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1. Voorwoord 
 
Veel voorbereidingen zijn gestoken in het vernieuwen van onze vergaderapparatuur. Dit jaar kon direct 
ervaring worden opgedaan met de nieuwe apparatuur, zowel in beeld als geluid. Een nieuw systeem 
met de mogelijkheid van digitaal stemmen. Het nieuwste van het nieuwste, dat de eerste maanden nog 
bewerkelijk bleek in de bediening. Desalniettemin beschikken we nu over apparatuur dat nog jaren mee 
kan.  
 
Naast onze reguliere werkzaamheden voor de vergaderingen, is veel tijd gestoken in de verschillende 
informatiebijeenkomsten, zoals die over de energietransitie, ondermijning en citymarketing. Dit geldt ook 
als het gaat om de jaarlijkse werkconferentie (dit jaar in Zaandam en Velsen/IJmuiden), de 
verschillende werkbezoeken, de bestuurlijke uitwisseling met de gemeenten in de Noordkop en, niet in 
de laatste plaats, Sail Den Helder. 
 
Het tweede half jaar stond al in meerdere mate in het teken van voorbereidingen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij is specifiek de aandacht gericht op het werven van potentiële 
volksvertegenwoordigers en het betrekken van jongeren bij de politiek. Een mooi voorbeeld is de cursus 
Politiek Actief geweest, waaraan 30 deelnemers hebben meegedaan.  
 
Wat de onderwerpen betreft is een kort resumé gegeven van de meest in het oog springende 
aangelegenheden.  
 
 
Namens de raadsgriffie, 
 
mr. drs. M. Huisman 
 
mei 2018 
 



4 
Jaarverslag Raadsgriffie 2017  

2. Verslag werkzaamheden gemeenteraad en commissies 

2.1 Bestuurlijke aangelegenheden 

2.1.1  Evaluatie regionale samenwerking in de Noordkop 

“Slim samenwerken” is sinds maart 2013 een thema waar de gemeenteraden van de Kop mee aan de 
slag zijn gegaan, vanuit de behoefte de positie van gemeenteraden in samenwerkingen (o.a. bij 
Gemeenschappelijke Regelingen) te verstevigen.  
De vier raden wilden beter en eerder betrokken worden bij iedere vorm van samenwerking en een 
‘koppositie’ innemen. Vanuit deze beweging is de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) 
ontstaan en is tevens uitgesproken dat er een evaluatie moet plaatsvinden na één jaar met als kern: 
brengt de RRN ons wat we er van verwachten? Deze evaluatie ligt nu voor ter bespreking. De evaluatie 
is geagendeerd voor de vergadering van de RRN van februari 2018, waarna besluitvorming in de raden 
plaatsvindt.  

2.1.2  Werkgroep informatievoorziening regiogemeenten 

In 2017 heeft de regionale werkgroep, waarin ook de griffie van Den Helder heeft deelgenomen, 
gewerkt aan een aantal instrumenten ter verbetering van de informatievoorziening van de 
gemeenschappelijke regelingen naar de gemeenteraden:  
 een format voor de inhoud en procedure van kadernota’s; 
 een handreiking voor het opstellen van bestuursrapportages; 
 uitgangspunten voor het publiceren van agenda’s en bijbehorende stukken voor vergaderingen van 

het algemeen bestuur; 
 uitgangspunten voor werkbezoeken; 
 een onderzoeksvoorstel voor evaluaties van gemeenschappelijke regelingen; 
 een handreiking voor het betrekken van raden bij majeure beleidsprocessen. 
Deze instrumenten zijn vervolgens in concept voorgelegd aan een aantal directies van 
gemeenschappelijke regelingen (waaronder de Veiligheidsregio, Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord (RUD NHN) en de GGD). Daarna heeft de werkgroep een eindnotitie opgesteld en deze 
voor besluitvorming aan de lokale besturen aangeboden. 
Op basis van deze eindnotitie is raadsvoorstel nummer RVO17.0092 opgesteld. Dit raadsvoorstel is in 
november aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd voor een reactie. Daarna is het 
voorstel, met de reactie van het college (AU17.11029) als bijlage, besproken in de commissie Bestuur 
en Middelen van 9 januari 2018. De raad heeft vervolgens op 22 januari 2018 een besluit genomen 
(overeenkomstig het voorstel). 

2.1.3  Functioneringsgesprek burgemeester 

Op 2 mei is het jaarlijkse functioneringsgesprek gehouden van burgemeester Schuiling en de 
vertrouwenscommissie, bestaande uit de raadsleden Klopstra (voorzitter), Houtveen, Pater, Verhoef en 
Wouters. Het betrof een zeer uitgebreid gesprek, waarvoor tal van personen vooraf zijn geïnterviewd 
om input te leveren. De voorzitter van de commissie heeft op 5 juli verslag van het 
functioneringsgesprek uitgebracht aan het presidium.  

2.1.4  Integriteit 

In 2014 is afgesproken in ieder geval eenmaal per jaar het onderwerp integriteit aan de orde te stellen. 
Vervolgens is helaas een periode geen bijeenkomst over dit thema georganiseerd. Daarin is op 11 juli 
gelukkig een verandering in gekomen. Op deze dag is een informatieavond gehouden over 
ondermijning. De sprekers van de avond, de heren J.W. Remkes, commissaris van de Koning, E. van 
der Torre, lector aan de Politieacademie en M. Putman en S. de Groot van het Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum (RIEC) Noord-Holland lieten op een aansprekende manier zien wat de risico’s en 
bedreigingen voor een gemeente kunnen zijn. 
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Informatieavond over ondermijning in de KeyKegzaal 
 

2.1.5  Vernieuwing lokale democratie 

Op 19 december 2016 heeft de raad de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris  
opgedragen voorstellen te doen voor verdere vernieuwing van de lokale democratie. Dit naar aanleiding 
van de ontwikkelingen in de wereld van de lokale democratie zoals is verwoord in rapportages (2016) 
van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob), de Denktank VNG, het ministerie van Binnenlands 
zaken en de commissie Toekomstgericht lokaal bestuur. 
Op 23 januari is een inspirerende bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp met als gastspreker de 
heer J. Wallage (als voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur). Deze bijeenkomst is goed 
bezocht door raadsleden, commissieleden, afdelingsmanagers en  beleidsmedewerkers. 
Een tweede bijeenkomst, maar nu met het maatschappelijk veld erbij, was gepland op 12 april. 
Doelstelling van deze bijeenkomst was het verkrijgen van inzicht in de behoeftevragen vanuit het 
maatschappelijk veld en de inwoners. Omdat de voorbereidingstijd voor deze bijeenkomst te kort bleek, 
is deze verplaatst naar 6 juni. Eind mei bleek dat vanuit het maatschappelijk veld slechts een enkele 
aanmelding binnen was gekomen en dat slechts vijf raads- en commissieleden zich hadden aangemeld 
voor de bijeenkomst. Op basis hiervan is besloten de bijeenkomst te annuleren. 
In september is in de driehoek gesproken over het mogelijke vervolg. Geconstateerd is dat binnen de 
organisatie hard wordt gewerkt aan vitalisering van werkwijzen, zoals het gebiedsgericht werken, de 
pilots in het kader van de omgevingswet en intensivering van de regionale samenwerking. Vitalisering 
heeft permanente aandacht en vindt binnen de afdelingen plaats; een aparte projectstructuur is niet 
noodzakelijk geacht. 
In het overdrachtsdocument voor de nieuwe raad in 2018 wordt aandacht besteed aan dit onderwerp. 
Het is dan aan het nieuwe raad en het college de ambities in dit kader uit te spreken en ter hand te 
nemen. 
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2.2  Werkwijze raad en commissies 

