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1. Voorwoord 

 
Het jaar 2018 was het jaar dat de gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden. Traditioneel gezien 
een druk jaar voor de raadsleden in de voorbereiding naar deze verkiezingen, maar ook voor de daarna 
verkozenen als het gaat om het inwerken en het proces van het vormen van een nieuwe coalitie. 
Eveneens een intensieve periode voor de raadsgriffie, zowel in aanloop naar de verkiezingen als in de 
begeleiding van de nieuwe raads- en commissieleden en onder meer het informatieproces voor het tot 
stand laten komen van een nieuwe coalitie. Zo is veel geïnvesteerd in de opkomstbevordering  door op 
jongeren gerichte filmpjes te plaatsen op onze Facebook pagina alsmede filmpjes van zogenaamde 
‘ambassadeurs van Den Helder’. Ook is de Stemwijzer weer ingezet, waar goed gebruik van is 
gemaakt.  
 
Een andere project waar veel energie in is gaan zitten voor de medewerkers van de griffie is de 
verhuizing van de Drs. Bijlweg naar de Verkeerstorenweg. De gemeenteraad had immers eerder in het 
jaar besloten de aanbesteding renovatie stadhuis tussentijds te beëindigen. Slechts het hoognodige kon 
worden meeverhuisd met een grote opruimactie tot gevolg. Medio juli heeft de verhuizing 
plaatsgevonden en is de griffie op een vaste plek op de tweede verdieping gestationeerd.  
 
Naast deze twee ‘high-lights’ zijn er natuurlijk vele andere zaken de revue gepasseerd, zoals de 
evaluatie van de regionale samenwerking in de Noordkop, het oude postkantoor en het NWZ. Zo maar 
een paar onderwerpen. Daarnaast is een aantal werkbezoeken voor de raads- en commissieleden 
afgelegd. Al deze zaken zijn ook terug te lezen in dit jaarverslag.   
 
 
Namens de raadsgriffie, 
 
mr. drs. M. Huisman 
 
april 2019 
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2. Verslag werkzaamheden gemeenteraad en commissies 

 

2.1 Bestuurlijke aangelegenheden 

2.1.1  Gemeenteraadsverkiezingen 

De ervaringen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn door de raadsgriffie verwerkt in een 
nieuw draaiboek. Dit draaiboek is gebruikt om de gang naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
en het vervolg daarvan ordelijk te laten verlopen. Aan de hand van een vooraf samengesteld 
inwerkprogramma zijn de raadsleden en commissieleden voor de periode van 2018-2022 onder andere  
geïnformeerd over hoe de diverse bevoegdheden liggen, hoe bepaalde processen in elkaar zitten, hoe 
de vergaderdiscipline isen over alle andere zaken die rond de installatie van de nieuwe raad spelen. Er 
is ingegaan op de onderlinge omgang en samenwerking binnen de raad en er zijn bijeenkomsten, 
cursussen en trainingen georganiseerd waarin vakinhoudelijke informatie is verstrekt. Daarnaast 
hebben de afdelingen van de gemeente hun belangrijkste werkzaamheden toegelicht.  

2.1.1.1 Overdrachtsdocument nieuwe raad 

Het college van burgemeester en wethouders is door het presidium opgedragen uiterlijk 1 maart 2018 
een overdrachtsdocument aan te bieden. Een document dat als input kan dienen voor het 

bestuursakkoord voor de periode 2018‐2022 en geschikt is voor verdere behandeling in de raad ter 
voorbereiding op de begroting 2019. Het college heeft ervoor gekozen het overdrachtsdocument aan te 
bieden in de vorm van een instant-magazine: een digitale vormgeving die veel mogelijkheden biedt voor 
extra (achtergrond) informatie: http://overdrachtsdocument.denheldermagazines.nl/2018-2019 
 
In de vergadering van het presidium op 5 maart hebben een aantal fractievoorzitters aangegeven het 
overdrachtsdocument te weinig specifiek te vinden. Het overdrachtsdocument is op initiatief van de 
fracties van ChristenUnie en de VVD als bespreekpunt toegevoegd aan de raadsvergadering van  
12 maart. De fracties hebben in deze raadsvergadering kort gereageerd op het overdrachtsdocument. 
 
Beoogd was het document te betrekken bij de kaderstelling voor de begroting 2019. Echter, omdat het 
bestuursakkoord 2018-2022 pas eind juni beschikbaar is gekomen, is de raad niet in de gelegenheid 
gesteld (tijdig) financiële kaders te stellen voor de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.  
In september heeft het college van burgemeester en wethouders de begroting 2019 bestaand beleid 
vastgesteld en in oktober is de financiële doorvertaling van het bestuursakkoord 2018-2022 aan de raad 
aangeboden. 
 

2.1.1.2 Opkomstbevordering  

 Social Media 
Vooral de Facebookpagina is voor de gemeenteraadsverkiezingen breed ingezet. Tijdens de 
verkiezingscampagne is de Facebookpagina vanaf het begin zichtbaar gemaakt met een tone-of-voice 
specifiek gericht op de doelgroep. Naast algemene informatie over de gemeenteraad en de 
verkiezingen, zijn alle deelnemende politieke partijen middels de lijsttrekkers apart voorgesteld.  
 

 Jongeren 
Om jongeren te bereiken zijn gerichte filmpjes van Prodemos uitgezonden met de onderwerpen: 

 Hoe heb je invloed? 

 Wat doet de gemeenteraad voor jou? 

 Waarom zou je gaan stemmen? 

 Hoe zit de gemeentepolitiek in elkaar? 

 Wat gebeurt er met je stem? 

 Hoe bepaal je wat je stemt? 

 Hoe moet je stemmen? 
 
 
 
 

http://overdrachtsdocument.denheldermagazines.nl/2018-2019
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 Q&A 
Via een live-stream via Facebook is aan inwoners gelegenheid gegeven direct vragen te stellen aan 
lijsttrekkers (Q&A). Deelnemers konden zich daar van tevoren voor aanmelden. Helaas is deze activiteit 
gecanceld vanwege te kort aanmeldingen.  

 

 Filmpjes ambassadeurs 
Om verschillende doelgroepen te bereiken zijn ambassadeurs gezocht uit ‘eigen’ gelederen. 
Communicatief vertrouwen mensen vandaag de dag veel meer op wat hun gelijken vinden en zeggen 
dan wat via intermediairs of massacommunicatie wordt gedeeld. Jongeren worden het best bereikt via 
jongeren, muzikanten via muzikanten, ondernemers via ondernemers etc. (Peer to peer methode). 
Bekende Heldenaren en bekende Nederlanders die uit Den Helder komen hebben meegewerkt aan 
promotiefilmpjes waarin zij het belang van stemmen benadrukten. Deze filmpjes zijn via Facebook 
uitgezonden en een maand lang via de LOS op radio en televisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de filmpjes hebben de volgende personen meegewerkt: 
 
BN’ers uit Den Helder 

 Danny van Tiggelen    Gitarist Mister & Missisipi 

 Joost Dobbe     Singer-song writer 

 Ed Nijpels     Politicus 

 Paul Rosenmöller    Politicus 

 Jaap Jongbloed     TV presentator 
 
Sport 

 Finn de Bruin     Motorcoureur 
 
Cultuur: 

 Peter van de Star    ‘Napoleon’ 

 Sikina Pinchetti,     Evenementen organisator 

 Lydia de Loos      Kunstenaar 

 Alex Wegman     Eenarmige drummer 
 
Onderwijs 

 Hans van Beekum    Docent Mavo aan Zee 
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Media 

 Ronald Boutkan    Den Helder Actueel 

 Saskia van Kuik    Ontdek Den Helder 
 
Bekende Heldenaren/overige 

 Koen Schuiling     Burgemeester 

 Willem Hoekzema    Oud burgemeester 

 Bart Zijlstra     Marine 

 Richandell Farell    Wijk (Nieuw Den Helder) 

 Zena Diab     Internationaal vrouwencentrum 

 Dave Kleine     Bierbrouwer/ondernemer 
 
 

 
 
 
 

 StemWijzer 
In samenwerking met de 15 deelnemende Helderse partijen 
hebben Prodemos en Huis voor democratie en rechtsstaat, 
stellingen gemaakt over belangrijke thema’s in Den Helder. 
Politieke partijen konden hun standpunt op deze thema’s 
geven waarmee de StemWijzer is ingevuld. 
Op 17 februari is de StemWijzer tijdens een feestelijk 
moment bij Kopgroep Bibliotheken online gekomen. 
Burgemeester Schuiling heeft de StemWijzer officieel 
geopend. De lijsttrekkers hadden de primeur. Zij vulden als 
eersten de StemWijzer in. 
De StemWijzer is in Den Helder totaal 14.061 maal 
ingevuld. Dat komt uit op 31,7% van de kiesgerechtigden

1
. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Stadsnieuwspagina 
Een separate verkiezingskrant is zeer intensief in tijdsbesteding. In plaats daarvan is de plaatsing van 
de gemeentepagina’s in de Zondagskrant tot de verkiezingen uitgebreid met één of meerdere pagina’s. 
 

 Slogan 
Voor de herkenbaarheid van de communicatie met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen is  
gebruik gemaakt van de slogan ‘Hou van Den Helder, stem!’ met variaties voor verschillende media 
‘@DenHelderStem! of #hvdhstem! 
 

 Verkiezingsmarkt 
Op initiatief van de politieke partijen zelf, is op zaterdag 17 maart een verkiezingsmarkt georganiseerd.  
Woningstichting Den Helder heeft het voormalige V&D gebouw voor deze politieke markt ter 
beschikking gesteld. Hier stonden die dag marktkramen waar de partijen zich presenteerden en vragen 
beantwoordden over bijvoorbeeld onderwerpen uit hun verkiezingsprogramma’s. 
De markt opende met luisterliedjes van Michiel Tegelberg. Gedurende de dag was er muziek, koffie en 
poffertjes. Maar vooral was er de mogelijkheid om met de partijen het gesprek aan te gaan. 
De markt is druk bezocht. 
 
