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De raadsgriffi e heeft aan de hand van de voor de raadsgriffi e 

geformuleerde kernkwaliteiten (open en toegankelijk, profes-

sioneel, politieke affi niteit, gericht op samenwerking) haar 

ondersteunende, faciliterende en adviserende rol voor de raad en 

de voorbereidende (raads)commissies weer naar beste kunnen 

ingevuld. Dit is in 2007 behoorlijk gelukt. Het voor 2007 opge-

stelde jaarplan voor de raadsgriffi e is hiervoor leidend geweest. 

De doelstellingen en resultaten die daarin zijn geformuleerd 

ziet u in dit jaarverslag terug (zie hiervoor ook onderstaande 

leeswijzer). 

Op het gebied van het functioneren en het faciliteren van de 

raad is in 2007 kan bijvoorbeeld worden genoemd dat een 

aantal trainingen (debat, fi nanciën) is aangeboden. Op het 

gebied van de digitalisering is eveneens een slag gemaakt met 

het raadsinformatiesysteem, waarmee de beschikbaarheid van 

(raads)stukken voor een ieder toegankelijk is gemaakt. Ook 

de live uitzendingen van de raadsvergaderingen draagt hier in 

een belangrijke mate in bij. Veel van de maatregelen vloeiden 

rechtsreeks voort uit de besluitvorming rondom de nieuwe werk-

wijze van de raad, begin 2007. 

Naast de invoering van een nieuw vergadersysteem, is voor het 

zomerreces de nieuwe burgemeester benoemd. Hiermee werd 

afscheid genomen van het waarnemend burgmeesterschap van 

mevrouw Faber, die sinds eind 2005 de honneurs had waargeno-

men. 

Voorts heeft de raad in 2007 voor het eerst gebruik kunnen 

maken van een eigen communicatieadviseur. Hierdoor kon 

bijvoorbeeld een al sinds 2006 bestaande wens van de raad 

worden gerealiseerd, namelijk een eigen informatiemiddel van 

de gemeenteraad: Raad & Daad, de informatiepagina van de 

gemeenteraad. 

Voor een uitvoerige uiteenzetting van alle andere activiteiten 

en onderwerpen die aan bod zijn geweest verwijs ik u naar de 

hierna volgende hoofdstukken. Daar wordt, zoals hierboven 

al aangehaald, ingegaan op de doelen die zijn gesteld (in het 

jaarplan van de raadsgriffi e) en of die ook gerealiseerd zijn. 

In hoofdstuk 2 volgt een verslag van de werkzaamheden van 

de raad. Achtereenvolgens komen aan bod: de versterking van 

de fi nanciële functie, de verbetering van de kwaliteit van de 

besluitvorming, de raadscommunicatie, het verbeteren van de 

externe gerichtheid, training en scholing, de werkwijze van de 

raad en overige zaken.  

In hoofdstuk 3 is een verantwoording opgenomen van de doelen 

die de raadsgriffi e zich in 2007 heeft gesteld en de daaraan 

gekoppelde beoogde resultaten. Aan bod komen de professio-

nalisering van de raadsgriffi e en het overleg met organisatie en 

bestuur. Vervolgens wordt ingegaan op de personele en organi-

satorische kant van de raadsgriffi e.

Tot slot treft u in hoofdstuk 4 de fi nanciële verantwoording aan 

van de gemeenteraad en de raadsgriffi e.

Namens de raadsgriffi e,

mr. drs. M. Huisman, raadsgriffi er

1. Voorwoord en leeswijzer
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2.1. Doelstellingen 2007
In dit hoofdstuk blikken we terug op de doelen die de raad 

zich in 2007 heeft gesteld overeenkomstig het jaarplan van de 

raadsgriffi e. Ingegaan wordt op de doelstellingen en de daaraan 

gekoppelde beoogde resultaten. Hebben we gerealiseerd wat we 

van plan waren? Zo nee, waarom niet en hoe gaan we hiermee 

verder?

Aan bod komen: de versterking van de fi nanciële functie, de ver-

betering van de kwaliteit van de besluitvorming, de raadscom-

municatie, het verbeteren van de externe gerichtheid, training 

en scholing, de werkwijze van de raad en overige zaken.  

2.1.1 Versterking fi nanciële functie
Onderzoeken Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie heeft de raad in 2007 vier rapportages 

aangeboden over de volgende onderzoeken:

~ onderzoek naar de inzet van ISV/UNA-gelden in de wijk  

 Nieuw-Den Helder;

~ onderzoek naar de kwaliteit van het collegeprogramma;

~ vooronderzoek inhuur externen;

~ quickscan schuldhulpverlening.

De raad heeft de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie 

overgenomen. Voor een uitgebreidere uiteenzetting verwijzen 

wij naar wat hier over in hoofdstuk 2.3.4 is opgenomen en naar 

het jaarverslag van de Rekenkamercommissie over 2007 (zie 

www.denhelder.nl).

Evaluaties: planning en controlcyclus en rekenkamerfunctie

Begin 2007 is begonnen met een evaluatie van de planning- en 

controlcyclus. Mede naar aanleiding van de behandeling van de 

begroting (in november 2006) wilden de fractievoorzitters (in 

verband met de rol van de raad in de planning- en controlcy-

clus) met het college van b&w hierover van gedachten wisselen. 

Dit gesprek heeft in het eerste kwartaal plaatsgevonden en had 

als resultaat dat de positie van de raad prominenter in beeld 

werd gebracht. 

Ook de Auditcommissie heeft zich hierover in de tweede helft 

van 2007 gebogen. De opgedane ervaringen bij de voorjaarsnota 

en de begroting kwamen hierbij goed van pas. Daarmee heeft de 

commisie invloed uitgeoefend op een voor de raad zorgvuldige 

P&C cyclus 2008. 

In augustus 2007 is er een initiatief geweest om de leesbaar-

heid van de programmabegroting te verbeteren. Door omstan-

digheden is hieraan echter geen vervolg gekregen. De behoefte 

2. Verslag werkzaamheden gemeenteraad  en commissies

aan verbetering van dit instrument is op 13 november 2007 bij 

de ‘training gemeentefi nanciën voor raadsleden’ nog weer eens 

benadrukt, waarbij ‘leesbaarheid’ méér dan louter grammaticaal 

bedoeld is. Dit heeft ertoe geleid dat een werkgroep met de 

naam ‘Verbetering leesbaarheid begroting’ op 28 november 2007 

voor het eerst bij elkaar is geweest om over dit onderwerp van 

gedachten te wisselen. De werkgroep heeft naar aanleiding van 

deze bijeenkomst een startnotitie opgesteld met de volgende 

beoogde resultaten (in 2008 e.v.): 

1. De programmabegroting 2009 is overzichtelijk, inzichtelijk,  

 transparant, voor een ieder begrijpelijk, heeft een eendui- 

 dige redactie, bevat uniforme presentaties, kent een eendui- 

 dige verantwoordelijkheid binnen het college en de mutaties  

 in de reserves zijn helder weergegeven.

2. Bij de voorjaarsnota 2008 en de programmabegroting 2009  

 is een samenvatting gepubliceerd, waarin de middelen en de  

 besteding in grote lijnen op enkele A4’tjes worden uitgelegd.

3. Voor de begroting 2010 wordt een verdiepingsslag gemaakt  

 van de (deel)programma’s op het gebied van de maatschap- 

 pelijke effecten en indicatoren.

