
LOGISTIEKE ZAKEN  
 
 
FACILITAIRE VOORZIENINGEN STADHUIS  
 
Verkrijgen toegangspasje 
Na het afleggen van de eed of ontvangt u van de bodedienst een toegangspas. Daarbij krijgt 
u een “gebruiksaanwijzing”, waarin staat beschreven hoe de toegang tot het stadhuis is 
geregeld.  
Let op, de code bij de toegangspas is vertrouwelijk! 
  
Bent u uw pasje verloren? Meld dit dan bij de bodedienst, zodat de oude pas (inclusief code) 
direct kan worden gedeactiveerd. 
 
Reserveren vergaderkamers 
De leeskamer op de begane grond is vrij toegankelijk en hoeft dus niet te worden 
gereserveerd. Wilt u tijdens kantooruren een fractiekamer gebruiken, dan moet u die 
reserveren via het Meldpunt, tel. 0223 678 383. Reservering is wel noodzakelijk want tijdens 
kantoortijden worden de fractiekamers namelijk ook voor andere doeleinden gebruikt. 
  
Wilt u ook gebruik maken van de cateringservice (het gaat hierbij alleen om koffie en thee), 
dan kunt u dit ook aangeven. Vermeld in uw mail de dag, de vergadertijd en het aantal 
personen.  
 
Wanneer de geplande vergadering alsnog niet doorgaat, meld dat dan zo spoedig mogelijk 
bij het Meldpunt (doorkiesnummer: 83 83). 
 
Dus tijdens de avonden van de raads- en commissievergaderingen zijn de 
fractiekamers voor de fracties ter beschikking. Voor de overige tijdstippen moet u die 
kamers reserveren via het Meldpunt, tel. 0223 678 383 of per e-mail aan 
meldpunt@denhelder.nl ! 
 
Aanwezigheid bodedienst 
Van maandag tot en met donderdag tussen 7.30 en 24.00 uur (afhankelijk van geplande 
vergaderingen en de vergaderduur) en op vrijdag tussen 7.30 en 16.00 uur zijn de bodes 
aanwezig. Op andere dagen zijn in de avonduren geen bodes aanwezig. 
 
De bodekamer is overigens ’s avonds vanaf 19.00 uur gesloten en staat dan op alarm. 
Verzoek om de bodekamer na die tijd, in verband met het ingeschakelde alarm, niet meer te 
betreden. 
 
Toegang tot de leeskamer (begane grond vanaf parkeerterrein stadhuis, kamer 
036/038) 
Uw toegangspas gebruikt u om toegang tot de niet-openbare ruimtes van het stadhuis te 
krijgen en voor de buitendeuren na sluitingstijd. 
Om toegang te krijgen tot de leeskamer gebruikt u uw toegangspas in combinatie met uw 
toegangscode (met #). Denkt u eraan zorgvuldig te controleren of u bij het verlaten van het 
gebouw de deur goed hebt gesloten. 
Het toegangspasje kunt u overdag gebruiken, voor bijvoorbeeld een afspraak elders in het 
stadhuis.  
Let op: buiten kantoortijden kunt u niet vanuit de leeskamer de gang oplopen/deur openen. 
Dit in verband met de beveiliging.  
 
Toegang tot de fractiekamers in de avonduren tot 21.00 uur  
 



Toegang tot de fractiekamers in de avonduren 
Verwacht u tijdens de avondvergadering fractiebezoek, dan meldt u de naam (en het tijdstip) 
bij de bodedienst. De bode begeleidt de bezoeker dan naar de fractiekamer. Daarbij is wel 
uitgangspunt dat iemand van de fractie daar dan ook aanwezig is. Als het bezoek weer 
weggaat moet één van de fractieleden deze persoon zelf begeleiden naar de niet-beveiligde 
zone (hal stadhuis). 
 
Om buiten kantoortijden tot 21.00 uur toegang te krijgen tot de fractiekamers 002 t/m 010 
doet u het volgende:  
 bij de rechtervoordeur van de hoofdingang van het stadhuis bevindt zich in de rechter 

deurstijl een kaartlezer. Om de deur te openen houdt u uw pasje voor de kaartlezer en 
toetst u uw pincode in, vervolgens drukt u op het hekje (#). Daarna zal de deur zich 
ontgrendelen. Hetzelfde geldt voor de zij ingang.   
 

Let op het volgende wanneer u het gebouw verlaat: 
 controleer of u de laatste bent die het gebouw verlaat. 
 doe, wanneer u de laatste bent, de lichten in de kantoorruimte uit. 
U kunt altijd zonder problemen het stadhuis na 21.00 uur verlaten. Alleen kunt u er na 
die tijd niet meer in. 
 
Problemen buiten kantoortijd 
Mochten buiten kantoortijden (technische) problemen ontstaan, neem dan contact op met 
telefoonnummer 06 53 19 14 89 / 0223 612 040 (DEKO-alarm). Zij nemen dan contact op 
met de bode die op dat moment wachtdienst heeft. 
 