 

                                                 
1
 Statistieken StemWijzer 2018 Den Helder, Prodemos 
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 Stemfie 
Bij de stemlocaties zijn levensgrote fotoborden neergezet waarmee het 
mogelijk was op een leuke wijze een selfie te maken met de boodschap 
‘Vandaag heb IK het voor het zeggen!’. Hieraan is een Facebookactie 
gekoppeld waar de foto met de meeste likes een prijs kon winnen. De 
meeste likes zijn uiteindelijk gegeven aan de foto met de tweejarige 
Nonso er op. Hij kreeg een mooie speelgoedcamera overhandigd samen 
met een tegoedbon.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Verkiezingsavond 
Woensdag 21 maart is een gezellige verkiezingsavond georganiseerd met een hapje, een drankje en 
goede muziek van de band Grooves in theater De Kampanje.  
Vanaf 20.30 uur werden inwoners ontvangen in de Stadshal, waar de plaatselijke verslaggevers Bo-
Anne van Egmond en Hedzer Faber tafelgesprekken voerden met tal van prominente (Helderse) 
gasten. Lijsttrekkers, maar ook de ambassadeurs uit de filmpjes van de verkiezingscampagne waren 
hiervoor uitgenodigd.  Vanaf 22.30 uur werden de voorlopige (tussentijdse) uitslagen bekend gemaakt.  
 

 
 

2.1.1.3 Uitslag verkiezingen  

Na de verkiezingen van 21 maart is de uitslag op 23 maart definitief vastgesteld.  
De zetelverdeling was als volgt:  

 Beter voor Den Helder (6),  

 CDA (5),  

 VVD (4),  

 PVV (3),  

 D66 (2),  
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 Seniorenpartij (2),  

 Stadspartij Den Helder (2),  

 ChristenUnie (2),  

 PvdA (2),  

 GroenLinks (1),  

 Behoorlijk Bestuur (1), 

 Gemeentebelangen Den Helder (1). 
De fracties Helder Onafhankelijk, Sociaal Lokaal Den Helder en de Vrije Socialisten behaalden geen 
zetel. 
 
Op 26 maart is een bijeenkomst gehouden met de gekozen lijsttrekkers om de verkiezingsuitslag te 
duiden. Op basis van de uitslag heeft de fractie van Beter voor Den Helder samen met de fractie van 
het CDA het voortouw genomen om te komen tot een coalitie. Na een langdurig proces met vele 
varianten, eerst begeleid door formateur J.F. Huibers, vervolgens door formateur J.G. Nagel en daarna 
weer door de formateurs J.F. Huibers en C.H. Boelema Robertus, is gekomen tot een brede coalitie, 
bestaande uit de fracties Beter Voor Den Helder, het CDA, de VVD, de Seniorenpartij, de Stadspartij 
Den Helder, de ChristenUnie en de PvdA.  
 
In de tussentijd is in de raadsvergadering van 28 maart afscheid genomen van de volgende raadsleden:  
de dames Dol-Cremers, Van Driesten, Hogendoorn , Kostelijk-Schoon, Post en Schrijver en de heren 
Van Delft, Van Deutekom, Van Dongen, Karhof, De Knijf, Koopman, Nuninga, Papo, Pruiksma, 
Reenders, Salverda, Slort, Verhoef en Vermooten.  
 
De volgende dag, op 29 maart, is de nieuwe raad geïnstalleerd. De dames Pater, Vorstman, Biersteker 
en Houtveen en de heren Assorgia, Bazen, Klopstra, Klut, J.K. Visser, De Vrij en Wouters behielden 
hun zetel in de raad. De dames Anthonijsz, Bais, Boessenkool en Wisgerhof en de heren Van den Born, 
Camara, Duijnker, Van Donkelaar, Van Esdonk, Feeburg, Houben,  Kos, Krul, Niggendijker, Saliha, 
Visser debuteerden in de raad en de heren Bruin, Krijns en Mosk maakten hun rentree.  
Raadslid mevrouw Kootkar kon nog niet worden geïnstalleerd wegens haar vakantie. Na haar vakantie 
trok zij zich overigens terug waardoor mevrouw Van Driesten alsnog toetrad tot de gemeenteraad. 
 
In de raadsvergadering van 9 juli is afscheid genomen van de wethouders Krijns en Wagner. De 
eveneens vertrekkende wethouder Van der Paard was afwezig. Voorts is het “Coalitieprogramma 
gemeente Den Helder 2018 - 2022, Helders akkoord, Voorwaarts in gezamenlijkheid” besproken. 
Vervolgens zijn de dames Biersteker en Keur-Polman en de heren Duijnker, Kos, Visser, De Vrij en 
Wouters tot wethouder benoemd. Mevrouw Keur is benoemd als wethouder ‘van buitenaf’. De overige 
wethouders waren tevens raadslid. Zij zijn in de raadsvergadering van 24 september als raadslid 
opgevolgd door respectievelijk mevrouw Polonius-Padmore, mevrouw Kootkar, de heer Van Dongen, 
de heer Dasbach, de heer Blank en mevrouw Hamerslag.  
 

2.1.1.4 Exit interviews vertrekkende raadsleden 

Na de verkiezingen zijn in maart twintig nieuwe raadsleden benoemd in de gemeenteraad van  
Den Helder. Voor de raadsgriffie was dit een goed moment om de ervaringen en opvattingen van de 
oud-raadsleden te inventariserendoor middel van een online enquêteVan de twintig raadsleden die 
afscheid hebben genomen, hebben elf raadsleden (55%) de enquête ingevuld. Enkele resultaten: 

 de belangrijkste reden waarom raadsleden niet zijn teruggekeerd in de raad is omdat ze niet 
herkozen zijn; 

 raadsleden hebben gemiddeld tussen 15 - 20 uur besteed aan hun taken voor de raad; 

 raadsleden waarderen hun ervaringen in contact met de burgers gemiddeld met een 7.3; 

 raadsleden waarderen hun periode in de gemeenteraad gemiddeld met een 6.9. 
 

2.1.1.5 Algemene introductiebijeenkomsten kandidaat-raadsleden 

Na de verkiezingen zijn er raads- en commissieleden die voor het eerst zitting nemen in de 
gemeenteraad of in een raadscommissie. Om potentiële raads- en commissieleden op hun 
werkzaamheden voor te bereiden, is in februari een tweetal introductiebijeenkomsten georganiseerd. 
Hierbij is onder andere ingegaan op de verschillende bestuursorganen, de politieke partijen en de rol 
van de ambtelijke organisatie. Het ging er bij de introductiebijeenkomsten in eerste instantie om een 
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beeld te krijgen van de mogelijkheden en goed voorbereid aan het raads- commissielidmaatschap te 
kunnen beginnen. Naast de inhoudelijke componenten is ook aandacht besteed aan de beweegredenen 
om raadslid te worden, het beeld dat de kandidaten zelf van het raadslidmaatschap hebben en de 
cultuuraspecten van het raadswerk. De begeleiding van de introductiebijeenkomsten is verzorgd door 
de burgemeester, de griffier, de gemeentesecretaris en twee zittende raadsleden.  
 
 

   
 
 

2.1.1.6 Inwerken nieuwe raad en commissies 

Proefraadsvergadering 
Op 9 april is een proefraadsvergadering georganiseerd. Doelstelling was om nieuwe raadsleden kennis 
te laten maken met de vergaderorde van de raad, de werkwijze en de instrumenten die daarbij kunnen 
worden ingezet. Aan de hand van fictieve voorstellen, moties, amendementen en ordevoorstellen is 
getracht alle mogelijke aspecten van een raadsvergadering aan te stippen en van een toelichting te 
voorzien. Dit unieke onderdeel van het inwerkprogramma werd door de nieuwe raadsleden als zeer 
positief ervaren. 
 

2.1.1.7 Training gemeentefinanciën / planning en control 

In het kader van het inwerkprogramma voor nieuwe raads- en commissieleden is een training 
gemeentefinanciën aangeboden. Aan de training, die op 24 en 30 mei is verzorgd door de concernstaf 
en de griffie, hebben circa 35 raads- en commissieleden deelgenomen. In de training is aandacht 
geschonken aan de gemeentelijke financiën in het algemeen, de planning & controlcyclus, de financiën 
van het Sociaal Domein en het Beleidskader Weerstandsvermogen, garantstellingen en 
risicomanagement. De gemeentelijke financiën bleek toch voor de meesten een lastige materie te zijn.  
 

2.1.1.8 Introductiebijeenkomst ambtelijke organisatie 

Op 16 april is een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd voor de raadsleden en de beoogde 
commissieleden. Tijdens deze middag/avond hebben de raads- en commissieleden onder begeleiding 
van een MT-lid een ronde gemaakt langs de verschillende afdelingen waarin de vijf opgaven zoals 
benoemd in het overdrachtsdocument (Kansen voor de Jeugd, Economie en werkgelegenheid, 
Klimaatverandering, Veiligheid, Samenwerken in de buurt) centraal staan. Iedere bijeenkomst van 20 
minuten werd ingeleid met een korte pitch. Daarna was er voor de groep de mogelijkheid om met de 
aanwezigen in gesprek te gaan c.q. kennis te maken. Verder was er nog een stand ‘ondersteuning’ 
waar de griffie en facilitair bedrijf uitleg gaven over hun werkzaamheden. 
 

2.1.1.9 Instructiebijeenkomst ICT 

Op 9 april hebben de raadsleden en de beoogde commissieleden een bijeenkomst gehad waarin zij 
geïnformeerd en geïnstrueerd werden over het raadsinformatiesysteem en het gebruik van de 
gemeenteraad-app.   



 

11 
Jaarverslag Raadsgriffie 2018 CONCEPT 

 

2.1.1.10 Voorzitterstraining 

Om de voorzitters van de raadscommissies, en daarmee ook de waarnemend raadsvoorzitters, in de 
gelegenheid te stellen hun werkzaamheden goed te kunnen verrichten is voor hen een 
voorzitterstraining georganiseerd. Dit is in gezamenlijkheid met de regiogemeenten gebeurd op 20 juni 
en 29 augustus. De training werd verzorgd door het Nederlands Debat Instituut. De reacties van de 
deelnemers over de training waren erg positief.  

