismarkt en Middelzand-MFC. Er wordt 
geëxperimenteerd met containertuintjes met echte beplanting en met kunststof beplanting.   
 
Motie over misbruik lachgas 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder en de Seniorenpartij hebben in de 
raadsvergadering van 24 juni een motie ingediend waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen te komen tot een plan van aanpak, waarmee samen met scholen, HOV, 
horeca en organisatoren van evenementen het misbruik van lachgas onder jongeren in onze stad sterk 
kan worden teruggedrongen. Daarnaast is verzocht te onderzoeken of via de APV de verkoop van 
lachgas houdende producten kan worden aangepakt en het tegengaan van misbruik van lachgas in het 
vervolg op te nemen in vergunningen, convenanten, et cetera.  
De indienende fracties hebben de motie ingetrokken op basis van de toelichting van de burgemeester 
over hetgeen allemaal al wordt gedaan met betrekking tot dit onderwerp en zijn toezegging dat hij de 
raad zal blijven informeren over de voortzetting. 
 
Motie tegemoetkoming onkosten van huisdieren voor minima  
De fractie van Behoorlijk Bestuur heeft in de raadsvergadering van 8 juli een motie ingediend waarin het 
college van burgemeester en wethouders is opgedragen uiterlijk 1 oktober 2019 de raad een voorstel 
aan te beiden over een tegemoetkoming in de onkosten van huisdieren voor minima en hiervoor 
dekking te vinden binnen het programma Bestuurlijke Vernieuwing.  
De fractie heeft op grond van de beraadslagingen haar motie aangehouden. 
 
Motie snuffelfietsen 
In de raadsvergadering van 8 juli heeft de fractie van Beter voor Den Helder een motie ingediend 
waarbij het college van burgemeester en wethouders is verzocht te onderzoeken hoeveel snuffelfietsen 
in Den Helder gewenst zijn. En daarna de raad uiterlijk 1 oktober te informeren over de resultaten van 
het onderzoek en de eventuele financiële consequenties bij ingebruikname van de snuffelfietsen. De 
raad heeft de motie in meerderheid aanvaard. De fracties van de PVV en Behoorlijk Bestuur en 
mevrouw Wisgerhof en de heer Bruin stemmen tegen de motie. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft in een raadsinformatiebrief van 24 september de 
stand van zaken gegeven waarbij onder andere wordt gemeld dat de provincie Noord-Holland aan het 
onderzoeken is op welke wijze het project snuffelfiets in de provincie kan worden ingezet. Den Helder 
heeft aangegeven hierbij betrokken te willen worden.  
 
Motie hulp aan Molukse gemeenschap 
In de raadsvergadering van 6 november heeft de fractie van de ChristenUnie een motie ingediend 
waarbij het college van burgemeester en wethouders is verzocht in overleg met vertegenwoordigers uit 
de Molukse gemeenschap te onderzoeken op welke wijze vanuit Den Helder een bijdrage kan worden 
geleverd aan lokale projecten in het kader van hulp en wederopbouw. En daarna zo spoedig mogelijk 
een voorstel aan de raad voor te leggen waarmee een eenmalige bijdrage kan worden verstrekt aan de 
lokale projecten. Gedacht wordt aan een bijdrage van € 20.000,-. 
De raad heeft in meerderheid besloten de motie te aanvaarden. De fracties van GroenLinks en 
Behoorlijk Bestuur en de dames Pater en Vorstman en de heren Bruin en Feeburg hebben tegen de 
motie gestemd. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft, naar aanleiding van deze motie en onder andere 
na overleg met een vertegenwoordiger van de Molukse gemeenschap, besloten om het in de motie 
genoemde bedrag ad € 20.000,- zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen. Overeenkomstig de 
aanbeveling van de VNG zal de bijdrage via het Rode Kruis lopen. 
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Motie lichtreclame 
In de raadsvergadering van 6 november heeft de fractie van GroenLinks een motie ingediend waarin 
het college van burgemeester en wethouders is opgedragen met de ondernemers van Den Helder in 
overleg te gaan om tot het besluit te komen om na sluitingstijd de lichtreclame uit te zetten. 
Deze motie is in meerderheid verworpen. De fracties van de PVV, de VVD, Gemeentebelangen  
Den Helder, de Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur en D66 en de dames Pater en Vorstman en 
de heer Houben hebben tegen de motie gestemd. 
 
