
gemeente 

Den Helder 

Registratienummer: RVO11.0121 Portefeuillehouder: Koen Schuiling 

Van afdeling: 

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

Griffie 

M. Versteeg 
(0223) 67 8106 
m.versteeg@denheider.nl 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Burgerinitiatief van mevrouw P. Bies. 
» Verordening inzake het Burgerinitiatief 2008. 
° Memo van 8 april 2011 van de voorzitter van het 

presidium. 
» Besluitenlijst commissie B en M van 9 mei 2011. 

Onderwerp: burgerinitiatief tot het wijzigen van de naam van de gemeente Den Helder in 
Den Helder aan Zee. 

Gevraagd besluit: 

1. de naam van de gemeente Den Helder niet te wijzigen; 
2. dit besluit op grond van artikel 6 van de Verordening inzake het burgerinitiatief 2008 kenbaar te 

maken. 

Publiekssamenvatting 
Op 3 februari 2011 heeft mevrouw P. Bies een burgerinitiatief ingediend bij de voorzitter van uw raad. 
Het voorstel betreft het wijzigen van de naam van de gemeente Den Helder in Den Helder aan Zee. 
Mevrouw Bies vindt dat de naam Den Helder aan Zee zal zorgen voor een positiever beeld van de stad elders 
in het land wat bevorderlijk is voor het toerisme en de algehele economie in de stad. 

Wij stellen uw raad voor, op basis van de beraadslagingen in de vergadering van de commissie B en M op 9 
mei 2011, de naam van de gemeente Den Helder niet te wijzigen. 

Inleiding 
Op 3 februari 2011 heeft mevrouw P. Bies een burgerinitiatief ingediend bij de voorzitter van uw raad. 
Het voorstel betreft het wijzigen van de naam van de gemeente Den Helder in Den Helder aan Zee. 
Mevrouw Bies vindt dat de naam Den Helder aan Zee zal zorgen voor een positiever beeld van de stad elders 
in het land wat bevorderlijk is voor het toerisme en de algehele economie in de stad. 

Op 7 maart 2011 heeft de gemeenteraad het burgerinitiatief Den Helder aan Zee geldig verklaard. 
In datzelfde besluit is het college van burgemeester en wethouders (hierna te noemen: het college) gevraagd 
een pre-advies uit te brengen over het burgerinitiatief. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft bij raadsinformatiebrief {nr. RH 1.0067) uw raad op de 
hoogte gesteld van zijn visie op de procesgang van dit burgerinitiatief. Daarnaast heeft het college benoemd 
welke elementen hij van belang acht voor besluitvorming over dit onderwerp. 

De ra ads informatie brief hebben wij op 4 april jongstleden besproken. Wij hebben daarbij bepaald zowel het 
burgerinitiatief als de raadsinformatiebrief ter bespreking aan te bieden aan de raadscommissie. 
Naar onze mening was het wenselijk dat de commissie zich, voorafgaand aan het opstellen van een 
raadsvoorstel, zou uitspreken over de punten uit de voornoemde raadsinformatiebrief. De commissie heeft zich 
in zijn vergadering van 9 mei j. i . uitgesproken. Het gevolg daarvan is dit raadsvoorstel en -besluit. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
De naam van de gemeente Den Helder wordt niet gewijzigd. 

Kader 
In artikel 158 van de Gemeentewet is opgenomen dat het wijzigen van de gemeentenaam een bevoegdheid is 
van uw raad. 



Argumenten 
De fracties van het CDA, GroenLinks, de Christenunie, de Stadspartij Den Helder, de SP, Behoorlijk Bestuur en 
de W D spraken zich tijdens de commissievergadering uit voor het niet wijzigen van de naam van de gemeente. 
Als redenen werden onder meer genoemd dat de huidige naam krachtig genoeg is, dat een naamswijziging op 
zich niet veel resultaat geeft, de 'dorpse' kiank van de toevoeging 'aan Zee' en de mening dat de vlag de lading 
niet dekt. 

Een groot deel van de fracties heeft geen problemen met het informeel toepassen van de naam 
Den Helder aan Zee. De fractie van de W D is van mening dat de de 'citymarketinggroep' hierbij ook een rol kan 
spelen. 

De fracties van D66 en de PvdA zijn bereid de naam van de gemeente Den Helder te wijzigen in Den Helder 
aan Zee en laten daarbij de naam van de woonplaatsen en postcodegebieden ongewijzigd. De fractie van D66 
laat het kostenaspect meewegen. De fractie van de PvdA wenst eerst een referendum onder de inwoners van 
Den Helder te houden, bijvoorbeeld bij de verkiezingen voor het Europees parlement. De fractie van Trots was 
niet vertegenwoordigd in de vergadering. 

De bevindingen van de commissie Bestuur en Middelen geven ons aanleiding u voor te stellen de naam van de 
gemeente niet te wijzigen. 

Maatschappelijk draagvlak 

Door de gemeente is geen specifiek onderzoek verricht naar het maatschappelijk draagvlak. 

Financiële consequenties 

Aan het voorgestelde besluit zijn geen financiële consequenties verbonden. 

Communicatie 
Na uw besluitvorming wordt de initiatiefnemer in kennis gesteld van uw besluit. De initiatiefnemer heeft op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid tegen uw besluit bezwaar en beroep aan te tekenen. Ook 
daarover wordt de initiatiefnemer geïnformeerd. 
Realisatie 
Uw raad ziet toe op een tijdige en correcte afhandeling van het burgerinitiatief hierin ondersteund door de 
raadsghffie. 
Den Helder, 16 mei 2011 

Het presidium van de gemeenteraad van Den Helder, 

7 ' 

Koen Schuiling 
voorzitter 

mr. drs. M. Huisman, 
griffier 
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