De werkgroep is samengesteld uit de raadsleden: mevrouw 

P. Bruin, mevrouw T. Biersteker en de heren drs. J. de Bruin, 

T. Rijnten en T. v.d. Schans. Daarbij ambtelijk ondersteund door 

de raadsgriffi e (de heren F. Hoogervorst en R. de Jonge) en een 

vertegenwoordiger van de afdeling BCF.

De evaluatie van de rekenkamerfunctie, die op de planning stond 

voor 2007, is uitgesteld naar het tweede kwartaal van 2008. Een 

belangrijke reden hiervoor is dat met dit uitstel de eigen evalu-

atie van de rekenkamercommissie, die begin 2008 is uitgeko-

men, als belangrijke input kan worden meegenomen. 

2.1.2 Verbetering kwaliteit besluitvormingsproces
Nieuw format raadsvoorstel- en besluit en andere agendaopzet

In januari 2007 besloot de gemeenteraad een nieuwe werkwijze 

in te voeren. Een nieuw format raadsvoorstel en –besluit zou 

deel uitmaken van de nieuwe werkwijze. Het nieuwe raadsvoor-

stel moet volgens een aantal vaste velden worden ingevuld en 

is daarmee overzichtelijker geworden. Het format is voor het 

zomerreces in gebruik genomen. 

De griffi e heeft voor een verbetering van de kwaliteit van de 

besluitvorming een andere agendaopzet voor raad en commissie 

gemaakt. Die is met de invoering van de nieuwe werkwijze (eind 

april 2007) ingevoerd. 
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Andere opzet begrotingsbehandeling met accent op de voor-

jaarsnota

In 2007 is een nieuwe opzet van de behandeling van de fi nanci-

ele documenten als de voorjaarsnota en de begroting gekozen. 

Het accent is bij de voorjaarsnota (VJN) komen te liggen, met 

algemene beschouwingen en bespreking op twee avonden (met 

een week daartussen). De begrotingsbehandeling werd daardoor 

de fi nanciële vertaling van de behandeling van de voorjaarsnota. 

Het presidium heeft tijdens de evaluatie van de P&C onderdelen 

in zijn vergadering van augustus 2007 over de behandeling van 

de VJN onder meer het volgende opgemerkt:

• Behandeling VJN leek te veel op een begrotingsbehande- 

 ling, te veel lag vast en er werden geen c.q. beperkte keu- 

 zes voorgelegd. Het dilemma van de gemaakte keuzes was  

 ook niet duidelijk (D66, VVD, CDA, KK).  Een VJN op meer 

 hoofdlijnen zou uitkomst kunnen bieden. De raad kan dan 

 het college opdracht geven bepaalde richtingen uit te  

 werken richting begrotingsbehandeling (bijvoorbeeld: wan-

 neer een stappenplan van 5 miljoen met de raad bespreken?). 

 Het aangeven van een dekking is dan niet noodzakelijk 

 (VVD, Pvbb). Debat bij de VJN, besluitvorming bij begroting. 

• Een aantal fracties heeft wel behoefte aan een (georga-

 niseerd) debat (tussen college en raad en raadsleden/frac-

 ties onderling) (VVD, CDA, KK). In een voortraject mogen de 

 tegenstellingen meer tot uiting komen (VVD). 

Het presidium heeft de opzet van de behandeling van de VJN in 

2007 positief ervaren. Het accent blijft daarmee ook in 2008 bij 

de VJN liggen in plaats van bij de begrotingsbehandeling. Verder 

is uitgesproken dat het college bij de VJN 2008 makkelijker met 

de VJN moet omgaan. 

Invoering bestuurlijke termijnagenda

Het agendabeheer van de raad is in 2007 verbeterd is. Ener-

zijds door de invoering van een agendacommissie, die een 

beter overzicht van de (komende) onderwerpen heeft gekregen.  

Anderzijds omdat door de nieuwe werkwijze het aantal extra 

commissie -en raadsvergaderingen tot een minimum is beperkt. 

Een aantal zaken ter verbetering van de besluitvormingsproces-

sen zijn niet of deels gerealiseerd zoals de invoering van een 

bestuurlijke termijnagenda.

Formats voor raadsinstrumenten

Het was de bedoeling in 2007 fomats voor raadsinstrumenten 

(moties, amendementen, raadsvragen, interpellaties, e.d.) aan 

de raadsleden ter beschikking te stellen. Lopende het jaar heeft 

de griffi e ervoor gekozen deze onderdelen te integreren in een 

handboek voor de raad. Naast de raads-instrumenten zijn daarin 

allerlei andere praktische zaken opgenomen zoals informatie 

over faciliteiten en rechtspositionele aangelegenheden. Dit 

handboek verschijnt in 2008.

Vroegtijdige betrokkenheid raad/startnotities

Het is in 2007 niet echt gelukt om de raad in een vroegtijdig 

stadium te betrekken bij besluitvormings-trajecten, bijvoorbeeld 

door middel van startnotities. Alleen het besluitvormingstraject 

rondom de herijking van de strategische visie is hierop een posi-

tieve uitzondering. Voorafgaand aan de besluitvorming over deze 

herijking is een delegatie van raadsleden, het college van b&w 

inclusief betrokken ambtenaren in april afgereisd naar Drachten 

voor een tweedaagse raadsconferentie. Tijdens deze conferentie 

zijn de aanwezigen geïnformeerd over de strategische visie voor 

2020 en de methode van gebiedsontwikkelingsprogramma’s en 

de daarbij te hanteren aanpak, uitgangspunten en gevolgen. Het 

programma werd door mevrouw Riek Bakker begeleidt. 

De raad is eind januari in de schouwburg een paar keer bijge-

praat over het nut en de noodzaak van de herijking, voor het 

eerst samen met verschillende maatschappelijke geledingen. In 

mei volgde vervolgens besluitvorming in de raad. 

Het protocol voor de afdoening van brieven en stukken is niet in 

2007 opgesteld, maar in 2008 aan het presidium voorgelegd. 

2.1.3  Communicatie
Sinds maart 2007 kan de griffi e voor 18 uur per week een beroep 

doen op een communicatieadviseur van de afdeling BCF, die de 

raadsleden kan bijstaan als het gaat om communicatieadvies en 

de opzet en uitvoering van communicatieactiviteiten. In 2007 

zijn de volgende activiteiten gerealiseerd of in gang gezet:

Beleidsplan raadscommunicatie

De gemeenteraad stemde in met de inhoud van de beleidsnota 

‘Raadscommunicatie gemeente Den Helder: hoe de kloof een 

klik kan worden’. Tegelijkertijd stelde de raad het jaarprogramma 

communicatie voor het raadsjaar 2007-2008 vast. De behande-

ling van beide documenten vond later plaats dan verwacht. 

Daardoor zijn enkele voor het derde en vierde kwartaal geplande 

activiteiten doorgeschoven naar 2008.