Motie over medewerking van de raadsleden aan de vrijheidsmaaltijden van Stichting 4 en 5 mei 
In de raadsvergadering van 16 december heeft de fractie van de VVD een motie ingediend, 
medeondertekend door alle overige fracties, waarmee is uitgesproken dat “de raad en raadsleden de 
initiatieven in het kader van 75 jaar vrijheid in onze gemeente, met name de vrijheidsmaaltijden, van 
harte ondersteunen. En dat wij daarbij toezeggen dat de Stichting 4 en 5 mei, indien daar behoefte aan 
is, bij de uitvoering van de vrijheidsmaaltijden een beroep kan doen op medewerking van 
gemeenteraadsleden. De raad heeft de motie unaniem aanvaard.  
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2.4  Werkconferentie, werkbezoeken en informatiebijeenkomsten 

2.4.1 Eendaagse werkconferentie  

In de vorige raadsperioden was het gebruikelijk dat jaarlijks een tweedaagse werkconferentie voor de 
raad en het college werd georganiseerd. De werkconferenties boden een gevarieerd educatief 
programma. Nadat de werkconferentie in 2018 niet is doorgegaan wegens een sterk achterblijvende 
belangstelling heeft het presidium aangegeven geen behoefte te hebben aan een tweedaagse 
werkconferentie. Daarop is gepoogd een eendaagse conferentie zonder overnachting te organiseren op 
22 mei. Het presidium heeft daarbij afgesproken dat de werkconferentie alleen door zou gaan als de 
deelname vanuit de raad minimaal 75% bedraagt. Uit een inventarisatie bleek het benodigde aantal bij 
lange na niet is gehaald (na enige oproepen bleef de teller steken op 22 reacties: twaalf aanmeldingen 
en tien afmeldingen). Op basis hiervan heeft het presidium op 6 mei besloten de werkconferentie tot 
nader orde in deze raadsperiode uit te stellen. Via de agendacommissie of het presidium kan door 
raadsleden worden aangegeven wanneer een werkconferentie alsnog gewenst is. 

2.4.2  Werkbezoeken 

Zeestad Staal 
Op 23 april hebben 21 leden van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling een werkbezoek 
gebracht aan Zeestad Staal. Door de heer Groen (directeur Zeestad Staal) is een presentatie gegeven, 
gevolgd door een rondleiding, waarbij de commissie is geïnformeerd hoe mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt weer teruggebracht worden in het (reguliere) arbeidsproces. Hierbij werkt Zeestad 
Staal nauw samen met de gemeente Den Helder, het ROC Kop van Noord-Holland en de Praktijkschool 
Techniek.  
 
Politie 
Op 14 mei heeft de commissie Bestuur en Middelen een bezoek gebracht aan de politie. Op het 
politiebureau aan de Bastiondreef zijn de commissieleden uitgebreid geïnformeerd over de 
politieorganisatie en haar werkzaamheden. Daarnaast gaf de politie de commissieleden een rondleiding 
door het gebouw. Het bezoek werd ten zeerste gewaardeerd. 
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Noorderkwartier 
Op 18 juni hebben een aantal raadsleden (samen met raadsleden van de gemeenten Schagen en 
Hollands Kroon) een werkbezoek gebracht aan Noorderkwartier N.V. Na twee korte presentaties zijn de 
raadsleden rondgeleid door de Probedrijven en hebben zij kennis gemaakt met de verschillende 
werkzaamheden van Progroen & milieu, Pro Verpakken & ontwikkelen, Proschoon, Probezorgt én 
Proactief. 
 
Scholen aan Zee 
Op woensdag 9 oktober hebben 18 raads- en commissieleden een werkbezoek gebracht aan Scholen 
aan Zee. De aanwezigen werden door de heer Van Beekum en de heer De Voogd van Scholen aan 
Zee geïnformeerd over de schoolplannen, het oordeel van de onderwijsinspectie en de rol en relatie 
met de gemeente. Ook is een rondleiding gegeven langs de verschillende afdelingen van het Lyceum 
aan Zee, Mavo aan Zee en Beroepsonderwijs aan Zee.  
 
Zeestad 
In navolging van een werkbezoek aan Woningstichting Den Helder op 13 december 2018 heeft de 
commissie Stadsontwikkeling en -beheer op 18 juni een werkbezoek aan Zeestad gebracht. Dit met het 
oog op de veranderde investeringskracht in het Stadshart zoals die door Zeestad in 2018 is verwoord in 
een verkenning (Den Helder Stoer en Energiek, "Focus en verbinding", 2019-2024) naar mogelijke 
voortzetting van de stedelijke vernieuwing van het Stadshart en Willemsoord. Op het kantoor van 
Zeestad, Willemsoord 30, hebben de deelnemers een presentatie gehad over de voortgang van oude 
en nieuwe projecten met aansluitend een rondwandeling over Willemsoord en door het stadshart. 