2.2.1  Overleg griffier met fracties  

De griffier heeft begin van het jaar de wederzijdse verwachting met de fracties afgestemd om te 
‘proeven’ of alles naar wens verliep en of men nog nadere ondersteuning wenste.  
Aan de hand van, van te voren geformuleerde gesprekpunten, is hij het open gesprek met de fracties 
aangegaan. Zo is gesproken over het nut en aanbod van de trainingen door de Raadsacademie, hoe de 
fractie de vitalisering van de democratie ziet en hoe eventueel nog tijd te winnen is voor raadswerk. Ook 
de activiteiten uit het Jaarplan en de Verkiezingen in 2018 zijn aan bod gekomen.  
De nadere wensen van de fracties zijn nog verwerkt in het Jaarplan voor 2017. 

2.2.2 Inwerkprogramma nieuwe raads- en commissieleden 

Voor de nieuwe raads- en commissieleden na de verkiezingen in maart 2018, is een inwerkprogramma 
gemaakt op basis waarvan zij worden voorbereid op hun taken. In dit inwerkprogramma is onder meer 
invulling gegeven aan het organiseren van bijeenkomsten, cursussen en trainingen waarin 
vakinhoudelijke informatie wordt verstrekt. Het inwerkprogramma is op 13 november door het presidium 
vastgesteld. 

2.2.3  Nieuwe apparatuur raadzaal 

In het kerstreces van 2016 is de nieuwe vergaderinstallatie in de raadzaal geïnstalleerd. Ook de 
apparatuur van de Plaza en de Trouwzaal zijn vervangen door een nieuw systeem. Het nieuwe systeem 
is kwalitatief stukken beter dan het vorige systeem en ook zijn de mogelijkheden uitgebreid. Zo wordt nu 
ook digitaal gestemd. Voor de raadsleden is een instructiemoment gehouden op 16 januari. In de eerste 
maanden bleek de bediening van het systeem nogal bewerkelijk. In de tweede helft van 2017 zijn een 
aantal aanpassingen gedaan waarmee het bedieningsgemak sterk is verbeterd. 

2.2.4  Project videotulen 

Doel van het project is de digitale raadsinformatie van Den Helder, waaronder de video- en 
audioregistraties, op een duurzame en economisch verantwoorde manier te bewaren, beheren en 
toegankelijk te maken. Hiertoe is een project opgestart met het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
(RHCA). Het RHCA was begin 2017 voornemens het e-depot onder te brengen bij het Noord-Hollands 
Archief (NHA). Voor de overbrenging van de gegevens naar het NHA is in 2017 een format ontwikkeld. 
De samenwerking tussen het RHCA en het NHA is echter in de loop van 2017 beëindigd omdat beide 
partijen geen meerwaarde zagen in de samenwerking met betrekking tot dit project.  
Het RHCA heeft vervolgens besloten een eigen e-depot (e-depot 18) op te zetten. Met behulp van een 
aanbesteding is een marktpartij geselecteerd. Het contract met deze partij wordt naar verwachting in 
februari 2018 ondertekend. Het is de bedoeling in 2018 een deel van het archief daadwerkelijk wordt 
ondergebracht in het e-depot. 

2.2.5  Raadsinformatiesysteem en zaaksysteem 

De inrichting van het zaaksysteem is een langlopend meerjarig proces met een grote afhankelijkheid 
van derden en vraagt meer tijd dan vooraf gedacht. Het contract met de huidige aanbieder van het 
raadsinformatiesysteem is daarom wederom verlengd. Het was de bedoeling dat gedurende 2017 
duidelijk zou worden welke aanbieder een toekomstbestendig raadsinformatiesysteem kan bieden dat 
zou voldoen aan het programma van eisen. Dat is echter niet gelukt. Wel is een begin gemaakt met het 
inrichten van het zaaksysteem en dat zal gedurende 2018 verder worden uitgebouwd. 
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2.3 Overige onderwerpen 

2.3.1 Renovatie stadhuis  

De commissie Renovatie stadhuis 2016, bestaande uit de raadsleden Assorgia, Biersteker, Pruiksma, 
Salverda en Wouters, is in 2017 drie keer bijeen geweest (te weten op 1 maart, 26 april en 25 
september) om de voortgang van het renovatieproces te bespreken. Vervolgens heeft de raad in de 
raadsvergadering van 16 oktober besloten het definitief ontwerp voor de renovatie, ontworpen door 
Coare, vast te stellen en hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 8,15 mln, inclusief 
aanvullende eisen en wensen. 

2.3.2  Theater De Kampanje 

Door diverse omstandigheden is Theater De Kampanje in financieel zwaar weer gekomen. Om die 
reden heeft het college de raad een voorstel gedaan waarmee Theater De Kampanje het hoofd boven 
water kan houden. De raad heeft op 11 december besloten een bijdrage van € 300.000,- te onttrekken 
aan de algemene reserve voor compensatie voor het verwachte verlies van 2017 en een bijdrage van 
totaal € 300.000,- te onttrekken aan de algemene reserve voor een verhoging van de subsidie aan 
Theater De Kampanje voor het jaar 2018. Vervolgens is een motie aangenomen waarmee het college is 
opgedragen het functioneren van Theater De Kampanje nauwgezet te monitoren, uiterlijk 1 oktober 
2018 de gemeenteraad te informeren met een overzicht en vóór de programmabegroting 2019, met een 
voorstel te komen voor eventuele extra subsidie aan Theater De Kampanje voor 2019. 

2.3.3  Omgevingswet  

Op 30 januari heeft de afdeling Ruimte en Economie aan de hand van een presentatie uitleg gegeven 
over de uitgangspunten en doelstellingen van de Omgevingswet en is daarbij nader ingegaan op drie 
instrumenten: de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. 
De omgevingsvisie en het omgevingsplan moeten te zijner tijd beide door de raad worden 
vastgesteld. Voor de raad is het van belang de ambities en ontwikkelmogelijkheden integraal te 
benaderen en in genoemde documenten vast te leggen, maar ook te bepalen welke rol de 
gemeenteraad voor zichzelf ziet weggelegd. 
Op 20 maart heeft de raad het plan van aanpak voorbereidende fase Omgevingswet vastgesteld. Het 
plan van aanpak heeft betrekking op de voorbereidende fase, waarin de pilotprojecten centraal staan en 
de nieuwe instrumenten aan de nieuwe werkwijzen worden gekoppeld. 
In dit kader wordt gestart met de pilot ‘Omgevingsvisie Huisduinen, waarin volgens nieuwe werkwijze 
een gedragen visie op de kwaliteit en ontwikkelingsrichting van Huisduinen opgesteld wordt. In 2018 
wordt op basis van deze pilot omgevingsvisie en andere pilots een Nota van Uitgangspunten opgesteld 
voor de definitieve inrichting van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. 