Helderberaad

De inwoners van Den Helder konden meedenken over de naam-

geving van het nieuwe vergadersysteem. Maar liefst 57 inzen-

dingen kwamen er binnen naar aanleiding van een uitgeschre-

ven prijsvraag. De jury, die bestond uit burgemeester S. Hulman, 

griffi er M. Huisman en initiatiefnemer van de prijsvraag, tevens 

raadslid voor de Stadspartij P. Bakker, vond Helderberaad de 

beste. “De naam is pakkend, de koppeling met de naam van de 

stad goed, en ‘beraad’ heeft meer het karakter van tweerich-

tingsverkeer dan praat of rede”, aldus de juryleden. De heer 

H. Overdijk stuurde de winnende naam in. Hij kreeg een rond-

vlucht in een Chessna (samen met de burgemeester) aangeboden.
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MADD

Dertien raadsleden spanden zich tijdens de internationale vrij-

willigersdag op zaterdag 3 november namens de raad gezamen-

lijk in als vrijwilliger. Tijdens deze MADD-dag (Make A Difference 

Day) gingen zij aan de slag bij de Oranjerie en in de Grafelijk-

heidsduinen. In de Japanse tuin van de Oranjerie moest een 

nieuwe schelpenlaag op de paden worden aangebracht. Anderen 

harkten rond de Harmplas de door Landschap Noord-Holland 

gemaaide vegetatie aan. 

Gast van de Raad

De gemeenteraad stemde in met het initiatiefvoorstel van 

Kieskees.nl om het project ‘Gast van de Raad’ ook in Den Helder 

in te voeren. Eens per maand krijgen tijdens het Helderberaad 

maximaal vijf burgers persoonlijk uitleg van enkele raadsleden 

over het dagelijkse werk van de gemeenteraad, een toelichting 

op het debat in de raad, de politieke partijen en het ‘spel’ tus-

sen college en gemeenteraad. Daarnaast is er een ontmoeting 

met de burgemeester en contact met de raadsleden om met 

elkaar van gedachten te wisselen. De raadsleden vragen ook 

naar de ervaringen van de gasten. Die kunnen ze gebruiken om 

de politiek aantrekkelijker te maken voor de burgers. In 2007 

meldden zich 14 mensen als gast. Hun reacties waren positief. 

Raad en Daad

In 2007 rolde het eerste, eigen informatiemiddel van de ge-

meenteraad van de pers: Raad & Daad, de informatiepagina van 

de gemeenteraad. De pagina verscheen eens per maand op don-

derdag in het Helders Weekblad, dat gratis huis-aan-huis wordt 

verspreid. In 2007 zijn negen edities verschenen.

De eigen ‘raadsnieuwspagina’ is bedoeld voor de inwoners van 

Den Helder. De artikelen zijn gebaseerd op de resultaten van 

de onderzoeken ‘staat van de gemeente’ en de gemeentelijke 

omnibusenquête, en hebben als invalshoek:

1 de burger als kiezer;

2 de burger als partner;

3 de burger als wijkbewoner;

4 de burger als belastingbetaler.

De inhoud bestaat uit artikelen die min of meer het gevolg zijn 

van actualiteit, informatieve berichten en een aantal vaste 

rubrieken.

De raadsleden Biersteker en Kaamer van Hoegee maken deel uit 

van de redactiecommissie.

Persberichten

In 2007 gingen tien persberichten de deur uit: drie over het 

nieuwe vergadersysteem, andere over de benoeming van de 

burgemeester, uitzendingen van de raadsvergadering via inter-

net, gast van de raad, MADD, draadloos internet in de raadzaal, 

uitzendingen gemeenteraad via LOS en raadsleden voor de klas.

Live uitzendingen

In augustus zijn de raadsvergaderingen voor het eerst recht-

streeks via internet (de website van de gemeente) in beeld en 

geluid weergegeven. Enkele weken later werden de beelden 

gekoppeld aan het digitale archief (agenda’s en stukken). De 

vergaderingen zijn vanaf december ook live via de lokale tele-

visie (LOS-kanaal 69) uitgezonden. Deze faciliteiten bieden de 

mogelijkheid de inwoners van Den Helder nog actiever te betrek-

ken bij de politieke besluitvorming en het tot stand komen van 

gemeentelijk beleid.

Website

Eind 2007 zijn de mogelijkheden besproken om te komen tot 

een eigen website van de gemeenteraad. Een aparte site lijkt lo-

gisch als gevolg van het dualisme, dat college en gemeenteraad 

nadrukkelijk uit elkaar haalt. Een eigen website geeft structuur 

aan de informatievoorzieningen en maakt de zoektocht voor de 

burger naar die informatie gemakkelijker. 

Raadslid in de klas

In mei 2004 is het project ‘Raadslid in de klas’ geïntroduceerd. 

Raadsleden van diverse politieke partijen geven bij toerbeurt op 

school, maar bij voorkeur in het stadhuis, uitleg over het werk 

van een raadslid en de gemeenteraad. Een belangrijk doel hierbij 

is de afstand tussen het gemeentebestuur en de jongeren te 

verkleinen. Gastcolleges vinden overigens niet plaats in verkie-

zingstijd en er wordt niet aan partijpolitiek gedaan.

Op verzoek van de raad is dit succesvolle project (na een pauze 

in 2006, mede in verband met de gemeenteraadsverkiezing) 

weer opgepakt. In samenwerking met de griffi e hebben mevrouw 

Dol-Cremers, mevrouw Kaamer van Hoegee en mevrouw Turn-

hout-van den Bosch in het derde kwartaal van 2007 een nieuwe 

start met dit project gemaakt. Van de scholen die zijn aange-

schreven hebben elf klassen van het Lyceum aan Zee en een van 

het Beroepsonderwijs aan Zee zich aangemeld voor het project. 

De presentaties voor de klassen van het Lyceum aan Zee hebben 

plaatsgevonden op school, de leerlingen van het Beroepsonder-

wijs aan Zee togen hiervoor naar het stadhuis. De vele presenta-

ties op school hebben voornamelijk te maken met het logistieke 

probleem dat de scholen ondervinden bij een presentatie in de 

raadzaal. 

De reacties van de leerlingen zijn overwegend positief. Leer-

lingen van het Lyceum aan Zee hebben aangegeven dat de 

stof voor degenen die al geïnteresseerd zijn in de politiek te 

eenvoudig is.  

Alle bovengenoemde communicatieactiviteiten en/of -middelen 

dragen bij aan het bereiken van:
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~  een betere herkenbaarheid van de gemeenteraad;

~  herstel van vertrouwen;

~  het vergroten van de betrokkenheid.

Overige bijeenkomsten en uitwisselingen

Op 31 augustus 2007 vond de jaarlijkse bestuurlijke uitwisse-

ling met de gemeente Texel plaats. Op het programma stond 

een bezoek aan de tentoonstelling ‘De Vrouwen van Michiel’ 

(Marinemuseum). Vervolgens is een presentatie gehouden over 

het Stadshart waarna een schermclinic is gegeven. De dag werd 

afgesloten met een diner op de Prins Willim. Van de zijde van de 

deelnemers zijn veel positieve reacties ontvangen.

 

Naast deze bestuurlijke uitwisseling heeft de raad voor het 

zomerreces in Ooghduijne het politieke jaar afgesloten. Daarvoor 

waren ook de Kritische Vrienden uitgenodigd en de partners van 

een ieder. Op initiatief van de burgemeester vond voorts eind 

december met de raad, college, directie, griffi e en afdelingsma-

nagers een eindejaarsborrel plaats bij hem thuis. 

De bedoeling was in 2007 ook themabijeenkomsten te houden 

en een informeel bezoek aan een andere gemeente te brengen. 

Dit is niet gelukt vanwege tijdgebrek.  

2.1.4 Training en scholing
Op 17 april 2007 zijn de commissievoorzitters door het Neder-

lands Debat Instituut getraind in debat- en voorzitterstechnie-

ken.

