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Conclusies en aanbevelingen 
  



De Rekenkamercommissie Den Helder heeft de afgelopen maanden onderzoek laten uitvoeren naar de samenwerking 
tussen de gemeente en de in Den Helder nadrukkelijk aanwezige Koninklijke Marine. De Koninklijke Marine zorgt voor 
veel werkgelegenheid, een groot deel van de werknemers woont ook in Den Helder en maakt gebruik van allerlei 
voorzieningen.  
 
Het onderzoek is gericht op de huidige praktijk van de samenwerking, met specifieke aandacht voor nieuwe 
samenwerkingskansen. De door de rekenkamercommissie geformuleerde onderzoeksvraag luidt als volgt: 
 
“Op welke terreinen vindt samenwerking tussen de gemeente Den Helder en de Koninklijke Marine plaats, hoe is deze 
samenwerking vormgegeven, in hoeverre is de samenwerking doeltreffend en doelmatig en wat is volgens de partners de 
toekomstige samenwerkingspotentie?” 
 
Het onderzoek heeft geleid tot de navolgende conclusies en aanbevelingen. 
 

CONCLUSIES 
 
1. Er wordt reeds op een breed terrein samengewerkt 
In het eindrapport van het onderzoeksbureau is de huidige samenwerking instructief in beeld gebracht. Het onderzoek toont 
aan dat de gemeente en de Koninklijke Marine reeds op een breed terrein samenwerken. Deze samenwerking betreft zowel 
het ruimtelijk-economische als het sociale domein en verder wordt samengewerkt voor de realisatie en exploitatie van 
voorzieningen. De samenwerking is vooral pragmatisch van aard en wordt niet breed uitgedragen.  
 
2. Samenwerking richt zich vooral op concreet ervaren knelpunten 
In het onderzoek zijn niet alle bestaande samenwerkingsrelaties diepgaand onderzocht en lag de focus op het uitwerken van 
twee concrete samenwerkingsrelaties: de brandweerzorg en het zwembad Heersdiep. Op basis van deze cases en op basis van 
met partijen gevoerde gesprekken kan worden geconcludeerd dat de afweging om te gaan samenwerken vooral gebaseerd is 
op concreet ervaren knelpunten dan wel kansen.  De aanleiding voor samenwerking is doorgaans dan ook zeer concreet. 
In de onderzochte cases was de belangrijkste motivatie het gezamenlijk beter kunnen benutten van infrastructuur. 
 
3. De rol van de gemeenteraad is vooral beperkt tot financiële aspecten 
In de onderzochte samenwerkingscases is de betrokkenheid van de gemeenteraad verschillend. De door de gemeente 
gehanteerde lijn lijkt te zijn dat de gemeenteraad niet expliciet wordt betrokken indien er geen financiële verplichtingen 
worden aangegaan, zoals het geval is bij de casus brandweerzorg. De gemeenteraad is dan ook niet op alle onderdelen op de 
hoogte. De bij het onderzoek betrokken raadsleden geven in grote meerderheid aan een sterkere betrokkenheid van de 
gemeenteraad van belang te vinden. 
 
4. De vormgeving verschilt per project en de samenwerking is effectief 
Van de twee in het onderzoek betrokken samenwerkingsprojecten kan worden geconcludeerd dat deze effectief zijn, in de zin 
dat de beoogde doelen worden bereikt. 
De vormgeving van de samenwerking verschilt per project. Bij de brandweerzorg is gekozen voor een convenant, bij het 
zwembad Heersdiep voor contractuele afspraken.  Gebleken is dat het mogelijk is de contacten effectief te stroomlijnen door 
het aanwijzen van een coördinerende contactpersoon bij de Koninklijke Marine of door daarvoor een projectgroep te 
benutten. 
 
Door het bijzondere karakter van de Koninklijke Marine zal samenwerking in een gezamenlijke rechtspersoon niet snel aan de 
orde zijn. De Koninklijke Marine hecht groot belang aan de eigen autonomie en is erop gericht de eigen rol en 
verantwoordelijkheid duidelijk af te bakenen. Bovendien is de Koninklijke Marine onderdeel van het Ministerie van Defensie 
en is bij ingrijpende besluiten terugkoppeling met het kerndepartement noodzakelijk. 
 
 

  



AANBEVELINGEN 
 
1. Stem de samenwerking af op de bijzondere positie van de Koninklijke Marine 
Bekendheid met de (on)mogelijkheden van de Koninklijke Marine is een belangrijke succesfactor. Er dient sprake te zijn van 
een goede organisatorische vormgeving, waarbij naar samenwerkingsvormen gezocht moet worden die voldoende stevigheid 
bieden voor de beoogde samenwerking, maar die de autonomie van de Koninklijke Marine niet aantasten. Bij toekomstige 
projecten is een voorwaarde voor succes dat met deze bijzondere positie van de Koninklijke Marine rekening wordt 
gehouden. 
 
2. Zorg voor goede persoonlijke verhoudingen 
Investeer in goede persoonlijke verhoudingen “van hoog tot laag” , dat blijkt een belangrijke succesfactor te zijn.  
Het bestaande “TOP-overleg” is een effectief platform voor de meer ruimtelijk-economische projecten.   
Goede persoonlijke verhoudingen zijn verder vooral ook van belang voor de meer structurele samenwerkingsprojecten, zoals 
de brandweerzorg. Gezamenlijk opleiden en oefenen blijkt zeer positief uit te werken op de onderlinge verhoudingen, omdat 
betrokkenen elkaar dan echt leren kennen en waarderen. 
 