Voorzieningen leeskamer  
Op de leestafel in de leeskamer liggen in ieder geval de agenda’s van de vergaderingen met 
de bijbehorende achterliggende stukken in ordners ter inzage. 
Daarnaast diverse lectuur ter ondersteuning van raads- en commissiewerk. 
 
Eventuele geheime en vertrouwelijke leesstukken, voorzien van een datum, liggen bij de 
griffier ter inzage. Deze stukken mogen niet gekopieerd worden! Wanneer er stukken bij de 
griffier ter inzage worden gelegd wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 
 
In de leeskamer kunt u gebruik maken van het kopieerapparaat, de computer en de telefoon 
(tel. 0223 678 120). Hier kan overigens niet wireless geprint worden. 
U kunt ook via uw notebook of iPad inloggen op het raadsinformatiesysteem van de 
gemeente door in te loggen op het gemeentelijk netwerk via uw persoonlijke WiFi-account. 
 
Voor het kopiëren of scannen van stukken kunt u gebruik maken van het kopieerapparaat in 
de leeskamer (begane grond, kmr. 036/038).  
 
 
Het is niet toegestaan in het stadhuis te roken! 
 
 
  



POSTVOORZIENING 
 
Postbakjes 
In de postkamer (zgn projectruimte tijdelijke huisvesting) staan postbakjes voor de 
raadsleden en fractieassistenten. Alle niet digitale post worden via deze postbakjes 
verspreid. U wordt verzocht het postbakje minimaal eens per week leeg te halen. 
 
Brieven gericht aan de raad 
Voor de afhandeling van stukken gericht aan de raad is een protocol opgesteld (zie bijlage I).  
Een ingezonden brief gericht aan de raad, dan wel aan het college van b&w met afschrift aan 
de raadsleden, krijgt u bij urgentie als pdf per e-mail doorgestuurd.  
Brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad worden gedigitaliseerd zodat deze direct 
raadpleegbaar zijn. Iedere vrijdag om 20.00 uur ontvangt u een automatisch gegenereerde 
e-mail met alle toegevoegde stukken van die week en de ontvangen uitnodigingen. 
Deze uitnodigingen voor bijeenkomsten/evenementen kunt u ook op de raadssite onder de 
tab “kalender” inzien. 
Ook ontvangt u wekelijks een weekbericht met nieuwsbrieven, toegezonden door diverse 
instanties. In dit bericht worden ook ontvangen informatie van de VNG en uitnodigingen voor 
bijeenkomsten op verdere afstand van Den Helder meegenomen. 
Brochures en flyers etc. worden niet gedigitaliseerd, maar fysiek beschikbaar gesteld in de 
leeskamer.  
 
 
VISITEKAARTJES  
 
Raadsleden kunnen via de raadsgriffie per e-mail visitekaartjes bestellen in de huisstijl van 
de gemeente Den Helder. 
 
De standaardtekst is als volgt: 
 

 
Voornaam (voluit of alleen voorletters) en achternaam (vet gedrukt) 
raadslid (+ fractie) (cursief gedrukt) 
 
naw-gegevens 
telefoon: 
mobiel: 
e-mail:  
 
Indien van toepassing kan het woord ‘raadslid’ worden vervangen door ‘fractievoorzitter’. 
 

 
 
Na ongeveer een week liggen de kaartjes in uw postbakje in de bodekamer van het stadhuis. 
U kunt uw bestelling doorgeven via griffie@denhelder.nl. 
 
 
ICT VOORZIENING VOOR RAADSLEDEN  

Raadsleden schaffen zelf ict-middelen aan waarvoor hij/zij persoonlijk verantwoordelijk voor 
zijn. De gemeente Den Helder verstrekt een tegemoetkoming in de kosten tot maximaal 90% 
van de aanschafkosten van ict-middelen. 



De tegemoetkoming van 90% wordt verstrekt over de aanschafkosten tot een maximum van 
€ 1000,00 inclusief BTW. De tegemoetkoming wordt gespreid over 36 maanden in gelijke 
maandelijkse termijnen uitbetaald. 
Als het raadslidmaatschap binnen 36 maanden na installatie wordt beëindigd, vervallen de 
resterende termijnen. 
 
Op aanvraag verstrekt het college éénmalig een tegemoetkoming van € 15,00 in de 
aanlegkosten voor de internetverbinding voor de ict-middelen. Daarnaast verstrekt het 
college, op aanvraag, maandelijks een tegemoetkoming van € 10,00 in de 
abonnementskosten voor de internetverbinding. 
Wanneer het inkomen van een raadslid aantoonbaar onder 110% van de bijstandsnorm ligt, 
worden de ict-middelen in bruikleen gegeven (e.e.a. conform de Verordening rechtspositie 
raads- en commissieleden). 
 


