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1. Voorwoord 
‘Never a dull moment….’ Deze uitdrukking is zeker op zijn plaats als we het over het werken bij de 
griffie van Den Helder hebben. Als ik ‘weer eens’ gevraagd wordt naar hoe het gaat in Den Helder, 
geef ik standaard het antwoord dat wij ‘een dynamische werkomgeving’ hebben. Er gebeurt altijd wel 
wat, echter het bijzondere zit er vaak in dat het dan om zaken gaat die we niet eerder hebben 
meegemaakt of zaken die direct landelijk nieuws zijn.  
 
Zo werden wij in mei geconfronteerd met het nieuws over het aangekondigde aftreden van wethouder 
Visser. Vanwege de onduidelijkheid die na deze aankondiging ontstond werd op verzoek van een 
aantal fracties een extra raadsvergadering gehouden. Een gedenkwaardige vergadering in meerdere 
opzichten met vooraf, tijdens en nadien veel media-aandacht. Uiteindelijk heeft de raad het 
vertrouwen in wethouder Visser opgezegd en hem met onmiddellijke ingang ontslagen. Op verzoek 
van de raad heeft vervolgens de heer Versteden onderzoek gedaan naar de gang van zaken die heeft 
geleid tot het ontslag van wethouder Visser.  
De vraag kan worden gesteld of deze situatie tevens de inleiding was tot een breuk binnen de coalitie. 
Feit is echter dat wij eind augustus van de fractievoorzitters van de Stadspartij Den Helder, de VVD, 
D66, het CDA en de PvdA gezamenlijk een verzoek ontvingen voor ambtelijke bijstand voor het 
verkennen van een mogelijke verbreding van de coalitie. Deze gesprekken hebben uiteindelijk geleid 
tot een nieuw bestuursakkoord “Helder Perspectief, bestuursakkoord 2015-2018”.  
 
Omdat de ambtstermijn van burgemeester Schuiling op 1 januari 2016 afliep, heeft de burgemeester 
de raad meegedeeld dat hij een tweede termijn ambieerde. Hiervoor is een nieuwe verordening op de 
vertrouwenscommissie vastgesteld op basis waarvan de herbenoemingsprocedure kon worden 
gevolgd. Op voorstel van de vertrouwenscommissie heeft de raad op 29 juni 2015 een positief besluit 
genomen. Bij Koninklijk Besluit van 30 oktober is de burgemeester herbenoemd voor de periode van 
zes jaar.  
 
Voor het zomerreces is vanuit de raad het initiatief genomen de voorbereidingen naar de 
begrotingsbehandeling anders in te richten. Hiervoor is de Argumentenfabriek ingeschakeld als 
procesbegeleider. Iets wat nog niet eerder was geprobeerd om op een vernieuwende manier de 
mogelijke bezuinigingsmaatregelen te inventariseren in de vorm van ‘mindmaps’. In vier 
bijeenkomsten met raadsleden en ambtelijk deskundigen zijn de ‘mindmaps’  doorgenomen, 
aangevuld en zijn enkele bezuinigingsmaatregelen van argumenten voorzien. Het traject met de 
Argumentenfabriek, en dan met name ook de interactie tussen raadsleden en ambtelijk deskundigen, 
is door de deelnemers als waardevol ervaren.  
 
Dit zijn maar een paar onderwerpen waar wij als griffie intensief bij betrokken zijn geweest. Daarnaast 
zijn er nog vele andere zaken die aan de orde zijn geweest. Die hebben wij geprobeerd te bundelen in 
dit jaarverslag. Veel leesplezier!  
 
 
Namens de raadsgriffie, 
 
mr. drs. M. Huisman 
 
april 2016 
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2. Verslag werkzaamheden gemeenteraad en commissies 
 

2.1  Bestuurlijke ontwikkelingen 

2.1.1 Coalitievorming 

Eind augustus hebben de fractievoorzitters van de Stadspartij Den Helder, de VVD, D66, het CDA en 
de PvdA gezamenlijk een verzoek voor ambtelijke bijstand ingediend voor het verkennen van een 
mogelijke verbreding van de coalitie. Rob de Jonge en Simon Dijkstra zijn hiervoor aangewezen. 
Op 23 september hebben de voorzitters van genoemde fracties hun handtekening gezet onder het 
nieuwe bestuursakkoord, getiteld: “Helder Perspectief, bestuursakkoord 2015-2018”. 
Onder verwijzing naar het bestuursakkoord heeft de raad op 5 oktober, naast de eerder benoemde 
wethouders P.J.R. Kos en J.E.T.M. van Dongen, de volgende personen benoemd tot wethouder van 
de gemeente Den Helder (RB15.0105): 
1. de heer B.O.B. Haitsma; 
2. de heer L. Kuipers; 
3. de heer E.M. Krijns; 
4. mevrouw F.F. van der Paard. 

2.1.2 Verordening vertrouwenscommissie 2015 

Op 1 januari 2016 loopt de ambtstermijn van de burgemeester van Den Helder af. Op grond van 
wettelijke regels dient de gemeenteraad voor de herbenoeming van de burgemeester bij verordening 
een raadscommissie in te stellen. Deze commissie moet zich een oordeel vormen over het 
functioneren van de burgemeester en bereidt een aanbeveling tot herbenoeming voor. De 
samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de commissie zijn juridisch vastgelegd in de 
Verordening vertrouwenscommissie 2015. In de raadsvergadering van 20 april heeft de raad unaniem 
ingestemd met deze verordening zodat het traject met betrekking tot de herbenoeming van de 
burgemeester in gang gezet kan worden. 

2.1.3 Herbenoeming burgemeester Schuiling 

De ambtstermijn van burgemeester Schuiling liep tot 1 januari 2016. De burgemeester heeft de raad 
meegedeeld dat hij een tweede termijn ambieerde. Daarover hebben de fractievoorzitters op 24 maart 
overleg gehad met de commissaris der Koning, de heer J.W. Remkes. Daarop heeft de raad op 20 
april unaniem besloten de Verordening vertrouwenscommissie 2015 vast te stellen en mw. Pater en 
de heren Klopstra, Krijns, Kuipers en Wouters te benoemen tot lid van deze commissie. De commissie 
heeft - onder meer - als taak de herbenoeming voor te bereiden. De commissie toetst hierbij het 
functioneren van de burgemeester aan de profielschets. De commissie heeft vervolgens de raad 
voorgesteld op basis van haar verslag van bevindingen de heer Schuiling door tussenkomst van de 
commissaris van de Koning aan te bevelen aan de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties voor herbenoeming tot burgemeester voor de tijd van zes jaar vanaf 1 januari 2016. 
De raad heeft op 29 juni 2015 hierover een positief besluit genomen. Bij Koninklijk Besluit van  
30 oktober is de burgemeester herbenoemd voor de periode van zes jaar. In de raadsvergadering van  
14 december is via toespraken van de heer Klut als nestor van de raad en wethouder Haitsma 
namens het college stilgestaan bij de herbenoeming van burgemeester Schuiling en zijn hem cadeaus 
aangeboden. 

2.1.4 Terugtreden wethouder Geurt Visser 

Op 26 mei is via een persbericht bekendgemaakt dat wethouder Geurt Visser zijn functie heeft 
neergelegd met als reden dat hij meer tijd wilde kunnen doorbrengen met zijn gezin en meer balans in 
zijn leven wilde brengen. Het college heeft hierbij laten weten het besluit van de wethouder te 
begrijpen en te respecteren en heeft vervolgens zijn portefeuille herverdeeld. Eerst via diverse 
berichten in de media en vervolgens via een e-mail van wethouder Visser bleek dat hij van standpunt 
was veranderd en dat hij zijn ontslag niet wilde ‘formaliseren’. Om duidelijkheid te krijgen over de 
ontstane situatie heeft de fractie van het CDA, ondersteund door de fractievoorzitters van de VVD, 
D66 en Helder Onafhankelijk!, een verzoek voor een extra raadsvergadering ingediend. Deze 
vergadering is gehouden op 1 juni. De fractie van het CDA diende in deze vergadering een voorstel in 
om het vertrouwen in wethouder Visser op te zeggen en hem met onmiddellijke ingang te ontslaan. 
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De raad heeft dit besluit in meerderheid aanvaard met 18 stemmen voor en 11 tegen. De 
burgemeester en wethouder Kos hebben ter vergadering een uitgebreide toelichting op situatie van 
wethouder Visser gegeven. De burgemeester heeft aangegeven dat vanuit het college bereidheid was 
onderzoek te doen naar de hele gang van zaken met betrekking tot dit dossier, waarbij de raad of het 
presidium in de gelegenheid werd gesteld kaders te stellen bij de onderzoeksopdracht.    
De fractie van de VVD liet hierop een voorstel tot het laten uitvoeren van een onderzoek naar de gang 
van zaken met betrekking tot dit dossier in stemming brengen. De stemmen met betrekking tot dit 
voorstel staakten, waarmee de stemming naar de eerstvolgende raadsvergadering van 15 juni is 
verschoven. In deze vergadering is het voorstel aangenomen met 16 stemmen voor en 14 stemmen 
tegen. Het onderzoek is daarop uitgevoerd door de heer drs. C.J.N. Versteden. De heer Versteden 
heeft in zijn onderzoeksrapportage aandacht besteed aan het ontslagvraagstuk en is daarbij ingegaan 
op de gedragingen van wethouder Visser in dit verband. Op 24 september heeft hij de resultaten van 
het onderzoek gepresenteerd. Uit het rapport is gebleken dat de heer Visser terecht is ontslagen en 
het college van burgemeester en wethouders geen onzorgvuldigheid kan worden verweten. Op 
verzoek van een aantal fracties heeft de heer Versteden de raad op 9 oktober nogmaals de 
gelegenheid geboden nadere vragen over het onderzoeksrapport te stellen, waarop het hoofdstuk is 
afgesloten.       

2.1.5 Integriteit 

In 2014 is na de verkiezingen voor raads- en commissieleden een introductiebijeenkomst politieke 
integriteit verzorgd. Daarbij is aangegeven in ieder geval eenmaal per jaar specifiek het onderwerp 
integriteit aan de orde te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door een gedragscodesessie, een training 
morele oordeelsvorming, simulaties omgaan met schendingen, etc., etc. Door politiek-bestuurlijke 
omstandigheden is het er vorig jaar niet van gekomen de bijeenkomst, die stond gepland voor het 
tweede halfjaar, te organiseren. In 2016 zal conform afspraak wel een bijeenkomst plaatsvinden als 
onderdeel van de werkconferentie op 21 en 22 april. 

