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Memo 

 
Datum: 27 oktober 2011 

Aan: Menno Huisman, Griffier, ter bepreking in presidium 7 november 
Van: Joyce in ’t Veld, team communicatie 

Onderwerp: Jutter van het Jaar/ Ambassadeur van Den Helder.  
  
 
 
 
De ChristenUnie heeft op 15 november 2010 een motie ingediend om de nominatie ‘Jutter 
van het Jaar’ pas te vervangen door een ‘Ambassadeurschap van Den Helder’, nadat is 
overlegd met de gemeenteraad over de verschillende gemeentelijke nominaties en het 
belang van de stad en om de nominatie voor het jaar 2010 in stand te houden. De gemeente 
Den Helder kent vele bijzondere Heldernaren; zij vallen extra op omdat zij zich inzetten voor 
de meest uiteenlopende zaken. Hun inzet kan beloond worden door toekenning van een 
onderscheiding. Bijgevoegd een bijlage met de verschillende onderscheidingen. 
 
Geschiedenis Jutter van het Jaar 
Sinds 1999 kent de gemeente Den Helder de Verkiezing ‘Jutter van het Jaar’. Een ‘Jutter van 
het Jaar’ is iemand die zich het afgelopen jaar op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft 
gemaakt voor Den Helder en/of Den Helder op de kaart heeft gezet. Via oproepen in de 
media worden inwoners van Den Helder verzocht kandidaten voor de titel voor te dragen. Uit 
de voorgedragen kandidaten kiest het college van burgemeester en wethouders twee of drie 
kandidaten waarop door de inwoners gestemd kan worden. Degene met de meeste stemmen 
wint. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie.  
 
De afgelopen jaren is het aantal voorgedragen kandidaten zodanig afgenomen, zowel in 
kwantiteit als in kwaliteit, dat er eigenlijk geen sprake meer is van een verkiezing. Het is al 
enkele jaren trekken en duwen om kandidaten voorgedragen te krijgen. Enkele namen 
komen regelmatig terug en genomineerden gaven – om voor hen moverende redenen aan 
(bijv. ‘te oubollig’ of men wilde niet in hetzelfde rijtje genoemd worden als voorgaande Jutters)  
– af te zien van de kandidatuur. Tevens gaf de verkiezing een vertekend beeld, degene met 
een groot netwerk (bijvoorbeeld vanuit een sportvereniging) kan bij voorbaat rekenen op veel 
stemmen. Voorts wordt gevist in dezelfde vijver: een aantal kandidaten is op enig moment in 
het zonnetje gezet voor hun verdiensten door toekenning van een Koninklijke onderscheiding 
of een vrijwilligerspluim.  
 
Stoppen met de Jutter  
In de B&W-vergadering van 1 december 2009 is, na uitvoerige discussie door het college 
over de kandidaten en de verkiezingsprocedure, besloten dat de verkiezing Jutter van het 
Jaar 2009 de laatste zou zijn volgens het bestaande concept en in plaats daarvan inwoners 
van Den Helder die zich op een buitengewone wijze inzetten voor Den Helder en/of die een 
zeer belangrijke bijdrage leveren aan een positief imago van de stad in aanmerking te laten 
komen voor benoeming tot Ambassadeur van Den Helder. Er zou geen verkiezing meer 
plaats vinden, maar gevraagd worden kandidaten voor te dragen waaruit het college een 
keuze zou maken.  
 
Vanwege de commotie die in november 2010 is ontstaan naar aanleiding van het persbericht 
om te stoppen met de Jutter van het Jaar en de motie van de ChristenUnie is besloten om de 
bestaande ‘Jutter van het Jaar-formule’ nogmaals te hanteren. De gemeenteraad had graag 
eerst overleg gehad over het voornemen om te stoppen met de Jutter.  



 
Voorstel: 
Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder vindt het belangrijk oog te 
houden voor verdienstelijke inwoners van de gemeente. Er zijn echter ook niet-inwoners van 
Den Helder die zich inzetten voor de gemeente. Voorgesteld wordt om de titel Jutter van het 
Jaar ruimer te trekken, zodat ook niet-inwoners in aanmerking kunnen komen voor deze titel.  
 
Deze nieuwe vorm, of je dat nu Jutter of Ambassadeur noemt, past meer bij de 
ontwikkelingen en de identiteit van de stad. Degene die in aanmerking komt voor deze 
nieuwe titel draagt de sterke en aantrekkelijke kanten van Den Helder uit. Hij of zij  kan ook 
worden ingezet bij het uitdragen van grotere economische en maatschappelijke projecten.  
 
Voorstellen voor kandidaten zijn van harte welkom vanuit de raad en de bevolking. De 
collegeleden houden zelf ook hun oren en ogen open voor kandidaten die in aanmerking 
komen voor de titel. De burgemeester maakt deze ‘Ambassadeur van de stad’ bekend tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Den Helder. Om daartoe te komen vindt er een 
verkiezing door inwoners van Den Helder plaats.  
 