2.3.4  Omgevingsvisie Huisduinen 

In juni hebben inwoners uit Huisduinen in de commissie Stadsontwikkeling en –beheer aan de hand van 
informatieborden (die in de Plaza waren neergezet) uitleg gegeven over de belangrijke waarden voor 
Huisduinen alsmede de kansen en bedreigingen. Sprekers hebben verder aangegeven dat zij het 
proces als plezierig hebben ervaren. Aandachtspunt is wel dat alle informatie en in voorbereiding zijnde 
ontwikkelingen vroegtijdig worden ingebracht. De resultaten van de bijeenkomsten worden verwerkt in 
een vast te stellen omgevingsvisie. 
In oktober heeft het college de omgevingsvisie ter vaststelling aan de raad aangeboden. Bij nader 
inzien heeft het college besloten de visie alsnog zes weken ter inzage te leggen. Wethouder Wagner 
heeft daarbij aangegeven dat de onderwerpen ‘jongeren huisvesting’ en ‘camperplaatsen’ in het kader 
van deze visie nog nader worden bezien. Na de inspraakprocedure (in 2018) wordt de visie ter 
vaststelling aangeboden. 
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2.3.5  Notitie aanzet duurzaamheidsagenda. 

In juli 2016 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen met de volgende ambities:  
-  in de duurzaamheidsnota op te nemen voor 2040 een 100% energieneutrale gemeente zijn; 
-  met de gemeente een voorbeeldfunctie te vervullen in de ambitie naar een 100% energieneutrale 

gemeente; 
-  te komen met een duurzaamheidsagenda vóór 1 januari 2017 waarin de raad wordt geïnformeerd 

over te nemen stappen en een tijdspad. 
Op 20 maart heeft de raad de notitie ‘Aanzet duurzaamheidsagenda vastgesteld en middelen 
beschikbaar gesteld voor nader onderzoek en ontwikkeling van de duurzaamheidsagenda, de aanleg 
van LED verlichting in drie prioritaire buurten en de installatie van een biomassaketel bij De Helderse 
Vallei.  

2.3.6  Openbare Ruimte in nieuw perspectief 

De in mei 2016 vastgestelde visie Openbare Ruimte in nieuw perspectief is het kader waarbinnen in de 
periode 2016-2026 keuzes en afwegingen worden gemaakt voor het beleid op de openbare ruimte. 
Kern van de visie is het streven naar een veilige, schone, door iedereen gewaardeerde én optimaal 
gebruikte openbare ruimte. Speerpunten in de visie zijn klimaatbestendigheid, duurzaamheid, 
samenwerking, differentiatie, uitnodigend en bruikbaar én groenwaarden. 
Op 10 april heeft de raad het beleidskader Openbare Ruimte in nieuw perspectief vastgesteld. Dit kader 
geeft inzicht in de beleidsuitgangspunten ten aanzien van het beheer en het onderhoud van de 
openbare ruimte. Daarbij wordt gekozen voor een gebiedsgerichte werkwijze die aansluit op de bredere 
wens om burgerinitiatieven meer ruimte te geven en vraagstukken meer naar buiten gericht te naderen. 
Het beleidskader geeft daarnaast handvatten voor een nadere afweging van de beheerniveaus vanuit 
de financiële kaders van de gemeente. Om de inrichting van de openbare ruimte van het woongebied 
uiterlijk in 2032 via de gebiedsgerichte aanpak te hebben verbeterd op de factoren bewonerswensen, 
beheerefficiency, duurzaamheid en klimaatbestendigheid vergt voor de komende vijftien jaar een 
structurele impuls van € 1,28 mln. per jaar. Hier tegenover staat echter een structurele besparing in het 
beheer- en onderhoudsbudget die oploopt naar € 450.000,- in 2032. 

2.3.7  Park Julianadorp 

Het wijkplatform Julianadorp heeft op 8 mei een plan voor de invulling van een gedeelte tussen het 
oude dorp en het Willem Alexanderhof gepresenteerd in de commissie Stadsontwikkeling en –beheer. 
De commissie was positief en heeft waardering voor het initiatief van het wijkplatform. 
Wethouder Wagner heeft aangegeven dat het initiatief niet past binnen de vastgestelde kaders en dat 
hiervoor geen middelen zijn gereserveerd binnen de begroting. Hij wil de ontwikkeling wel een kans 
geven.  
Hiervoor is hij in overleg gegaan met de initiatiefnemers. 
Wethouder Wagner heeft op 11 september in de commissie Stadsontwikkeling en -beheer met behulp 
van een presentatie een toelichting gegeven op drie scenario’s:  

Scenario 1 = uitvoering overenkomstig Masterplan 2010; 
Scenario 2 = uitvoering  ‘groene long’; 
Scenario 3 = uitvoering ‘parkinitiatief’. 

Naar aanleiding van de bevindingen geeft wethouder Wagner aan dat hij de wensen in breder 
perspectief gaat bekijken om te bezien in hoeverre aan de wensen van de belanghebbenden tegemoet 
kan worden gekomen. De wethouder informeert de raads- en commissieleden nog schriftelijk over de 
betrokkenheid van de groeperingen daarbij en de termijn waarop dit onderwerp opnieuw aan de orde 
kan komen in de commissie. 

2.3.8  Willem Alexanderhof, uitbreiding 4.1  

De wijk Willem Alexanderhof is nog in ontwikkeling. In het bestemmingsplan Julianadorp Oost 2011 zijn 
zes uitwerkingsgebieden opgenomen voor grond die na het vaststellen van het bestemmingsplan nader 
ingevuld worden. Op 16 oktober heeft de raad het bestemmingsplan Willem Alexanderhof, uitbreiding 
4.1 vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in het ontwikkelen van de noordoost zijde van het Willem 
Alexanderhof en geeft invulling aan een tweetal van de eerder genoemde uitwerkingsgebieden. Het 
voorziet in het planologisch-juridisch kader voor de ontwikkeling van maximaal 62 grondgebonden 
woningen aan de noordzijde van de wijk. 
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2.3.9  Beleidskader cultureel erfgoed 

Op 16 oktober heeft de raad het beleidskader cultureel erfgoed vastgesteld; het kader voor de 
gemeentelijke inzet op behoud en ontwikkeling van het erfgoed. In het kader is eerst een korte 
geschiedenis beschreven, daarna zijn de ijkpunten van het cultureel erfgoed benoemd. Vervolgens is  
ingegaan op wat de gemeente wil met haar cultureel erfgoed, hoe ze dat wil bereiken en de rol van de 
gemeente en vrijwilligers. De Erfgoedverordening vormt het wettelijk kader voor bescherming. 