2.1.2  Evaluatie regionale samenwerking in de Noordkop 

‘Slim samenwerken’ is sinds maart 2013 een thema waar de gemeenteraden van de Kop mee aan de 
slag zijn gegaan, vanuit de behoefte de positie van gemeenteraden in samenwerkingen (o.a. bij 

Gemeenschappelijke Regelingen) te verstevigen. Vanuit deze beweging is de Regionale 
raadscommissie Noordkop (RRN) ontstaan en is tevens uitgesproken dat een evaluatie moest 
plaatsvinden na één jaar met als kernvraag: brengt de RRN ons wat we er van verwachten? Deze 
evaluatie is in 2018 opgesteld door het bureau Twijnstra Gudde en met een advies van de RRN 
aangeboden aan de raden.  
De raad heeft de 13 adviezen en aanbevelingen uit het rapport ‘Evaluatie Slim Samenwerken bij de 
Kop’ overgenomen. Daarnaast is aan de griffiers en de gemeentesecretarissen van de vier Noordkop-
gemeenten gevraagd gezamenlijk een Plan van Aanpak op te stellen ter uitvoering van de adviezen en 
aanbevelingen. Dit Plan van Aanpak is voor het zomerreces aangeboden aan de agendacommissie van 
de RRN. Ook  hebben de griffiers de opdracht gekregen de verordening die het functioneren van de 
RRN regelt aan te passen aan o.a. de 13 aanbevelingen die in het rapport ‘Evaluatie Slim 
Samenwerken bij de Kop’ zijn gedaan en deze, via de RRN, aan de raden aan te bieden ter vaststelling. 
De raad gaf aan geen behoefte te hebben aan het onderzoeken van mogelijkheden om voor de KOP-
gemeenten de rekenkamerfunctie (Rekenkamercommissie Noordkop) gezamenlijk te regelen. Dit 
onderdeel van het voorstel is door middel van een amendement uit het ontwerp-raadsbesluit geschrapt.  
 

2.1.3 Regionale raadsledenbijeenkomst over gemeenschappelijke regelingen 

Op 19 april is een Regionale raadsledenbijeenkomst gehouden in de KeyKegzaal van Theater De 
Kampanje. Rob de Greef, docent/onderzoeker aan de VU te Amsterdam, gaf een gastcollege, waarbij 
hij stil stond bij de rol van raadsleden bij gemeenschappelijke regelingen, het besluit de 
informatievoorziening naar de raden te verbeteren en de aanbevelingen in de evaluatie van de 
Regionale Raadscommissie Noordkop over de gemeenschappelijke regelingen. Aansluitend zijn de 
directies van de gemeenschappelijke regelingen GGD, RUD NHN, de Veiligheidsregio en het Regionaal 
Historisch Centrum Alkmaar in de gelegenheid gesteld hun Jaarstukken 2017, hun begroting 2019 en 
de meerjarenvisie in een korte, kernachtige inleiding te presenteren. Na elke presentatie was ruimte 
voor vragen en debat. 

 

2.1.4 Informatievoorziening verbonden partijen 

Het op afstand plaatsen van activiteiten en diensten ontslaat het college en de raad niet van haar 
verantwoordelijkheden. Dit vraagt om duidelijke kaders en heldere afspraken aan de voorkant, maar 
ook om goede beheersingsmaatregelen over en weer.  
Op 22 januari heeft de raad de notitie “informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen”, die door 
een werkgroep van griffiers in de Kop van Noord-Holland in overleg met vertegenwoordigers van de 
verbonden partijen is voorbereid, vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders is 
opgedragen de notitie te verwerken in het Beleidskader Verbonden Partijen 2018. 
 
Op 4 juni heeft de raad het Beleidskader Verbonden partijen op voorstel van het college vastgesteld. 
Daarbij is toegezegd dat nog nadere werkafspraken worden vastgelegd ten aanzien van de 
informatievoorziening betreffende de privaatrechtelijke verbonden partijen.  
Het college heeft in juli een voorstel voor de werkafspraken ter behandeling aangeboden.  
Deze werkafspraken zijn vervolgens besproken in de vergaderingen van de auditcommissie op 20 
september en 6 december. Afgesproken is dat de werkafspraken in het eerste kwartaal van 2019 ter 
vaststelling aan de raad wordt aangeboden. 
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2.1.4  Functioneringsgesprek burgemeester 

Op 6 maart is het jaarlijkse functioneringsgesprek gehouden van burgemeester Schuiling en de 
vertrouwenscommissie, bestaande uit de raadsleden Klopstra (voorzitter), Houtveen, Pater, Verhoef en 
Wouters. In tegenstelling tot het voorgaande jaar is het geen uitgebreid gesprek geworden, maar lag 
een specifieke focus op een beperkt aantal onderwerpen. 
 

2.1.5  Integriteit 

Integriteit is een belangrijk onderwerp in het openbaar bestuur. Ter bevordering van de bewustwording 
van de risico’s die bestuurders tegenkomen is op 26 november een introductiebijeenkomst over 
politieke integriteit gehouden. De bijeenkomst is verzorgd door het bureau Governance & Integrity. Het 
programma was zeer de moeite waard en de bijeenkomst kende een hoge opkomst. In een later 
stadium volgt een vervolgtraining voor de raads- en collegeleden en een training voor de 
commissieleden, waarmee dit onderwerp blijvend op de agenda komt te staan.   
 

2.1.6 Politieke integriteit 

Raadsleden, wethouders en burgemeesters staan vaak voor complexe beslissingen. Dit noopt tot het 
maken van nauwkeurige afwegingen, waarover vervolgens ook verantwoording moet kunnen worden 
afgelegd. In de media en daarbuiten kan het onderwerp integriteit in het openbaar bestuur 
onverminderd op grote belangstelling rekenen. In de gemeente Den Helder wordt op een weloverwogen 
manier gewerkt aan het versterken van de kwaliteit van de besluitvorming en het inperken van de 
belangrijkste kwetsbaarheden waar politici mee te maken krijgen. 
De raadsleden zijn uitgenodigd voor een informatieavond over integriteit op 26 november.  
Deze avond werd begeleid door het bureau Governance & Integrity. Aan de hand van vragen, stellingen 
en voorbeelden werd een eerste gedachtewisseling gevoerd. Daarna zijn in subgroepen 
voorbeeldcases besproken die nauw aansluiten bij de praktijk van het politieke werk in gemeenten.  
In het eerste halfjaar van 2019 volgt een vergelijkbare informatieavond voor commissieleden en wordt 
een integriteitsprotocol voorbereid. 
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2.2  Werkwijze raad en commissies 

2.2.1  Archiveren van audio- en videobestanden 

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar ﴾RHCA﴿ heeft in 2017, nadat de samenwerking met het 
Noord-Hollands archief ten aanzien van dit project was beëindigd, een contract gesloten voor het 
opzetten van een eigen e-depot. In het eerste halfjaar van 2018 is het e-depot geoperationaliseerd. 
Na het zomerreces is het overleg met het RHCA vervolgd met als doel het zo spoedig mogelijk 
overbrengen van de audio- en videobestanden van de raads- en commissievergaderingen naar het e-
depot. In november is Gemeenteoplossingen gevraagd een kostenopgaaf te verstrekken voor de 
overdracht van de bestanden in de gewenste formaten. In december is de opdracht aan 
Gemeenteoplossingen gegeven om kopieën van alle bestanden tot en met 2017 in te brengen bij het e-
depot. De effectuering hiervan vindt plaats in 2019. 
 

2.2.2 Wijziging verordeningen 

Een aantal verordeningen die onder het ‘beheer’ van de griffie vallen, zijn herzien. Het Reglement van 
orde en de Verordening op de raadscommissies zijn aangepast aan de laatste wijzigingen van de 
modelverordeningen (brief juni 2016 en brief februari 2018) van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Daarnaast is in het Reglement van orde onder andere een wijziging doorgevoerd met 
betrekking tot het afsplitsen van fracties. Bij de Verordening op de raadscommissies is onder andere 
een wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de samenstelling van de commissie.          
 
Een aantal bepalingen die voorheen in het Reglement van orde en de Verordening op de 
raadscommissie stonden met betrekking tot de agendacommissie en het presidium zijn nu opgenomen 
in twee afzonderlijke verordeningen; de Verordening op het presidium en de Verordening op de 
agendacommissie. Dit heeft geleid tot een overzichtelijker geheel van de verschillende gremia waarin 
de samenstelling, taken en bevoegdheden van de agendacommissie en het presidium zijn geregeld.  
 

2.2.3 Ingekomen stukken aan de raad  

Tot nu toe ontvingen raads- en commissieleden wekelijks een mailing met de geplaatste stukken via de 
website van de ingekomen stukken aan de gemeenteraad.  
De ingekomen stukken van derden worden nu via een wekelijkse e-mail ontsloten en toegestuurd aan 
raads- en commissieleden. Via de website is de lijst met ingekomen stukken (van derden) 
raadpleegbaar.  De brieven zijn in te zien bij de griffie en digitaal opvraagbaar.    
Vanwege veranderende wet- en regelgeving op het gebied van privacy (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming), wordt bezien of de huidige werkwijze nog voldoet aan de eisen die de wet stelt 
ten aanzien van privacy. Met Gemeenteoplossing wordt gewerkt aan een goede werkbare oplossing om 
de lijst openbaar te houden. 
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2.3 Overige onderwerpen 

2.3.1 Renovatie Boerenverdrietsluis 

Willemsoord BV nam de kosten van de renovatie van de Boerenverdrietsluis voor haar rekening en 
declareerde deze (deels) achteraf bij diverse subsidieverstrekkers zoals o.a. het Waddenfonds en de 
Provincie NH. Hierdoor is tijdelijk een liquiditeitsprobleem van ca. € 900.000,- ontstaan. Hiervoor heeft 
de raad op 22 januari besloten een overbruggingskrediet aan Willemsoord BV te verstrekken voor een 
periode van 8 maanden waarmee de resterende renovatiefacturen konden worden voldaan. 
 

2.3.2 Omgevingsvisie Huisduinen 

Gedurende het voorjaar van 2017 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd om samen met bewoners, 
ondernemers en andere partijen in Huisduinen een basis te leggen onder de omgevingsvisie. Ook 
diverse bestuurlijke (keten)partners waren bij het proces betrokken. In september 2017 heeft ter 
consultatie een informele werksessie met de gemeenteraad plaatsgevonden.  
Tezamen heeft dit geresulteerd in de ‘Omgevingsvisie Huisduinen’. De visie schetst een integrale en 
breed gedragen toekomstrichting voor Huisduinen, een wenkend perspectief voor bewoners, 
ondernemers en andere partijen om samen met de gemeente aan dit verhaal te werken. 
De raad heeft de omgevingsvisie Huisduinen op 12 maart vastgesteld. 
 