2.4.3  Bestuurlijke uitwisseling met de Noordkop-gemeenten 

De gemeente Schagen was dit jaar op 24 mei de organisator voor de jaarlijkse bestuurlijke uitwisseling 
tussen de raden en colleges van Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Het programma stond 
in het teken van twee belangrijke pijlers van de Schagense economie: Biovalley en Seedvalley. Vier 
innovatieve bedrijven gaven een kijkje achter de schermen.  
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2.4.4  Informatiebijeenkomsten 

In 2019 zijn de volgende informatiebijeenkomsten gehouden: 
 

11 februari  Doelen in de begroting (met de Argumentenfabriek) Waddenzaal 

11 maart Jeugd en Gezin Raadzaal 

27 maart  Energieneutraal Helderse Vallei 

1 april  Beheer openbare ruimte 2018 en 2019 Raadzaal 

20 mei Kamerverhuur Plaza 

17 juni  Omgevingskwaliteit MFC ’t Wijkhuis 

9 september Helders Perspectief LandsEnd 

19 september  Erfgoedorganisatie Keykegzaal 
schouwburg 

28 oktober  BW/MO/Personen verward gedrag/Wet verplichte 
GGZ 

Plaza 

9 december  Gebiedsagenda Wadden 2050 Raadzaal 
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2.5  Financiën  

2.5.1 Accountantscontrole  

De jaarrekeningcontrole 2018 is niet met de auditcommissie en de accountant geëvalueerd. Wel heeft 
de accountant aangegeven dat de samenwerking op een prettige en in een constructieve 
samenwerking is verlopen. Ipa-Acon heeft voorts de rapportage interim-controle en het verslag van 
bevindingen bij de jaarrekening tijdig en in goede orde aangeboden aan de gemeenteraad.  
De raad heeft Ipa-Acon aangewezen als accountant voor de boekjaren 2017 tot en met 2019, met een 
verlengingsmogelijkheid voor de boekjaren 2020 en 2021. In dit kader wordt het contract met Ipa-Acon 
in het eerste kwartaal van 2020 met de auditcommissie, het college en de ambtelijke organisatie 
geëvalueerd. 

2.5.2  Jaarrekening 2018 

De raad heeft op 24 juni de programmarekening 2018 van de gemeente met een goedkeurende 
controleverklaring van de externe accountant, Ipa-Acon, vastgesteld. De jaarrekening 2018 is 
afgesloten met een positief exploitatiesaldo van afgerond € 7,1 mln. Bij de tweede tussenrapportage 
2018 werd nog een nadelig saldo verwacht van € 2,7 mln. Een verschil van afgerond € 9,8 mln.  
De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn: 
1. Uitgestelde uitvoering van werkzaamheden    € 3,1 mln. batig 
2. Activeren investering stadspark     € 3,5 mln. batig 
3. Resultaten grondexploitaties Doggerswijk en WA-hof   € 1,7 mln. batig 
4. Overige afwijkingen       € 1,5 mln. batig 
        --------------------- 

€ 9,8 mln. batig 
Deze afwijkingen hebben een incidenteel karakter. 
De Algemene reserve bedroeg per 31 december 2018 afgerond € 20,5 mln. De weerstandsratio is 
bepaald op 1,7 en voldoet daarmee aan het door de raad vastgestelde minimumniveau (1,0). 
De auditcommissie heeft positief geadviseerd over de jaarrekening 2018 en heeft een aantal 
onderwerpen nog eens expliciet onder de aandacht van de raad gebracht (zie onderdeel 
auditcommissie). 

2.5.3  Tussenrapportages 2019 

Op 21 mei heeft het college van burgemeester en wethouders de eerste tussenrapportage 2019 aan de 
raad aangeboden. Ten opzichte van de begroting werd een batig saldo van € 0,6 mln. verwacht. Op 24 
september heeft het college van burgemeester en wethouders de tweede tussenrapportage 2019 aan 
de raad aangeboden. Per saldo werd een nadelig rekeningresultaat 2018 verwacht van afgerond € 0,4 
mln. Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt het exploitatiesaldo verrekend met de Algemene 
reserve.  
De raad heeft de begrotingswijziging voortvloeiende uit de tweede tussenrapportage op 4 november 
(unaniem) vastgesteld. Daarbij is ook een amendement aangenomen inhoudende een budget van  
€ 60.000,- beschikbaar te stellen voor een eerste uitwerking van de navolgende als kansrijk te 
beschouwen ideeën gepresenteerd op de bewoners ideeënmarkt: 
 Initiatief Anton Pieck; 
 Jaargetijde zonnewijzer; 
 Duintjes Julianadorp. 
 