2.3.10  Rioleringsplan 2018-2022  

Gemeenten zijn verplicht de zorgtaken voor afval-, hemel- en grondwater alsmede de onderbouwing 
van het tarief voor rioolheffing vast te leggen. Het op 16 oktober vastgestelde beleidsplan voorziet 
hierin. In het plan is aangegeven welke richting de gemeente op wil in de planperiode 2018-2022 en 
een visie gegeven op de verdere toekomst. Door de vervangingsinvesteringen te activeren, kunnen de 
gelden in de rioolvoorziening worden benut voor de dekking van investeringen voor de zorgplichten 
hemel- en grondwater. Hierdoor kunnen de financiële consequenties voor de inwoners en bedrijven 
beperkt blijven.  
De gemeenten Den Helder, Texel, Schagen en Hollands Kroon én het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier werken al vele jaren samen op het gebied van de afvalwaterketen. In 2014 zijn 
ambities en doelstellingen bestuurlijk vastgelegd als onderdeel van het landelijke Bestuursakkoord 
Water. Voor de regio Noordkop betekent dit een ambitie om 12,5% te besparen op de in 2010 
geraamde kosten voor 2020, het verbeteren van de kwaliteit van het beheer en het versterken van de 
ambtelijke robuustheid voor de rioleringszorg.  
De doelstelling conform het Bestuursakkoord Water en de hieruit afgeleide samenwerkings- 
overeenkomst afvalwaterketen Noordkop-gemeenten en HHNK 2014 wordt op basis van de 
berekeningen van het rioleringsplan gehaald. 

2.3.11  Reconstructie stationsgebied 

Op verzoek van de fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, 
GroenLinks, Fractie Vermooten en de Vrije Socialisten heeft op 16 januari een extra raadsvergadering 
over de gang van zaken rondom de reconstructie van het stationsgebied plaatsgevonden. 
De fracties wilden in gesprek over het plan, de vergunningverlening en de beoogde verkeersafwikkeling. 
Van het college van burgemeester en wethouders onder meer weten of met alle belanghebbenden 
voorafgaande aan de planvorming is gesproken en op welke wijze hun wensen/bezwaren in het plan 
zijn opgenomen. Een ingediende motie waarmee het college zou worden opgedragen in overleg te 
treden met diverse betrokkenen haalde echter geen meerderheid. 

2.3.12  Verkoop Middenweg 172-174 (voormalig postkantoor) 

Op verzoek van de fracties van Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur en de ChristenUnie is op  
6 september een extra raadsvergadering gehouden over de voorgenomen verkoop van het pand 
Middenweg 172-174. Aanleiding hiertoe was informatie waaruit bleek dat gelijktijdig met het doorlopen 
van een tenderprocedure ook sprake was van een separaat onderhandelingstraject met betrekking tot 
mogelijke verkoop. Bespreking hiervan zou meer duidelijkheid moeten verschaffen. 
Na de beraadslagingen dienden de initiërende fracties een motie van wantrouwen jegens de 
portefeuillehouder in. De motie is in meerderheid verworpen. 

2.3.13 Jongeren en de raad 

 
Klas in de raad groep 7 en 8 basisonderwijs 
Alle basisscholen in Den Helder zijn voor de zomer aangeschreven om mee te doen aan ‘Klas in de 
raad’. Afgelopen schooljaar zijn een groot aantal leerlingen ontvangen door de burgemeester. Na een 
korte toelichting over zijn werkzaamheden en heeft hij antwoord gegeven op hun prangende vragen. 
Een aantal raadsleden hebben daarna in de raadzaal het rollenspel begeleid. 
Getuige de reacties wordt de basisschool-variant van ‘raadslid in de klas’ zeer op prijs gesteld. 
In 2017 hebben zeven scholen met negen groepen deelgenomen.  
 
Helaas is het agendatechnisch niet mogelijk geweest alle aangemelde scholen in te plannen. Deze 
groepen worden, voor zover mogelijk, in de eerste helft van 2018 alsnog ingepland.  
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In verband met de verkiezingen en een mogelijk op handen zijnde verhuizing zal nader worden bekeken 
of voortzetting in 2018 tot de mogelijkheden behoort. 
 
 

       
 
rollenspel Klas in de raad 
 
Raadslid in de klas voortgezet onderwijs 
Op verzoek van ProDemos is een klassenbezoek voor Scholen aan zee verzorgd. Op diverse data eind 
november, begin december, hebben raadsleden zich in de raadzaal ingezet om ook deze leerlingen te 
begeleiden om uitleg te geven over het werk van een raadslid en de gemeenteraad. 
Belangrijk doel hierbij was de afstand tussen gemeentebestuur en de jongeren te verkleinen zonder aan 
partijpolitiek te doen. 
 

2.3.14 Vreemde moties  

 
Motie over de toekomst van de pulsvisserij 
De fracties van het CDA en de VVD hebben op 10 juli een motie ingediend waarmee het college van 
burgemeester en wethouders is opgedragen in goed 
overleg met de visserijsector en andere relevante 
organisatie al het nodige te blijven doen om de toekomst 
van de pulsvisserij te waarborgen. 
Op basis van de toezegging van wethouder Krijns dat het 
college van burgemeester en wethouders de motie 
overneemt, is de motie ingetrokken. 
 
Motie plaatsen vlaggen in de raadzaal 
De fracties van de Stadspartij Den Helder en het CDA 
hebben op 20 november een motie ingediend waarmee het 
college van burgemeester en wethouders is opgedragen 
stappen te ondernemen die ertoe leiden dat ook in de 
raadzaal van Den Helder de nationale vlag van Nederland  
en de gemeentelijke vlag zichtbaar geplaatst worden.  
Deze motie is met een ruime meerderheid (twintig stemmen voor en tien tegen) aanvaard en inmiddels 
tot uitvoering gebracht. 
 
Motie Dierenbegraafplaats 
De fracties van Vermooten, de Vrije Socialisten en het CDA hebben op 27 februari een motie ingediend 
waarin het college wordt verzocht in 2017 een voorstel tot realiseren van een dierenbegraafplaats 
binnen het gebied van de algemene begraafplaats in Huisduinen, inclusief de daarbij behorende 
financiële paragraaf, aan de raad voor te leggen. 
Wethouder Wagner zegt toe dat het college van burgemeester en wethouders een raadsinformatiebrief 
stuurt over de mogelijkheden voor een dierenbegraafplaats in Den Helder in een brede context. Hierop 
houden de indieners hun motie aan. 
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Instelling jaarlijkse vrijwilligersmanifestatie 
De fractie van D66 heeft op 11 december een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen in 
samenspraak met vrijwilligersorganisaties te komen met een voorstel voor een jaarlijks feestelijke 
vrijwilligersmanifestatie op de nationale vrijwilligersdag, waarbij vrijwilligers in het zonnetje worden 
gezet. De raad heeft de motie unaniem aanvaard. 
 

2.4  Werkbezoeken en werkconferentie 

2.4.1 Werkconferentie  

Op 6 en 7 april is de jaarlijkse werkconferentie van de raad en het college van burgemeester en 
wethouders gehouden. Het programma in Zaandam begon met een presentatie over het 
stedenbouwkundig programma Inverdan, gevolgd door rondleidingen in het centrum van Zaandam. 
Vervolgens zijn het Hembrugterrein, de Rosmolenbuurt en schiereiland De Hemmes bezocht. Op de 
tweede dag zijn in het stadion van voetbalclub Telstar presentaties verzorgd over Offshore & Wind en 
over Zeehaven IJmuiden. Tenslotte is een bezoek gebracht aan de haven van IJmuiden en aan Sluis- 
en Haveninformatiepunt (SHIP). De deelnemers kijken terug op een leerzame conferentie. 