3. Structureel strategisch partnership met de Koninklijke Marine lijkt kansrijk 
Wij geven de gemeenteraad in overweging om de huidige gefragmenteerde samenwerking verder te stroomlijnen en “door te 
ontwikkelen” naar een model waarin de gemeente en de Koninklijke Marine elkaar zien als strategisch partner bij het 
bevorderen van Den Helder als plek om te werken, te wonen en te leven. Een mogelijkheid daartoe is de oprichting van een 
“Economic Board”, waarin naast de beide partners ook het bedrijfsleven en het onderwijs kunnen participeren.  
De contactpersonen van de Koninklijke Marine in het kader van ons onderzoek staan open voor een dergelijk initiatief, mits 
overleg en afstemming kunnen leiden tot concrete acties. De aantrekkelijkheid van de stad en de regio als woonlocatie voor 
medewerkers van de Koninklijke Marine vraagt om nieuwe impulsen, die wellicht in gezamenlijkheid kunnen worden 
aangepakt. Samen sterker. 
 
4. Overweeg uitbreiding van de samenwerking in het sociale domein 
In de huidige samenwerking ligt het accent op voorzieningen en ruimtelijk-economische issues. Wij geven u in overweging 
de samenwerking uit te breiden in het sociale domein. Als grote werkgever en kennisorganisatie kan de Koninklijke Marine 
mogelijk meer worden betrokken bij de organisatie en de uitvoering van belangrijke maatschappelijke opgaven van de 
gemeente op het terrein van bijvoorbeeld de Participatiewet, de aanpak van de jeugdwerkloosheid en de aansluiting van het 
onderwijs op de arbeidsmarkt. 
 
5. Verken samen de ontwikkeling van de stad als vestigingsplaats voor bedrijven met een hoog risicoprofiel 
In het ruimtelijk-economische domein heeft Den Helder potentie als vestigingsplaats voor bedrijven met een hoog 
risicoprofiel. Onze gesprekspartners in het kader van de uitgevoerde brandweercasus zien perspectief in het verder 
ontwikkelen van een “unique selling point” in het optimaal bedienen van deze categorie bedrijven. Wij geven u in 
overweging om de gemeente daarvoor samen met de Koninklijke Marine een concreet plan te laten uitwerken. 
 
6. Geef de gemeenteraad expliciete betrokkenheid bij samenwerkingsprojecten 
De casus brandweerzorg illustreert dat de rol van de raad summier is als er geen directe financiële consequenties uit de 
samenwerking voortvloeien. Toch kan ook in die gevallen de impact van de samenwerking beleidsinhoudelijk en 
organisatorisch van zodanig groot belang zijn, dat deze een expliciete rol van de gemeenteraad rechtvaardigt. Wij adviseren 
u het college te vragen om de gemeenteraad voortaan meer bij belangrijke samenwerkingsverbanden te betrekken, ook 
indien die samenwerking geen (grote) financiële gevolgen heeft voor de gemeente. 
 
7. Deel de successen 
Uit het rapport blijkt dat de samenwerking niet breed wordt uitgedragen waardoor zelfs betrokkenen niet altijd van de 
successen op de hoogte zijn. Wij bevelen u aan de samenwerking met de Koninklijke Marine in de toekomst meer uit te 
dragen, zodat successen worden gedeeld en toekomstige projecten positief kunnen worden beïnvloed. Den Helder is (ook) 
marinestad! 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuurlijke reactie  
college van burgemeester & wethouders 

  



 
  



 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zienswijze Koninklijke Marine 
  



 
 
 



 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nawoord 
  



De rekenkamercommissie is het college van burgemeester en wethouders en de Koninklijke Marine erkentelijk voor 
de constructieve reacties op het rapport.  
Beide partijen onderschrijven het nut van samenwerking en staan niet afwijzend tegenover de verdere 
doorontwikkeling daarvan, bijvoorbeeld door de oprichting van een Economic Board. Het college heeft ook al 
aangegeven nader onderzoek te gaan doen naar de samenwerkingspotentie. 
 
Met betrekking tot de rol van de gemeenteraad heeft het college vermeld dat de onderscheiden 
verantwoordelijkheden van raad en college scherp dienen te worden gemarkeerd, zodat ieders verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden steeds duidelijk zijn. De rekenkamercommissie erkent dit, maar merkt hierbij op dat één van de 
hoofddoelen van de Wet Dualisering Gemeentebestuur was de versterking van de politieke positie van de 
gemeenteraad. In dit kader heeft de rekenkamercommissie de aanbeveling gedaan de raad tijdig te betrekken bij 
beleidsvorming op het gebied van samenwerking met belangrijke partners, zoals de Koninklijke Marine. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota van bevindingen 
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De gemeente Den Helder en de Koninklijke Marine werken intensief samen. 
Bijvoorbeeld rondom brandweerzorg, zwembad Heersdiep, Maritiem 
Vliegkamp De Kooy en de Port of Den Helder. BEA heeft voor RKC Den 
Helder de doeltreffendheid en doelmatigheid van de samenwerking 
geëvalueerd, de gehanteerde businesscases getoetst, de rol van de raad 
bezien en nieuwe kansen voor samenwerking verkend.

Evaluatie samenwerking  
gemeente Den Helder & Koninklijke Marine

EindrapportVersie na ambtelijk hoor en wederhoor
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