2.1.6 (Thema)bijeenkomst raadsleden op basis van suggestie ‘nieuwe raadsleden' 

Op 13 november 2014 is een bijeenkomst gehouden met alle debuterende raadsleden in deze 
raadsperiode. Tijdens deze bijeenkomst lag de nadruk op het informeel met elkaar in gesprek gaan 
om ervaringen uit te wisselen over het raadslidmaatschap. Het ging dus niet over politiek-inhoudelijke 
vraagstukken. De bijeenkomst is door de ‘nieuwe’ raadsleden als zeer positief ervaren, waarbij de 
conclusie is getrokken dat het wenselijk is vergelijkbare bijeenkomsten regelmatig (eenmaal per 
kwartaal) voor de gehele raad te organiseren. Het ligt na de wijziging van het vergaderstelsel in de 
rede dit te laten plaatsvinden op de informatieavonden. De eerder voorgenomen periodiciteit van 
eenmaal per kwartaal lijkt hierbij aan de hoge kant en dient wellicht te worden teruggebracht tot twee 
á drie keer per jaar. 

2.1.7 Herijking strategische visie 

In het coalitie-akkoord 2014-2018 ‘Den Helder wendt de steven’ zijn de coalitiepartijen overeen 
gekomen de Strategische Visie te herijken. Hiertoe is op 9 februari een informele startbijeenkomst in 
Fort Kijkduin georganiseerd onder leiding van de heer Felix Rottenberg.  
Deze bijeenkomst stond in het teken van de actualiteit en de opgave voor de toekomst, waarbij 
thema’s zijn uitgediept en uitgewerkt. Het resultaat van deze avond is geconcludeerd dat: 
• de 6 doelen van Strategische Visie 2020 onverkort van kracht zijn; 
• aanleiding is daarbinnen accenten aan te brengen die extra aandacht verdienen. 
 
Op basis hiervan zijn twee plenaire bijeenkomsten georganiseerd met de volgende thema’s: 
1. imago, identiteit en toeristische marketing; 
2. wonen en leven in Den Helder; 
3. leren en werken in een maritieme stad. 
De plenaire vervolgbijeenkomsten zijn gehouden op 15 april en 11 mei in Fort Kijkduin, wederom 
onder leiding van de heer Rottenberg. 
Verder heeft dit in 2015 geen vervolg gekregen. 
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2.2  Werkwijze raad en commissies 

2.2.1 Evaluatie werkwijze raad 

In het voorjaar van 2015 is het vergadersysteem door de raadsleden geëvalueerd.  
De focus bij deze evaluatie lag op het - al dan niet in gewijzigde vorm - continueren van de huidige 
werkwijze. 23 van de 31 raadsleden (74%) hebben aan de evaluatie deelgenomen. 
Uit de evaluatie kwam naar voren dat 65% van de raadsleden minder tevreden zijn over onderdelen 
van de werkwijze. 
 
Op 12 mei hebben de raadsleden (in De Kampanje) de evaluatie in een informele setting met elkaar 
besproken. In werkgroepen is gediscussieerd over stellingen die voort kwamen uit de evaluatie.  
Vervolgens zijn de opmerkingen en oplossingsrichtingen plenair besproken. Sprake was van een 
breed draagvlak voor de gepresenteerde oplossingsrichtingen. 
Een werkgroep vanuit de raad, bestaande uit de heren Haitsma, Klopstra, Reenders en Slort is (met 
ondersteuning van de griffie) gevraagd een raadsvoorstel voor te bereiden.  
 
Op 16 november heeft de raad besloten (RB15.0104): 
1. de vergadercyclus van raad en commissies met ingang van 1 januari 2016 als volgt te wijzigen:  

week 1 commissievergadering, week 2 informele raadsbijeenkomsten, week 3 raadsvergadering,  
 week 4 commissievergadering, enzovoorts; 
2. de agendacommissie, in overleg met de griffier, te belasten met de invulling van de informele 

bijeenkomsten tussen de commissie- en raadsvergaderingen; 
3. het presidium te belasten met het vaststellen van de bestuurlijke termijnkalender; 
4. de nieuwe vergaderwijze na het zomerreces van 2016 in het presidium te evalueren. 
 
Met de nieuwe werkwijze wordt beoogd dat inwoners, organisaties, ondernemers en anderen beter in 
de gelegenheid worden gesteld invloed uit te oefenen op de politieke oordeelsvorming en 
besluitvorming in de raad. Raadsleden krijgen meer ruimte om in overleg te gaan met 
belanghebbenden over voorgenomen besluiten. 
Het is de bedoeling dat de ‘vrije’ maandagavond tussen de commissie- en raadsvergaderingen 
flexibel, maar niet vrijblijvend, worden ingevuld. Daarbij wordt onder andere gedacht aan het onderling 
bespreken van concept-moties en -amendementen, overleg met ambtelijk deskundigen, overleg met 
het maatschappelijk veld, werkbezoeken en presentaties van derden. 
 
Voorts is besloten om de bestuurlijke planning kwalitatief te verbeteren en via internet te ontsluiten. 
Zo wordt voor een ieder inzichtelijk wanneer specifieke onderwerpen op de agenda van commissies 
en/of de raad komen. Fracties, maar ook belanghebbenden en geïnteresseerden, kunnen hiervan 
kennis nemen en desgewenst voorbereidingen treffen. 

2.2.2 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van Den Helder en de Verordening op de raadscommissies 

Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 
van Den Helder en de Verordening op de raadscommissies zijn voor het laatst aangepast na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. In de raadsvergadering van 6 november 2014 heeft 
de raad een motie aanvaard waarin de griffier is opgedragen de Verordening op de raadscommissies 
aan te passen. Reden hiervoor was het verzoek van de afgesplitste fractie Vermooten om 
ondersteuning van zijn fractie door twee commissieleden. Daarnaast heeft het presidium in december 
2014 besloten de werkwijze van raad en commissies in het voorjaar van 2015 te evalueren. De focus 
bij deze evaluatie lag op het al dan niet in gewijzigde vorm continueren van de huidige werkwijze.  
Naar aanleiding van bovenstaande zijn beide verordeningen in de raadsvergadering van 16 november 
2015 gewijzigd en vastgesteld. Hierbij zijn de beide verordeningen tevens aangepast aan de 
gewijzigde modelverordeningen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
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2.2.3 Herverdeling fractiekamers 

In oktober is uit een breuk in de fractie van de Stadspartij Den Helder de nieuwe fractie Beter voor 
Den Helder ontstaan. Deze vijf zetels tellende fractie heeft aangegeven aanspraak te willen maken op 
een eigen fractiekamer. Het is wenselijk dat iedere fractie in de gelegenheid wordt gesteld zich in een 
fractiekamer te kunnen voorbereiden op raads- en commissievergaderingen. Aan de andere kant is 
het stadhuis beperkt in ruimtes die hiervoor geschikt zijn, zéker in relatie tot het grote aantal fracties 
dat onze gemeente kent. In een aantal vergaderingen van het presidium, maar ook in onderling e-
mailverkeer, zijn diverse varianten voorgesteld voor een goede en logische verdeling van de 
beschikbare ruimten. Dit heeft helaas niet tot resultaat geleid. Daarop heeft de burgemeester in zijn rol 
als voorzitter van de raad en het presidium in het begin van 2016 een nieuwe kamerverdeling 
gemaakt, gebaseerd op de grootte van de fracties en van de beschikbare ruimtes, maar ook 
uitgaande van het zoveel mogelijk handhaven van de bestaande indeling. 

2.2.4 Aanpassen apparatuur vergaderruimtes 

In het jaarplan 2015 is vastgelegd dat een nader voorstel zou worden gedaan voor de 
aanpassing/vervanging van de technische installatie. Dit onderwerp is een aantal keren aan de orde 
geweest in het presidium. Daarbij zijn een aantal technische uitgangspunten en extra wensen op een 
rijtje gezet (zoals camera’s van HD-kwaliteit, een draadloos microfoonsysteem, verhuisbaarheid van 
de installatie, een geïntegreerd elektronisch stemsysteem en automatische registratie van de 
sprekers). De definitieve vervanging hangt - ondanks de verhuisbaarheid van de apparatuur - af van 
het moment waarop duidelijkheid bestaat over de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke 
organisatie. In dit licht is het in 2015 niet tot een vervanging gekomen. Thans blijkt echter dat de reeds 
lang afgeschreven installatie hard aan vervanging toe is. Dit geldt tevens voor de installaties van de 
trouwzaal en de Plaza. De raad krijgt hiertoe in het eerste halfjaar van 2016 bij de behandeling van de 
Kadernota nadere voorstellen.   
 

2.3 Overige onderwerpen 

2.3.1 Ontwikkeling Stationslocatie 

De ambitie is een levendig Stadshart waar mensen graag naar toekomen en willen verblijven.  
Met andere woorden: Het Stadshart als ‘de Huiskamer van onze Stad’, waar iedereen zich thuis voelt. 
In de aan de raad voorgelegde notitie is de lijn voor de komende jaren voor het Stadshart beschreven. 
De raad heeft op 30 maart besloten: 
1.  de notitie ‘Stadshart Den Helder – Huiskamer van de stad: Ambitiedocument 2014 -2018’ vast te 

stellen; 
2.  in de ‘ruimtevragers’ kadernota de verder uitgewerkte kostenramingen voor het afronden van het 

Stadspark en een gefaseerde aanpak voor de ontwikkeling van de Koningsstraat en Spoorstraat 
op te nemen; 

3.  het college op te dragen deelherzieningen van het bestemmingsplan Stadshart te laten 
 voorbereiden, waarin met name de projecten Bellevue, Stationsgebied, Stadspark,  

Kop Beatrixstraat en Koningshoek in lijn met de notitie en het raadsvoorstel mogelijk worden  
gemaakt. 
 

Voor het opwaarderen van de stationslocatie is gekozen voor een uitgebreid participatieproces in 
verschillende stappen. In de raadscommissie Stadsontwikkeling en –beheer van 26 oktober is een 
presentatie door wethouder Van Dongen gegeven over het participatieproces en het vervolgproces. 
De uitkomsten van het participatieproces zijn vervolgens verwerkt in ‘Welkom in Den Helder, Visie op 
de Stationslocatie’. Dit programma bevat uitgangspunten voor het opwaarderen van het 
stationsgebied. Op basis van de visie werd een ontwerp voor de stationslocatie opgesteld en is de 
bestemmingsplanprocedure opgestart voor het gebied. 
De visie is in januari 2016 behandeld in de commissie Stadsontwikkeling en -beheer en de raad. 

2.3.2 Rob Scholte Museum 

Naar aanleiding van de door het college van burgemeester en wethouder beschikbaar gestelde 
informatie en aanvullende informatie verstrekt door de heer R. Scholte hebben meerdere fracties op 2 
en 16 februari in de commissie Stadsontwikkeling en –beheer vragen gesteld aan wethouder Kos. De 
vragen hadden betrekking op de afspraken die gemaakt zijn met het Rob Scholte Museum, de 



 

8 
Jaarverslag raadsgriffie  2015 

besluitvorming en legitimatie, het businessplan, de ontwikkeling van de stationslocatie en de 
informatievoorziening naar de raads- en commissieleden over dit dossier. 
 