In september 2007 heeft het Nederlands Debat Instituut een 

cursus duaal debatteren gegeven voor alle raadsleden. Beide 

trainingen zijn gegeven door de heer D. van Dorsselaer.

Op 13 november 2007 vond op initiatief van de raadsgriffi e een 

training Gemeentefi nanciën voor de raadsleden plaats. De trai-

ning is gegeven door de heer M.J. Ahne van Gemeenteraad.nl. 

Door de training hebben de raadsleden een duidelijk inzicht 

verkregen in de opbouw van de programma-begroting. Mede als 

gevolg van de training is een werkgroep uit de raad opgericht, 

die zich gaat bezighouden met de opbouw en leesbaarheid van 

de begroting.

2.1.5 Nieuwe werkwijze
Vergadersysteem

Op 23 april 2007 is er een nieuw vergadersysteem geïntrodu-

ceerd. Kern van het nieuwe vergadersysteem is dat commissie-

vergaderingen en de raadsvergadering wekelijks op één avond 

plaatsvinden. De voormalige commissie BPOV, FEZ, SOB, ESC 

en MW zijn hierbij opgegaan in respectievelijk de commissies 

Bestuur en Middelen, Stadsontwikkeling en -beheer en Maat-

schappelijke ontwikkeling. Met de invoering van het nieuwe 

vergadersysteem ging ook een roulerend voorzitterschap van de 

commissies van start. Hiervoor is een poule van zes voorzitter 

gemaakt. In de raadsvergadering van 18 juni 2007 is de nieuwe 

naam van het vergadersysteem bekend gemaakt: 

‘HELDERBERAAD’. Er is afgesproken dat het nieuwe vergadersy-

steem na één jaar wordt geëvalueerd. 

Met ingang van 12 november 2007 is er een wijziging in het 

vergadersysteem doorgevoerd: de vergaderingen van commissies 

en raad worden losgekoppeld en vinden niet meer op één avond 

plaats, maar om de week. Ofwel de ene week alleen parallelle 

commissievergaderingen, een week later gevolgd door alleen 

een raadsvergadering.  

 

Beeld en geluidsregistratie

Na het zomerreces zijn de raadsvergaderingen rechtstreeks 

uitgezonden via internet. De Lokale Omroep Stichting zendt de 

raadsvergadering sinds december 2007 eveneens rechtstreeks uit 

op televisie.  

Sinds het zomerreces worden zowel de commissievergaderingen 

als de raadsvergadering niet meer schriftelijk genotuleerd. Vanaf 

dat moment zijn er voor de commissievergaderingen alleen nog 

geluidsopnamen beschikbaar. Voor de raad zijn ook de beelden 

beschikbaar.  

Digitalisering

Met ingang van het nieuwe vergadersysteem is een begin 

gemaakt met de digitalisering van de stukken. Werden eerst 

alle stukken gekopieerd, nu wordt volstaan met het digitaal 

verzenden van de stukken. Ook worden de stukken direct op de 

internetsite van de gemeente geplaatst.      

Na het zomerreces is het raadsinformatiesysteem in gebruik 

genomen. Hierdoor zijn de agenda’s en de achterliggende stuk-

ken van raad en commissies, ook van voorgaande vergaderingen,  

voor zowel raadsleden als burger, via internet te raadplegen.   

Spreektijdenregeling

Vóór de invoering van het nieuwe vergadersysteem kende de 

commissievergaderingen geen spreektijd. Met de invoering van 

het nieuwe vergadersysteem per 23 april 2007 is ook voor de 

commissievergaderingen een vaste spreektijd van 6 minuten per 

fractie ingevoerd. Voor de raadsvergadering was al sprake van 

een spreektijd van 12 minuten per fractie.

2.2. Overige belangrijke onderwerpen 
Strategische visie 2020 

Onder 2.1.1 is al kort ingegaan op het besluitvormingstraject 

rondom de herijking van de strategische visie. De werkconferen-

tie op 23 januari 2007 vormde hiervoor de start. Daarbij deed 

mevrouw Bakker (als rijksadviseur) verslag van haar observaties 
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en aanbevelingen. Hierbij waren ook vertegenwoordigers uit de 

Helderse samenleving aanwezig. De raad en het college van b&w 

herkende zich in grote lijnen in de analyse en stemde met de 

aanbevelingen als oplossingsrichting voor Den Helder in. 

Voor de verdere uitwerking richting de besluitvorming over de 

herijking van de strategische visie is de raad, samen met het 

college van b&w en een aantal betrokken ambtenaren, in april 

afgereisd naar Drachten voor een tweedaagse raadsconferentie. 

Tijdens deze conferentie zijn de aanwezigen geïnformeerd over 

de strategische visie voor 2020 en de methode van gebieds-

ontwikkelingsprogramma’s en de daarbij te hanteren aanpak, 

uitgangspunten en gevolgen. Mevrouw Riek Bakker begeleidde 

het programma. 

In mei volgde vervolgens besluitvorming in de raad, waarbij de 

strategische visie 2020 in meerderheid is aanvaard. 

Benoeming nieuwe burgemeester

De voorbereidingen voor de procedure tot het benoemen van 

een nieuwe burgemeester waren al in 2006 in gang gezet (vast-

stellen profi elschets, vaststellen verordening op de Vertrouwens-

commissie burgemeestersvacature Den Helder). De leden van de 

vertrouwenscommissie zijn in 2007 aan de slag gegaan, daartoe 

door de commissaris van de Koningin verzocht na diens voor-

selectie van de sollicitanten. Na de sluiting van de sollicitatie-

termijn van drie weken bleek dat elf mannen en twee vrouwen 

hadden gesolliciteerd, als volgt verdeeld over de politieke rich-

tingen: vier PvdA, vier VVD, twee CDA, twee D66, één sollicitant 

was de politieke richting onbekend. Van deze kandidaten hadden 

elf personen een fulltime functie in het openbaar bestuur en 

twee personen een functie daarbuiten. 

In ongeveer drie maanden is het proces van de voordracht door 

de vertrouwenscommissie afgerond, uiteindelijk uitmondend 

in een voordracht aan de raad. De heer S. Hulman (laatstelijk 

wethouder in Rotterdam voor de VVD) stond als eerste op de 

voordracht, zijn benoeming door de Kroon volgde op 15 juni 

2007. Burgemeester Hulman is vervolgens tijdens een bijzondere 

raadsvergadering (met aansluitend een receptie) op 18 juni 

2007 geïnstalleerd. 

 

2.3. Financiën 

2.3.1 Jaarrekening 2006
De Auditcommissie heeft de jaarrekening 2006 van de gemeente 

tijdens drie bijeenkomsten bekeken en hierover overleg gevoerd 

met de externe accountant en de wethouder fi nanciën. De Au-

ditcommissie heeft naar aanleiding hiervan een positief advies 

uitgebracht, maar heeft gemeend een aantal onderwerpen nog 

eens expliciet onder de aandacht van de raad te brengen. Deze 

onderwerpen gaan over de projectcontrolling, risicomanage-

ment, de inkoop van diensten, kaderstellende nota’s, uitvoering 

van de subsidieverordening en automatisering. Verder heeft de 

Auditcommissie in haar advies opmerkingen gemaakt over de 

Voorziening voor claims met betrekking tot de brandweerka-

zerne, de betrokkenheid van de commissie bij de totstandkoming 

van de planning & controlcyclus 2008 en de nadere uitwerking 

van het Plan van aanpak Organisatieontwikkeling.