Na het verschijnen van de tweede tussenrapportage 2019 hebben zich belangrijke financiële effecten 
voorgedaan die nog niet in de begroting waren verwerkt. Dit was met name het geval ten aanzien van 
de baten en lasten bij het Sociaal Domein. In het kader van de rechtmatigheid moet de gemeente de 
begroting aanpassen om de afwijkingen van de werkelijke uitkomsten ten opzichte van de begroting niet 
teveel uit de pas te laten lopen. Daarnaast is het onwenselijk om de raad pas bij de jaarrekening grote 
afwijkingen tussen de begroting en de werkelijkheid te laten zien. Op grond hiervan heeft de raad op 16 
december een laatste begrotingswijziging (de zogenaamde veegwijziging) 2019 vastgesteld. Het 
verwachte exploitatietekort 2019 komt daarmee op (afgerond) € 442.000,-. 
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2.5.4  Kadernota 2020 – 2023 

In het vierde kwartaal van 2018 is besloten de Argumentenfabriek in te huren voor de begeleiding van 
het proces in aanloop naar de Kadernota. De regiegroep Planning en control, waarin ook raadsleden en 
de griffie vertegenwoordigd was, heeft regie op het proces gehouden. In dit kader zijn een aantal 
bijeenkomsten met raadsleden geweest: 
  15 januari: over de kaders voor de inrichting van de planning- en control-instrumenten; 
  17 januari: een denksessie met interne en externe deskundigen over het analyseren en ordenen van 

de belangrijkste interne en externe trends en factoren; 
  11 februari: over het benoemen van de beoogde doelen en prioriteiten; 
  21 maart: over het benoemen/selecteren van relevante indicatoren voor de beoogde doelen; 
  3 april: over de financiële aspecten van de Kadernota. 
 
Mede op basis van de resultaten uit vorengenoemde sessies heeft het college de Kadernota 2020-2023 
opgesteld en op 14 mei ter vaststelling aangeboden. In deze eerste ‘kadernota nieuwe stijl’ zijn een 
aantal veranderingen in het P&C-instrumentarium doorgevoerd: 
  De indeling is gebaseerd op de vier thema’s van het coalitieakkoord 2018-2022 (in plaats van  

9 programma’s); 
  Per programma zijn de belangrijkste trends opgenomen; 
  Per programma zijn maximaal vijf doelstellingen benoemd; 
  Per doelstelling is een effect- en een prestatie-indicator met ontwikkelingsambitie benoemd. 
  Per programma zijn de beleidsintensiveringen opgenomen. 
De financiële uitgangspunten zijn vervolgens in een aparte notitie ‘Financiële uitgangspunten Kadernota 
2020-2023’ ter vaststelling aangeboden. 
 
Op 18 maart heeft het presidium op voorstel van de griffie besloten: 

1. de algemene beschouwingen bij de Kadernota 2020-2023 én de reactie van het college van 

burgemeester en wethouders alleen schriftelijk te doen. De geplande behandeling van de algemene 

beschouwingen in de raadsvergadering van 1 juli is daarmee komen te vervallen; 

2. een aparte persbijeenkomst voor fractievoorzitters te organiseren over de algemene beschouwingen. 

Deze heeft op 27 juni plaatsgevonden; 

3. bij de behandeling van de Kadernota 2020-2023 op 8 juli debatrondes per thema te houden met de 

voorzitter als gespreksleider. 

 

Het inhoudelijke debat per thema (programma), zoals werd beoogd, is niet van de grond gekomen, 

mede door het aantal moties en amendementen (61 in totaal). Ondanks dat de vergadering om 15.30 

uur startte, was de sluiting om 23.50 uur (gepland 21.00 uur). 

 

Na het zomerreces is het proces van de Kadernota geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen 

in een memo van het college van burgemeester en wethouders aan het presidium (gedateerd 21 

november) waarin voorstellen worden gedaan voor het proces van de Kadernota 2021-2024. Beoogd 

wordt het instrument Kadernota verder te ontwikkelen en daarmee de kwaliteit te verbeteren. De memo 

is op 16 december besproken in het voorzittersoverleg. 

2.5.5  Programmabegroting 2020 

De raad heeft op 6 november de programmabegroting 2020 met twee amendementen vastgesteld. De 
amendementen hadden betrekking op een eenmalige verhoging van de subsidiëring van de Lokale 
Omroep Stichting (€ 19.000,-) en een hogere ambitie voor de gemeentelijke organisatie ten aanzien van 
de CO2 prestatieladder (van 2% naar 5%). 
 