2.3.3 Prestatieafspraken woningcorporaties 

Met de woningcorporaties en huurdersorganisaties zijn in december 2016 de Prestatieafspraken 2016-
2021 ondertekend. Wethouder Wagner heeft op 19 februari de commissie Stadsontwikkeling en –
beheer geïnformeerd over de opgedane ervaringen in het eerste contractjaar. 
 

2.3.4 Regionale nota Bodembeheer 

Hergebruik van grond en baggerspecie is sinds 1 juli 2008 geregeld in het Besluit Bodemkwaliteit en de 
Regeling Bodemkwaliteit. Hierin wordt gestreefd naar zo veel mogelijk hergebruik van grond en 
baggerspecie, zodat minder primaire grondstoffen nodig zijn. Om conform het Besluit op een duurzame 
manier vorm te kunnen geven aan grond- en baggerverzet dient een gemeente te beschikken over een 
bodemfunctieklassenkaart, bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer.  
De bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart waren eerder door het college vastgesteld. 
De raad heeft de nota Bodembeheer op 15 oktober vastgesteld. 
 

2.3.5 Zonnepark Kooypunt 

Op 3 januari 2017 is door Sun Invest 1 B.V. een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het 
oprichten van een zonnepark. Voor dit bouwplan is een uitgebreide voorbereidingsprocedure voor een 
omgevingsvergunning gevolgd. Tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbesluit zijn twee 
zienswijzen ingediend. De raad heeft op 24 september een 'verklaring van geen bedenkingen' 
afgegeven zodat de omgevingsvergunning kan worden verleend voor een zonnepark, vier 
transformatorhokjes, één inkoopstation en een erfafscheiding. 
 

2.3.6 Noordwest Ziekenhuisgroep 

De Regionale raadscommissie Noordkop is op 8 maart geïnformeerd over de stand van zaken van de 
Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder en daarnaast over het perspectief van de Noordwest 
Ziekenhuisgroep en de Zorg Coöperatie VGZ op de diverse strategische opgaven in het Sociaal 
Domein, mogelijke samenwerkingsverbanden op regionaal niveau en de betrokkenheid van de 
verschillende organen, overleggen en raden hierin.  
 
Ook tijdens de vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 22 mei is de 
commissie door raadslid Houben geïnformeerd over de relevante ontwikkelingen bij het Noordwest 
Ziekenhuis en de keuzes die op korte termijn gemaakt moeten worden. Naar aanleiding hiervan heeft 
de raad van bestuur van Noordwest Ziekenhuisgroep geconcludeerd dat behoefte bestaat aan een 
raadsbrede informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen in het Helderse ziekenhuis. De 
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gemeenteraad en het college zijn vervolgens op 19 september bij elkaar gekomen. Tijdens deze 
bijeenkomst is aangegeven dat de ziekenhuislocatie in Den Helder de komende jaren ingrijpend wordt 
gerenoveerd. Volgens planning start de renovatie van het gebouw in januari 2020 en zal halverwege 
2021 worden afgerond. Aangegeven is dat door de uitvoering van deze plannen het Noordwest 
Ziekenhuis kan zorgdragen voor veilige en kwalitatief goede zorg voor de inwoners van Den Helder. Na 
afloop was er de mogelijkheid om de gerenoveerde kinderafdeling en de technische installaties te 
bekijken.            
 

2.3.7 Ontruiming oude postkantoor 

Op verzoek van de fracties van de ChristenUnie en Beter voor Den Helder is op 23 april een extra 
raadsvergadering gehouden over de ontruiming van het oude postkantoor annex Rob Scholtemuseum 
op 17 april. De fracties wilden uitleg over de reden waarom de familie Scholte acuut uit het Rob Scholte 
museum is gezet. Ter vergadering heeft wethouder Wagner een toelichting gegeven op de situatie die 
de basis vormt voor de ontruiming. Thans lopen nog diverse juridische procedures.  
 

2.3.8 Theater De Kampanje 

In de raadsvergadering van 15 oktober diende de raad een besluit te nemen om een extra bijdrage van 
€ 300.000,- voor de verhoging van de subsidie voor het jaar 2019 aan Theater De Kampanje op te 
nemen in de begroting van 2019. De fracties van Behoorlijk Bestuur en de PVV dienden een 
amendement in waarin als voorwaarde is gesteld dat Theater De Kampanje in 2019 de huidige horeca-
activiteiten moest afstoten. Dit amendement werd naar aanleiding van de beraadslagingen weer 
ingetrokken, waarop de raad in meerderheid heeft besloten de bijdrage toe te kennen. De fracties van 
de PVV, Gemeentebelangen Den Helder, de Seniorenpartij, Behoorlijk Bestuur en Beter voor Den 
Helder hebben tegen het voorstel gestemd. 
 

2.3.9 Haven/Port of Den Helder 

In de commissie Bestuur en Middelen van 10 december stond het voorstel met betrekking tot aankoop 
percelen Port of Den Helder en het bijdragen in de renovatiekosten van diverse kunstwerken van Port of 
Den Helder op de agenda. Eerder was de raad op zijn verzoek hierover al bijgepraat in een besloten 
bijeenkomst op 5 november. Omdat voor de commissiebehandeling ook stukken onder geheimhouding 
ter inzage lagen en de commissie vrijelijk over het onderwerp wilde kunnen spreken, besloot de 
commissie over dit onderwerp in beslotenheid te vergaderen. Op 17 december besloot de raad 
vervolgens met één tegenstem van de fractie van GroenLinks bij te dragen in de financiering van de 
Port of Den Helder. De raad gaf aan geen bedenkingen te hebben tegen de aankoop van de vier 
percelen die bekend staan onder de namen Westoever en Spoorweghaven voor 4,2 miljoen euro, en 
2,8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een bijdrage in de kosten van het renoveren van diverse 
kunstwerken die deel uitmaken van de openbare ruimte van Den Helder. 
 

2.3.10 Renovatie stadhuis  

In de raadsvergadering van 12 maart heeft de raad een door de fracties van het CDA, D66, de PvdA, de 
Stadspartij Den Helder, de VVD en Beter voor Den Helder ingediende motie aangenomen waarmee de 
raad en het college van burgemeester en wethouders is meegegeven:  
1. het stadhuisdossier over te dragen naar de volgende raadsperiode;  
2. de ‘nieuwe’ gemeenteraad alleen de denkrichting mee te geven zoals verwoord bij de 

overwegingen, te weten dat: 
 a.  deze raad de wens heeft dat in de volgende raadsperiode 2018-2022 de raad tot een   
  definitieve oplossing komt; 
 b.  het stadhuisdossier niet de gemeenteraad mag blijven beheersen; 
 c.  de 'nieuwe' raad niet belemmerd mag worden door (nog) te nemen besluiten van deze  
  gemeenteraad (2014-2018); 
 d.  wat ons betreft een inwonersraadpleging (met daarin helder benoemd: de investering, de  
  exploitatielast, een beschrijving van de kwaliteit van ambtenarenhuisvesting en   
  dienstverlening aan inwoners) een mogelijke route zou kunnen zijn om tot een definitieve  
  keuze te komen, waarin echt alle inwoners hun mening kunnen geven over de beste keuze. 
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De ‘nieuwe’ raad besluit in 2019 over de tijdelijke en definitieve huisvesting van de ambtelijke 
organisatie.  
 
In de zomer van 2018 is als tussenoplossing wel al een groot deel van de organisatie, waaronder de 
raadsgriffie, wegens de slechte staat van het gebouw aan de Drs. F. Bijlweg, verhuisd naar het gebouw 
van de Rabobank aan de Verkeerstorenweg. De vergaderlocaties voor de raad en de raadscommissies 
zijn bij deze tijdelijke oplossing aan de Drs. F Bijlweg gebleven. 

2.3.11 Jongeren en de raad 

Klas in de raad groep 7 en 8 basisonderwijs 
Alle basisscholen in Den Helder zijn voor de zomer aangeschreven om mee te doen aan ‘Klas in de 
raad’. Afgelopen schooljaar zijn een groot aantal leerlingen ontvangen door de burgemeester en de 
raadsleden. Na een korte toelichting over zijn werkzaamheden heeft de burgemeester antwoord 
gegeven op vragen van de leerlingen. In de raadzaal is onder begeleiding van de raadsleden een 
raadsvergadering nagespeeld. Getuige de reacties is de basisschool-variant van ‘raadslid in de klas’ 
zeer op prijs gesteld. 
 
De Vloedlijn, de Rank en de Duynvaerder 
hebben in 2018 deelgenomen.  
Er hebben zelfs drie scholen met twee 
groepen deelgenomen. Dit zijn de 
Vloedlijn, de Fontein en de 
Drietandschool. 
Helaas was het agenda-technisch niet 
mogelijk alle aangemelde scholen in te 
plannen. Deze scholen zijn, voor zover 
mogelijk, in de eerste helft van 2019 
alsnog ingepland.  
In verband met de verkiezingen en een 
mogelijk op handen zijnde verhuizing 
wordt nader bekeken of voortzetting in 
2019 tot de mogelijkheden behoort. 
 
 
Raadslid in de klas voortgezet onderwijs en ROC Kop van Noord Holland 
Raadsleden geven op school of in de raadzaal uitleg over het werk van een raadslid en de 
gemeenteraad. Belangrijk doel hiervan is de afstand tussen gemeentebestuur en jongeren te verkleinen 
zonder aan partijpolitiek te doen. De scholen voor het voortgezet onderwijs en het ROC Kop van Noord-
Holland zijn voor het zomerreces aangeschreven. 
 

Op 13 november is voor 2 Lyceumklassen van het Junior College in 
Juliandorp in het kader van het vak Burgerschapsvorming een 
gastcollege verzorgd. Daarnaast hebben verschillende raadsleden 
aan 7 klassen bij het Beroepsonderwijs aan Zee uitleg gegeven 
over het werk van een raadslid en de gemeenteraad. 
 