De Auditcommissie heeft geadviseerd het ontwerp-raadsbesluit 

aan te vullen met de volgende beslispunten:

~ het college op te dragen de planning & controlcyclus voor  

 2008, in overleg met de Auditcommissie, voor aanvang van  

 het kalenderjaar ter vaststelling aan de raad aan te bieden;

~ het college op te dragen de geactualiseerde richtlijnen voor  

 projectcontrolling in het derde kwartaal van 2007 ter ken 

 nisname van de raad te brengen;

~ het college op te dragen het Plan van aanpak Organisatie- 

 ontwikkeling SMART te formuleren en deze voor de behan- 

 deling van de begroting 2008 ter kennisname aan de raad te  

 brengen.

De gemeenteraad heeft de jaarrekening 2006 van de gemeente 

Den Helder vastgesteld op 11 juni 2007 en heeft het advies 

van de Auditcommissie overgenomen. De jaarrekening 2006 is 

voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Deze 

accountantsverklaring betreft zowel de getrouwheid als de 

rechtmatigheid. Het saldo na bestemming, ad € 2.648.371,-, is 

onttrokken aan de Algemene Reserve van de gemeente.

2.3.2 Voorjaarsnota en begroting 2007-2011
Over de behandeling van de voorjaarsnota en de begroting is 

onder 2.1.1 al kort een en ander beschreven. De voorjaarsnota 

en de begroting kenden beiden een andere behandeling. Het 

accent is in 2007 bij de voorjaarsnota komen te liggen. Tijdens 

deze behandeling zijn in twee avonden, (respectievelijk 26 juni 

en 2 juli) de algemene beschouwingen gehouden (ongeveer 7 

minuten per fractie), zodat die later bij de begrotingsbehande-

ling achterwege bleven. De tijd tussen de behandeling van de 

voorjaarsnota en de begroting kon vervolgens worden benut 

voor een verdieping op thema’s (niet geheel gelukt), die zowel 

de politieke partijen als het college konden inbrengen. Naar 

aanleiding van de opmerkingen van de fracties in hun tweede 

termijn had het college van b&w namelijk aan de raad verschil-

lende toezeggingen gedaan, bijvoorbeeld dat:

• na het zomerreces 2007 een nota Integraal jeugdbeleid aan  

 de raad wordt aangeboden;

• in september of oktober 2007 een voorstel over het fi etsrou- 

 tenetwerk aangeboden wordt aan de raad;
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• in oktober 2007 de actualisatie van de beheerplannen voor  

 de openbare ruimte beschikbaar is;

• de nota Sportvelden en de nota Sportaccommodaties nog dit  

 jaar aan de raad worden aangeboden, maar laatstgenoemde  

 nota niet voor de begrotingsbehandeling 2008;

Verder had het college aangegeven de voorstellen over de cul-

tuurbijdrage (€ 160.000,-) en het fi etsroutenetwerk (€ 40.000,-) 

over te nemen. Daarnaast had het college toegezegd het budget 

voor de Rekenkamercommissie op te hogen met € 30.000,- en 

het project Kunst voor je kiezen (€ 45.000,-) structureel in de 

begroting op te nemen. 

In totaal zijn 15 amendementen ingediend, waarvan er acht zijn 

aanvaard, één verworpen en zes ingetrokken. Van de ingediende 

vijf moties zijn er vier ingetrokken (na toezeggingen van het 

college) en één verworpen. 

De behandeling van de begroting kon als gevolg van dit proces 

op één avond plaatsvinden. De raad richtte zich op de vraag 

waar de begroting afweek ten opzichte van de voorjaarsnota. 

Tijdens deze behandeling zijn vier amendementen ingediend 

(waarvan één ingetrokken, één verworpen en twee aanvaard)1  

en vijf moties (waarvan twee verworpen en drie aanvaard)2 . 

Het voorstel tot vaststelling van de begroting is uiteindelijk in 

meerderheid aanvaard. De fracties van de Progressief Den Helder, 

GroenLinks, de SP, PRINS-Voor behoorlijk bestuur, D66 en de 

ChristenUnie stemden tegen de begroting.

2.3.3 Auditcommissie
De raad heeft in december 2005 de Verordening op de Auditcom-

missie van de gemeente Den Helder vastgesteld (raadsbijlage 

No. 126/BCF 2005). In artikel 4 van deze verordening zijn de 

taken en bevoegdheden van deze commissie opgenomen. Zo 

voert de auditcommissie namens de raad het periodieke overleg 

met de accountant, zoals bepaald in de controleverordening 

gemeente Den Helder, brengt zij advies aan de raad uit over het 

controleprotocol en de jaarrekening van de gemeente en kan zij 

adviezen uitbrengen over de kwaliteit van de ‘governance’ bin-

nen de gemeente.

Bij de aanvang van het verslagjaar bestond de Auditcommissie 

uit vijf raadsleden, te weten de heer Prins (voorzitter), de heer 

Visser, de heer Kasander, de heer De Bruin en mevrouw Bierste-

ker. In september 2007 is de heer B. Reiff de commissie komen 

versterken, zodat die nu weer op maximale sterkte is.

De Auditcommissie is in het verslagjaar zeven keer bij elkaar ge-

weest. De commissie heeft adviezen uitgebracht aan de gemeen-

teraad over de jaarrekening 2006 van de gemeente, de bestuurs-

rapportage 2007 ‘Bevindingen tussentijdse accountantscontrole 

2007’ van Ernst & Young, het controleprotocol en normenkader 

voor de accountantscontrole 2007 en de planning & controlcy-

clus 2008. Voorts heeft de Auditcommissie de accountant voor 

de interim- en eindejaarscontrole 2007 de volgende aandachts-

punten meegegeven:

1. Projectcontrolling.

2. Subsidietoewijzingen, subsidieverwervingen en het subsidie- 

 beheer.

3. Rechtmatigheid en systematiek van inkoop en aanbestedingen.

4. Systematiek en effectiviteit van inning der debiteuren en 

 betaling der crediteuren.

5. De toekenning van woon-werkverkeer en onkostenvergoe-

 dingen aan b&w en ambtenaren (in verband met onduide-

 lijkheid over de rechtmatigheid en uniformiteit).

2.3.4 Rekenkamercommissie
De gemeenteraad heeft op 2 maart 2005 een Rekenkamercom-

missie (Rkc) ingesteld. Deze commissie bestaat uit vier externe 

leden, waaronder de voorzitter en drie raadsleden. 2007 is een 

productief jaar geweest voor de Rkc. Zo werden vier onderzoeks-

rapporten aan de raad aangeboden:

 

• Onderzoek naar de inzet van ISV/UNA gelden in de wijk 

 Nieuw Den Helder. Het rapport is in de raadsvergadering van 

 31 januari 2007 behandeld.

• Onderzoek naar de kwaliteit van het collegeprogramma. 

 Het rapport is in de raadsvergadering van 31 januari 2007 

 behandeld. 

• Vooronderzoek Inhuur Externen. Het rapport is in de raads-

 vergadering van 11 april 2007 behandeld.

• Quick Scan Schuldhulpverlening. Het rapport is in de raads-

 vergadering 4 juni 2007 behandeld.

  

De raad heeft conclusies en aanbevelingen van de Rkc in deze 

rapporten overgenomen. In een aantal gevallen heeft de raad 

de conclusies aangescherpt door in plaats van de woorden ‘te 

verzoeken’ de woorden ‘op te dragen’ te gebruiken en in plaats 

van ‘het rapport voor kennisgeving aan te nemen’, ‘het rapport 

aan te nemen’.