De geactualiseerde meerjarenbegroting 2020-2023 in hoofdlijnen: 

 2020 2021 2022 2023 

MJR voorstel college -3.151 -1.863 119 691 

Amendement verhoging subsidie LOS -19 0 0 0 

Aangepaste begrotingssaldi MJR -3.170 -1.863 119 691 

 
De begrotingstekorten voor de jaren 2020 en 2021 worden gedekt door onttrekkingen aan de Algemene 
Reserve van de gemeente. De meerjarenbegroting is materieel structureel sluitend. 
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Ontwikkeling Algemene Reserve: 

 2020 2021 2022 2023 

Stand per 31 december (blz. 100 begroting) 25.203 21.127 19.263 19.382 

 
Ontwikkeling weerstandsvermogen: 

 2020 2021 2022 2023 

Weerstandsvermogen 31.986 30.221 26.793 26.642 

Risico’s 19.411 19.411 19.411 19.411 

Weerstandsratio 1,65 1,56 1,38 1,37 

 
De weerstandsratio ligt boven het door de raad vastgestelde minimum van 1,0 uitgaande van een 
gelijkblijvend risicoprofiel. 
 
Bij de behandeling van de programmabegroting 2020 zijn zeventien moties ingediend. Zes moties zijn 
aangenomen en vier moties zijn overgenomen door het college. 

2.5.6 Auditcommissie 

De auditcommissie heeft dit jaar vijf keer vergaderd: in maart over de aandachtspunten voor de 
jaarrekening 2018 en de invulling van de functie van concerncontroller; in juni driemaal over de 
jaarrekening 2018 en de eerste rapportage privaatrechtelijke verbonden partijen en in december over 
de boardletter 2019 van Ipa-Acon en het procesvoorstel voor de Kadernota 2021-2024. 
 
De auditcommissie adviseerde positief over de jaarrekening 2018 en bracht de volgende onderwerpen 
nog eens expliciet onder de aandacht van de raad: 
- naleving en controle op Inkoop- en aanbestedingsregels; 
- controle op leveringen in de zorg (SVB); 
- verbetering toelichting op de risicoparagraaf; 
- actualisatie van de beheerplannen openbare ruimte; 
- waardering gronden Spoorhaven en Westoever; 
- actualisatie van financiële beleidskaders. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven de adviezen van de auditcommissie 
over te nemen. 
 
Op 16 april heeft het Pericklesinstituut een in company training gegeven voor de leden van de 
auditcommissie Den Helder, Hollands Kroon en Texel over de taken en bevoegdheden van een 
auditcommissie.  
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2.6  Raadscommunicatie  

2.6.1  Mediatraining 

Mediaoptreden is bepalend. Of het nu gaat om een interview voor radio, tv of krant, elke keer staat de 
reputatie van een raadslid (en direct of indirect de fractie) op het spel en kunnen valkuilen opdoemen. 
Mediatraining helpt om de omgang met de media professioneel voor te bereiden. Raadsleden leren 
waar ze rekening mee moeten houden als hun optreden wordt geregistreerd door een camera. Zij leren 
te werken met frames en kernboodschappen en oefenen met het geven van een interview. Raadsleden 
krijgen inzicht in hun persoonlijke communicatievaardigheden ‘in woord en gebaar’, op social media, en 
hoe zij op een effectieve manier om kunnen gaan met vragen van de pers.  
 
Voor de mediatraining van 3 april hadden 14 raadsleden zich aangemeld. Daarvan zijn twee raadsleden 
zonder afmelding niet verschenen, één raadslid had zich wel afgemeld. Eén raadslid heeft 
deelgenomen zonder aanmelding alsook één commissielid.  
 

      
 

2.6.2  Communicatieplan  

In april 2015 heeft het presidium het communicatieplan ‘De inwoner in beeld’ volgens de zogenaamde 
‘scrum’ methode vastgesteld. Om het plan volgens deze methode tussentijds te evalueren en bij te 
sturen is een (nieuwe) werkgroep gevormd die bestond uit Jan Klopstra, Bouke Niggendijker, Nancy List 
en Sylvia Hamerslag. De werkgroep is op 1 mei bij elkaar gekomen om de gewenste communicatie voor 
de komende periode te bespreken. Belangrijkste punten vanuit dit overleg zijn:  
- onze focus leggen we in eerste instantie vooral op onze Facebookpagina. Met 1477 volgers is 

Facebook een van onze belangrijkste communicatie instrumenten geworden;  
- de voormalige folder Raadsbreed wordt in de Facebookpagina geïntegreerd; 
- hiervoor wordt een speciale redactie, bestaande uit enkele raadsleden, in het leven geroepen.  