Wethouder Kos heeft bevestigd dat de startnotitie die eerder door het college van burgemeester en 
wethouders is aangeboden als ingetrokken kan worden beschouwd en dat het college 
voornemens is binnenkort een scenario-notitie ter behandeling aan te bieden. 
De fracties van D66, het CDA, de VVD, de PvdA en Helder Onafhankelijk! hebben voorts een verzoek 
tot het houden van een interpellatiedebat in de raadsvergadering van 2 maart ingediend.  
Aan het einde van het interpellatiedebat zijn twee moties ingediend: 
Motie M10.1 waarin de afkeuring wordt uitgesproken over de handelswijze van de heer M.C. Wouters; 
Motie M10.2 waarin het vertrouwen in wethouder P.J.R. Kos per direct wordt opgezegd. 
Beide moties zijn verworpen. 
 
De fracties van de ChristenUnie, de Stadspartij Den Helder, de Vrije Socialisten, GroenLinks, 
Behoorlijk Bestuur en Vermooten dienden in dezelfde vergadering een motie in (M13) over de 
ontwikkeling van de stationslocatie inhoudende 
1.  een voorstel aan de raad voor te leggen dat leidt tot vaststelling van een visie op het gebied van 

de gehele Stationslocatie voor het zomerreces van 2015 en voorziet in de verdere procedure ten 
 behoeve van de uiteindelijke vaststelling van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied; 
2.  de heer Scholte te faciliteren bij de totstandkoming van de businesscase door het beschikbaar 
 stellen van expertise; 
3.  de heer Scholte in de gelegenheid te stellen vóór 1 juni 2015 een haalbaar en uitvoerbaar 
 businessplan met financiële onderbouwing voor een duurzame exploitatie van het pand als Rob 
 Scholte museum aan te bieden. 
Deze motie is in meerderheid aanvaard. 
 
Op 25 juni heeft het college de raad geïnformeerd over het feit dat de heer R. Scholte voor  
1 juni - en ook niet nadien - geen haalbaar en uitvoerbaar businessplan met financiële onderbouwing 
voor de ontwikkeling van het Rob Scholtemuseum in het voormalig Postkantoor heeft ingediend. Op  
1 september heeft het college aangegeven (RI15.0101) een aantal scenario’s / denkrichtingen voor de 
toekomst van het postkantoor te laten ontwikkelen door het bureau Urban Resort. 
 
Op 9 november stond de invulling van het postkantoor opnieuw op de agenda van de commissie 
Stadsontwikkeling en -beheer. De heer J. Draaisma van Urban Resort geeft een toelichting op de twee 
onderzochte scenario’s. Scenario 1 betreft de mogelijke realisatie van het Rob Scholte museum en 
scenario 2 betreft de mogelijke de verkoop van het pand onder voorwaarden. 
Vanuit de commissie zijn vragen gesteld over de gevolgen voor de andere gebruikers van het pand, 
de financiële consequenties van de opties, het achterstallig onderhoud, het benodigde aantal 
parkeerplaatsen en het tijdspad. 
Wethouder Kuipers gaf aan dat het college streeft naar de realisatie van optie 1. Als het traject niet 
leidt tot een vruchtbaar resultaat, dan komt optie 2 in beeld. Het college heeft voorts contact 
opgenomen met de andere gebruikers van het pand. Gestreefd wordt de gebruikers in het tweede 
kwartaal van 2016 duidelijkheid te verschaffen over mogelijke herhuisvesting. 

2.3.3 Parkeren binnenstad 

In de notitie ‘Stadshart Den Helder – Huiskamer van de stad: Ambitiedocument 2014 -2018’, 
vastgesteld op 30 maart, is het voornemen opgenomen gratis te kunnen parkeren in het Stadshart. De 
mogelijkheden hiervoor zijn verkend en de effecten in beeld gebracht. 
In het bestuursakkoord 2015-2018 is opgenomen dat de in 2015 ingevoerde parkeermaatregelen 
worden voortgezet in 2016. Deze maatregelen worden in het eerste kwartaal van 2016 geëvalueerd. 
Op basis van de evaluatie wordt de parkeervisie herzien, waarbij de financiële gevolgen van het 
nieuwe parkeerbeleid worden verwerkt in de Kadernota 2016-2020. 

2.3.4 Burgerinitiatief Noorderhaaks 

Op 12 maart heeft mevrouw F. Eelman-Frinks een burgerinitiatief ingediend aangaande de 
problematiek rond het kruispunt Veul te Julianadorp. Initiatiefneemster beoogde daarmee een 
heroverweging van de plannen tot aanleg van de Noorderhaaks (verlengde Breewijd) en het 
aanbrengen van verkeer-remmende maatregelen op de Langevliet. De raad heeft dit voorstel op  
30 maart aangemerkt als burgerinitiatief in de zin van de Verordening inzake burgerinitiatieven. 
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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 mei een pré-advies uitgebracht in de vorm 
van een raadsinformatiebrief (RI15.0055). Het college heeft daarbij beargumenteerd de voorkeur 
uitgesproken door te gaan op de ingeslagen weg, inhoudende de aanleg van de beoogde 
Noorderhaaks volgens planning. Voorts is het initiatiefvoorstel, gezamenlijk met het pré-advies van het 
college, inhoudelijk besproken in de commissie Stadsontwikkeling en –beheer van 8 juni.  
De commissie adviseerde de raad bij ruime meerderheid de Noorderhaaks volgens planning aan te 
leggen en aan de hand van participatie invulling te geven aan de concrete verkeer-remmende 
maatregelen. Op 15 juni heeft de raad besloten het burgerinitiatief van mevrouw F. Eelman-Frinks af 
te wijzen (RB15.0056). 
Op 12 oktober heeft de raad een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van de 
Noorderhaaks (met een herstelbesluit op 14 december). 

2.3.5 Sociaal Domein 

2.3.5.1 Wijkteams 

In december 2014 heeft de commissie Maatschappelijke ontwikkeling naar aanleiding van een 
presentatie over de pilot wijkteams en de positionering en inrichting hiervan uitgebreid gesproken over 
het aantal wijkteams. Reden hiervoor was dat sprake was van een discrepantie tussen het aantal 
wijkteams dat het college voor ogen heeft en het aantal wijkteams dat de commissie voor ogen heeft. 
Naar aanleiding hiervan heeft de wethouder in de commissie van januari 2015 aangegeven dat hij met 
een voorstel komt met betrekking tot de fysieke aanwezigheid van het wijkteam in de wijk en dat dit 
item maandelijks geëvalueerd wordt. Tot op heden wordt met één wijkteam gewerkt.  

2.3.5.2 Opschorten van de ouderbijdrage in het kader van de nieuwe Jeugdwet 

In de raadsvergadering van 2 maart hebben de fracties van de ChristenUnie, de Stadspartij  
Den Helder, de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten en D66 een motie 
ingediend waarin het college van burgemeester en wethouders onder andere wordt opgedragen af te 
zien van het innen van de ouderbijdrage zolang het nationaal onderzoek loopt naar de mogelijke 
ongewenste effecten van de ouderbijdrage.  De motie is in meerderheid aanvaard. In de geest van de 
motie heeft het college besloten de gegevens die nodig zijn voor de vaststelling en inning van de 
ouderbijdrage niet bij het CAK aan te leveren met als gevolg dat de vaststelling en inning van de 
ouderbijdrage uitbleef. Op basis van de resultaten van het nationaal onderzoek heeft de 
staatssecretaris overleg gevoerd met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en besloten de 
ouderbijdrage per 1 januari 2016 uit de Jeugdwet te schrappen.  

2.3.5.3 Extra middelen Hulp bij het Huishouden Toelage 

In de raadsvergadering van 20 april heeft de raad besloten de Huishoudelijke Hulp Toelage ad  
€ 312.463,- die wordt toegevoegd aan de decentralisatie uitkering 2015 te bestemmen voor de 
uitvoering van het plan van aanpak dat hiermee samenhangt. In dit plan van aanpak is aangegeven 
hoe deze middelen gebruikt worden voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp 
teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. De fracties van het CDA en 
GroenLinks hebben dit plan van aanpak geamendeerd waardoor cliënten voor het resterende 
gedeelte van het tarief voor huishoudelijke hulp € 5,- per uur betalen en dat de aanvragers c.q. 
gebruikers moeten behoren tot de WMO doelgroep. De amendementen zijn unaniem aanvaard.     

2.3.5.4 Onrust met betrekking tot Huishoudelijke Hulp 

In de vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 7 december hebben 
vertegenwoordigers van het actiecomité FNV redt de zorg, Zorgkompas, FNV senioren en ontvangers 
van huishoudelijke hulp hun zorg uitgesproken met betrekking tot de problemen die er bij TSN 
thuiszorg zijn ontstaan. De wethouder heeft hierop aangegeven dat Den Helder aan de problemen die 
zijn ontstaan bij TSN thuiszorg op zich niets kan doen, maar dat als TSN thuiszorg daadwerkelijk 
‘omvalt’ adequaat zal worden gehandeld.  
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2.3.5.5 Monitor Groep Sociaal Domein 

In 2015 is de Monitor Groep Sociaal Domein twee keer bij elkaar gekomen. Op 9 maart heeft de 
eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Deze bijeenkomst stond in het teken van monitoren; wat verstaan 
we hieronder en wat gaan we monitoren? De tweede bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 
7 september. Hierbij heeft de heer Koperdraat (KING) een presentatie gegeven met betrekking tot de 
monitor sociaal domein en hebben de leden van de Monitor Groep Sociaal Domein kennis gemaakt 
met (een afvaardiging van) het wijkteam. 
In de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 7 december is overigens gesproken over het feit 
of er nu juist wél of niet een aparte Monitor Groep Sociaal Domein naast de reguliere commissie moet 
bestaan. De onderwerpen die de Monitor Groep Sociaal Domein aangaan kunnen namelijk ook 
besproken worden in de reguliere commissievergaderingen. 

2.3.5.6 Marktkraam Sociaal Domein       

Met ingang van januari biedt de raad (voor de periode van het eerste half jaar) eenmaal per maand, 
voorafgaand aan de raadsvergadering, burgers de gelegenheid zijn of haar opmerkingen en 
suggesties over de onderwerpen met betrekking tot de drie decentralisaties naar voren te brengen. 
 