1)
 De aanvaarde amendementen waren van de SP en gingen over de  

 toevoeging van de wijk Tuindorp aan het project Wijkarrangementen, 

 en van het CDA over het schrappen van het ombuigingsvoorstel op het  

 budget toerisme. 
2)

 De aanvaarde moties waren:

 1. PvdA inhoudende het vrijmaken van € 450.000 voor activiteiten ter  

  versterking van de uitstraling van Den Helder;

 2. D66 en CDA over een structurele verhoging van de subsidie voor het  

  IVC (uren coördinator);

 3. CDA, de VVD, de PvdA, Kieskees.nl en PRINS-Voor behoorlijk bestuur,  

  inhoudende de verhoging van het evenementenbudget te betrekken  

  bij de voorjaarsnota.
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De Rkc is in 2007 ook met twee nieuwe onderzoeken gestart:

1. Het volkshuisvestingbeleid van de gemeente Den Helder. 

 ‘Wonen in Den Helder; zijn de doelstellingen gehaald?’

 Het feitenonderzoek is in 2007 afgerond. Het eindrapport 

 wordt in de eerste helft van 2008 aan de raad aangeboden.

2. Verbonden Partijen. De relatie van de gemeente met de 

 verbonden partijen en dan vooral de kaderstellende en con-

 trolerende rol van de gemeenteraad en het college, inclusief 

 de ambtelijke ondersteuning.

 Het feitenonderzoek voor beide onderwerpen is uitbesteed 

 aan twee externe onderzoeksbureaus.

In 2007 is ook weer gesproken over de mogelijkheden om het 

ontbreken van bevoegdheden van de Rkc voor het verrichten van 

onderzoek bij derden-instellingen (gesubsidieerde instellingen, 

overheids-BV’s, e.d.) op te lossen. In de raadsvergadering van 

29 oktober 2007 is hierover als volgt bij amendement besloten:

1. Het verzoek van de Rkc tot uitbreiding van haar bevoegdhe-

 den naar de strekking van artikel 184 van de Gemeentewet 

 (Gw) in te willigen.

2. Het college van b&w op te dragen overeenkomsten met alle 

 verbonden partijen, subsidieverordeningen en subsidievoor-

 waarden en de gemeenschappelijke regelingen in de zin van 

 de Wet gemeenschappelijke regelingen aan te passen, ten 

 einde de rekenkamercommissie toegang tot de in artikel 184

  bedoelde informatie te verschaffen.

3. Mede op basis van de evaluatie van de Rkc in het voorjaar 

 van 2008 te bezien of de Rkc dient te worden vervangen 

 door een rekenkamer.

Het college van burgemeester en wethouders heeft bij brief van 

27 november 2007 aan de raad toegezegd de bevoegdheden van 

de Rkc ten aanzien van subsidierelaties (door het opnemen van 

die bevoegdheden in de Algemene Subsidieverordening) met pri-

oriteit te onderzoeken. Over het realiseren van de bevoegdheid 

wordt de raad uiterlijk 1 maart 2008 geïnformeerd, of er komt 

een concreet voorstel tot wijziging van de ASV. 

In de voorlopige evaluatie rekenkamer(commissie)s gemeenten 

en provincies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties die in 2007 is verschenen, bevelen de onder-

zoekers ook aan de bevoegdheden van de Rekenkamercommis-

sies ten opzichte van verbonden partijen gelijk te trekken met 

die van de rekenkamers. De staatssecretaris, mevrouw Bijleveld-

Schouten is van plan deze wijziging op te nemen in de Gemeen-

tewet en Provinciewet.

Aangezien de Rkc nu ruim twee jaar werkzaam is, is besloten 

een evaluatie te maken om terug te kijken en daar lering uit te 

trekken. De belangrijkste conclusies uit deze ‘Evaluatie Rekenka-

mercommissie Den Helder’ zijn:

� Voortzetting van het huidige model van de Rkc bestaande 

 uit vier externe leden en drie raadsleden, mits de onder-

 zoeksbevoegdheden goed worden geregeld;

� De onderzoeksbevoegdheden zo spoedig mogelijk uit te 

 breiden tot gesubsidieerde instellingen, gemeenschappelijke 

 regelingen en overheid-BV’s en niet te wachten op de door 

 de Staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Konink-

 rijksrelaties toegezegde wetswijziging, waarvan de termijn 

 nog ongewis is; 

� De wijze van honorering van de externe leden aan te passen

  door over te stappen op een vaste vergoeding per maand in 

 plaats van een vergoeding per aanwezige vergadering.

Meer hierover leest u in het ‘Jaarverslag 2007 & onderzoekspro-

gramma 2008’ en de ‘Evaluatie Rekenkamercommissie 

Den Helder’. Deze documenten zijn te vinden op www.denhelder.nl.

‘Tijdens MADD staken verschillende raadsleden de handen uit de mouwen bij 

de Oranjerie’
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3.1.   Doelstellingen 2007
In dit hoofdstuk is een verantwoording opgenomen van de 

doelen die de raadsgriffi e zich in 2007 heeft gesteld overeen-

komstig het jaarplan van de raadsgriffi e. Ingegaan wordt op de 

doelstellingen en de daaraan gekoppelde beoogde resultaten. 

Hierbij wordt aangegeven of de resultaten ook daadwerkelijk zijn 

gehaald, en zo nee, waarom niet en welk vervolg dan daaraan 

wordt gegeven. Aan bod komen de professionalisering van de 

raadsgriffi e en het overleg met organisatie en bestuur. 

Vervolgens wordt ingegaan op de personele en organisatorische 

kant van de raadsgriffi e.

3.1.1  Professionalisering raadsgriffi e
Een van de randvoorwaarden die uit de besluitvorming rond 

de nieuwe werkwijze voortvloeiden was een uitbreiding van de 

raadsgriffi e met 1 fte. Per april 2007 is hier invulling aangege-

ven, waarmee de bezetting een verdeling van één raadsadviseur 

per raadscommissie mogelijk maakte. Daarnaast is hiermee 

mogelijk gemaakt dat de raadsgriffi e de raad meer kan bieden 

dan alleen een administratieve en agendavullende taak, namelijk 

ondersteuning in de kaderstelling, scholing, alsmede inhoude-

lijke toetsing en advisering. Dit laatste heeft vooral aan het 

eind van het jaar meer de aandacht gekregen (ook in relatie tot 

de ondersteunende activiteiten voor de agendacommissie). De 

focus lag voor het zomerreces vooral op de invoering van de 

nieuwe werkwijze.

In het eerste kwartaal is (later dan verwacht) ook invulling 

gegeven aan de behoefte aan een communicatieadviseur voor de 

raad. Sinds dat moment kan de griffi e voor 18 uur per week een 

beroep doen op een communicatieadviseur van de afdeling BCF, 

die de raadsleden kan bijstaan als het gaat om communicatiead-

vies en de opzet en uitvoering van communicatieactiviteiten. In 

2007 is op dit gebied veel werk verzet. U leest hierover meer in 

hoofdstuk 2, paragraaf 1.3. 