2.6.3  Gast van de raad 

Tijdens ‘Gast van de raad’ krijgen inwoners de gelegenheid een kijkje te nemen in de keuken van de 
gemeenteraad. Vanwege de verhuizing naar de Verkeerstorenweg is het logistiek niet mogelijk geweest 
deze activiteit in 2019 te organiseren. 
 



22 
Jaarverslag Raadsgriffie 2019 

2.6.4 Cursus Politiek Actief 

In samenwerking met Prodemos is, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de cursus 
‘Politiek Actief’ aangeboden voor inwoners die zich actief met de gemeentelijke politiek willen gaan 
bezighouden. Eén commissiegriffier heeft nu een ‘train de trainer’ cursus gevolgd zodat de griffie deze 
cursus in het vervolg zelf kan aanbieden.  

2.6.5  Ideeënmarkt voor inwoners (motiemarkt) 

Tijdens een ‘markt’ (kramen) worden ideeën van inwoners, opgesteld als moties, ter adoptie aan 
raadsleden en fracties aangeboden. Raadsleden kunnen een motie die hen aanspreekt adopteren en 
omzetten in een motie die de naam van de initiatiefnemer krijgt. Met een aangenomen motie hebben 
inwoners invloed op het beleid.  
De Ideeënmarkt voor inwoners is op 18 september voor de eerste keer georganiseerd in de raadzaal 
van het stadhuis. Tijdens de markt zijn veertien ideeën aan de raad gepresenteerd. Alle ideeën zijn door 
één of meerdere raadsleden geadopteerd. Uiteindelijk is één motie bij de begrotingsraad ingediend. 
Vier moties zijn bij reguliere raadsvergaderingen ingediend. Geen van de moties heeft de naam van de 
indiener meegekregen.  
 
 

.  
 
Na afloop van de Ideeënmarkt is een evaluatie gehouden onder raadsleden en deelnemers. De 
resultaten van de evaluatie worden betrokken bij de organisatie van een volgende Ideeënmarkt.  
 
 



23 
Jaarverslag Raadsgriffie 2019 

3. Verslag werkzaamheden raadsgriffie  

Personeelsbeleid 

Volgens een nieuw ‘format’ zijn met alle medewerkers werkplangesprekken gehouden en eind 2019 
heeft weer het functioneringsgesprek van de werkgeverscommissie met de griffier plaatsgevonden.  
Op personeelsgebied hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Helaas verliet binnen een jaar de 
in 2018 geworven griffiemedewerker. Gelukkig is in de opvolging snel voorzien en is het gelukt in 
december een nieuwe griffiemedewerker aan te trekken.  
In regionaal verband is besloten de functie van commissiegriffier RRN en regionale samenwerking nog 
een jaar bij de griffie van Den Helder onder te brengen. De formatie binnen de griffie bedraagt hiermee 
met ingang van 1 januari 2020 nog steeds 6,67 fte1.  

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim is ten opzichte van het voorgaande jaar (5,91%) licht gedaald naar 5,38% en de 
meldingsfrequentie is iets gestegen (van 1,17 naar 2). Deze cijfers liggen daarmee rond de gemiddelde 
streefcijfers van de ambtelijke organisatie (respectievelijk 5% en 1.4).  

Trainingen en opleidingen 

Een aantal medewerkers hebben samen met de griffier in januari een training gemeenterecht gevolgd. 
Dit betreft een jaarlijkse terugkerende training, zodat de kennis up to date blijft. Daarnaast zijn 
trainingen op individuele basis gevolgd, die intern zijn aangeboden (trainingen zoals ‘het Goede 
gesprek’, InProces/Besluitstraat, Skype, Helder schrijven).  
De griffier heeft daarnaast deelgenomen aan het VNG- en VVG congres, de reguliere vergaderingen 
van het bestuur van de VVG, de bijeenkomsten van de griffierskringen in Noord-Holland-Noord en Kop 
van Noord-Holland bezocht en is op uitnodiging van het Ministerie van BZK in juni op werkbezoek 
geweest naar Bornholm in verband met het democratiefestival. 
 