Ook het ROC Kop van Noord Holland heeft weer gebruik gemaakt 
van het aanbod om raadsleden een gastcollege te laten geven. Op 
24 januari hebben twee groepen van 22 leerlingen 
(Financieel en Juridische Dienstverlening) in de raadzaal kennis 
gemaakt met de werkzaamheden van de gemeenteraad. Verder zijn 
er nog bijeenkomsten geweest op 10 oktober (15 leerlingen, 
Volwassenonderwijs), 16 oktober (9 leerlingen, Pedagogisch 
medewerker) en 17 oktober (15 leerlingen, Burgerschap). 
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Op 14 maart is voor 73 tweede- en derdejaars leerlingen van het ROC (Sport, Toezicht en Veiligheid) in 
de raadzaal een ‘speciaal’ gastcollege gegeven in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. De 
bijeenkomst is ingeleid door burgemeester Schuiling. Daarna hebben twee raadsleden een toelichting 
gegeven op de werkzaamheden van de gemeenteraad. 
 

2.3.12 Vreemde moties  

 
Motie over de verplaatsing van coffeeshops 
In de raadsvergadering van 12 februari hebben de fracties van de Stadspartij Den Helder, het CDA en 
de PvdA een motie ingediend om elke activiteit tot overgaan van vergunningverlening voor een 
coffeeshop aan de Zuidstraat te stoppen. Reden voor het indienen van deze motie was het voornemen 
van het college van burgemeester en wethouders om een coffeeshop vanuit de Koningstraat te 
verplaatsen naar de Zuidstraat. Blijkens de motie moest onder andere eerst een informatieavond voor 
bewoners belegd worden en diende de gekozen locatie getoetst te worden aan de door de raad 
aangenomen criteria. De motie is unaniem aangenomen. Een andere motie van de fracties van de 
ChristenUnie, de Vrije Socialisten, Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur en fractie Vermooten, met 
dezelfde strekking, is daarop ingetrokken. 
 
Motie over het verbieden van het op- en loslaten van ballonnen  
De fractie van GroenLinks heeft in de raadsvergadering van 4 juni een motie ingediend om een 
verbodsbepaling in de APV op te nemen voor het op- en loslaten van ballonnen bij evenementen en 
festiviteiten. De fractie van GroenLinks heeft haar motie ingetrokken op basis van de toezegging dat het 
college van burgemeester en wethouders de door de raad gemaakte opmerkingen zal verwerken in een 
bepaling in de APV bij de eerstvolgende wijziging hiervan. Deze wijziging is tot op heden nog niet aan 
de raad voorgelegd.  
 
Motie over het schrappen van de urgentieregeling statushouders bij de toewijzing van 
woonruimten 
In de raadsvergadering van 15 oktober heeft de fractie van de PVV een motie ingediend waarmee het 
college van burgemeester en wethouders werd opgedragen om binnen drie maanden met een voorstel 
te komen waarbij de voorrangspositie/urgentiebepaling van statushouders voor sociale huurwoningen 
wordt beëindigd en hier het gemeentelijk beleid op aan te passen. 
De raad heeft in meerderheid besloten de motie te verwerpen. Naast de fractie van de PVV stemde de 
fractie van Beter voor Den Helder, met uitzondering van mevrouw Vorstman, voor de motie. 
 
Motie kinderburgemeester Den Helder 
In de raadsvergadering van 3 december heeft de fractie van het CDA een motie ingediend om samen 
met de scholen te inventariseren of er voldoende belangstelling bestaat voor het installeren van een 
kinderburgemeester. De motie werd ingetrokken nadat wethouder Kos had toegezegd dat het college 
van burgemeester en wethouders de motie overneemt. Vóór de behadeling van de kadernota wordt de 
raad geïnformeerd over de voortgang.   
 
Kerstmotie landelijke actie NLDoet 
In de raadsvergadering van 17 december hebben de fracties van de VVD, Beter voor Den Helder, 
Gemeentebelangen Den Helder, de Stadspartij Den Helder, GroenLinks, de PVV, de PvdA, de 
Seniorenpartij, de ChristenUnie en Behoorlijk Bestuur, bij monde van raadslid Bruin - met Kerstmuts -  
een kerstmotie ingediend.  Alle raadsleden, commissieleden, fractieassistenten en leden van het 
college werden opgeroepen op 16 maart 2019 deel te nemen aan de landelijke actie NLDoet. Die dag, 
zullen zij samen met alle andere vrijwilligers, zo veel mogelijk grote en kleine klussen voor alle 
vrijwilligersorganisaties (stichtingen, verenigingen, zorginstellingen, kinderboerderijen, etc.) in onze 
gemeente opknappen. Deze motie is unaniem aanvaard waarbij een delegatie van de raad zorg draagt 
voor de organisatie (zoals aanmelding, verdeling van klussen, contact met de vrijwilligersorganisaties), 
zodat hiervoor geen ambtelijke capaciteit benodigd is. 
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2.4  Werkconferentie en werkbezoeken 

2.4.1 Werkconferentie  

Op 28 en 29 juni stond de jaarlijkse werkconferentie voor de raad en het college op het programma. 
Helaas is deze conferentie wegens een sterk achterblijvende belangstelling gecanceld. Dit is op 9 juli en 
24 september besproken in het presidium. Het presidium heeft - in tegenstelling tot de eerder gehouden 
evaluatie over vorm en inhoud van de werkconferentie - aangegeven meer te voelen voor een 
dagprogramma in plaats van een opzet over twee dagen. Daarnaast heeft het presidium uitgesproken 
dat een te houden eendaagse werkconferentie alleen doorgaat als hieraan tenminste 75% van de 
raadsleden deelneemt. 
 

2.4.2  Werkbezoeken 

 
Den Helder Airport 
Op 20 september is de gemeenteraad uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek aan Den Helder 
Airport. Directeur mevrouw C. van den Hoff en medewerker N. Waterdrinker schetsten een beeld van 
de ontwikkelingen en de toekomstplannen van Den Helder Airport. Helaas bleef de opkomst bij deze 
interessante bijeenkomst wat achter. 
 
Stichting Kinderopvang Den Helder 
Op 27 september heeft de commissie Maatschappelijke ontwikkeling met 17 leden een werkbezoek 
gebracht aan de Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Door de directeur, de heer Korver, is een 
uitgebreide uiteenzetting gegeven over de activiteiten van de SKDH waaronder de samenwerking met 
4YoungTalent en de ontwikkelingen met betrekking tot het Integraal Kind Centrum.     
 
Stichting Blijf van m’n Lijf 
Op dinsdag 11 december hebben elf leden van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling een 
werkbezoek gebracht aan Stichting Blijf van m’n Lijf in Den Helder. Tijdens dit werkbezoek heeft de 
commissie kennis gemaakt met de werkzaamheden van Stichting Blijf van m’n Lijf. Daarnaast zijn de 
leden van de commissie in gesprek gegaan met de op dat moment aanwezige bewoonsters. Een 
belangrijk probleem dat door de bewoonsters én de Stichting Blijf van m’n Lijf wordt ervaren is de 
hoogte van de eigen bijdrage die de bewoonsters moeten betalen voor hun verblijf. Dit probleem wordt 
via een brief onder de aandacht gebracht van het college van burgemeester en wethouders. 
 
Woningstichting 
Op 13 december heeft de commissie Stadsontwikkeling en –beheer een werkbezoek afgelegd bij 
Woningstichting Den Helder. Directeur Robbert Waltmann en Ronald den Boer hebben de (dertien) 
aanwezigen meegenomen in de vele positieve ontwikkelingen in Den Helder en Julianadorp. Naast alle 
gerealiseerde en lopende projecten werd ook een doorkijk gegeven naar (mogelijk) toekomstige 
ontwikkelingen. 
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Overig 
In de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 22 mei is de Verordening tot wijziging van de 
Verordening Jeugdhulp Den Helder 2018 besproken. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal leden van 
de commissie op 11 juli op uitnodiging van de portefeuillehouder bij de afdeling Sociaal Domein 
bijgepraat over het toezichtshouderschap WMO/Jeugd. 
    

2.4.3  Bestuurlijke uitwisseling met de Noordkop-gemeenten 

Op 28 september was het de beurt aan Texel om de jaarlijkse uitwisseling met de KOP-gemeenten te 
organiseren. De ‘overkantse’ gasten zijn gezamenlijk, na de overtocht, met bussen naar het vliegveld 
gereden. Na een goed smakende lunch is de groep gezamenlijk naar Polder Wassenaar gereden, al 

luisterend naar de heer Van Rijsselberghe 
die vertelde over de Kokkelteelt. Vanaf 
Polder Wassenaar werd genoten van het 
mooie uitzicht naar Vlieland. Weer in de 
bus volgde een rit langs het KNRM 
boothuis in aanbouw en via het mooie 
duingebied, naar de Vuurtoren. In de 
vuurtoren verzorgde de burgemeester van 
Texel een uitleg over de historie van de 
Cocksdorp. Na een drankje en een snack 
werd een bezoek aan het waterbeheer-
kunstwerk gebracht. Na stil te hebben 
gestaan bij het zonnepanelenveld op de 
waterberging van Golfbaan De Texelse is 
het zeer interessante programma 
afgesloten met een diner bij het 
Golfclubhuis ’t Hanenhuus.  

 

2.4.4  Informatiebijeenkomsten 

In 2018 zijn 3 informatiebijeenkomsten georganiseerd: 
 
Ruimtelijke kwaliteit 
Er zijn welstandsvrije gemeenten, gemeenten met welstandsvrije gebieden, gemeenten met een 
Welstandscommissie en gemeenten die de welstandstoetsing op een andere wijze georganiseerd 
hebben. Op aangeven van de Stadspartij Den Helder is op 5 februari in School 7 een 
raadsinformatieavond gehouden over het nut en noodzaak van een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.   
De volgende sprekers hebben een bijdrage geleverd aan de discussie: 

 Mr. André van der Vleuten, senior medewerker VROM gemeente Boekel. 

 Drs. Ing. Jef Mühren, directeur MOOI Noord-Holland. 