Personeelsbeleid

In 2007 hebben er geen personeelsbeoordelingen plaatsgevon-

den en zijn er geen functioneringsgesprekken gevoerd. Dit hing 

samen met het feit dat de griffi er enerzijds kort in dienst was 

(sinds eind 2006) en anderzijds dat met ingang van 2008 de 

werkplangesprekken zijn ingevoerd (een nieuwe vorm van functi-

oneringsgesprekken). 

Daarentegen zijn er in juni ontwikkelgesprekken gevoerd met 

alle medewerkers. Deze gesprekken zijn er op gericht de ontwik-

kelingsnoodzaak en ontwikkelingsbehoeften te inventariseren 

3. Verslag werkzaamheden raadsgriffi e
in relatie tot de doelstellingen van de raadsgriffi e en op het af-

stemmen van de hierbij gewenste ondersteuning voor de verdere 

ontwikkeling van de medewerker. Mede als gevolg van de afspra-

ken gemaakt in het ontwikkelgesprek is een medewerker aan de 

leergang ‘Griffi er’ begonnen bij de Bestuursacademie. Daarnaast 

heeft een medewerker de training ‘Offi cemanagement’ gevolgd. 

3.1.2  Overleg met organisatie en bestuur
Het wekelijks overleg tussen burgemeester – griffi er – secretaris 

heeft in mindere mate een vervolg gekregen. Veelal bleef het 

wekelijks gesprek beperkt tot een overleg tussen burgemeester 

en griffi er. Enerzijds kan als oorzaak hiervan worden genoemd 

dat in de periode voor het zomerreces nog sprake was van een 

interim gemeentesecretaris. Anderzijds worden veel onderwerpen 

besproken die de raad betreffen. Daarnaast is er tussen griffi er 

en secretaris een maandelijks afzonderlijk afstemmings-gesprek 

ingevoerd. 

Na het zomerreces heeft de griffi er het initiatief genomen met 

alle fracties c.q. fractievoorzitters en wethouders een afstem-

mingsgesprek te houden. Tijdens deze gesprekken zijn onder 

meer aan de orde gekomen de dagelijkse gang van zaken rondom 

de vergaderingen, de rollen van de verschillende actoren daarin 

(voorzitter raad, raadsgriffi e, griffi er) en de behoefte aan cur-

sussen/opleidingen/trainingen. Iedereen heeft de gesprekken 

positief ervaren, ze krijgen in 2008 dan ook een vervolg. De tij-

dens deze gesprekken genoteerde suggesties zijn (deels) in het 

jaarplan 2008 van de raadsgriffi e verwerkt of direct opgepakt. 

Het wekelijks afstemmingsoverleg tussen griffi e en bestuurson-

dersteuning heeft in 2007 weer een regulier karakter gekregen.

3.2.   Personeel en organisatie
Omvang en samenstelling personeelsbestand

De voor de raadsgriffi e in 2007 toegestane formatie was 3,67 fte 

en is met ingang van april 2007 uitgebreid met 1 fte. Daarmee 

kwam de formatie op: 1.0 fte raadsgriffi er, 3.0 fte raadsadvi-

seurs/commissiegriffi ers en 0.67 fte griffi emedewerker, in totaal 

4,67 fte. Tot aan het moment van uitbreiding heeft externe in-

huur de ondersteuning aan de raad op niveau weten te houden. 

In de voornoemde formatie is sprake van vijf personeelsleden, 

waarvan vier mannen en een vrouw. De gemiddelde leeftijd 

bedraagt ongeveer (afgerond) 41 jaar (vanaf moment aantreden 

van de nieuwe medewerker). Het gemiddeld aantal dienstjaren 

bij de gemeente Den Helder is (afgerond) 14 (vanaf moment 

aantreden nieuwe medewerker).
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Daarnaast is 0,5 fte bij de afdeling FB ondergebracht voor de 

uitvoering van de werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie 

en de Auditcommissie. Voor de invulling van de communicatie-

adviseur voor de raad heeft de afdeling BCF 0,5 fte beschikbaar 

gesteld. 

De verdeling van taken binnen de raadsgriffi e is als volgt:

Raadsgriffi er (Menno Huisman)

De raadsgriffi er adviseert en ondersteunt de raad over posi-

tionering, organisatie en werkwijze. Hij is eerste adviseur en 

aanspreekpunt van de raad, de fractievoorzitters en de burge-

meester (als voorzitter van de raad). Daarnaast bewaakt hij de 

voortgang van de correspondentie, procedures en afspraken en 

stimuleert hij de duale werkwijze van de raad. Verder geeft hij 

leiding aan de raadsgriffi e. 

De raadsgriffi er is lid van de Vereniging van Griffi ers. In die 

hoedanigheid heeft hij (mede als landelijk kringcontactpersoon) 

contact met de griffi ers in de Kop van Noord-Holland (eens in de 

drie maanden) en daarnaast met de griffi ers uit de kringen West-

Friesland en Noord-Kennemerland (eens in de vier maanden). 

Bereikbaar onder: 0223-678101 / 06-22515290 / 

mehuisman@denhelder.nl 

Raadsadviseurs (Frank Blok, Rob de Jonge en Frans Hoogervorst)

De raadsadviseurs verzorgen de inhoudelijke en logistieke voor-

bereiding van de raadscommissies. Zij adviseren de voorzitters 

van de commissies, de raadsleden en fractieassistenten bij het 

hanteren van de raadsinstrumenten. Zij coördineren en organise-

ren raadsonderzoeken, -bijeenkomsten en -activiteiten. 

Griffi emedewerker (Christine Bakker-Kansen)

De griffi emedewerker zorgt voor de secretariële en administra-

tieve ondersteuning van de raadsgriffi e. Zo ondersteunt zij de 

raadsadviseurs/commissiegriffi ers bij diverse werkzaamheden, 

controleert facturen, geeft betalingsopdrachten, verzorgt de 

post en plant vergaderingen. Daarnaast bereidt zij vergaderingen 

van de raad, het presidium en de agendacommissie voor en is zij 

verantwoordelijk voor de lijst van nevenfuncties van de raadsle-

den en de inrichting van de leeskamer.

Bereikbaar onder: 0223-678105 / c.bakker-kansen@denhelder.nl  

De raadscommissies zijn als volgt onderverdeeld op geclusterde 

onderwerpen en raadsadviseurs:

Clustercommissie Maatschappelijke ontwikkeling 

(sociaal-maatschappelijke onderwerpen): 

Raadsadviseur: Frank Blok (0223-678103 / f.blok@denhelder.nl) 

• welzijn;

• sociale zekerheid;

• volksgezondheid;

• wijkgericht werken;

• onderwijs (inclusief volwasseneneducatie);

• kinderopvang;

• sport- en jeugdzaken;

• cultuur.

Clustercommissie Stadsontwikkeling en -beheer 

(infrastructurele en ruimtelijke onderwerpen):

Raadsadviseur: Rob de Jonge (0223-678104 / 

r.dejonge@denhelder.nl) 

• ruimtelijke ontwikkeling;

• centrumontwikkeling;

• ISV; 

• volkshuisvesting;

• verkeer;

• stadsbeheer; 

• milieu; 

• energiezaken.

Clustercommissie Bestuur en Middelen 

(algemeen bestuurlijke, organisatie en fi nanciële onderwerpen):

Raadsadviseur: Frans Hoogervorst (0223-678102 / 

f.hoogervorst@denhelder.nl) 

• algemeen bestuurlijke zaken en bestuurlijke vernieuwing;

• openbare orde en (integrale) veiligheid (Brandweer- 

 Politiezaken);

• personeel en organisatie;

• communicatie;

• onderzoek en statistiek;

• juridische zaken;

• fi nanciën (inclusief Grondzaken); 

• economische zaken;

• werkgelegenheid; 

• toerisme;

• evenementen.