 
 
Hiervoor is een afzonderlijke 
stand ingericht, die bij toerbeurt 
door twee raadsleden is bemand. 
De raadsleden verzamelden de 
informatie en gaven die door aan 
de griffie. De griffie zond de 
gebundelde informatie door aan 
het college van burgemeester en 
wethouders met het verzoek 
daarop actie te ondernemen en 
die acties terug te koppelen aan 
de raad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Via een persbericht is dit initiatief onder de aandacht gebracht bij de media. Dit heeft onder andere 
geleid tot een artikel op www.DenHelderActueel.nl in januari. Tevens is hierover in januari een artikel 
op de website geplaatst en zijn voorafgaand aan de data dat de kraam stond berichtgevingen bij de 
agenda van Helderberaad in het Helders Weekblad geplaatst.  
 
De kraam is in de periode tot aan het zomerreces 4x geplaatst; wat heeft geleid tot drie meldingen. 
 
Mogelijk had het geringe aantal meldingen te maken met het feit dat de relevante wetgeving pas sinds 
januari van kracht was waarbij nog niet alle mogelijke gevolgen en problemen bekend waren bij de 
burgers. In een later stadium zullen betrokkenen mogelijk meer ervaring hebben met de uitvoering van 
de wet- en regelgeving en daarom een podium zoeken waar zij hun problemen kwijt kunnen. Het 
geheel afzien van verdere klachtenafhandeling is daarom niet aan de orde. Vanaf begin 2016 wordt dit 
initiatief weer opgepakt.  
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2.3.6 Kunstgras FC Den Helder 

In de begrotingsvergadering van november 2014 is een motie van de fractie van D66 aan de orde 
geweest waarin het college van burgemeester en wethouders werd opgedragen in het eerste kwartaal 
van 2015 een voorstel aan de raad voor te leggen tot het aanleggen van twee kunstgrasvelden ten 
behoeve van FC Den Helder. Naar aanleiding van een toezegging van de wethouder is deze motie 
ingetrokken. Uiteindelijk heeft dit in de raadsvergadering van 20 april geleid tot het beschikbaar stellen 
van een krediet van € 1.355.200,- voor het realiseren van twee kunstgrasvelden op sportpark De 
Streepjesberg ten behoeve van FC Den Helder. Na het realiseren van nieuwe kleedkamers, het 
renoveren van het A- en B veld en het door de vereniging opknappen van de kantine en de aanleg 
van de kunstgrasvelden is De Streepjesberg een compact sportcomplex dat is toegerust op de 
toekomst.  

2.3.7 Jongeren en de raad   

Sinds een aantal jaren zijn er drie varianten waarbij scholieren met de werking van het lokaal bestuur 
kunnen kennismaken. Bij twee daarvan is de inzet van raadsleden zelf de kern van het succes.  

2.3.7.1 Klas in de raad groep 7 en 8 

Sinds enige jaren wordt ‘Klas in de raad’ met veel succes aangeboden aan de groepen 7 en 8 van het 
basisonderwijs. Alle basisscholen zijn voor de zomer aangeschreven om mee te doen aan ‘Klas in de 
raad’. Bij ‘Klas in de raad’ maken de leerlingen kennis met de werkzaamheden van de gemeenteraad.  
Ze worden door de burgemeester ontvangen op zijn werkkamer en gaan daarna naar de raadzaal 
voor een korte uitleg en een rollenspel. Getuige de reacties wordt de basisschool-variant van ‘raadslid 
in de klas’ zeer op prijs gesteld. In 2015 hebben zes scholen (De Vloedlijn, Prinses Margriet, De 
Fontein, Dr. Jac. P. Thijsse, De Dijk en Koningin Julianaschool) gezamenlijk met negen groepen 
deelgenomen. Helaas heeft één school met twee groepen moeten afberichten. 
 

 

 
 
 
Totaal hebben ongeveer 204 leerlingen kennis kunnen maken met de werkzaamheden van de raad. 
Op dit moment zijn er nog tien groepen die zich aangemeld hebben voor het schooljaar 2015-2016 en 
nog niet ingepland zijn. Deze groepen worden in de eerste helft van 2016 ingepland.  

2.3.7.2 Jongerenraad 

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat jongeren meedenken over onderwerpen die ook jongeren 
aangaan. In samenwerking met ProDemos is het mogelijk hiervoor een jongerenraad te organiseren. 
Deze jongerenraad op het gemeentehuis laat jongeren in de leeftijd van 14 tot 19 jaar ervaren hoe 
gemeentelijk beleid tot stand komt en besluitvormingsprocessen verlopen. Voor één dag vervullen de 
jongeren de rol van gemeenteraadslid en gaan op het gemeentehuis aan het werk om concrete 
plannen te bedenken. Na de afsluitende jeugdraadsvergadering (geleid door de voorzitter van de 
echte gemeenteraad) is het de bedoeling dat het winnende project ook daadwerkelijk wordt 
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uitgevoerd. Voor het schooljaar in 2015-2016 zijn de uitnodigingen voor het zomerreces verstuurd. 
Helaas zijn nog geen aanmeldingen ontvangen.  

2.3.7.3 Raadslid in de klas voortgezet onderwijs 

Raadsleden geven bij toerbeurt op school of in het stadhuis uitleg over het werk van een raadslid en 
de gemeenteraad. Belangrijk doel hiervan is de afstand tussen gemeentebestuur en de 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.  
 
Eén docent van het ROC Schagen heeft gereageerd op de uitnodiging. Dit heeft geleid tot het geven 
van gastcolleges aan twee klassen (45 leerlingen). Deze gastcolleges hebben plaatsgevonden in de 
raadzaal van het stadhuis van Den Helder.  
 
Ook het Beroepsonderwijs aan Zee heeft dit jaar weer gebruik gemaakt van de uitnodiging. Dit heeft 
geleid tot het geven van negen gastcolleges aan het Beroepsonderwijs aan Zee in de raadzaal van 
het stadhuis. Helaas heeft één docent de afspraak door omstandigheden vergeten. Met deze docent 
is de afspraak gemaakt dat zij, indien gewenst, alsnog gebruik kan maken van de uitnodiging. Totaal 
hebben 168 leerlingen van het Beroepsonderwijs aan Zee aan de gastcolleges deelgenomen.  

2.3.8 Situatie rondom Meerwerf     

In januari 2013 is een motie aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen het geschonden vertrouwen tussen de leden van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR), de algemene directie en het bestuur van Stichting Meerwerf 
Basisscholen te herstellen. Naar aanleiding van het instellen van een commissie van goede diensten 
is in dat jaar een rapport met aanbevelingen uitgebracht. Een te vormen interim bestuur kreeg de 
opdracht te werken aan de bestuursvorm (wijziging statuten) van Stichting Meerwerf Basisscholen.  
 
In de raadsvergadering van 29 september 2014 is de onrust binnen Stichting Meerwerf Basisscholen, 
het belang en de kwaliteit van het openbaar onderwijs in Den Helder en het uitblijven van gewijzigde 
statuten nogmaals aan de orde gekomen. Hiertoe werd door de fractie van Behoorlijk Bestuur een 
motie ingediend.  
 
Met betrekking tot de statuten van Stichting Meerwerf Basisscholen zijn in het vierde kwartaal van 
2014 al een aantal informele bijeenkomsten geweest met de fractievoorzitters. Naar aanleiding van 
deze bijeenkomsten zijn de statuten, waarbij de bestuursvorm van Stichting Meerwerf Basisscholen 
wijzigt, op 16 februari aan de commissie Maatschappelijke ontwikkeling aangeboden. Tijdens deze 
commissievergadering is een ordevoorstel gedaan om dit punt alsnog van de agenda te halen met als 
reden dat de statuten door een externe deskundige nog nader bestudeerd dienden te worden. Dit 
ordevoorstel is in meerderheid aangenomen met als gevolg dat de statuten pas weer voor de 
commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 22 juni geagendeerd zijn. Tijdens deze 
commissiebehandeling is unaniem aangegeven dat het voorstel besluitrijp was waarna het voorstel 
voor de raadsvergadering van 29 juni geagendeerd kon worden. De raad heeft daarop in meerderheid 
besloten in te stemmen met de statuten wijziging van de Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder.  
 
In diezelfde raadsvergadering zijn de hiermee samenhangende profielschetsen voor de Raad van 
Toezicht en haar leden van de Stichting Meerwerf basisscholen vastgesteld. In de raadsvergadering 
van 14 december zijn de heer T. Monasso, de heer R. in het Veld en mevrouw L. van der Bij-
Timmering  benoemd tot lid van de Raad van Toezicht voor een periode van vier jaar met ingang van 
1 januari 2016. 
 
Op basis van de behandeling van de statutenwijzing in de commissie Maatschappelijk ontwikkeling 
van 22 juni is de eerder aangehouden besluitvorming met betrekking het jaarverslag en de 
jaarrekening over 2013 ook doorgeleid naar de raad en vastgesteld in de raadsvergadering van 29 
juni. De ontwerpbegroting van 2015 en 2016 en de jaarrekening van 2014 van Stichting Meerwerf 
Basisscholen zijn eveneens in 2015 door de raad vastgesteld.  
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2.3.9 Grip op verbonden partijen 

Herijking van de nota Verbonden Partijen was gepland voor 2015. Mede als gevolg van de 
ontwikkelingen (regionale samenwerking, decentralisaties) vergt de voorbereiding van de nota meer 
tijd dan voorzien. De herziening van de nota is opgenomen in de bestuurlijke termijnkalender voor 
2016. 

2.3.10 Audiovisuele verslaglegging 

Zijn de video- en geluidsregistraties van de raads- en commissievergaderingen duurzaam beschikbaar 
en toegankelijk? Moeten er nog afspraken worden gemaakt met Gemeenteoplossingen en het 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is contact 
gelegd met de archivaris en de adviseur digitale informatie van het RHCA. 
De problematiek blijkt nog niet zo eenvoudig te liggen. Op landelijk niveau wordt gediscussieerd over 
standaarden voor opslag van bestanden en het inrichten van e-depots. Het RHCA is momenteel nog 
niet ingericht voor de overdracht van digitale verslaglegging. 
Het projectplan voor de gemeente Den Helder, met als doelstelling het daadwerkelijk over kunnen 
brengen van digitale bestanden naar een archiefbewaarplaats, wordt in 2016 vastgesteld en 
uitgevoerd. 
Den Helder heeft zich verder in 2015 aangemeld als pilotgemeente bij het innovatieprogramma archief 
2020 (een initiatief van het ministerie van OCW in samenwerking met IPO, VNG en Unie van 
Waterschappen). Op 14 december was de startbijeenkomst in Amsterdam. 

2.3.11 Open Data 

Op 28 januari vond in Amersfoort een bijeenkomst plaats met als titel ‘Van Digitale Griffie naar Open 
Raadsportal’. Tijdens deze bijeenkomst is gevraagd welke gemeenten wilden participeren in een pilot 
‘Open Raadsinformatie’ met als doel raadsinformatie te ontsluiten als open data. Den Helder heeft 
vervolgens samen met Amstelveen, Heerde, Oude IJsselstreek en Utrecht deelgenomen aan deze 
pilot. De pilot is uitgevoerd door de Open State Foundation en ondersteund door de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG). Opdrachtgever was het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties.  
 
