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1. Voorwoord
In grote lijnen zijn in 2011 een paar zaken op de voorgrond
getreden. In de eerste plaats de discussie over de bezuinigingen. Om de begroting meerjarig sluitend te krijgen, is in het
eerste kwartaal al gestart met een informele bijeenkomst in De
Kampanje, waarna de raad in april een openbaar richtinggevend
debat heeft gevoerd over de bezuinigingsrichtingen. De fracties
konden op deze manier, ondermeer aan de hand van stellingen,
richting geven aan het college van burgemeester en wethouders voor het opstellen van de Kadernota 2012-2015. Nadat de
Kadernota 2012-2015 verscheen is vervolgens vooruitlopend op
de behandeling van deze nota in juni een hoorzitting gehouden.
Een nieuw middel buiten de reguliere vergaderingen om waarbij
instellingen, verenigingen en organisaties in de gelegenheid zijn
gesteld aan te geven wat zij vinden van de mogelijke bezuinigingen en voorgenomen beleidsintensiveringen voor de komende
jaren. Uiteindelijk heeft dit lange proces geleid tot de vaststelling van de Kadernota, ﬁnancieel vertaald in de begroting en
vastgesteld in november.
Daarnaast een jaarlijks terugkerend onderwerp: de nieuwbouw
van het stadhuis. Dit onderwerp is regelmatig aan de orde
geweest in raads- en commissieverband. In mei verzorgt het college van burgemeester en wethouders een presentatie en na het
zomerreces in september en november volgen tijdens raadsbrede
commissies inhoudelijke discussies over de voortgang en het
ambitiedocument. In dit ambitiedocument is ook het door de
werkgroep ‘huisvesting raad en grifﬁe’ opgestelde deelpro-

gramma van eisen verwerkt. Daarmee zijn de eisen waaraan een
stadhuis vanuit raads- en grifﬁeperspectief dient te voldoen gewaarborgd. Het ambitiedocument is tijdens de raadsvergadering
van 6 december vastgesteld, waarmee binnen deze uitgangspunten de verdere voorbereiding van de aanbesteding van de
nieuwbouw kan worden voortgezet.
Een ludiek moment voorafgaand aan de raadsvergadering van 30
mei is de actie van de Helderse Vallei. De directrice van de Vallei
feliciteert de raad met het succes van de Helderse Vallei: de
50.000e bezoeker was bereikt en dit werd kracht bijgezet door
tal van dieren in de raadszaal.
Tot slot een opmerking over het percentage ziekteverzuim.
Lichamelijke ongemakken zijn hier helaas debet aan en voert
het percentage in 2011 op. Gelukkig kan in het eerste kwartaal
een medewerker weer in het arbeidsproces terugkeren, echter
volgt in het laatste kwartaal een andere medewerker met fysieke
klachten. De hoop en verwachting is dat in 2012 dit percentage
weer teruggebracht kan worden, zodat de raadsgrifﬁe de raad in
2012 weer op volle sterkte kan ondersteunen.

Namens de raadsgrifﬁe,
mr. drs. M. Huisman, raadsgrifﬁer
maart 2012
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2. Verslag werkzaamheden gemeenteraad en commissies
2.1. Doelstellingen 2011
In dit hoofdstuk blikken wij terug op de doelen die de gemeenteraad zich in 2011 heeft gesteld overeenkomstig het jaarplan
van de raadsgrifﬁe. We gaan in 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?
2.1.1 Debatvoering
In het vierde kwartaal van 2010 is de ‘Startnotitie stimulering
debatvoering’ aan de orde geweest in de commissie Bestuur en
Middelen. De commissie heeft aangegeven een korte en bondige notitie voor te staan, waarin werkafspraken en spelregels
zijn vastgelegd. Op grond hiervan is in het tweede kwartaal van
2011 een werkgroep vanuit de raad - bestaande uit de dames
Biersteker-Giljou, Dekker en Jellema en de heren Pastoor en Prins
met ondersteuning van de heer Dorsselaar van het Nederlands
Debat Instituut en de grifﬁe - aan de slag gegaan met deze
opdracht. In juni heeft de werkgroep een notitie, getiteld ‘Meer
debat in Den Helder’, aangeboden aan het presidium. In deze
notitie worden concrete suggesties gedaan en opties voorgelegd
met als doel het onderlinge debat in de raad te stimuleren. Het
presidium besluit op 20 juni deze notitie aan de orde te stellen tijdens de werkconferentie van de raad, die gepland stond
voor september. In verband met de bestuurlijke situatie is deze
werkconferentie verplaatst naar januari 2012.
2.1.2 Bestuurlijke termijnagenda
In het verleden circuleerden er verschillende planningen waaronder de planning van de grifﬁe en de planning van het college
van burgemeester en wethouders. Het werken met twee planningen bleek niet altijd een gelukkige combinatie. In 2011 is
de bestuurlijke termijnagenda daarom opgezet in zijn huidige
vorm. De bestuurlijke termijnkalender wordt bijgehouden door
de Concernstaf. De bestuurlijke termijnagenda dient als planningsinstrument voor de gemeenteraad, raadscommissies, het
college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke
organisatie. Het vermeldt de onderwerpen die de gemeenteraad
in de komende (zes) maanden behandelt en geeft inzicht in de
planning tot aan het einde van de bestuursperiode (2014). De
bestuurlijke termijnplanning wordt gevoed door de begroting,
het collegeprogramma en de onderwerpen die de raad aanbrengt. Daarnaast is de termijnagenda voor burgers, bedrijven
en maatschappelijke organisaties een informatiebron van voor
hen belangrijke onderwerpen in de lokale politiek.
De bestuurlijke termijnagenda wordt besproken in het manage-