Overzicht Jutters van het Jaar 
Tot nu toe werd aan onderstaande personen de titel toegekend. 

1999 Frans Breed (sport/hardlooptrainer)*     
2000 Marinus Vermooten (historicus)*      
2001 Kees Doolaard (kunstenaar) 
2002 Fia Smit (onderwijs)*       
2003 Tom van den Berg (ondernemer) 
2004 Dick van der Weide (sport) 
2005 ‘Ome Jan en Tante Charla’ van Tetering (operettevereniging)*  
2006 Cor Ouderling (sport/trainer en promotor wielersport) 
2007 Truus van den Berg (sport/hardlooptrainer)*     
2008 Ineke ’t Hart (directeur Dierenasiel) 
2009 Jorina Baars (sport/kickbokster) 
2010 Anita Hoedjes (Coördinator Hospice) 

* tevens Koninklijk onderscheiden  
 
 
Concept tijdchema Verkiezing Jutter van het Jaar 
1. Oproep plaatsen op stadspagina, website etc. medio november   
2. Persbericht maken     medio november 
3. Aanmeldingen binnen voor     2 december 
4. B&W advies maken/selectie genomineerden   6 december bespreking  
5. Stem uitbrengen op kandidaat    7 dec t/m 21 dec 
5. Persbericht Jutter van het Jaar 2011 onder embargo 2 januari 2012 
 



 
Bijlage onderscheidingen 
 
Koninklijke onderscheiding 
Koninklijke onderscheidingen (lintjes) worden toegekend aan personen die zich 
onderscheiden door een buitengewone prestatie of inspanning die belangrijk is voor de 
maatschappij of aan personen die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt. Dit kunnen vrijwilligerswerkzaamheden binnen allerlei sociaal-maatschappelijke 
organisaties zijn, maar ook buitengewone artistieke prestaties, unieke sportprestaties, 
bijzonder innovatief ondernemerschap of baanbrekend wetenschappelijk werk zijn. 
 
Overige Koninklijke onderscheidingen:  
Predikaat Koninklijk, Predikaat Hofleverancier, Koninklijke erepenning. 
 
Overige onderscheidingen:  
Onderscheidingen toegekend aan inwoners van Den Helder door het Carnegie Helderfonds, 
Maatschappij tot Redding der Drenkelingen en namens Defensie (Veteranenmedaille, 
Draaginsigne Gewonden); uitgereikt door de burgemeester.  
 
Gemeentelijke onderscheiding/Jeugdlintje 
Volwassenen die zich belangeloos hebben ingezet voor de maatschappij kunnen in 
aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Voor jongeren die zich verdienstelijk 
maken voor de samenleving bestond een dergelijke erkenning nog niet. Dit jaar is, naar 
aanleiding van een motie van de ChristenUnie, het Jeugdlintje ingesteld. Aan jongeren, die 
daarvoor volgens de bepalingen van het protocol in aanmerking komen, kan bij wijze van 
bijzondere onderscheiding een jeugdlintje van de gemeente Den Helder worden toegekend.  
 
Gemeentelijke onderscheiding/Zilveren Erepenning  
De erepenning kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid, zowel aan 
ingezetenen als aan niet-ingezetenen der gemeente, die zich jegens de gemeente en/of 
burgerij algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven. Culturele- en 
sportverenigingen komen ook in aanmerking voor de erepenning ter gelegenheid van een 
jubileum wanneer het jubileum officieel wordt gevierd, het een kroonjaar betreft en (op tijd) ter 
kennis is gebracht aan het college van burgemeester en wethouders.  
 
Gemeentelijke onderscheiding/Ereburgerschap 
Het instellen van een ereburgerschap is een manier om inwoners te kunnen bedanken voor 
hun inzet en/of prestaties. Het ereburgerschap wordt slechts in zeer bijzondere gevallen als 
blijk van grote waardering en erkentelijkheid toegekend aan diegenen, zowel ingezetenen als 
niet-ingezetenen der gemeente Den Helder, die zich jegens de gemeente en/of burgerij in 
hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt, al dan niet gepaard gaande met zeer bijzondere 
verdiensten van andere aard.  
 
Sportpenningen 
Het sportgala, de ‘Parade der Kampioenen’, wordt georganiseerd door de afdeling OWS in 
samenwerking met Sportservice Den Helder. Hierbij worden de gemeentelijke 
sportpenningen uitgereikt en de (inter-) nationale kampioenen worden gehuldigd. Ook wordt 
de Sportprijs en Sporttroffee uitgereikt.  
 
‘Pluimen’ 
De afdeling Stadsbeheer zet jaarlijks de vrijwilligers die zich verdienstelijk hebben gemaakt in 
hun wijk in het zonnetje. De betrokken bewoners worden ontvangen op het stadhuis en 
ontvangen uit handen van de burgemeester en wethouder een ‘pluim’ (een passend 
presentje).   
 
Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 
Dit jaar zijn in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk diverse 
onderscheidingen uitgereikt aan vrijwilligers/vrijwilligersorganisaties in de vorm van een taart 
en/of een oorkonde.  