 Gerben Kleiman, architect atelier stadsbouwmeester gemeente Groningen. 
De raadsinformatieavond werd goed bezocht. 
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Mensenhandel  
Op 5 maart is een informatiebijeenkomst over mensenhandel georganiseerd in Theater De Kampanje. 
Het initiatief van deze avond lag bij de fractie van Beter voor Den Helder. De Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Politie en HVO Querido hebben 
een bijdrage verzorgd. De avond gaf een beeld van de ernst van de problematiek. De opbrengst van 
deze bijeenkomst heeft als input gediend bij de ontwikkeling van het Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 
2019-20 
 
Retailsector in Den Helder 
Raads- en commissieleden zijn op 28 mei meegenomen in de laatste ontwikkelingen in de retailsector. 
Daarbij kwamen vragen aan de orde als: 

 wat zijn de gevolgen van de veranderingen in de retailsector voor de Helderse winkelgebieden? 

 wat is de sociale meerwaarde van onze winkelgebieden? 

 wat zijn de rollen en taken van diverse partijen (gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren, 
bewoners) als het gaat om toekomstbestendig maken van onze winkelgebieden? 

 wat maakt onze winkelgebieden onderscheidend? 
Stad & Co,  het bureau dat ook de gemeente en ondernemers 
ondersteunt bij positionering van de Helderse winkelgebieden, heeft een presentatie verzorgd.. 
Daarnaast waren er vertegenwoordigers van ondernemerscollectieven aanwezig voor informeel 
overleg. 
 
Evaluatie raadsinformatieavonden 
Na twee jaar ervaring te hebben opgedaan met raadsinformatieavonden, heeft het presidium op  
5 maart een evaluatie van deze avonden gehouden en de volgende werkafspraken vastgesteld: 
1.  twee keer per jaar wordt in de vergadering van het presidium geïnventariseerd over welke 
 onderwerpen een informatieavond gewenst is; 
2.  individuele raadsleden, fracties, portefeuillehouders, de griffier, instellingen, verenigingen en  
 burgers kunnen agenderingsverzoeken (via een format) voor de informatieavonden indienen. 
 In het verzoek kunnen suggesties worden gedaan voor de opzet, de locatie en de sprekers; 
3.  het presidium bepaalt mede aan de hand van de ingediende verzoeken per informatieavond,  
 uiterlijk 2 maanden voor de betreffende datum, welk onderwerp op die avond wordt behandeld. 
4.  de griffie is belast met de voorbereiding van de informatieavond, waaronder het bepalen van de 
 locatie, het uitnodigen van sprekers en het selecteren van een gespreksleider; 
5.  als het onderwerp niet politiek neutraal van aard is, wordt het onderwerp op de informatieavond 

vanuit een zo breed mogelijk perspectief (meerdere sprekers) benaderd; 
6.  ‘Informatie van buiten naar binnen’ blijft het uitgangspunt voor de informatieavonden. 
 
Bedrijfsplan Port of Den Helder 2019-2023 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raads- en commissieleden uitgenodigd voor een 
informatieve bijeenkomst over het bedrijfsplan van de Port of Den Helder op 5 november. 
Hierbij werd ingegaan op de eerste bevindingen en de daarbij opkomende vragen, de eerste conclusies, 
de voorstellen over de vervolgstappen en de financiering van het acute liquiditeitstekort. 
Een voorstel over de investeringsvraag van de Port of Den Helder werd op 17 december ter 
besluitvorming aan de raad voorgelegd.  
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2.5  Financiën  

2.5.1  Accountantscontrole 

In 2017 is een contract gesloten met Ipa-Acon B.V. voor de boekjaren 2017 t/m 2019 met een 
verlengingsmogelijkheid voor de boekjaren 2020 en 2021. Daarmee is een einde gekomen aan een 
periode van 12 jaren van samenwerking met Ernst & Young en is nader kennisgemaakt met onze 
nieuwe controlerend accountant. In 2018 heeft Ipa-Acon twee rapportages aan de raad aangeboden: 

 het verslag van bevindingen bij de programmarekening 2017, gedateerd 27 juni; 

 de boardletter 2018 naar aanleiding van de interim-controle, gedateerd 2 november . 
De rapportages zijn besproken in de auditcommissie. In de vergadering van de auditcommissie van  
20 september is het proces rondom de jaarrekening 2017 met de accountant geëvalueerd.  
Het proces werd door alle betrokkenen als positief ervaren. 
 

2.5.2  Jaarrekening 2017 

De raad heeft op 9 juli de jaarrekening 2017 van de gemeente met een goedkeurende 
controleverklaring van de externe accountant vastgesteld. De rechtmatigheidstoetsing ten aanzien van  
de decentralisaties in het sociaal domein vergde toch nog meer tijd dan vooraf was ingeschat. 
Desalniettemin is het toch gelukt de jaarrekening 2017 binnen de wettelijke termijn bij de provincie 
Noord-Holland in te dienen.  
 
De jaarrekening 2017 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo van afgerond € 1,8 mln. 
Bij de tweede tussenrapportage 2017 werd nog een nadelig saldo verwacht van € 4,8 mln.  
Een verschil van afgerond € 6,6 mln. Bij het aanbieden van de jaarrekening 2017 is een toelichting 
gegeven op de grootste verschillen. De Algemene reserve per 31 december 2017 bedroeg afgerond  
€ 24,5 mln. De weerstandsratio bepaald op 1,27 en voldeed daarmee aan het door de raad 
vastgestelde minimumniveau. 
 

2.5.3  Tussenrapportages 2018 

Op 29 mei heeft het college van burgemeester en wethouders de eerste tussenrapportage 2018 aan de 
raad aangeboden. Het verwachte exploitatietekort bedroeg afgerond € 1,4 mln. 
Op 24 september heeft het college van burgemeester en wethouders de tweede tussenrapportage 2018 
aan de raad aangeboden. Per saldo werd een nadelig rekeningresultaat 2018 verwacht van afgerond  
€ 1,7 mln. Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt het exploitatie-saldo verrekend met de 
Algemene reserve. De raad heeft de begrotingswijziging voortvloeiende uit de tweede turap op  
17 december (unaniem) vastgesteld. 
 
Na het verschijnen van de 2

e
 Turap 2018 hebben zich belangrijke financiële effecten voorgedaan die 

nog niet in de begroting waren verwerkt. Dit was met name het geval ten aanzien van de uitkering 
gemeentefonds en de baten en lasten bij het Sociaal Domein. In het kader van de rechtmatigheid moest 
de gemeente de begroting aanpassen om de afwijkingen van de werkelijke uitkomsten ten opzichte van 
de begroting niet teveel uit de pas te laten lopen. Daarnaast is het onwenselijk om de raad pas bij de 
jaarrekening een grote afwijking tussen de begroting en de werkelijkheid te laten zien. Op grond hiervan 
heeft de raad op 17 december een laatste begrotingswijziging (veegwijziging) 2018 vastgesteld. Het 
verwachte exploitatietekort 2018 kwam daarmee op € 2,7 mln. 
 

2.5.4  Kadernota 2020 – 2023 

Het presidium heeft in voorgaande jaren uitgesproken dat de raad in een vroeg stadium moet worden 
betrokken bij het opstellen van de kadernota en dat de focus van dit instrument meer op de inhoud ﴾niet 
alleen maar financieel﴿ komt te liggen. Ook het beter formuleren van de beoogd maatschappelijke 
effecten en het benoemen van relevante indicatoren is een wens die al langer bestaat bij de raad. 
Eerdere pogingen vanuit de ambtelijke organisatie hieraan vorm en inhoud te geven hebben niet geleid 
tot het gewenste resultaat. 
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De concernstaf en de griffie hebben na het zomerreces in gezamenlijkheid een voorzet gemaakt om 
deze actiepunten in de periode november 2018 tot en met maart 2019 op te pakken. Deze voorzet is 
besproken met de directie, het college van burgemeester en wethouders (20 november),  
het presidium (26 november) en de auditcommissie (6 december). Er is voor gekozen het project te 
laten begeleiden door een extern bureau. Gelet op een spoedige start van het traject, hebben 
gesprekken plaatsgevonden met twee bureaus. Het plan van aanpak van de Argumentenfabriek is als 
meest passend beoordeeld. Voorts is een regiegroep ingesteld voor de begeleiding van het proces. In 
deze regiegroep zijn, naast collegeleden en ambtenaren, ook raadsleden en de griffie 
vertegenwoordigd. De startbijeenkomst van het gehele proces is op 12 december geweest. 
 

2.5.5  Programmabegroting 2019 

De raad heeft op 7 november de programmabegroting 2019 met de eerste begrotingswijziging en vier 
amendementen vastgesteld. In deze begroting en bijbehorende meerjarenraming is rekening gehouden 
met de ambities vanuit het coalitieakkoord (€ 3 mln. oplopend naar € 5 mln. structureel) en 
bezuinigingen (€ 4,9 mln. aflopend naar € 4,4 mln. structureel). 
De begroting 2019 is sluitend gemaakt met incidentele middelen en de meerjarenbegroting 2020-2022 
vertoonde een structureel tekort van minimaal € 0,3 mln. (jaarschijf 2022). Dit is voor gedeputeerde 
mevrouw Geldof van de Provincie Noord-Holland aanleiding geweest de gemeenteraad uit te nodigen 
voor een gesprek. In dit gesprek op 15 november in het provinciehuis heeft mevrouw Geldof 
medegedeeld dat de gemeente Den Helder in aanmerking zou komen voor verscherpt toezicht mits de 
raad nog dit jaar een aanvullend besluit nam waarmee een materieel structureel sluitend 
meerjarenperspectief werd gerealiseerd. De raad heeft naar aanleiding hiervan op 17 december 
besloten het budget voor de ambities uit het coalitieakkoord structureel te verlagen voor de meerjarige 
begrotingssaldi. 
 
 
De geactualiseerde meerjarenbegroting 2019-2022 in hoofdlijnen: 

 2019 2020 2021 2022 

Begrotingssaldi bestaand beleid -2.450 -1.183 -100 976 

Ambities coalitieakkoord -5.050 -5.050 -5.650 -5.750 

Bezuinigingen 4.935 4.668 4.462 4.461 

Temporisering ambities coalitieakkoord 2.050 0 0 0 

Verlaging ambities coalitieakkoord 0 685 685 685 

Frictiefonds 385 0 0 0 

Bezuinigingen op formatie Sociaal Domein 130 130 130 130 

Aangepaste begrotingssaldi 0 -750 -473 502 

 
Het structurele perspectief geeft ruimte om in 2022 ook de taakstelling van het Sociaal Domein van  
€ 465.500,- in te vullen. Er resteert dan nog een structureel positief saldo van € 36.500,-. 
 