2.4.2  Sail Den Helder 

Van 22 tot 25 juni staat Den Helder in het teken van Sail en de Marinedagen. Samen met de raadsleden 
van de regiogemeenten is op 22 juni aan boord van de Riverdream gekeken naar authentieke Tallships 
en moderne marineschepen uit de hele wereld. Men heeft kunnen genieten van een vaartocht-
arrangement met entertainment en een uitgebreid borrelbuffet. Samen met de andere genodigden uit 
het maatschappelijk veld hebben de bestuurders kunnen netwerken. 

2.4.3  Werkbezoek aan het Leger des Heils 

Op 2 november heeft de commissie Maatschappelijke ontwikkeling met dertien leden een werkbezoek 
gebracht aan het Leger des Heils. Na ontvangst met soep en broodjes hebben de medewerkers van het 
Leger des Heils een uitgebreide uiteenzetting gegeven over de hulpverlening die zij bieden.  

2.4.4  Bestuurlijke uitwisseling met de Noordkop-gemeenten 

In samenwerking met De Kop Werkt! is een interessant programma uitgedacht voor een bestuurlijke 
ontmoeting. Op 6 juli zijn, na een gezamenlijke lunch in De Kampanje, de raads- en collegeleden van 
de  kopgemeenten uitgenodigd in groepen deel te nemen aan een wandeling door de binnenstad in het 
kader van Den Helder beste binnenstad van Nederland?.  Daarnaast hebben zij kennis gemaakt met  
Tech@Connect waar begin dit jaar aan de slag is gegaan met de uitvoering van Match 2020 – 
arbeidsmarkt in balans. Hierbij gaat het om een betere balans tussen vraag en aanbod op de regionale 
arbeidsmarkt voor wat betreft de sectoren Maritiem/Offshore & Energie/Duurzaamheid, Zorg, 
Argribusiness en Toerisme & Recreatie. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wandeling langs de opgeknapte gevels 
in de binnenstad 
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rondleiding bij Tech@Connect 
 

 
Na deze zeer geslaagde rondleidingen zijn de deelnemers met de bus naar Fort Kijkduin gebracht voor 
een borrel en aansluitend een buffet om gezamenlijk de afsluiting van het politieke jaar te vieren. 

2.4.5  Informatiebijeenkomsten 

In 2017 zijn zeven informatiebijeenkomsten georganiseerd: 
 
13 februari  Nieuw perspectief openbare ruimte Dienstgebouw Ambachtsweg 
13 maart  Toerisme Landal Ooghduyne 
3 april  De energietransitie, een kans 

voor Den Helder? 
KeyKegzaal De Kampanje 

15 mei  Retail Den Helder bekeken door vreemde 
ogen 

Zaal 7 bibliotheek 

11 juli  Ondermijning KeyKegzaal De Kampanje 
9 oktober  Ontwikkelingen ten aanzien van de lokale 

omroep 
Zaal 7 bibliotheek 

13 november  Werkwijze en rolverdeling rond 
Citymarketing 

KeyKegzaal De Kampanje 

 
 
In het eerste kwartaal van 2018 worden de informatieavonden geëvalueerd in het presidium. 
 

2.5  Financiën  

2.5.1  Aanbesteding accountancydiensten 

In november 2016 zijn de accountancydiensten voor de boekjaren 2017 tot en met 2021 Europees 
aanbesteed. De sluitingsdatum voor de aanbesteding was 31 januari. Ipa-Acon B.V. heeft als enige 
ingeschreven. De selectiecommissie, bestaande uit de raadsleden Slort, Wouters en Visser, heeft de 
inschrijving beoordeeld en heeft de raad voorgesteld Ipa-Acon B.V. aan te wijzen als accountant voor 
de boekjaren 2017 t/m 2019 met een optie voor de jaren 2020 en 2021. 
De raad heeft op 10 april dienovereenkomstig besloten (raadsbesluit RB17.0011). 
De overeenkomst is op 14 juli ondertekend door de heer Olij van Ipa-Acon B.V. en de burgemeester. 
In de maanden september en oktober heeft Ipa-Acon de tussentijdse controlewerkzaamheden verricht 
en de bevindingen hebben zij in de vorm van een boardletter aan de raad aangeboden.  
Deze boardletter is op 7 december behandeld in de auditcommissie. De rapportage heeft de 
auditcommissie geen aanleiding gegeven een nadere advies uit te brengen aan de raad. 
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2.5.2  Jaarrekening 2016 

De raad heeft de jaarrekening 2016 van de gemeente op 10 juli met een goedkeurende 
controleverklaring van Ernst & Young (EY) vastgesteld. De auditcommissie adviseerde positief over de 
jaarrekening 2016 (CA17.00024) en heeft de volgende onderwerpen nog eens expliciet onder de 
aandacht van de raad gebracht: 
- kwaliteit van de tussenrapportages gelet op het rekeningresultaat; 
- het in de risicoparagraaf opgenomen bedrag voor geldleningen en garanties; 
- de keuzemogelijkheden bij de voorstellen resultaatbestemming; 
- beëindiging contract met EY. 
 
De jaarrekening 2016 sluit met een voordelig saldo van € 4.171.000,-.  
Het college van burgemeester en wethouders stelde voor het resultaat als volgt te bestemmen: 
- uitgestelde activiteiten die in 2017 alsnog uitgevoerd worden, ad € 1.220.000,-; 
- reserve EFRO-port 4 Innovation, ad € 200.000,-; 
- Bestemmingsreserve Strategische visie, ad € 2.751.000,-. 

Dit is mogelijk geworden omdat de weerstandsratio boven het gewenste niveau ligt en de buffer 
voor het sociaal domein zijn bovengrens heeft behaald (overeenkomstig raadsbesluit RB15.0115, 
beslispunt 12). 

 

2.5.3  Tussenrapportages 2017 

Dit jaar is het een stoplichtrapportage in het nieuwe digitale systeem LPC (Lean, Planning en Control). 
Het verslag is beleidsmatig opgezet en rapporteert per programma. De overige en financiële 
ontwikkelingen zijn apart opgenomen. Er wordt een exploitatietekort verwacht van € 4.750.000,-.  
Dit tekort heeft een negatief effect op het verwachte rekening resultaat van 2017. 
De belangrijkste mutaties zijn een hogere uitkering van de Algemene Uitkering van € 2 mln, een extra 
voorziening treffen voor Baggerbeheer van € 0,7 mln, een verhoging van de voorziening van de 
Watertoren met € 0,4 mln en een verhoging van de budgetten van Sociaal Domein (SD) met  
€ 5,3 mln. 
Naar aanleiding van de tussenrapportage heeft de raad op 25 september besloten een 
bestemmingsreserve in te stellen voor het fietspad aan de Duinweg (€ 280.000,-). 
 