De pilot heeft op 21 oktober geresulteerd in een eindrapportage en een app waarmee de 
raadsinformatie kan worden doorzocht. Daarmee is de raadsinformatie van de vijf genoemde 
gemeenten voor het eerst beschikbaar gesteld als open data. In de loop van 2016 wordt een tweede 
pilot gestart gericht op het ontwikkelen van een open standaard. 

2.3.12 Trainingen en cursussen 

Met de Raadsacademie heeft de gemeente samen met gemeenten Schagen, Heerhugowaard, 
Opmeer, Langedijk en Hollands Kroon een laagdrempelig platform ontwikkeld waarop raads- en 
commissieleden competentiegerichte trainingen kunnen kiezen voor hun persoonlijke en professionele 
ontwikkeling.  
Na de start van de Raadsacademie in april is de raads- en commissieleden de mogelijkheid geboden 
aan de hand van een individueel budget, via een eigen account, in te schrijven voor trainingen en 
cursussen. Door zelf in te loggen hebben zij naar behoeft kunnen kiezen uit het aanbod van 
vakgerichte trainingen. 
Hiermee is de gemeenteraad van Den Helder een pilot aangegaan voor de duur van één jaar.  
Gaandeweg bleek zo nu en dan individueel een tekort aan ‘kronen’ te zijn ontstaan. De griffie zorgde 
ervoor dat het ontbrekende aantal 'kronen' alsnog zijn aangevuld, zodat toch aan de gewenste training 
kon worden deelgenomen. Per slot van rekening hanteert de gemeente Den Helder het principe dat 
alle raads- c.q. commissieleden die zich verder willen bekwamen deel moeten kunnen nemen. 
 
In december is uit een enquête gebleken dat nog beperkt is deelgenomen vanuit Den Helder.  
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2.4 Regionale samenwerking 

Eind 2013 hebben de raden van de vier gemeenten in de Noordkop besloten de regionale 
raadswerkgroep ‘Slim Samenwerken bij de Kop’ in te stellen. In deze werkgroep zijn de gemeenten 
Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel vertegenwoordigd door twee raadsleden per 
gemeente en hun griffier. In 2015 heeft na een lange aanloopperiode besluitvorming plaatsgevonden 
in de raden over de wijze waarop de regionale samenwerking vorm diende te worden gegeven. Voor 
het zomerreces is door alle vier raden besloten de starten met een regionale raadscommissie 
Noordkop (RRN) met een beperkt aantal onderwerpen, te weten: 

1.  de onderwerpen die te maken hebben met het regionaal investeringsprogramma De Kop 
werkt!; 

2. de gemeenschappelijke regelingen, waaraan de vier gemeenten deelnemen (RUD, VR, GGD 
en RHA).  

De regionale raadswerkgroep is aangewezen als Agendacommissie voor de RRN en de coördinerend 
griffier van de RRN en de AC RRN is de griffier van Den Helder. De extra werkzaamheden worden zo 
veel als mogelijk verspreid over de gemeenten.  
Na het zomerreces was de verwachting dat een eerste vergadering van de RRN eind november kon 
plaatsvinden. De colleges hadden echter meer tijd nodig de voorstellen voor te bereiden. In het eerste 
kwartaal van 2016 is de eerste vergadering van de RRN voorzien.  
 

2.5 Vreemde moties 

 
The Passion 
In de raadsvergadering van 20 april heeft de fractie van de Stadspartij Den Helder samen met de 
fractie van het CDA een motie ingediend inhoudende het college van burgemeester en wethouders te 
verzoeken de mogelijkheden te onderzoeken om ‘The Passion’, die grote promotionele waarde heeft, 
naar Den Helder te halen. Deze motie is unaniem aanvaard. Het college heeft hierop gereageerd met 
een raadsinformatiebrief waarin de mogelijkheden uiteen zijn gezet. In de commissie Bestuur en 
Middelen heeft de heer Karhof een toelichting gegeven op de voortgang met betrekking tot dit project 
en aangegeven dat in de raadsvergadering van 31 augustus een motie zou worden ingediend om voor 
dit evenement een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen ten laste van het evenementenbudget 
2016. Deze motie is  in de betreffende raadsvergadering in meerderheid aanvaard. Helaas is kort 
daarna bekend geworden dat ‘The Passion’ in 2016 in Amersfoort gaat plaatsvinden. 
 

2.6 Werk- en wijkbezoeken en werkconferentie 

 
2.6.1 Werkconferentie raad 
Op 4 en 5 juni is de jaarlijkse werkconferentie van de gemeenteraad en het college van burgemeester 
en wethouders gehouden in Leeuwarden. Het programma stond in het teken van het opbouwen van 
een stad in letterlijke en figuurlijke zin. De gemeente Leeuwarden heeft presentaties verzorgd over de 
ontwikkelingen in Leeuwarden, te weten de projecten ‘Beste Binnenstad 2015’ en ‘Culturele Hoofdstad 
2018’. Vervolgens zijn een aantal van de ontwikkelingen bekeken tijdens een stadswandeling en een 
boottocht. In het avondprogramma heeft de heer mr. Rolf Sieben van Sieben&Lont 
Bestuursrechtadviseurs de juridische haken en ogen inzichtelijk gemaakt die je tegenkomt bij 
ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. 
 
Op de tweede dag verzorgde de heer dr. Wouter Jan Verheul, bestuurskundig adviseur, onderzoeker 
en docent op het gebied van ruimtelijke vraagstukken, architectuur en gebiedsontwikkeling een lezing 
over placemaking met aandacht voor marketingcampagnes, evenementen, iconische stadsprojecten, 
katalysatorwerking, krimp- en binnenstadsproblematiek. Hij toonde hierbij geslaagde en mislukte 
voorbeelden uit den lande. Na de lezing zijn de deelnemers van de conferentie in groepen 
uiteengegaan, waarbij iedere groep de inhoud van de presentatie aan de hand van een aantal vragen 
heeft betrokken op Den Helder. Tenslotte hebben de groepen hun bevindingen in een plenair gedeelte 
gepresenteerd. 
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2.6.2 Diverse werkbezoeken raad en commissies  

 
Werkbezoeken commissie Maatschappelijk ontwikkeling  
De commissie Maatschappelijke ontwikkeling heeft in 2015 twee werkbezoeken afgelegd. Op  
25 augustus heeft de commissie een bezoek gebracht aan stichting de Wering op de locatie van het 
Jongerencentrum Vliet 60 in Julianadorp. Helaas was de opkomst, ondanks de goede organisatie door 
stichting de Wering, minimaal. Slecht vijf van de oorspronkelijk aangemelde zeventien  
commissieleden waren aanwezig. 
Daarnaast is de commissie op 13 oktober te gast geweest bij Stichting Present. Het bezoek vond 
plaats bij “Het Boelhuys” aan de Spoorstraat en is bijgewoond door elf commissieleden.  
 
Werkbezoek commissie Stadsontwikkeling en -beheer 
Op vrijdag 27 november heeft de commissie Stadsontwikkeling en –beheer een werkbezoek aan de 
HuisVuilCentrale (HVC) gebracht. Aan het werkbezoek hebben, naast de portefeuillehouder 
milieuzaken en ambtelijke ondersteuning, twaalf raads- en commissieleden deelgenomen.  
 

Om 13.30 uur zijn we ontvangen door Eljo Vos van 
de HVC. Eljo heeft aan de hand van een presentatie 
tekst en uitleg gegeven over nut en noodzaak van 
bronscheiding huishoudelijk afval, de tarieven van de 
HVC in relatie tot andere aanbieders, de huidige 
communicatie- en besluitvormingsstructuren en de 
financiële positie van de HVC. Aansluitend is een 
rondleiding gegeven door de verbrandingsinstallatie. 
Het werkbezoek aan de HVC sloot goed aan op de 
commissievergadering van 7 december, waarbij de 
resultaten van de burgerparticipatie in Julianadorp 
over de gescheiden afvalinzameling zijn besproken. 
 
 

 
Werkbezoek raad 
Op 19 maart heeft de raad op uitnodiging van directeur Conny van den Hoff een bezoek gebracht aan 
Den Helder Airport. In een boeiende presentatie heeft ze inzicht gegeven in de activiteiten en 
ontwikkelingen van de luchthaven. Daarna volgde een rondleiding over de luchthaven. De achttien 
aanwezige raadsleden hebben de bijeenkomst als zeer leerzaam ervaren. 

2.6.3 Wijkbezoeken 

Om meer te ‘voelen’ wat leeft in de stad, brengen raad en college ieder jaar een bezoek aan alle 
wijken in Den Helder. Voorheen deden zij dat afzonderlijk, maar dit jaar zijn zij voor het eerst samen 
‘on tour’ gegaan. 
 
De Schooten 
De gemeenteraad en het college van Den Helder zijn op 30 april ‘on tour’ in de wijk De Schooten 
gegaan. Doel was met elkaar van gedachten te wisselen en te bekijken wat de gemeenteraad en het 
college voor de wijk kunnen betekenen.  
Het wijkbezoek heeft als thema ‘oud worden in de Schooten’ meegekregen. De raadsleden en het 
college lieten zich informeren over de geschiedenis van de wijk, over wonen, zorg, mobiliteit en 
infrastructuur. Om alles met eigen ogen te aanschouwen was een fietstocht door de wijk een 
onderdeel van het programma. Twaalf raadsleden namen deel aan dit wijkbezoek.  
 
Julianadorp 
Op 18 juni hebben zeventien raadsleden de wijk Julianadorp bezocht. Na de inloop bij Landal Golfclub 
is een presentatie gehouden over de geschiedenis van Koegras en Julianadorp. Vervolgens een 
fietstocht door de wijk van Landal, langs Noorderhaaks, de zogenaamde Bloemkoolwijken, 
Loopuytpark, Dorpspark, MFC, De Verbinding en Zwanenbalg waar door betrokken inwoners of 
wijkorganisaties een toelichting is gegeven.  
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Stad binnen de Linie 
Het wijkbezoek begon met een inloop bij het Buurtbeheerbedrijf. De fietstocht liep vervolgens langs 
Buurthuis Centrum, het Maranathakerkje, Buurthuis Overzet, Moestuin ‘Ontmoeting in het groen’ en 
Buurthuis Het Kraaiennest. Op alle locaties is een toelichting gegeven door de beheerders.  
 
Een flink beroep is gedaan op de creativiteit van de organisatoren en deelnemers toen halverwege de 
fietstocht een van de raadsleden een klapband kreeg. Gelukkig kon het snel opgelost worden en is de 
fietstocht voortgezet. 
 

