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Project 
‘Over de kook’ is een interactief project dat de drempel in het contact tussen de raad en burger moet 
verlagen. Op een vooraf bepaalde datum, vastgelegd in het vergaderschema, kunnen maximaal 25 
(minimaal 10) inwoners van Den Helder zich aanmelden voor “Over de kook”. Tijdens deze 
kooksessie in schoolrestaurant ‘De 2 Getijden’ kunnen de burgers op informele wijze met 
gemeentebestuurders spreken over dingen waar de burger zich aan stoort, maar ook het voorleggen 
van ideeën is mogelijk. Voorwaarde is wel dat het moet gaan over een onderwerp dat betrekking heeft 
op gemeentelijk beleid. Dit project kan bijdragen aan het bereiken van de communicatiedoelstellingen 
van de raad: het vergroten van de herkenbaarheid en kennis over het functioneren van de 
gemeenteraad bij de inwoners, het vergroten van het vertrouwen in de Helderse politiek en het 
vergroten van de betrokkenheid van de Helderse burgers bij de voorbereiding van het gemeentelijk 
beleid. De 2 Getijden zorgt die avond voor deskundige begeleiding en de recepten liggen klaar. 
 
Ervaringen 
In 2008 hebben 12 inwoners van Den Helder deelgenomen aan ‘over de kook’. In mei 2009 waren dit 
22 inwoners, in november 2009 is ‘over de kook’ met 10 aanmeldingen vervallen. In 2010 hebben 11 
inwoners deelgenomen en in 2011 is het met slechts 8 aanmeldingen wederom vervallen. 
 
Ervaringen 
Er heeft geen evaluatie plaatsgevonden na de projecten van ‘over de kook’.  
 
Aanbevelingen 
Om continuïteit in de aanmeldingen te bewerkstelligen wordt voorgesteld het accent te verleggen naar 
een actieve benadering: 
 
1. Uitnodigen van verenigingen 
Verenigingen en andere groepen met politieke interesse worden uitgenodigd om ‘Gast van de raad’ te 
zijn. Hierbij kan gedacht worden aan wijkverenigingen, rotary’s, sociale instellingen etc. 
(Dit kan eventueel aangekondigd worden in Raad & Daad waarna verenigingen zich zelf aan kunnen 
melden). 
 
2.  VIP kaarten 
Elk raadslid krijgt 2 VIP-kaarten per avond, die hij/zij kan geven aan iedereen die hij/zij wil uitnodigen. 
Voor deze speciale gasten is hij/zij dan zelf ook gastheer/-vrouw. 
 
Frequentie 
Tweemaal per jaar ‘koken met de raad’, kan met deze actieve benadering aangehouden worden. De 
data voor 2012 zijn: dinsdag 22 mei en dinsdag 9 oktober. 
 
Publiciteit 
Deelnemers aan ‘over de kook’ vinden hun informatie vooral via de krant en de website. In 2011 is 
nauwelijks publiciteit geweest over dit project waardoor (voldoende) aanmeldingen uitbleven. 
 
 
 



- aankondiging via persbericht; 
- Raad & Daad blijft een belangrijk instrument. Hierin kan, behalve een aankondiging, ook een 

verslag of een interview staan van een deelnemer aan ‘over de kook’ (eventueel met foto);  
- op de startpagina van de algemene site van de gemeente Den Helder komt een aankondiging; 
- de datum met een link naar een aanmeldingsmogelijkheid wordt ‘getweet’ (Twitter) via de 

algemene twitteraccount van de gemeente;  
- aan de politieke partijen wordt gevraagd om flyers van ‘over de kook’ uit te delen tijdens 

algemene ledenvergaderingen en bij andere partijactiviteiten; 
- flyers worden uitgedeeld bij wijkbezoeken, op de receptiebalie en bij relevante intermediairs 

(buurthuizen, ROC, etc.). 
 
Gastvrouwen en/of –heren 
Er wordt naar gestreefd om 15 raadsleden aan 15 gasten te koppelen. Zo kunnen in principe alle 
raadsleden in een raadsjaar een keer aan het project deelnemen. Er zijn minimaal 10 raadsleden 
nodig om ‘Koken met de raad’ te realiseren.                                   
 
Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met de in deze memo opgenomen 
aanbevelingen en deze onder de aandacht te brengen van de overige raadsleden. 