2.5.6 Auditcommissie 

De auditcommissie heeft dit jaar zes keer vergaderd:  
- in maart over de aandachtspunten voor de jaarrekening 2017, de kwaliteitsslag met betrekking tot 

doelenbomen en indicatoren en de invulling van de functie van Concerncontroller;  
- in juni driemaal over de jaarrekening 2017 en de Kaderbrief financieel toezicht 2019; 
- in september over de werkafspraken Verbonden partijen en  
- in december over de boardletter 2018 van Ipa-Acon en wederom de werkafspraken Verbonden 

partijen. 
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De auditcommissie adviseerde positief over de jaarrekening 2017 en adviseerde de raad het college 
van burgemeester en wethouders op te dragen: 

 een onafhankelijke waardering te laten uitvoeren naar de deelneming in Port of Den Helder; 

 maatregelen te treffen die leiden tot het verkrijgen van structureel inzicht in de financiële positie 
van de privaatrechtelijke verbonden partijen;  

 in september, tegelijkertijd met het aanbieden van de programmabegroting 2019, een 
geactualiseerde nota Weerstandsvermogen en risicomanagement aan de raad ter vaststelling aan 
te bieden; 

 de over te hevelen budgetten jaarlijks in januari/februari aan de raad ter besluitvorming voor te 
leggen; 

 in vervolg de programmarekening en de resultaatbestemming met verschillende voorstellen aan de 
raad voor te leggen. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven de adviezen van de auditcommissie 
van harte te ondersteunen en over te nemen. 
 
In maart heeft de auditcommissie een brief gestuurd aan de lijsttrekkers van de formerende partijen met 
het verzoek de ambities en eventuele procesafspraken over de invulling van de kaderstellende en 
controlerende rol van de raad op te nemen in het bestuursakkoord 2018-2022.  
In december heeft de auditcommissie een brief gestuurd naar het college van burgemeester en 
wethouders over de werkafspraken ten aanzien van de privaatrechtelijke verbonden partijen.  
De commissie is voornemens in maart 2019 een voorstel aan de raad te doen. 
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2.6  Raadscommunicatie  

2.6.1  Social Media 

De basis van een succesvolle inzet van Social Media is een goede content strategie (welke berichten 
plaatsen we, hoe, waarom en wanneer). Voor deze content strategie, het opbouwen van de groep 
volgers en likers, en om te bewerkstelligen dat bepaalde berichten een gerichte doelgroep bereiken 
(jongeren bijvoorbeeld), is een professioneel bureau ingeschakeld om hierin te adviseren. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen is de uitgezette lijn vanuit de griffie opgenomen en voortgezet.  
In 2018 is de content voornamelijk over de gemeenteraadsverkiezingen gegaan, en het kennismaken 
met de nieuwe raad en nieuwe raadsleden. Extra aandacht is besteed aan de promotie van berichten. 
Door deze promotie zijn 35.370 unieke personen bereikt. We hebben 1.104 nieuwe likes ontvangen en 
3.199 reacties op artikelen

2
. 

 
Voor verschillende media (website, stadsnieuwspagina, Social Media etc.) zijn professionele foto’s 
gemaakt van raadsleden en actiefoto’s van de raadsvergadering. 
 

2.6.2  Voor dRaad ermee! (oftewel de Politieke markt)  

De politieke inwonersmarkt geeft inwoners van Den Helder de gelegenheid hun ideeën voor te leggen 
aan de gemeenteraad. Tijdens een ‘markt’ met kramen worden ideeën van inwoners ter adoptie 
aangeboden aan raadsleden en fracties. Als raadsleden het een goed idee vinden kunnen zij dit, samen 
met de indiener, uitwerken in een motie. 
Deze activiteit is doorgeschoven naar 2019. In 2018 is (de grote groep nieuwe) raadsleden eerst de 
gelegenheid geboden zich rustig in te werken in het raadswerk.  
 

2.6.3  Gast van de raad 

Vanwege de verhuizing naar de Verkeerstorenweg kan het programma van ‘Gast van de raad’ logistiek 
niet langer georganiseerd worden. Inmiddels wordt nagedacht over een andere invulling. 
 

2.6.4  Raadsinformatiesysteem en vernieuwde website 

In samenwerking met de organisatie/team ICT/Communicatie is de website vernieuwd.  
 Informatie op de website is logischer gerubriceerd, waardoor deze gebruiksvriendelijker is geworden. 
De tab met nieuwsberichten is nieuw toegevoegd, en de kalender is overzichtelijker gemaakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

                                                 
2
 Eindrapportage SocialMediaMen 
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3. Verslag werkzaamheden raadsgriffie  

 

Personeelsbeleid 

Alle gesprekken zijn volgens de vastgestelde gesprekscyclus gehouden en eind 2018 heeft het 
functioneringsgesprek van de griffier met de werkgeverscommissie plaatsgevonden. Op 
personeelsgebied hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Medio 2018 is een medewerker 
benoemd tot griffier in een andere gemeente. De vrijgekomen functie is voor de invulling van de 
vacature gesplitst en vervolgens opengesteld voor enerzijds de administratieve ondersteuning, en 
anderzijds secretaris voor de rekenkamercommissie. De invulling van deze vacatures heeft in het 
tweede halfjaar plaatsgevonden. Voorts is het verzoek van de regiogriffiers gehonoreerd om, tijdelijk 
voor de duur van een jaar (tot 1 januari 2020), de functie van commissiegriffier voor de Regionale 
raadscommissie Noordkop bij de griffie van Den Helder onder te brengen. De kosten voor deze functie 
worden door de vier kopgemeenten gedragen. De formatie binnen de griffie bedraagt hiermee met 
ingang van 1 januari 2019 6,66 fte

3
.  

 
De werkgeverscommissie heeft, na een meerjarige aanloop, eind 2018 besloten het functieboek Griffie 
vast te stellen met daarin opgenomen de functieprofielen voor de griffie.  
 
Gedurende de periode van februari tot november heeft een stagiaire de gelederen bij de griffie 
versterkt. Voor haar stageopdracht van het Horizon College heeft zij de periode voor en na de 
verkiezingen ondersteuning geboden.   
 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim is ten opzichte van het voorgaande jaar (14,82%) gedaald naar 5,91% en de 
meldingsfrequentie is iets gestegen. Deze cijfers liggen daarmee rond de gemiddelde streefcijfers.  
 

 
 
 
 
 
 
 

ZM = aantal ziekmeldingen 
MF = meldingfrequentie. Streefcijfer meldingfrequentie ambtelijke organisatie = 1.4. 
VZ% = verzuimpercentage. Streefcijfer verzuim ambtelijke organisatie = 5%. 

 

Trainingen en opleidingen 

Aan het begin van het jaar is een teamdag gehouden. Tijdens deze dag heeft de griffie zich bezig 
gehouden met ‘Insights discovery’, een systeem dat uitgaat van psychologische voorkeuren waarbij het 
uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, met bijzondere talenten en kwaliteiten en persoonlijke 
voorkeurstijlen. Deze unieke verschillen maken een mens of een team bijzonder en zorgen voor 

toegevoegde waarde. Zelfinzicht en inzicht in anderen zorgt voor begrip, erkenning en respect dat de 

effectiviteit, communicatie en samenwerking bevordert.  
 

De driehoek (burgemeester secretaris en griffier) heeft in 2018 gezamenlijk een programma gevolgd om 

als een goed functionerende driehoek te kunnen functioneren, de driehoek als team te versterken en te 

positioneren als factor van belang bij het investeren in de vernieuwing en kwaliteit van de lokale 

democratie. Vragen die hierbij spelen zijn onder meer: hoe sterk is onze driehoek om lokale democratie 

effectief in beweging te krijgen? Hoe versterken wij onze positie als driehoek, hoe worden wij als 

Haarlemmerolie en hoe krijgen wij als ‘onzichtbare hand’ de lokale democratie meer en effectiever in 

beweging (en hoe kan dat beter)?  

 

Een drietal griffiemedewerkers is in april op herhaling geweest voor een AED-training.   

                                                 
3
 Drie vrouwen en vijf mannen, gemiddelde leeftijd: 54 jaar, gemiddeld aantal dienstjaren: 17,5 jaar.  

 2016 2017 2018 

ZM MF VZ% ZM MF VZ% ZM MF VZ% 

Griffiemedewerkers  12 2,00 3,86 5 0,83 14,82 7 1,17 5,91 

Totaal:  12 2,00 3,86 5 0,83 14,82 7 1,17 5,91 
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Op 18 juli heeft GemeenteOplossingen een gezamelijke training voor het effectief werken met de 

nieuwe website verzorgd. 
 
De griffier heeft deelgenomen aan het VNG- en VVG congres, de reguliere vergaderingen van het 
bestuur van de VVG en de bijeenkomsten van de griffierskringen in Noord-Holland-Noord bezocht. 

Zaakgericht werken 

De gehele organisatie, inclusief de griffie, is zaakgericht gaan werken. De gemeente wilde zowel de 
externe- als interne dienstverlening én de informatievoorziening verder digitaliseren en optimaliseren. 
Dat had gevolgen voor de wijze waarop de dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd. Gedurende 
het jaar  is  veel tijd gestopt in het verder uitwerken van de werkprocessen uit het griffiehandboek. Aan 
de hand daarvan zijn een eerste aantal ‘zaken’ aangemaakt, zoals schriftelijke vragen, moties en 
amendementen. Een aantal nog openstaande punten moeten worden opgelost alvorens het systeem 
definitief wordt gemaakt. Dit is een langdurig proces wat naar verwachting pas in de loop van 2020 zal 
worden afgerond. 

Gemeente Bloemendaal op bezoek  

Op 26 juni heeft een ambtelijke afvaardiging van de gemeente Bloemendaal een bezoek gebracht aan 
de griffie. In verband met de mogelijke vervanging van het raadsinformatiesysteem en het 
vergadersysteem in Bloemendaal was men geïnteresseerd in de wijze waarop dit in Den Helder is 
gerealiseerd. Na de nodige uitleg en verdere kennisuitwisseling is het bezoek afgesloten met een 
broodmaaltijd.  

