
 

Memo 
 

 

 

 

Datum: 19 januari 2021 

Aan: Leden van het presidium 

Van: College van burgemeester en wethouders  

Onderwerp: Proces Kadernota 

 

In dit memo vindt u het voorstel voor het proces van de Kadernota 2022-2025. We hebben daarbij voor 

een opzet gekozen die uitgaat van digitale bijeenkomsten.  

 

We vragen het presidium:  

1. Kennis te nemen van het memo. 

2. In te stemmen met de voorgestelde aanpak. 

 

Inleiding 

In de voorbereiding van de Kadernota wil de gemeenteraad zich ieder jaar laten informeren omtrent 

ontwikkelingen en zelf aandachtspunten aangeven die het college in zijn voorbereiding van het concept 

kan meenemen.  

Covid-19 maakt het financiële perspectief van de gemeente in sommige opzichten onzeker. Of de Covid 

19-maatregelen in de loop van februari kunnen worden losgelaten is eveneens onzeker.  

Wij stellen een proces voor dat uitgaat van digitale gesprekken. Een proces inrichten met fysieke 

bijeenkomsten die vervolgens weer moeten worden aangepast, vergt aanzienlijke inzet en kosten. De kans 

dat de aanbeveling om zoveel mogelijk digitaal te vergaderen in februari/maart wordt losgelaten, is 

bovendien klein. De kwaliteit van het informatieniveau behoeft niet anders te zijn dan andere jaren. 

 

Voorstel proces aanpak Kadernota 2022-2025 

 

Stap 1 Informatie stand van zaken 
Uiterlijk 10 februari ontvangen de raadsleden de agenda/uitnodiging voor de avondbijeenkomst op 
woensdag 17 februari (datumvoorstel) met daarbij een toelichting op het actuele kader (begroting, effect 
decembercirculaire en vastgestelde begrotingswijzigingen). Op woensdag 17 februari wordt dit kader 
ambtelijk toegelicht via Starleaf (aanvang 19.30 uur) met eventuele aanvulling op de actualiteit en 
(autonome) ontwikkelingen. In de presentatie geven we ook een breder beeld van de effecten van de 
corona-crisis: wat betekent het voor ondernemend Den Helder, wat zijn de steunmaatregelen en de 
gevolgen voor de werkgelegenheid en organisaties.  
 
Stap 2 Dialoog 
In een tweetal themabijeenkomsten gaan we (via Starleaf) in gesprek (19.30 uur – 21.00 uur) over 
ontwikkelingen op inhoud: waar staan we?, wat speelt er? De bijeenkomsten zouden kunnen plaatsvinden 
op de tijdstippen van de commissievergaderingen van 1 en 2 maart die niet doorgaan (voorstel). Voordeel 
daarvan is dat zoveel mogelijk raadsleden de kans krijgen/kunnen nemen om breed geïnformeerd en 
betrokken te worden, wat bij parallelle sessies minder het geval is. Elke bijeenkomst start met een 
toelichting. Die presentatie is informerend en niet bedoeld om standpunten op te halen. Vervolgens is er 
ruimte voor vragen en tenslotte gesprek over ontwikkelingen in twee programma’s. In het gespreksdeel ligt 
de uitnodiging aan raadsleden om zelf ontwikkelingen aan te dragen die aandacht vragen in de Kadernota. 
De uitgebreide agenda cq uitnodiging voor deze bijeenkomsten wordt zonder aanvullende stukken of 
presentatie uiterlijk 23 februari verzonden.  
 
Bijeenkomst 1 maart: 
Toelichting op thema’s “haven” en “stadshart” en gesprek over de programma’s Bestuurlijke Vernieuwing 
en Vitale gemeente.  
 
Bijeenkomst 2 maart:  
Toelichting op thema’s “jeugd en onderwijs” en “openbare ruimte: klimaatbestendig, veilig en kwaliteit op 
orde” en gesprek over programma’s Zorgzame gemeente en Leefbare gemeente.  
 
Stap 3 Verwerken resultaten 
Het financiële kader (stap 1) en de resultaten van de bijeenkomsten van stap 2 worden verwerkt in een 
document dat als input voor de Kadernota zal dienen. De raadsleden ontvangen het document. Ten 



 

 

overvloede: evenals vorig jaar zal dit document geen conclusies omvatten of richtinggevende uitspraken 
doen.  
 
De resultaten en ontwikkelingen in het voorbereidingsproces kunnen wel aanleiding geven tot een extra 
avond. Deze zal dan moet gepland worden tussen 16 maart en 13 april. Na 13 april is er te weinig tijd om 
de opbrengst nog te kunnen verwerken in de Kadernota. Wij stellen voor 29 maart voor deze extra avond 
te reserveren (voorstel). Een voorstel voor de invulling doen we u begin maart toekomen. Een andere 
optie is om deze avond te benutten voor het thema Van Krimp naar Groei, waarbij u meenemen in de 
stand van zaken in het programma Helders Perspectief. 
 
Stap 4 Technische toelichting Kadernota 
Het college stelt 11 mei de Kadernota vast. De Kadernota is 12 mei beschikbaar voor de gemeenteraad en 
wordt in een bijeenkomst 17 mei technisch toegelicht.  
 
Stap 5 Besluitvorming 
De Kadernota wordt besproken in de raadscommissie Bestuur en Middelen op 9 juni 2021. De algemene 
beschouwingen zijn gepland op 28 juni 2021. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraad op 7 juli 
2021. 
 

 