 
 
Het wijkbezoek begon met dertien raadsleden. Vanwege urgente raadszaken die geen uitstel duldden, 
bleven halverwege het wijkbezoek te kort raadsleden over om het wijkbezoek op een goede wijze 
voort te zetten c.q. af te sluiten.  
 

2.7 Financiën 

2.7.1 Herziening financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in 2014 een model-financiële verordening 
beschikbaar gesteld.  De nieuwe modelverordening is een grondige herziening van de oude 
modelverordening. Bovendien zijn bepalingen opgenomen die voortvloeien uit recente wetgeving, 
waaronder de Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (Wet HOF), de Wet Mededinging en de Wet 
Financiering Decentrale Overheden (Fido). De nieuwe modelverordening is de aanleiding geweest om 
de lokale financiële verordening te actualiseren. 
Op 30 maart heeft de raad de nieuwe financiële verordening unaniem vastgesteld (RB15.0016).  
De belangrijkste keuzes van de raad in dit kader zijn: 
- handhaving van de autorisatie op programmaniveau; 
- de jaarlijkse tussenrapportage wordt uiterlijk op 15 juli aangeboden zodat deze in de eerste 

commissie- en raadsvergadering na het zomerreces kan worden behandeld; 
- aanpassing van de financiële criteria voor de wensen- en bedenkingenprocedure; 
- het in bepaalde specifieke situaties toestaan om derivaten aan te gaan, onder verwijzing naar 

het, door de raad vastgestelde Treasurystatuut; 
- om de vier jaar vaststellen van het Treasurystatuut, de nota Weerstandsvermogen en de nota 

Verbonden partijen; 
- de opdracht aan het college van burgemeester en wethouders tot het aanbieden van een nota 

Subsidiebeleid en een nota Lokale heffingen te laten vervallen. 

2.7.2 Jaarrekening 2015 

De raad heeft de jaarrekening 2014 van de gemeente op 15 juni vastgesteld. Het nadelige 
rekeningresultaat van € 3,2 mln is ten laste aan de algemene reserve van de gemeente gebracht. 
Het college stelde voor € 810.000,- over te hevelen naar 2015 en € 542.000,- toe te voegen aan een 
nieuw in te stellen reserve Bezoekerscentrum Atlantikwall. Omdat de raad niet geïnformeerd was over 
een dergelijk bezoekerscentrum, is een amendement van de fracties van Behoorlijk Bestuur, het CDA, 
de Vrije Socialisten, de VVD, het PvdA, de ChristenUnie, D66, GroenLinks en de Stadspartij  
Den Helder aangenomen waarmee de verzekeringsgelden, ad. € 542.000,-, (nog) niet bestemd zijn.  
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De auditcommissie heeft positief geadviseerd over de vaststelling van de jaarrekening 2014 en heeft 
nog een aantal onderwerpen expliciet onder de aandacht van de raad gebracht (zie tekst onder 
auditcommissie). Wethouder Wagner heeft in de commissie Bestuur en Middelen aangegeven dat het 
college van burgemeester en wethouders de adviezen van de auditcommissie integraal overneemt. 
De verzekeringsgelden zijn op 12 oktober (RB15.0095) alsnog gereserveerd voor het 
bezoekerscentrum Atlantikwall. 

2.7.3 Kadernota 2015-2019 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad in mei voorgesteld de kadernota 2015-
2019, getiteld ‘Stroomopwaarts’, mede gebaseerd op het coalitie-akkoord ‘Den Helder wendt de 
steven’, vast te stellen. Om de begroting sluitend te houden moest structureel € 2,5 miljoen bezuinigd 
worden, bovenop de bezuinigingen die in 2013 en 2014 zijn ingezet. Ook in het sociaal domein stond 
de gemeente voor een zware opgave. De middelen van het Rijk voor de uitvoering van (nieuwe) taken 
worden de komende jaren vele miljoenen minder.  
Het college legde een ontwerpbesluit voor met zestien beslispunten teneinde te komen tot een 
sluitende meerjarenbegroting 2016-2019 en daarnaast een aantal investeringen mogelijk te maken.  
De raad besliste echter anders, mede als gevolg van de bestuurlijke situatie. Op 15 juni is alleen 
besloten  de technische uitgangspunten en de autonome effecten vast te stellen. De algemene 
beschouwingen en beleidsinhoudelijke keuzes zijn uitgesteld naar de begrotingsbehandelingen in 
november. 

2.7.4 Tussenrapportage 2015 

Op 12 oktober heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2015 aangepast aan de hand van de 
tussenrapportage 2015. Het college van burgemeester en wethouders verwacht het boekjaar 2014 te 
kunnen afsluiten met een negatief exploitatieresultaat van € 441.000,-. Het nadelige resultaat is ten 
laste gebracht van het rekeningresultaat en leidt uiteindelijk tot een mutatie in de algemene reserve. 

2.7.5 Aanlooptraject begroting 2016 (met De Argumentenfabriek) 

Begin juli zijn de eerste verkennende gesprekken geweest met de Argumentenfabriek om te bezien of 
zij van meerwaarde kon zijn in de voorbereidingen naar de begrotingsbehandelingen.  
Gezien het feit dat: 
1. aanzienlijke bezuinigingen noodzakelijk waren om te komen tot een materieel sluitende 

meerjarenbegroting 2016-2019; 
2. de raad niet betrokken is geweest bij de voorbereiding van de kadernota 2016-2019; 
3. vanuit het (toenmalige) college van burgemeester en wethouders geen initiatief is genomen de 

raad te betrekken in de voorbereidingen van de kadernota en de begroting 2016; 
4. de wethouder financiën op 1 juni ontslagen is en de portefeuille werd waargenomen; 

is besloten de Argumentenfabriek in te schakelen. Realiserende dat het tijdsbestek naar de 
begrotingsbehandelingen kort is en dat de (ambtelijke) voorbereidingen in het zomerreces 
dienden plaats te vinden. 

 
 
De Argumentenfabriek is 
voortvarend van start gegaan met 
de ambtelijke organisatie om de 
mogelijke bezuinigingsmaatregelen 
te inventariseren in de vorm van 
‘mindmaps’. Vervolgens zijn vier 
bijeenkomsten (op Ooghduyne) 
georganiseerd met raadsleden en 
ambtelijk deskundigen: op 26 
augustus, 27 augustus, 9 
september en 16 september. In 
deze bijeenkomsten, waarbij van 
de raadsleden een actieve bijdrage 
werd verwacht, zijn de ‘mindmaps’  
doorgenomen, aangevuld en zijn 
enkele bezuinigingsmaatregelen 
van argumenten voorzien.  
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Het traject met de 
Argumentenfabriek, en dan 
met name ook de interactie 
tussen raadsleden en 
ambtelijk deskundigen, is 
door de deelnemers als 
waardevol ervaren.  

 

 

 

 

 

 

 

2.7.6 Begroting 2016 

In het op 23 september ondertekende bestuursakkoord, getiteld ‘Helder perspectief, bestuursperiode 
2015-2018, zijn de zoekrichtingen aangegeven die moeten leiden tot een structurele ombuiging van  
€ 2,6 mln. Op basis hiervan heeft het college een programmabegroting 2016 bestaand beleid en een 
aanvulling op de programmabegroting 2016, getiteld: ‘Een sluitende begroting  
2016-2019’ ter vaststelling aan de raad aangeboden.  
 
Bij de behandeling op 4 en 10 november zijn zestien amendementen ingediend. Daarvan zijn zeven 
verworpen, twee aangenomen, vier ingetrokken en drie ingetrokken naar aanleiding van toezeggingen 
door het college. De aangenomen amendementen betreffen het volgende: 
1. Een amendement van de fracties van de VVD, het CDA, D66, de PvdA, de Stadspartij  
 Den Helder en de Vrije Socialisten inhoudende de voorgestelde verhoging van de 

verblijfsbelastingen (€ 120.000,-) en de bezuinigingen in de sport (onderhoud Quelderduyn en 
10% korting sportverenigingen € 49.000,-) minimaal een jaar uit te stellen. Bij de kadernota 2016-
2020 dient nader bezien te worden of deze maatregelen daadwerkelijk noodzakelijk zijn. 

2. Een amendement van de fracties van de VVD, het CDA, D66, de PvdA en de Stadspartij  
 Den Helder inhoudende het budget voor Sail 2017 en de opleidingskosten van de brandweer te 

bekostigen uit de algemene reserve in plaats van uit de reserve Strategische visie.  
De toezeggingen van het college hadden betrekking op: 
- het betrekken van ‘pre-mediation’ bij de notitie over handhaving in brede zin; 
- het inrichten van planbare respijtzorg in 2016 binnen de huidige gelden van het sociaal domein; 
- het in het eerste halfjaar van 2016 nader beraden op het aanstellen van een ombudsman/vrouw  
 Jeugdzorg in het kader van cliëntenparticipatie in brede zin. 
 
Tijdens de begrotingsbehandelingen zijn achttien moties ingediend. Daarvan is één aanvaard, zijn elf 
ingetrokken op basis van toezeggingen door het college, drie verworpen, twee aangehouden en één 
ingetrokken. De aangenomen motie betrof het nauwkeurig doorlopen van de begroting en het 
herschikken van budgetten. De toezeggingen van het college hadden betrekking op: 
- een verbeterde inning van de toeristenbelasting; 
- de resultaten van het onderzoek naar de renovatie of nieuwbouw van het stadhuis  

 (eerste kwartaal 2016); 
- uitbetaling subsidie vogelasiel De Paddenstoel; 
- het realiseren van een bewaakte fietsenstalling; 
- verkeer-remmende maatregelen bij het Speellint in Wierbalg; 
- de Veteranendag voor de raadsperiode 2014-2018 (bij de kadernota 2016-2020); 
- een Monumentenprijs (eerste halfjaar 2016); 
- een notitie over de bovenwettelijke taken in het kader van het sociaal domein (voor 1 april 2016); 
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- het behoud van de beelden Bernhardplein; 
- een verbod op gebruik van roofvogels bij markten en dergelijke; 
- het verbinden van een voorwaarde aan de subsidieverstrekking Sail 2017, namelijk het  
 terugvloeien van gelden naar de gemeente bij een positief financieel resultaat. 
De aangehouden moties betroffen: 
- een proef met beweiding door schapen (in afwachting van een nader onderzoek naar de 

mogelijkheden van beweiding door schapen, onder meer met betrekking tot verplaatsbare 
afzettingen; 

- werk maken van stages  (in afwachting van nadere informatie van de wethouder). 

2.7.7 Auditcommissie  

De auditcommissie heeft zeven keer vergaderd. Voor de reguliere taken van de commissie, 
waaronder het adviseren over de jaarrekening van de gemeente en het overleg met de accountant 
over de rapportage interim-controle, zijn vier vergaderingen nodig geweest.  
 