Voor dit jaar is ervoor gekozen een tweede Tussenrapportage aan de raad aan te bieden. Het rapport 
heeft dezelfde opzet als de eerste rapportage 2017 en is uitgebreid met informatie over en de status 
van de kredieten. In de tweede Turap is een tekort van € 240.000,- gepresenteerd, waardoor het 
verwachte tekort samen met de eerste Turap op € 4.856.000,- komt. De verwachting is dat dit tekort 
lager uitvalt bij de jaarrekening.  
De reserve Sociaal Domein wordt dan opnieuw beoordeeld en de verwachting is dat € 2,5 mln vrij kan 
vallen ten gunste van het rekeningresultaat (het overschot op de reserve € 12,5 mln -/- € 10 mln). 
Tevens zijn de prognoses over de jaarlijkse lasten aan de voorzichtige kant. Dit kan bij de jaarrekening 
een voordelig effect hebben. 

2.5.4  Proces Kadernota 2018-2021 

De Concernstaf heeft op 11 november 2016 een notitie ‘Startdocument aanpak kadernota door de raad’ 
(IR16.0201) aangeboden. Op 23 maart heeft de auditcommissie met de portefeuillehouder financiën 
gesproken over de stagnerende voortgang. Vanuit de auditcommissie is aangegeven dat zij een andere 
beleving heeft van de afspraken zoals die in november 2016 naar aanleiding van de Startnotitie 
kadernota zijn gemaakt.  
Op 8 mei is een memo van het college over de aanpak van de kadernota (IR17.0066) besproken in het 
presidium. Het college heeft ervoor gekozen dit jaar geen kadernota ter vaststelling aan te bieden en 
stelt voor in de voorbereiding van de begroting 2018 de focus te leggen op de inrichting van een 
programma gebiedsgerichte aanpak. Vanuit de raad is onvrede uitgesproken over deze gang van 
zaken. 
Op 13 november heeft het presidium besloten dat het college van burgemeester en wethouders in 2018 
vanwege de raadsverkiezingen: 
 geen kadernota 2019-2022 hoeft aan te bieden; 
 een overdrachtsdocument aan de raad aanbiedt dat als input kan dienen voor het nieuwe coalitie-

(of bestuurs-) akkoord in de nieuwe bestuursperiode 2018-2022 en geschikt is voor verdere 
behandeling in de raad ter voorbereiding op de begroting 2019; 
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 een eerste kwaliteitsslag van de in de begroting geformuleerde doelen en bijbehorende relevante 
effect- en prestatie-indicatoren aan de raad aanbiedt ter voorbereiding op de begroting 2019; 

 ervoor zorgdraagt dat het nieuwe coalitie- (of bestuurs-)akkoord zo spoedig mogelijk na het 
beschikbaar komen wordt doorgerekend, zodanig dat de (nieuwe) raad nog vóór het zomerreces 
2018 invulling kan geven aan zijn kaderstellende rol ten aanzien van de programmabegroting 
2019. 

2.5.5  Programmabegroting 2018 

Op 30 oktober en 8 november heeft de raad de programmabegroting 2018, de meerjarenbegroting 2019 
tot en met 2021 en de bijlage ‘Nieuw beleid en meerjarig sluitende begroting 2018-2021’ behandeld.  
De raad heeft de programmabegroting vastgesteld met inbegrip van twee amendementen over de 
financiële ondersteuning van de Lokale Omroep Stichting (LOS). Daarna heeft de raad besloten een 
programma ‘Gebiedsgerichte aanpak’ in te stellen. 
 
Het totaaloverzicht van de financiën op hoofdlijnen: 
 2018 2019 2020 2021 
Saldo inclusief autonome ontwikkelingen -2.951 -2.639 -2.568 -2.208 
Bezuinigingen bestaand beleid 940 1.365 1.396 1.396 
Nieuw beleid -6.045 196 92 46 
Aanvullende dekkingsvoorstellen (reserves) 7.733 1.500 1.505 1.476 
Verhoging budget LOS 0 0 0 -PM 
Nieuw saldo -323 422 425 709 

 
Het verwachte begrotingstekort voor 2018 wordt gedekt door te beschikken over de algemene reserve 
van de gemeente. Daarmee heeft de gemeente een structureel sluitende begroting. 
 
Bij de behandeling zijn negen amendementen ingediend. Acht amendementen zijn verworpen; alleen 
het amendement over een financiële bijdrage aan de professionalisering van de Lokale Omroep 
Stichting is aangenomen. 
Daarna zijn veertien moties ingediend. Vijf moties zijn ingetrokken naar aanleiding van beraadslagingen 
en toezeggingen door het college. Eén motie is verworpen en zes moties zijn aangehouden. De twee 
aangenomen moties hebben betrekking op: 
- legaliseren van wietteelt (deelname experimenten, motie 6.14); 
- gratis wifi in de openbare ruimte (in overleg met de ondernemers, motie 6.6). 

2.5.6 Auditcommissie 

De auditcommissie heeft in 2017 vier keer vergaderd: in maart over de aandachtspunten voor de 
jaarrekening 2016 en de format voor tussenrapportages; in juni tweemaal over de jaarrekening 2016 en 
in december over de boardletter van Ipa-Acon, het controleprotocol 2017-2019 en de notitie ‘Monitoren 
en (bij)sturen. 
  
Naar aanleiding van de jaarrekening 2016 en het verslag van bevindingen van 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: 
 Tussenrapportages 

Het resultaat van de jaarrekening 2016 (€ 4,1 mln batig) wijkt sterk af van de verwachte 
exploitatietekorten in de aangeboden tussenrapportages (€ 2,8 mln nadelig). 
De portefeuillehouder financiën geeft aan dat het verschil van afgerond € 7,0 mln voornamelijk 
wordt veroorzaakt door een onderbesteding op het budget voor het sociaal domein van € 4,4 mln 
en een hogere uitkering uit het gemeentefonds van € 0,8 mln. Deze afwijkingen zijn pas ná de 
tweede Tussenrapportage 2016 naar voren gekomen. 

 Risicoparagraaf 
Het in de risicoparagraaf opgenomen bedrag voor garantstellingen en versterkte geldleningen,  
ad € 9 mln is niet onderbouwd. 
De concerncontroller geeft aan dat de in december 2015 vastgestelde berekeningssystematiek 
leidt tot een irreëel hoog risicobedrag voor verstrekte geldleningen en garantstellingen. Het bedrag 
van € 9 mln wordt meer reëel geacht. De portefeuillehouder financiën kondigt een memo aan 
waarin het huidige systeem van berekening wordt uitgelegd en wordt aangegeven dat de 
systematiek vóór de beoordeling van de jaarrekening 2017 zal worden herzien. 
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 Voorstellen resultaatbestemming 2016 
De raad is voorgesteld een bedrag van € 1,4 mln opnieuw te bestemmen voor het doel waarvoor 
de middelen oorspronkelijk beschikbaar zijn gesteld. Het is echter niet altijd duidelijk of de raad 
hierbij nog keuzemogelijkheden heeft. Temeer daar de besluitvorming over de 
resultaatbestemming pas halverwege 2017 plaatsvindt. Zijn de budgetten inmiddels besteed of zijn 
er verplichtingen aangegaan vooruitlopend op de besluitvorming?  
De auditcommissie adviseert de raad het college van burgemeester en wethouders op te dragen in 
het vervolg de voorstellen resultaatbestemming te voorzien van een toelichting die hierover 
duidelijkheid geeft. 

 
De auditcommissie ziet verder in de boardletter 2017 van Ipa-Acon geen aanleiding nader advies aan 
de raad uit te brengen. 