Het jaarlijkse griffie-uitje  
Het is een goed gebruik dat de medewerkers van de griffie naast het werk één dag per jaar gezellig een 
dag privé met elkaar doorbrengen. Zo vond op 30 oktober het jaarlijkse griffie-uitje plaats. Het uitje 
speelde zich dit jaar geheel af op buurgemeente Texel. Als eerste 
hebben wij met elkaar een rondleiding langs onder andere een 
lokale bierbrouwerij en de distilleerderij. Het is altijd leuk om samen 
iets te maken. In dat kader is met behulp van een vijzel mosterd 
gemaakt. Met als belangrijkste ingrediënten mosterdzaad, azijn en 
kruiden lukte het iedereen om een eigen smakelijke potje mosterd te 
maken, zodat we op de griffie in ieder geval kunnen zeggen dat wij 
weten waar Abraham de mosterd haalt…. 
Het tweede deel van de dag stond in het teken van het 
whiskyproeven. In het Engels heet het whiskyproeven: ‘Nosing and 
Tasting’ en dat is natuurlijk niet voor niets zo. Om er echt van te 
genieten moet je namelijk de Whisky eerst goed ruiken en pas na 
hem grondig in je mond rond te hebben laten gaan en te hebben 
geproefd doorslikken. De zeer geslaagde dag werd tenslotte 
geëindigd met een gezellig diner.  

 

                                                 
1 Drie vrouwen en vijf mannen, gemiddelde leeftijd: 52 jaar, gemiddeld aantal dienstjaren: 16,3 jaar.  
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4.  Financiële verantwoording gemeenteraad en raadsgriffie 

 
 

Product Omschrijving 

Begroot 
2019 (incl. 
wijz.) realisatie Restant 2019 

001-Raad Subsidie Provincie             -10.000  -10.000    

  Interne bijdrage               -10.000  -10.000    

  Proj.Reg.Samenw.Noordkop       10.000  10.600  -600  

  Vergoeding raadsleden          533.200  558.868  -25.668  

  Overige personeelskosten 11.500  895  10.605  

  Fractievergoedingen            32.400  17.170  15.230  

  Accountantskosten              98.600  65.120  33.480  

  Representatiekosten            20.800  4.989  15.811  

  Computerapparatuur/software      15.507  -15.507  

  Rekenkamerfunctie              56.900  60.159  -3.259  

  Presentiegelden                23.900  38.153  -14.253  

  Overige diensten               21.800  6.922  14.878  

  Opleidingskosten               15.400  6.425  8.975  

  Raadscommunicatie              31.200  7.900  23.300  

  Totaal: 835.700  772.707  62.993  

     

Product Omschrijving 

Begroot 
2019 (incl. 
wijz.) realisatie Restant 2019 

076-Griffie Inkomsten personeel          -13.000  -31.602  18.602  

  Huidig pers.salaris Griffie    573.700  638.447  -64.747  

  Overige personeelskosten 8.500  1.861  6.639  

  Overige kosten 9.100  1.112  7.988  

  Opleidingskosten               10.200  1.916  8.284  

  Totaal: 588.500  611.734  -23.234  

Toelichting 

Er is over 2019 ten aanzien van de budgetten van de raad en de raadsgriffie afgesloten met een positief 
resultaat van € 39.759,-. De afwijkingen boven de € 15.000,- worden hieronder verklaard: 
 
1. Vergoeding raadsleden: er heeft een hogere uitkering plaatsgevonden aan de raadsleden door 

verschillende oorzaken. In het begrote bedrag was namelijk niet meegenomen:  
- De aanpassing raadsvergoeding per 1 januari 2019 = + 3,2% 
- De aanpassing onkostenvergoeding per 1 juli 2019 = + 1,9% 
- De aanpassing voor de tegemoetkoming ziektekosten. 
- De hogere vergoeding voor de fractievoorzitter: vast bedrag € 70,- + variabel bedrag (€ 10,-) 

waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal leden dat de fractie telt. 
2. Fractievergoedingen: verschillende fracties hebben de fractievergoeding niet geheel gebruikt en een 

deel van dat bedrag teruggestort.  
3. Accountantskosten: er zijn geen meerwerkkosten in rekening gebracht. De gemaakte kosten zijn 

conform offerte.  
4. Representatiekosten: er is minder uitgegeven aan de representatie doordat meer in gezamenlijkheid 

met de regiogemeenten is georganiseerd (en de kosten dus zijn gedeeld). 
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5. Computerapparatuur/software: als gevolg van de bepaling in het nieuwe Rechtpositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers zijn IPads ter beschikking gesteld voor de raads- en 
commissieleden. Met deze investering was geen rekening gehouden.   