Ziekteverzuim

Het percentage ziekteverzuim was over 2007 1,30% (in 2006 en 

2005 was dit respectievelijk 2,28% en 1,10%). Daarmee is het 

verzuimpercentage laag ten opzichte van het gemiddelde in de 

ambtelijke organisatie (6,9%). 

Ontspanning

Een gezonde geest in een gezond lichaam! De griffi e heeft het 

nodige ondernomen in het kader van teambuilding, waarbij het 

accent ten opzichte van de voorliggende jaren is verschoven van 

cultureel/educatief naar sportief. In juli 2007 heeft de griffi e 

vele records gegooid op de bowlingbaan. Dit was in het kader 
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van het afscheid van de heer Simon Dijkstra, die als tijdelijke 

inhuurkracht van grote waarde is geweest voor de raadsgriffi e.

De gehele griffi e heeft in november 2007 een volleybalteam 

gevormd dat onder de bezielende coaching van raadslid Ybel-

tje Berckmoes en aanmoediging van vele raadsleden op het 

gemeentelijke volleybaltoernooi goed heeft gepresteerd.

Het vaste jaarlijkse teambuildingsuitje in december 2007 ging 

- onder meer - naar de skibanen van Snow World in Zoetermeer. 

Ondanks het feit dat dit voor sommigen een eerste contact met 

de ‘lange latten’ was, bleek de griffi e ook letterlijk een even-

wichtig team; valpartijen zijn niet waargenomen!

Bij de NK-veldloop in maart 2007 in Zutphen hebben de twee 

deelnemende medewerkers van de griffi e goede resultaten 

geboekt. Een van de deelnemers startte hierbij zelfs op twee 

afstanden. 
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In 2007 is het budget voor raad en raadsgriffi e binnen het daar-

voor geraamde budget gebleven. 

Wat de fractievergoedingen betreft kan worden opgemerkt dat in 

2007 meer fracties een beroep hebben gedaan op het beschik-

bare budget dan in het jaar 2006. Toch is het bedrag lager 

uitgevallen dan begroot. Dit komt voornamelijk omdat van de 

beschikbare € 51.000,- een bedrag van € 19.000,- bestemd is 

voor professionalisering van de raad. Dit bedrag is in de begro-

ting voor 2008 ook specifi ek onder deze post gebracht.

Vanaf september 2007 is de raad overgestapt naar digitale ver-

slaglegging, waardoor geen beroep meer is gedaan op de 

notulisten (extern). Hierdoor is het bedrag ongeveer € 24.500,- 

lager uitgevallen. 

4. Financiële verantwoording gemeenteraad en raadsgriffi e
De personeelslasten zijn hoger uitgevallen in verband met de 

indiensttreding van een nieuwe medewerker. Verder is tot het 

moment van indiensttreding van de nieuwe medewerker nog 

een beroep gedaan op een externe kracht (overeenkomstig de in 

2006 gemaakte afspraak), waardoor hiervoor een niet geraamde 

kostenpost voor overige inhuur is ontstaan.

Het voorgaande houdt cijfermatig in dat binnen het programma-

veld ‘Algemeen bestuur de raad en raadsgriffi e’, op een totale be-

groting van € 987.909,-, een voordelig resultaat is ontstaan van 

€ 20.369,80,-, dat ten gunste komt aan het rekeningresultaat. 
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Samenstelling raad (en wisselingen) t/m 31 december 2007

PvdA: 8
T. Rijnten

Mw. F.F. van der Paard

P. de Vrij

A.J. Pruiksma

J.L. Hummel

P. Blank

J.C. Kasander

W.A. Rossen

VVD: 6
W.F. Bellinga (plv voorzitter raad) 

J.J. Roelofsen 

A. van der Schans 

B.J. Reiff

Mw. Y. Berckmoes-Duindam  

Mw. J.F.L. Kaamer van Hoegee

CDA: 4
Mw. W.G.M.E. Turnhout-vd Bosch

W. Burggraaff 

J.D. de Bruin

Mw. M.L.F.M. Kolhorn-Blijleven

SP: 2
Mw. R . Post

Mw. M. van Nijendaal

Progressief Den Helder: 2
H.H. Abbenes

J. Wijker

ChristenUnie: 2
Mw. T. Biersteker-Giljou

W. Koning

D66: 2
P.N. Bruin

F.C. Klut 

Stadspartij Den Helder: 2
P. Bakker

J.C. van Dongen

GroenLinks: 1
Mw. C.J. Dol- Cremers

Prins-Voor behoorlijk bestuur: 1
R.T.G. Prins

KiesKees.nl: 1
J.K. Visser 

In 2007 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

~  Wegens vertrek naar een andere stad is het raadslidmaat-

 schap van de heer E.R. Helvrich beëindigd. 

 De heer J.L. Hummel is op 31 januari 2007 geïnstalleerd als 

 raadslid voor de PvdA.

~  Wegens vertrek naar een andere stad is het raadslidmaat-

 schap van mevrouw N. Burger-Berlips beëindigd. 

 De heer A. van der Schans is op 31 januari 2007 geïnstal-

 leerd als raadslid voor de VVD.

~  Wegens persoonlijke omstandigheden heeft mevrouw 

 A.G. Zee-van der Vaart haar raadslidmaatschap beëindigd. 

 Mevrouw C.J. Dol- Cremers is op 11 april 2007 geïnstalleerd 

 als raadslid voor GroenLinks.

~  In verband met het overlijden van de heer H. de Haan is 

 mevrouw M. van Nijendaal op 25 juni 2007 geïnstalleerd als 

 raadslid voor de SP.            

Bijlage I 
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Bijlage II 
Overzicht offi ciële raads- en commissievergaderingen 2007

Raad: 24, waarvan:

 22 reguliere raadvergaderingen

 1 besloten raadsvergadering (voordracht burge- 

  meester) 

 1 bijzondere raadsvergadering (installatie burge- 

  meester S. Hulman)

      

In de raadvergaderingen hebben de fracties en hun raadsleden 

van de volgende instrumenten gebruik gemaakt:

Initiatiefvoorstel: 4

Amendementen: 101

Moties:   32

Vragenhalfuurtje: 48

Inlichtingen:  1

Interpellatie:  2

Schriftelijke vragen: 
Op grond van artikel 39 van het Reglement van orde zijn 31 

schriftelijke vragen van raadsleden aan het college gesteld.

Inspreekrecht tijdens raadsvergadering: 
In 2007 hebben 11 burgers gebruik gemaakt van het recht om 

tijdens de raadvergadering in te spreken 

Burgerinitiatief: 
Er zijn geen burgerinitiatieven geweest.

Commissies:  61, waarvan:

Commissie BPOV: 3

Commissie SOB: 4

Commissie MW: 3

Commissie ESC: 2 

Commissie FEZ: 2

Commissie B en M:16

Commissie S en b: 13

Commissie Mo: 14

Gecombineerde commissies:  4  

Inspreken: In 2007 hebben burgers 27 keer gebruik gemaakt van 

het recht om in te spreken tijdens een commissievergadering. 

Presidium:   7

Seniorenconvent: 3 

**  Themabijeenkomsten, trainingen, introductiebijeenkomsten  

 e.d. zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. 
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