2.5.7  Herziene financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in 2016 een model-financiële verordening (ex art. 
212 Gw) beschikbaar gesteld. Deze nieuwe modelverordening is een grondige herziening van de oude, 
uit 2015 daterende, modelverordening. De vernieuwingen in het Besluit, Begroting en Verantwoording 
die effect hebben op het gebied van de gemeentefinanciën zijn aanleiding geweest tot aanpassing van 
de modelverordening en in het verlengde daarvan, om ook onze lokale financiële verordening te 
actualiseren. Met het vaststellen van de Financiële verordening 2017 (RB17.0005) die richting geeft aan 
de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting 
van de financiële organisatie van de gemeente geeft de gemeenteraad invulling aan zijn kaderstellende 
rol voor de financiële functie. 

2.5.8  Modernisering Planning & Control-cyclus 

Een van de doelen in het kader van de modernisering is het digitaliseren en standaardiseren van het 
P&C-proces. Daarmee wordt het tot stand komen van de P&C-producten eenvoudiger, kunnen P&C-
producten sneller worden gemaakt en is de kans op fouten kleiner. De P&C-producten worden ook 
beter toegankelijk. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan betere sturingsmogelijkheden door de 
gemeenteraad. Hiervoor is het pakket L(ean) P(lanning) & C(ontrol) in gebruik genomen (te raadplegen 
op https://denhelder.tlpc.nl/viewers). 
In 2017 is een notitie Monitoren en (bij)sturen opgesteld. Deze notitie is op 7 december besproken in de 
auditcommissie. De auditcommissie is voorstander van een rapportage op afwijkingen. Aandacht is 
gevraagd voor het vermelden van broninformatie/achterliggende informatie. De digitale vorm van de 
nieuwsbrief maakt het doorlinken naar onderliggende documenten ook mogelijk. Afgesproken is dat de 
nieuwsbrief nieuwe stijl wordt geagendeerd voor de auditcommissie, voordat deze wordt 
geïmplementeerd. 
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2.6  Raadscommunicatie  

2.6.1  Communicatieplan gemeenteraadsverkiezingen 

Op basis van een inventarisatieronde bij de fractievoorzitters zijn de communicatieve doelstellingen 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 geformuleerd: 
-  werven van potentiële volksvertegenwoordigers; 
-  jongeren specifiek betrekken; 
-  begrip creëren voor het belang van de gemeenteraad. 
 
Om deze doelstelling te realiseren heeft een werkgroep een communicatiemiddelenmix gespecificeerd 
en deze samengevat in een plan van aanpak. De werkgroep bestond uit de raadsleden Biersteker, Van 
Driesten, Kostelijk en Pater, vanuit de organisatie aangevuld met José van der Burg (Concernstaf/team 
Communicatie en bestuurszaken) en Rachël van Kempen (Griffie/raadscommunicatie).  

2.6.2  Cursus Politiek Actief 

In samenwerking met Prodemos, huis voor democratie en rechtsstaat, is de cursus ‘Politiek Actief’ 
aangeboden voor inwoners die zich actief met de gemeentelijke politiek wilden gaan bezighouden. De 
deelnemers is inzicht gegeven in het Nederlandse politieke bestel, hun kennis is vergroot en 
vaardigheden zijn getraind. Vier avonden hebben de cursisten onder meer vraaggesprekken kunnen 
houden met raadsleden, filmpjes bekijken over rollen en taken van de gemeenteraad, inzicht krijgen in 
gemeentefinanciën, speeddaten met raadsleden en debatteren. De cursus is afgesloten met een 
speciale editie van ‘Gast van de raad’. 
Aan de cursus hebben 30 deelnemers meegedaan. 
 

    Speeddaten met raadsleden 
 

2.6.3  Social Media 

Wat social media bijzonder maakt is dat het een open en makkelijk toegankelijk middel is waar zowel de 
griffie, fracties als individuele raadsleden gebruik van (kunnen) maken. Het is van iedereen en daarmee 
ook van niemand. Dat is deels de kracht van het medium maar ook een valkuil gebleken. Social media 
lijkt vrijblijvend, maar vergt veel tijd, vaardigheden en aandacht. In de opstart van Facebook is goed 
gekeken hoe dit medium op een goede slimme manier kan worden ingezet voor de raad. 
De voorkeur is in eerste instantie uitgegaan naar een gezamenlijke Facebookpagina met de organisatie. 
Dit bleek voor het aantal te plaatsen berichten niet haalbaar.  
 
Om de verkiezingscampagne op social media optimaal te starten is een gespecialiseerd bureau 
ingeschakeld. Zij hebben een content strategie uitgeschreven waarop voortborduurt kan worden, en een 
community opgebouwd waardoor de pagina meer body en betrouwbaarheid heeft gekregen. Door deze 
inzet zijn in Den Helder duizenden extra personen bereikt.  
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2.6.4  Over de kook 

Na enige tegenvallende opkomsten voor ‘Over de kook’, is er voor de activiteit in mei een thema aan de 
activiteit verbonden. Met slechts drie aanmeldingen is ‘Over de kook’ echter ook toen geannuleerd. 
 
Potentiële deelnemers aan ‘Over de kook’ zijn voor deze activiteit uitgenodigd via een persbericht in de 
krant, een uitnodiging op de website en via de gemeentelijke Facebookpagina. Ook instanties met een 
directe link naar het thema zijn actief uitgenodigd. 
 
Vanuit het land is wel interesse in deze activiteit. Zo heeft een raadslid uit Borne informatie opgevraagd 
om deze activiteit ook in Borne te organiseren, en heeft de raadsadviseur van gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht dit project opgepakt in het kader van haar afstudeerscriptie over burgerparticipatie. 

2.6.5  Gast van de raad 

Gast van de raad is in 2017 drie keer opgezet. In april als afsluiting voor de cursus Politiek Actief. Voor 
Gast van de raad in juni hadden zich drie deelnemers aangemeld. Een van de gasten is niet op komen 
dagen waardoor de avond met twee gasten is voortgezet. In september is de activiteit wegens te kort 
aanmeldingen niet doorgegaan.  

2.6.6  Wijkbezoeken 

Op 30 maart heeft de gemeenteraad de wijk Stad Binnen de Linie bezocht. Na ontvangst bij MindZ op 
Willemsoord is de raad door architect Duco Kaptein door het vernieuwde centrum rondgeleid. Na een 
indische rijsttafel in buurthuis Elto, is plenair afgesloten in School 7.  
 
 

ontvangst bij MindZ     penthouse Keizersbrug 
 

 
De gemeenteraad heeft op 18 mei een bezoek gebracht aan de wijk De Schooten. De middag stond in 
het teken van ‘Jong blijven in De Schooten’. Na een fietstocht door de wijk, waarbij aan raadsleden is  
gevraagd foto’s te maken van dingen die hen opvielen, is met een presentatie en een eenvoudig diner, 
afgesloten in wijkcentrum De Boerderij.  
 