Naar aanleiding van de jaarrekening 2014 en het verslag van bevindingen van Ernst & Young (EY) 
heeft de auditcommissie een positief advies aan de raad uitgebracht en besloten de volgende 
onderwerpen expliciet onder de aandacht van de raad te brengen: 
- Verbetering begrotingsproces en tussentijdse analyses: de raad nader informeren over de  
 maatregelen die worden getroffen om de kwaliteit van het begrotingsproces te vergroten en meer  

‘in control’ te geraken. De positionering van de concerncontroller ten opzichte van de gemeentelijke 
organisatie dient hierbij te worden betrokken; 

- Verbijzonderde interne controle: de raad nader informeren over de consequenties van de  
aangescherpte voorwaarden voor de verbijzonderde interne controles nadat het overleg met de 
accountant op dit onderdeel is afgerond; 

- Voorziening grondexploitatie Willem-Alexander hof: de grondexploitatie WA-hof doorspreken met  
de commissie Bestuur en Middelen en de raad periodiek te informeren over de voortgang van deze 
grondexploitatie. De resultaten van het onderzoek naar de eventuele alternatieven voor de 
ontwikkeling van het gebied dienen hierbij te worden betrokken; 

- Weerstandsvermogen: nadere duiding van de situatie in relatie tot het vastgestelde beleid; 
- Onderhoud kapitaalgoederen: in geval van bezuinigingen op het beheer van de openbare ruimte  

de consequenties bij de aanbieding van de programmabegroting 2016 inzichtelijk maken en waar 
nodig nieuwe beheerplannen aan de raad ter vaststelling voor leggen; 

- Exploitatie Willemsoord: actiepunten van het college opnemen in de bestuurlijke termijnkalender; 
- Bestemming verzekeringsgelden casino Huisduinen: voorstel resultaatbestemming bij de  
 jaarrekening is niet passend; 
- Workshop accountant: onderwerp in 2015 nog te bepalen. 
 
De rapportage van EY naar aanleiding van de interim-controle 2015 is op 19 november besproken in 
de auditcommissie. EY heeft aangegeven dat de getrouwheid en rechtmatigheid met betrekking tot de 
decentralisaties het belangrijkste aandachtspunt vormt voor de jaarrekening 2015. EY voorziet een 
lastig traject naar de jaarrekening 2015, waarbij het niet ondenkbaar is dat het proces in tijd uit gaat 
lopen en dat geen goedkeurende verklaring kan worden gegeven.  
Met de ambtelijke organisatie is afgesproken dat op 9 december, in aanvulling op de workshop van 
EY over de decentralisaties, nadere tekst en uitleg wordt gegeven over het Helderse plan van aanpak. 
De auditcommissie heeft geen aanleiding gezien de raad nader te adviseren over de rapportage 
interim-controle 2015 van EY. 
 
In opdracht van het presidium heeft de auditcommissie, in nauw overleg met de ambtelijke organisatie 
en de griffie, een herziening van de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet voorbereid. 
Aan de hand van de nieuwe modelverordening van de VNG is bezien welke aanpassingen gewenst 
zijn op grond van de lokale situatie. Op 15 januari heeft de auditcommissie hierover een extra 
vergadering gehouden. De nieuwe financiële verordening is op 30 maart door de raad voorgesteld. 
 
De raad heeft de auditcommissie in 2014 gevraagd de actualisatie van de financiële stresstest 2013 
door EY te begeleiden. Daarbij is aangegeven dat de stresstest in het vervolg in eigen beheer dient te 
worden uitgevoerd. Op 26 maart en 23 april heeft de auditcommissie met de concernstaf 
gediscussieerd over de stresstest nieuwe stijl, waarbij de indicatoren en bijbehorende normeringen 
zijn doorgenomen. De eerste resultaten van de stresstest nieuwe stijl zijn opgenomen in de 
programmabegroting 2016 (Paragraaf Weerstandsvermogen, onderdeel 4.3, pagina’s 63 en 64). 
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Op 19 november is de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement aan de orde geweest in de 
auditcommissie. Vanuit de commissie is gesteld dat het vaststellen van het uitgangspunt dat een 
weerstandsratio tussen de 1,0 en 1,4 voldoende is om financiële tegenvallers op te kunnen vangen, 
feitelijk een belangrijke beleidswijziging is. De thans geldende minimale weerstandsratio van 1,25 
komt hiermee immers te vervallen.  
Omdat de auditcommissie dit een politieke afweging vindt, heeft de commissie hierover geen 
inhoudelijk advies uitgebracht, maar heeft wel gemeend de impliciete beleidswijziging expliciet onder 
de aandacht van de gemeenteraad te brengen in de vorm van een advies. 
 
Op 19 november is ook de Rekenkamerbrief toetsingskader garantstellingen en leningen in de 
auditcommissie aan de orde geweest. Vanuit het college is aangegeven dat de aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie worden meegenomen in de eerstvolgende herziening van de nota 
Gemeentelijke garanties en geldleningen. Omdat de auditcommissie voorstander is van bespreking 
van de Rekenkamerbrief in de commissie Bestuur en Middelen, is ervoor gekozen een 
agenderingsverzoek in te dienen bij de agendacommissie. 
De Rekenkamerbrief is op 11 januari 2016 in de commissie Bestuur en Middelen besproken. 

2.7.8 Training gemeentefinanciën  

Op 21 mei en 3 juni is een training gemeentefinanciën gegeven aan circa 30 raads- en 
commissieleden. De training, in eigen beheer verzorgd en gegeven bij de Helderse Vallei, was 
opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
1. financiën algemeen (inclusief planning & controlcyclus); 
2. systematiek en proces Kadernota 2016-2019 (met aandacht voor ontwikkelingen gemeentefonds, 

bezuinigingen en taakstellingen, decentralisaties sociaal domein en de weerstandsratio); 
3. stressbestendigheid (uitleg stresstest nieuwe stijl); 
4. risicomanagement bij garanties en geldleningen (systematiek en proces; de toetsingspunten bij 

aanvragen). 

2.7.9 Workshop Ernst & Young 

EY heeft op 9 december een workshop voor raads- en commissieleden gegeven over de problematiek 
van de decentralisaties in relatie tot de jaarrekening 2015 van de gemeente. 
Zeventien commissieleden hebben de workshop bezocht. 
EY heeft inzage gegeven in de zorgpunten die er zijn met betrekking tot de financiële verantwoording. 
Met name de vergelijking van de facturen van de zorgaanbieders en onderliggende documenten met 
de gemeentelijke administratie zal veel tijd vergen. De planning voor de jaarrekening 2015 zal naar 
verwachting van EY niet gerealiseerd worden. Ook bestaat de mogelijkheid dat bij de jaarrekening een 
oordeelshouding wordt gegeven met betrekking tot de getrouwheid of rechtmatigheid, afhankelijk van 
de omvang van de fouten en onzekerheden. Vanuit de organisatie is aangegeven dat de inspanningen 
zijn gericht op het verkrijgen van een goedkeurende verklaring. De aanpak wordt bewaakt door een 
stuurgroep waarin ook de portefeuillehouders Sociaal Domein en Financiën zitting hebben. 

2.7.10 Contract Ernst & Young 

EY heeft in oktober 2014 de concept-opdrachtbevestiging 2014 toegezonden. Daarin is naar voren 
gekomen dat EY de accountancydiensten vanaf het boekjaar 2014 niet meer kan uitvoeren voor het 
(in het jaar 2012) overeengekomen bedrag. EY heeft aangegeven dat de aard en diepgang van de 
werkzaamheden substantieel zijn toegenomen als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving 
(waaronder de controlestandaarden voor de accountant), de interpretatie van wet- en regelgeving 
door de toezichthouders en het maatschappelijk verkeer. 
Het presidium heeft in januari ingestemd met een verhoging van het honorarium. 
 
Bij de opdrachtbevestiging voor de jaren 2015 en 2016 heeft EY aangegeven dat het honorarium 
wederom verhoogd dient te worden, met name vanwege de substantiële taakuitbreiding met ingang 
van 2015 (decentralisatie sociaal domein). Het presidium heeft hiermee op 7 december ingestemd. In 
2016 worden de accountancydiensten opnieuw Europees aanbesteed. 
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2.8 Raadscommunicatie  

2.8.1 Communicatieplan 

In het licht van een krachtige, bestuurlijke uitstraling is een actieve verbinding tussen de raad en 
communicatie een vereiste. Om het belang van die strategische communicatie te benadrukken is het 
essentieel dat meer initiatief op de te maken strategische keuzes komt vanuit de raad zelf. Een 
speciaal samengestelde werkgroep bestaande uit de raadsleden mw. Biersteker, mw. Van Driesten, 
mw. Kostelijk, de heer Reenders en communicatiemedewerker mw. Van Kempen, heeft zich daartoe 
in 2015 gebogen over wat, hoe en wie de raad wil bereiken met zijn communicatie. 
De werkgroep heeft met het communicatieplan ‘De inwoner in beeld’ de verbindingen gelegd die nodig 
zijn voor de noodzakelijke communicatie over de gemeenteraad.  

2.8.2 Gast van de raad 

‘Gast van de raad’ is een beproefd middel om burgers dichter bij de gemeentepolitiek te brengen en 
draagt bij aan het bereiken van de doelstellingen van de gemeenteraad: het vergroten van de 
herkenbaarheid en kennis over het functioneren van de gemeenteraad bij de inwoners, het vergroten 
van het vertrouwen in de Helderse politiek en het vergroten van de betrokkenheid van de Helderse 
burgers bij de voorbereiding van het gemeentelijk beleid. 
Tijdens ‘Gast van de raad’ krijgen maximaal vijf gasten de gelegenheid een kijkje te nemen in de 
keuken van de gemeenteraad. Raadsleden krijgen VIP-kaarten voor deze activiteit, om uit te delen 
aan hun relaties. 
In 2015 zijn tijdens twee sessies totaal negen inwoners gast van de raad geweest. 
 

 

2.8.3 Over de Kook 

‘Over de Kook’ is een interactief project dat de drempel in het contact tussen de raad en burger moet 
verlagen. Op een vooraf bepaalde datum, kunnen maximaal 25 (minimaal tien) inwoners van  
Den Helder zich aanmelden voor “Over de Kook”. Vanwege te kort aanmeldingen is deze activiteit in 
2015 niet georganiseerd.  