Verhuizing van de Bijlweg naar de Verkeerstorenweg  

Nadat bleek dat de aanbesteding zou leiden tot een financiële overschrijding van het krediet, heeft de 
gemeenteraad besloten de aanbesteding renovatie stadhuis tussentijds te beëindigen. Door de slechte 
onderhoudssituatie van het stadhuis aan de drs. F. Bijlweg 20 heeft het college besloten dat het voor 
het personeel niet verantwoord was nog veel langer onder die omstandigheden te werken. Vanuit de 
verantwoordelijkheid een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen, werd daarom besloten 
tijdelijk naar het ‘Rabobankgebouw’ aan de Verkeerstorenweg te verhuizen.  
 
 

   
 

 

Met de verhuiscoördinatoren is diverse keren over de werkplekken, maar ook over de 
vergadermogelijkheden als het voorlopig aanhouden van de raadzaal, de Plaza en de overige 
fractiekamers gesproken en zijn daarover afspraken gemaakt. 
Na twee informatiebijeenkomsten naderde de verhuizing naar het pand van de Rabobank snel. In de 
wetenschap dat slechts het hoognodige kon worden meeverhuisd, is hieraan vooraf een grote 
opruimactie geweest. Nadat de verhuisdozen gevuldwaren, is in het weekend van 14 juli verhuisd. Na 
een ietwat rommelige installatiedag kan teruggekeken worden op een prima overgang naar de nieuwe 
werkomgeving.  
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In het belang van een goed functionerende en bereikbare griffie is ervoor gekozen af te wijken van het 
zgn. Helders Werken; de griffie heeft ‘vaste’ werkplekken.  
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4.  Financiële verantwoording gemeenteraad en raadsgriffie 

 
 

Product Omschrijving 

Begroot  
2018 (incl. 
wijz.) realisatie 

Restant 
2018 

001-Raad Subsidie Provincie             -10.000  -10.000  0  

  Interne bijdrage               -10.000  -10.000  0  

  Bijdr.Reg.Samenw.Noordkop         0  -7.760  7.760  

  Proj.Reg.Samenw.Noordkop       10.000  7.280  2.720  

  Vergoeding raadsleden          527.500  507.832  19.668  

  Overige personeelskosten 12.160  5.092  7.068  

  Fractievergoedingen            32.400  16.101  16.299  

  Accountantskosten              73.840  63.180  10.660  

  Representatiekosten            20.240  14.833  5.407  

  Rekenkamerfunctie              60.720  23.137  37.583  

  Presentiegelden                23.275  25.072  -1.797  

  Overige diensten               46.000  36.082  9.918  

  Opleidingskosten               15.425  -1.119  16.544  

  Raadscommunicatie              47.401  39.616  7.785  

 
Totaal: 848.961  709.345  139.615  

     

Product Omschrijving 

Begroot  
2018 (incl. 
wijz.) realisatie 

Restant 
2018 

076-Griffie Inkomsten personeel 0  -2.198  2.198  

 
Huidig pers.salaris griffie    530.640  524.192  6.448  

 
Overige personeelskosten 7.555  5.720  1.835  

 
Overige kosten 9.620  1.755  7.865  

  Opleidingskosten               10.150  6.738  3.412  

 
Totaal: 557.965  536.207  21.758  

 

Toelichting 

Er is over 2018 ten aanzien van de budgetten van de raad en de raadsgriffie afgesloten met een positief 
resultaat van € 161.373,-. De afwijking boven de € 15.000,- worden hieronder verklaard: 
 
1. Opleidingskosten: meer ontvangen door (verlate) betaling regiogemeente en terugstorten restant 

bedrag raadsacademie.  
 

2. Rekenkamerfunctie: vanwege de raadsverkiezingen, de wisseling in de bezetting van de 
rekenkamercommissie en het vertrek van de secretaris, zijn geen nieuwe onderzoeken gestart.  

 
3. Fractievergoedingen: verschillende fracties hebben de fractievergoeding niet geheel gebruikt en een 

deel van dat bedrag teruggestort. Daarnaast is met de partijen, die na de verkiezingen niet zijn 
gekozen, afgerekend.  

 
4. Vergoeding raadsleden: de opvolging van de in juli tot wethouder geïnstalleerde zes raadsleden 

heeft plaatsgevonden in september.   
 



 

29 
Jaarverslag Raadsgriffie 2018 CONCEPT 

5. Bijlagen 

I Samenstelling gemeenteraad (en wisselingen) t/m 31 december  

 
Na de gemeenteraadsverkiezingen is op 27 maart is afscheid van genomen van de raadsleden: 
  
Dhr. Van Delft, N.  
Dhr, Van Deutekom, R.  
Mw. Dol-Cremers, C.J. 
Mw. Van Driesten, K.  
Mw. Hogendoorn, A.  
Dhr, Karhof, M.W.B.   
Dhr. De Knijf, M.C.L.  
Mw. Kostelijk-Schoon, J.  
Dhr. Nuninga, H.  
Dhr, Pruiksma, A.J.  
Dhr. Papo, C.J.  
Dhr. Salverda, D.S.  
Mw. Schrijver, J.F.  
Dhr. Slort, R.  
Dhr. Verhoef, J.P.  
Dhr. Vermooten, M.  
 
Bij verhindering van de heren Reenders en Koopman, is van hen later afscheid genomen. 

 
Op 29 maart zijn de volgende personen opnieuw geïnstalleerd: 
Dhr. Assorgia, G.  
Dhr. Bazen, C.M.   
Mw. Biersteker-Giljou, T.  
Mw. Houtveen, S.H.M.  
Dhr. Klopstra, J.  
Dhr. Krijns, E.M.   
Dhr. Klut, F.C.  
Mw. Pater, D.E.  
Dhr. Visser, J.K.  
Mw. Vorstman, J.E.   
Dhr. De Vrij, P.  
Dhr. Wouters, M.C.   
 
en de nieuwkomers:  
Mw. Anthonijsz-Keizer, M.  
Mw. Bais, P.T.  
Mw. Boessenkool, M.   
Dhr. Van den Born, V.H.   
Dhr. Bruin, R.N.  
Dhr. Camara, F.H.   
Dhr, Van Donkelaar, J.P.  
Dhr, Duijnker, R.  
Dhr. Van Esdonk, LG.J.M.   
Dhr. Feeburg, F.  
Dhr. Houben, P.W.H.  
Dhr. Kos, P.J.R.  
Dhr. Krul, H.M.  
Dhr. Mosk, H.S  
Dhr. Niggendijker, B.  
Dhr. Saliha, E.C.  
Dhr. Visser, G.K.   
Mw. Wisgerhof, S.  
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Mw. E.G.J. Kootkar heeft, na haar benoeming, afgezien van het raadslidmaatschap.  
Vervolgens is mw. K. van Driesten op 23 april geïnstalleerd.  
 
Op 9 juli zijn de volgende wethouders geïnstalleerd: 
Mw. Biersteker-Giljou, T. voor de fractie van ChristenUnie 
Dhr. Duijnker, R. voor de fractie van Seniorenpartij  
Mw. Keur, H. voor de fractie van CDA 
Dhr. Kos, P.J.R. voor de fractie van Stadspartij na verkiezingen opnieuw 
Dhr. Visser, J.K. voor de fractie van VVD 
Dhr. De Vrij, P. voor de fractie van PvdA  
Dhr. Wouters, M.C. voor Beter voor Den Helder 
 
Vanwege de installaties van de wethouders zijn de ontstane vacatures in de raad op 24 september 
ingevuld. Op die datum zijn de volgende personen als raadslid geïnstalleerd:  
Mw. Polonius, D.   
Dhr. Dasbach, E.J.  
Dhr. Blank, P. 
Dhr. Van Dongen, H.   
Mw. Hamerslag, S.  
en alsnog mw. Kootkar, E.G.J.  
 
Na vertrek van de heer G.K. Visser is mw. N. List eveneens op 24 september geïnstalleerd. 
 
 
 
 
 
 
. 
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II  Statistieken vergaderingen 
(officiële raads- en commissievergaderingen) 

NB: Themabijeenkomsten, trainingen, introductiebijeenkomsten e.d. zijn in dit overzicht buiten 
beschouwing gelaten. 
 

 2014* 2015 2016 2017 2018 

Raadsvergaderingen 17 14 15 15 14 

Commissievergaderingen: 

Bestuur en middelen 14 16 13 18 10 

Maatschappelijke 
ontwikkeling 

13 12 11 12 5 

Stadsontwikkeling en 
beheer 

12 17 9 12 6 

Regionale raadscommissie 
Noordkop 

   4 5 

 
In de raadsvergaderingen hebben de fracties en hun raadsleden van de volgende instrumenten gebruik 
gemaakt: 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Initiatiefvoorstel 1 0 0 0 0 

Amendement 47 34 25 30 35 **) 

Motie 49 38 34 28 *) 21 *) 

Inlichtingen 1 0 0 0 0 

Interpellatie 0 1 0 0 0 

Schriftelijke vragen 27 69 88 81 71 

Inspreekrecht burgers 6 9 7 15 8 

Burgerinitiatief 1 1 0 0 0 

Vragenkwartier 22 2 9 9 13 

 
*) aantal moties waarvan 4 aangehouden. 
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Inspreekrecht burgers 
tijdens 
commissievergaderingen 
 

29 16 10 9 3 

Agendacommissie 5 6 6 5 2 

Werkgeverscommissie 1 1 4 4 2 

Presidium 8 7 4 6 7 

Auditcommissie 7 5 6 4 6 
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III Kijkersaantallen 
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Raadzaal:  Datum Kijkers 

 "unique viewers specification":  

  

 

22-5-2018 49 

 

4-6-2018 87 

 

18-6-2018 42 

 

9-7-2018 153 

 

10-9-2018 34 

 

24-9-2018 124 

 

1-10-2018 40 

 

10-10-2018 23 

 

15-10-2018 77 

 

17-10-2018 40 

 

31-10-2018 101 

 

7-11-2018 101 

 

19-11-2018 37 

 

3-12-2018 44 

 

10-12-2018 29 

 

17-12-2018 56 

 
  Andere zaal:  

  Trouwzaal:  

  "unique viewers specification":  

  
 

9-1-2018 20 

 
19-2-2018 22 

 
22-5-2018 30 

 
1-10-2018 18 

 
10-12-2018 21 

 
  Plaza:  

  "unique viewers specification":  

  
 

19-2-2018 27 

 
22-5-2018 25 

 
10-9-2018 30 

 
1-10-2018 12 

 
10-12-2018 15 

 

 