Het wijkbezoek aan Julianadorp dat gepland stond op 28 september, is door de wijkmanager 
gecanceld.  
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3. Verslag werkzaamheden raadsgriffie  
 
Personeel en organisatie 
 
Personeelsbeleid 
Alle gesprekken zijn volgens de vastgestelde gesprekscyclus gehouden en medio 2017 heeft het 
functioneringsgesprek van de griffier met de werkgeverscommissie plaatsgevonden. De formatie binnen 
de raadsgriffie is niet gewijzigd en bedraagt 6,11 fte1.  
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim is ten opzichte van het voorgaande jaar (3,86%) behoorlijk gestegen naar 14,15%, 
voornamelijk ingegeven door het langdurig herstel van een medewerker gedurende het jaar. De 
meldingsfrequentie is gedaald ten opzicht van voorgaande jaren.  
 

 2014 2015 2016 2017 

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

Griffiemedewerkers Griffiemedewerkers 9 1,50 1,58 7 1,17 2,33 12 2,00 3,86 2 0,33 14,15 

Totaal:  9 1,50 1,58 7 1,17 2,33 12 2,00 3,86 2 0,33 14,15 
 

 

ZM = aantal ziekmeldingen 
MF = meldingfrequentie. Streefcijfer meldingfrequentie ambtelijke organisatie = 1.4. 
VZ% = verzuimpercentage. Streefcijfer verzuim ambtelijke organisatie = 5%. 
 
Trainingen en opleidingen 
Een aantal medewerkers volgde de jaarlijkse AED-/reanimatiecursus. 
De griffier heeft deelgenomen aan het VNG en VVG congres, de reguliere vergaderingen van het 
bestuur van de VVG en van de bijeenkomsten van de griffierskringen in Noord-Holland-Noord bezocht. 
 
Griffie werkbezoek met aansluitend het jaarlijkse uitje 
Op 15 september heeft de griffie een werkbezoek gebracht aan de griffie van gemeente Purmerend. Na 
een hartelijk ontvangst in het recent gerenoveerde stadhuis, hebben de griffiemedewerkers verteld over 
het traject voorafgaand aan het besluit tot renovatie/transformatie. In het ontwerp stadhuis is gekozen 
voor hoge ambities op het gebied van energiereductie en hergebruik van de bestaande constructie. 
Aansluitend heeft ‘s middags het jaarlijkse griffie uitje plaatsgevonden. Dit bestond uit een ‘sportieve’ 
paardrijclinic in Kwadijk. Vervolgens is in Haarlem geprobeerd de Escape Room tijdig te ontsnappen. 
Na deze enerverende ervaringen is ter afsluiting gedineerd in Medemblik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Twee vrouwen en vijf mannen, gemiddelde leeftijd: 48 jaar, gemiddeld aantal dienstjaren: (ruim) 19.  
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4.  Financiële verantwoording gemeenteraad en raadsgriffie 
 

Product Omschrijving 

Begroot  
2017 (incl. 
wijz.) realisatie 

Restant 
2017 

001-Raad Subsidie Provincie               -19.944  19.944  

  Proj.Reg.Samenw.Noordkop         30.290  -30.290  

  Interne bijdrage               -10.000  -10.000  0  

  Vergoeding raadsleden          527.500  538.384  -10.884  

  Overige personeelskosten 12.160  7.002  5.158  

  Fractievergoedingen            32.400  21.659  10.741  

  Accountantskosten              98.590  92.690  5.900  

  Representatiekosten            20.000  12.677  7.323  

  Rekenkamerfunctie              60.000  59.985  15  

  Presentiegelden                23.000  27.144  -4.144  

  Overige diensten               21.000  7.524  13.476  

  Opleidingskosten               15.425  -1.233  16.658  

  Raadscommunicatie              30.000  12.959  17.041  

Totaal: 830.075  779.138  50.937  

Product Omschrijving 

Begroot  
2017 (incl. 
wijz.) realisatie 

Restant 
2017 

076-Griffie Huidig pers.salaris Griffie    507.715  529.520  -21.805  

Overige personeelskosten 10.834  3.409  7.425  

Overige kosten 8.022  1.789  6.233  

  Opleidingskosten               10.150  1.910  8.240  

Totaal: 536.721  536.628  93  
 
 
Toelichting 
Er is over 2017 ten aanzien van de budgetten van de raad en de raadsgriffie afgesloten met een positief 
resultaat van € 51.030,-. De afwijking boven de € 15.000,- en bijzondere afwijkingen worden hieronder 
verklaard: 
1. Project regionale samenwerking en subsidie provincie: van de provincie is voor een subsidiebedrag 

van twee keer 10.000 ontvangen voor respectievelijk de regionale bijeenkomsten en de evaluatie 
regionale samenwerking. Daartegenover staan de kosten ad 30.290. Het tekort wordt, zoals vooraf 
afgesproken, verdeeld over de vier gemeenten.  

2. Opleidingskosten: door gebruik te maken van de Raadsacademie kunnen de opleidingen en 
trainingen veelal daar worden gevolgd en zijn over het algemeen geen zelfstandige trainingen of 
cursussen georganiseerd. De Raadsacademie is medio 2017 gestopt en het resterende bedrag is 
teruggestort.  

3. Raadscommunicatie: er zijn in 2017 minder activiteiten uitgevoerd.  
4. Personeelskosten: de vakantiegelduitkering (en eindejaarsuitkering) is in 2017 vervangen door het 

Individueel Keuze Budget (IKB). Het opgebouwde vakantiegeld van het tweede halfjaar 2016 is 
hierdoor in 2017 uitbetaald. 
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5. Bijlagen 

I Samenstelling gemeenteraad (en wisselingen) t/m 31 december 2017  

 
In 2017 hebben geen mutaties plaatsgevonden. 
 

II  Statistieken vergaderingen 2017 (officiële raads- en commissievergaderingen) 

NB: Themabijeenkomsten, trainingen, introductiebijeenkomsten e.d. zijn in dit overzicht buiten 
beschouwing gelaten. 
 
 2012 2013 2014* 2015 2016 2017 
Raadsvergaderingen 18 16 17 14 15 15 
Commissievergaderingen:  
Bestuur en middelen 15 12 14 16 13 18 
Maatschappelijke 
ontwikkeling 

13 15 13 12 11 12 

Stadsontwikkeling en 
beheer 

16 15 12 17 9 12 

 
In de raadsvergaderingen hebben de fracties en hun raadsleden van de volgende instrumenten gebruik 
gemaakt: 
 
 2012   2013 2014 2015 2016 2017 
Initiatiefvoorstel 1 4 1 0 0 0 

Amendement 72 75 47 34 25 30 

Motie 64 77 49 38 34 28 *) 

Inlichtingen 0 1 1 0 0 0 

Interpellatie 0 0 0 1 0 0 

Schriftelijke vragen 19 35 27 69 88 81 

Inspreekrecht burgers 13 18 6 9 7 15 

Burgerinitiatief 0 0 1 1 0 0 

Vragenkwartier  13 22 2 9 9 

 
*) aantal moties waarvan 11 aangehouden 
 
 
 2014 2015 2016 2017 
Inspreekrecht burgers 
tijdens 
commissievergaderingen 
 

29 16 10 9 

Agendacommissie 5 6 6 5 

Werkgeverscommissie 1 1 4 4 

Presidium 8 7 4 6 

Auditcommissie 7 5 6 4 
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