2.8.4 Raad & Daad/Raadsbreed 

Raad & Daad is per september over gegaan in Raadsbreed. Raadsbreed is in uitvoering van het 
communicatieplan maandelijks gepubliceerd. Niet meer in het Helders Weekblad, maar als separate  
folder, huis aan huis verspreid. In Raadsbreed werden agendapunten van de agenda van 
Helderberaad toegelicht/uitgelicht om inwoners te ‘trickeren’ naar de raadsvergadering te komen. 
Verder lag de nadruk vooral op keuzes die door de gemeenteraad gemaakt zijn, de argumenten op 
basis van welke die keuzes gemaakt zijn, en de procedure over de besluitvorming. Verder was  
aandacht voor de wijze waarop inwoners kunnen participeren, en was er (een kleine) ruimte voor 
‘human interest’ verhalen. De redactie van Raadsbreed bestond uit de raadsleden mw. Biersteker, 
mw. Van Driesten, de heer Klopstra, mw. Kostelijk en mw. Vorstman, en de 
raadscommunicatiemedewerker.  
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2.8.5 Leesstuk Helder schrijven 

De informatiefolder van de gemeenteraad is vanaf september maandelijks uitgebracht. Dit vroeg van 
raadsleden een grotere en meer frequente input. Daarom is hen het leesstuk ‘Helder schrijven’ 
aangeboden. Hierin zijn handvatten aangereikt om helder en gestructureerd te schrijven, om prettig 
leesbaar te formuleren en jargon te herkennen en te vermijden. 

2.8.6 Flyer gemeenteraad 

In 2015 is een flyer van de gemeenteraad geïntroduceerd met foto’s van alle raadsleden, de voorzitter 
van de gemeenteraad en de griffier. In deze flyer staat allerlei algemene informatie over taken, 
bevoegdheden en werkwijze van de gemeenteraad, maar ook hoe de inwoners invloed kunnen 
uitoefenen, hoe zij de raad kunnen uitnodigen, in kunnen spreken etc.  
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3. Verslag werkzaamheden raadsgriffie  

3.1  Personeel en organisatie 

Personeelsbeleid 
Alle gesprekken zijn volgens de vastgestelde gesprekscyclus gehouden en begin 2015 heeft het 
functioneringsgesprek van de griffier met de werkgeverscommissie plaatsgevonden. De formatie 
binnen de raadsgriffie is niet gewijzigd en bedraagt 6,11 fte1.  
 
Dit jaar vierde één medewerker zijn 25 jarig ambtsjubileum.  
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim is ten opzichte van het voorgaande jaar (1,58%) iets gestegen naar 2,33%, maar is 
daarmee nog steeds laag.  
 
Griffiemedewerkers 

2011 2012 2013 2014 2015 

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

7 1,17 8,55 4 0,67 2,71 5 0,83 0,62 9 1,50 1,58 7 1,17 2,33 

ZM = aantal ziekmeldingen 
MF = meldingfrequentie. Streefcijfer meldingfrequentie ambtelijke organisatie = 1.4. 
VZ% = verzuimpercentage. Streefcijfer verzuim ambtelijke organisatie = 5%. 
 
Trainingen en opleidingen 
De medewerker raadscommunicatie heeft deelgenomen aan het vakcongres van Logeion, de 
Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals en daarnaast met goed gevolg de 
opleiding HBO Bestuurlijk Adviseren en communiceren afgerond. 
 
De secretaris van de rekenkamercommissie heeft met goed gevolg deelgenomen aan de cursus 
Rekenkameronderzoek aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 
 
Begin november is in het kader van ‘Meester in je werkweek’ door de griffier en gemeentesecretaris 
voor de ambtelijke organisatie een workshop speeddaten met raads- en collegeleden verzorgd. 
Hieraan hebben raads- en collegeleden een bijdrage geleverd.  
 
De griffier heeft deelgenomen aan een aantal workshops, het VNG congres en zijn de reguliere 
vergaderingen van het bestuur van de VvG en van de griffierskringen in Noord-Holland-Noord 
bezocht. 
 
 

                                                 
1 Twee vrouwen en vijf mannen, gemiddelde leeftijd: 47 jaar, gemiddeld aantal dienstjaren: (ruim) 18.  
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4. Financiële verantwoording gemeenteraad en raadsgriffie 
 
 

Raad 
Omschrijving Begroot wijziging

Begroting 
na wijziging realisatie Restant budget 

Subsidie Provincie 0 0 -4.014 4.014 

Interne bijdrage 0 -10.000 -10.000 -10.000 0 

Vergoeding raadsleden          564.643 -64.643 500.000 508.459 -8.459 

Reis- en verblijfkosten        10.000 10.000 952 9.049 

Fractievergoedingen            32.400 32.400 22.808 9.592 

Opleidingskosten               15.425 15.425 17.822 -2.397 

Accountantskosten              88.590 10.000 98.590 75.330 23.260 

Representatiekosten            20.000 20.000 6.134 13.866 

Rekenkamerfunctie              60.000 60.000 59.295 705 

Presentiegelden                23.000 23.000 50.885 -27.885 

Overige diensten               71.000 -50.000 21.000 42.620 -21.620 

Stelpost -68.566 68.000 -566 -566 

Raadscommunicatie              30.000 30.000 29.506 494 

Reis- en verblijfkosten        0 244 -244 

Tel.verg.via sal. (wkr) 0 1.923 -1.923 

Totaal: 846.492 -46.643 799.849 801.964 -2.115 

Raadsgriffie 
Omschrijving Begroot wijziging

Begroting  
na wijziging realisatie Restant budget 

Huidig pers.salaris            493.965 493.965 473.742 20.223 

Huidig pers.toelagen           5.578 5.578 3.756 1.822 

Reis- en verblijfkn            1.500 1.500 294 1.206 

Opleidingskosten               10.150 10.150 2.835 7.315 

Boeken/tijdschr./abonn.        1.022 1.022 1.542 -520 

Representatiekosten            2.000 2.000 376 1.624 

Ov.gebruiksgoederen            5.000 5.000 1.788 3.212 

Belaste werkkosten             0 0 1.592 -1.592 

maaltijden overw. werkplek     0 0 1.384 -1.384 

Reis- en verblijfkn (sal.buro) 0 1.154 -1.154 

Totaal: 519.215 0 519.215 488.464 30.751 
 
 
Toelichting 
Er is over 2015 ten aanzien van de budgetten van de raad en de raadsgriffie afgesloten met een 
positief resultaat van € 28.636,-. De afwijking boven de € 10.000,- en bijzondere afwijkingen worden 
hieronder verklaard: 
1. Subsidie provincie: dit betreft de subsidie die is verstrekt door de provincie in het kader van de 

regionale samenwerking in de Kop van Noord-Holland. De aanvraag heeft betrekking op de 
aanvraag die namens de vier raden van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en 
Texel is aangevraagd met een beroep op de subsidieregeling Versterken bestuurskracht Noord-
Holland.  
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2. Presentiegelden: in verband met het verruimen van het aantal commissieleden per fractie (in totaal 
51) is dit budget met een bedrag van € 27.885,- overschreden. Over 2014 (vanaf april) was er ook 
al een overschrijding op dit budget gemeld ter hoogte van € 12.555,-. Omdat de verwachting is dat 
het aantal commissieleden niet zal worden beperkt, zal de overschrijding een structureel karakter 
hebben.  

3. Overige diensten: de overschrijding ad € 21.260,- is voornamelijk toe te schrijven aan het niet 
begrote traject met de Argumentenfabriek voor de voorbereidingen naar de 
begrotingsbehandelingen. 
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5. Bijlagen 
 
 
I Samenstelling gemeenteraad (en wisselingen) t/m 31 december 2015  
 
In 2015 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: 
 
- Nadat in augustus onenigheid ontstond in de Stadspartij Den Helder resulteerde dit in een 

afscheiding van de heren G. Assorgia, P. Koopman, M.C.L. De Knijf, mw. D.E. Pater en  
mw. J.E. Vorstman. Zij vormen na het zomerreces de fractie Beter voor Den Helder. 

 
- Na de bestuurscrisis zijn op 1 oktober een aantal nieuwe wethouders benoemd, te weten  

- de heer L. Kuipers (D66), waarna de heer R. van Deutekom is benoemd tot raadslid; 
- de heer B.O.B. Haitsma (VVD), waarna mw. A. Hoogendoorn is benoemd tot raadslid; 
- mw. F.F. van der Paard (PvdA), waarna de heer A.J. Pruiksma is benoemd tot raadslid; 
- de heer E.M. Krijns (CDA), waarna de heer A.H.H. Koenen is benoemd tot raadslid.  

 
- mw. P. van Dooren (D66) is per 31 augustus in verband met haar verhuizing naar Breda 

opgevolgd door de heer J.P. Verhoef. 
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II Statistieken vergaderingen 2015 (overzicht officiële raads- en commissievergaderingen 2015) 
NB: Themabijeenkomsten, trainingen, introductiebijeenkomsten e.d. zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. 
 
 2010 2011 2012 2013 2014* 2015 
Raadsvergaderingen 23 20 18 16 17 14 
Commissievergaderingen:  
Bestuur en middelen 13 15 15 12 14 16 
Maatschappelijke 
ontwikkeling 

13 14 13 15 13 12 

Stadsontwikkeling en 
beheer 

12 16 16 15 12 17 

Raadsbrede vergadering 5 6 10 8 - - 
 
*Vanaf 2014 worden geen gecombineerde, raadsbrede vergaderingen gehouden. 
 
In de raadsvergaderingen hebben de fracties en hun raadsleden van de volgende instrumenten 
gebruik gemaakt: 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Initiatiefvoorstel 2 1 1 4 1 0 
Amendement 59 92 72 75 47 34 
Motie 55 59 64 77 49 38 
Inlichtingen 1 0 0 1 1 0 
Interpellatie 0 0 0 0 0 1 
Schriftelijke vragen 36 43 19 35 27 69 
Inspreekrecht burgers 16 19 13 18 6 9 
Burgerinitiatief 2 1 0 0 1 1 
Vragenkwartier    13 22 2 

 
 
Inlichtingen 
Van de mogelijkheid om gebruik te maken van verzoek om inlichtingen is geen gebruik gemaakt. 
 
Burgerinitiatief 
Tijdens de raadsvergadering van 30 maart en vervolgens op 15 juni is een burgerinitiatief over een 
heroverweging van de plannen voor de aanpak van de verkeersproblematiek bij kruispunt Veul 
ingediend. 
 
Initiatiefvoorstel  
Van de mogelijkheid om gebruik te maken van een initiatiefvoorstel is geen gebruik gemaakt. 
 
Inspreekrecht burgers tijdens commissievergaderingen 
Commissievergadering Bestuur en Middelen: vier burgers. 
Commissievergadering Maatschappelijke ontwikkeling: acht burgers. 
Commissievergadering Stadsontwikkeling en beheer: vier burgers. 
 
Agendacommissie: 
De agendacommissie is 6x fysiek bij elkaar geweest om te vergaderen. Naast deze bijeenkomsten 
heeft de commissie wekelijks een korte afstemming gehad via e-mail.  
 
Werkgeverscommissie: 
De werkgeverscommissie vergaderde 1x. 
 
Presidium:  
Het presidium vergaderde 7x. 
 
Auditcommissie: 
De auditcommissie vergaderde 5x. 
 