6. Raadscommunicatie: door verschillende oorzaken zijn een aantal activiteiten niet doorgegaan. Dit 
geldt ook voor het gereserveerde bedrag voor de portrettengalerij (uitgestelde verhuizing) en de 
integratie van Raadsbreed in de Facebookpagina.  

7. Personeelssalaris Griffie: als gevolg van een nieuwe cao zijn er salarisaanpassingen geweest en 
eenmalige uitkeringen waarmee in de begroting geen rekening was gehouden. Daarnaast hebben 
aanpassingen in de functietyperingen van medewerkers ook tot de afwijkingen geleid.  

 
 

 
 

Deelname aan de Informatiemarkt van de diverse teams van de gemeente  
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5. Bijlagen 

I Samenstelling gemeenteraad (en wisselingen) t/m 31 december  

 
In 2019 is afscheid genomen van de volgende raadsleden: 
 
De heer J. Klopstra nam afscheid in de raadsvergadering van 16 september wegens het aanvaarden 
van het griffiersambt in Hollands Kroon. Hij is in dezelfde vergadering opgevolgd door mevrouw  
M.E. Dijk. 
 
Mevrouw E.G.J. Kootkar legde het raadslidmaatschap neer op 1 oktober. Zij stapte wegens tijdgebrek 
uit de raad. De heer M. Vermooten keerde vervolgens op 4 november weer terug als raadslid. 
 

II  Statistieken vergaderingen 

(officiële raads- en commissievergaderingen) 
NB: Themabijeenkomsten, trainingen, introductiebijeenkomsten e.d. zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Raadsvergaderingen 14 15 15 14 14 

Commissievergaderingen:  

  Bestuur en Middelen 16 13 18 10 15 

  Maatschappelijke ontwikkeling 12 11 12 5 11 

  Stadsontwikkeling en -beheer 17 9 12 6 9 

  Regionale raadscommissie 
Noordkop 

  4 5 7 

  Agendacommissie 6 6 5 2 5 

  Werkgeverscommissie 1 4 4 2 4 

  Presidium 7 4 6 7 6 

  Auditcommissie 5 6 4 6 5 

 

In de raadsvergaderingen hebben de fracties en hun raadsleden van de volgende raadsinstrumenten 
gebruik gemaakt: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Initiatiefvoorstel 0 0 0 0 2 

Amendement 34 25 30 35 47 

Motie 38 34 28 *) 21 *) 51 *) 

Inlichtingen 0 0 0 0 0 

Interpellatie 1 0 0 0 0 

Schriftelijke vragen 69 88 81 71 76 

Vragenkwartier 2 9 9 13 10 

 
*) 2017- aantal moties waarvan 11 aangehouden; 
 2018 - aantal moties waarvan 4 aangehouden; 
 2019 - aantal moties waarvan 13 aangehouden. 

 
Inwoners hebben op de volgende manier gebruikt gemaakt van hun instrumenten: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Inspreekrecht inwoner 9 7 15 8 8 

Inspreekrecht inwoner tijdens 
commissievergaderingen 

16 10 9 3 8 

Burgerinitiatief 1 0 0 0 0 
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III Kijkersaantallen  

 
"unique viewers specification":   datum:   aantal kijkers in de raadzaal: 

Raadsvergadering:   25 februari  233 

     18 maart  62 

     8 april   16 

     6 mei  69 

     27 mei  55 

     24 juni   -- (niet bekend) 

     8 juli   189 

     16 september  133 

     30 september  35 (install wnd bm) 

     7 oktober  44 

     4 november  66 

     6 november  106  

     25 november  43 

     16 december  109 

 

Commissievergaderingen:   21 januari  41 (= cie Senb) 

     4 februari   70 (= cie BenM) 

     6 februari   184 (= extra BenM)   

     4 maart  20 (= cie BenM) 

     25 maart  21 (= cie Senb) 

     15 april  9 (= cie MO)     

     13 mei  15 (= cie BenM) 
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     11 juni   15 (= cie MO) 

     12 juni   184 = (extra cie BenM) 

     19 juni  49 (= extra cie BenM) 

     2 september  20 (= cie Senb) 

     23 september  45 (= cie Senb) 

     10 oktober  19 (= extra cie BenM) 

     14 oktober  36 (= cie SenB) 

     16 oktober  88 (= extra cie BenM) 

     11 november  20 (= cie Senb) 

     2 december  46 (= cie Senb) 

     4 december  19 (= voortz cie Senb) 

      

Meerdere mensen in één gemeentehuis tellen niet mee. Huishoudens waar het op meer dan één 

scherm openstaan telt ook als één. 

 
 