mentoverleg en in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders. De bestuurlijke termijnagenda heeft de
constante aandacht van de agendacommissie en wordt maandelijks vastgesteld en geactualiseerd in de fysieke vergadering van
de agendacommissie. Hierbij wordt gecontroleerd op afwijkingen
van de planning en de reden hiervan. In de agendacommissie is tevens afgesproken dat voor onderwerpen die niet op de
bestuurlijke termijnkalender staan, maar wel binnen een termijn
van drie maanden geagendeerd moeten worden, een agenderingsverzoek moet worden gedaan. In dit agenderingsverzoek
moet gemotiveerd aangegeven worden waarom dit onderwerp op
deze korte termijn geagendeerd moet worden.
Veel planningen worden niet gehaald. Het is vaak niet goed
mogelijk hiervoor een directe oorzaak aan te geven.
2.1.3 Werkbezoeken raad/commissie
In mei is voor de raad een bezoek aan de stadhuizen van Spijkenisse en Schiedam georganiseerd. Dit is gebeurd op initiatief
van de Werkgroep huisvesting raad en grifﬁe. Deze werkgroep
is in maart 2011 uit de raad opgericht en heeft zich beziggehouden met de speciﬁeke eisen die er voor raad en grifﬁe zijn
bij een nieuw te bouwen stadhuis. De werkgroep bestaat uit de
raadsleden mevrouw Dekker en de heren Burggraaff, Koning en
Reenders, aangevuld met de heren Hoogervorst en Huisman van
de raadsgrifﬁe en de heer Streuper van Iron BV. Het doel van het
werkbezoek is om praktijkvoorbeelden te bekijken. Het werkbezoek voor de raad is wegens een tekort aan aanmeldingen niet
doorgegaan.
Op 11 juli is het parlementaire jaar afgesloten met een warm
buffet na de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.
Op 7 oktober vindt de jaarlijkse bestuurlijke uitwisseling plaats
met de gemeente Texel. Hierbij ontmoeten de raden en colleges
van beide gemeenten elkaar op informele wijze. De organisatie
van de uitwisseling ligt dit jaar in handen van de gemeente Den
Helder. De grote Texelse delegatie is bij de veerboot opgehaald,
waarna een presentatie en rondleiding is verzorgd op Den Helder
Airport, waar ook een gezamenlijke lunch heeft plaatsvinden.
Na deze informatieve bijeenkomst, waarbij het belang van de
luchthaven voor de regio is onderstreept, gaat de reis naar de
Helderse Vallei. Van daaruit zijn onder leiding van gidsen van
Landschap Noord-Holland excursies door het ruige duingebied
gehouden. Hierbij laat ook het klimaat zich van zijn ruigste
kant zien. De dag is afgesloten met een heerlijk en ecologisch
verantwoord diner.
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en de daarbij ingezette instrumenten. In de evaluatie van 2011
is de nadruk gelegd op de omgangsvormen tussen raadsleden,
commissieleden en portefeuillehouders. Aan deze personen zijn
op 17 mei vragen en stellingen voorgelegd op het gebied van de
interactie en samenwerking tussen raad en college. De respons
op de uitgezette vragenlijsten bedroeg 33% (23 van de 70). Aan
de hand van antwoorden is in juni een rapportage, met conclusies en aanbevelingen, opgesteld en aangeboden aan het presidium. Het presidium heeft besloten deze notitie aan de orde
te stellen tijdens de eerstvolgende werkconferentie van de raad.
Deze werkconferentie heeft in januari 2012 plaatsgevonden.
2.1.6 Aanbesteding accountancydiensten
Op 16 mei heeft de raad een Selectiecommissie aanbesteding
accountancy ingesteld, bestaande uit de dames Berckmoes en
Jellema en de heren Bakker, Prins en Reenders. In het najaar is
mevrouw Berckmoes afgetreden en heeft de heer Haitsma haar
lidmaatschap overgenomen. De commissie is ondersteund door
mevrouw Krudde (beleidsmedewerker inkoop), de heer Gutter
(concerncontroller) en de heer De Jonge (raadsadviseur).

Het kalenderjaar is op 20 december afgesloten met een bezoek
aan het Marinebedrijf. In groepen is de raad rondgeleid langs
de vele disciplines waar het Marinebedrijf zich mee bezighoudt.
Van industrieel metaalbewerken tot hi-tech radartechnieken
zijn toegelicht. Ook is duidelijk geworden hoe defensie en het
bedrijfsleven steeds meer verweven raken op de Nieuwe Haven.
Na de leerzame rondleidingen volgt de “blauwe hap” in de
Ofﬁciersclub.

Op voorstel van de Selectiecommissie, en met een positief
advies van de Auditcommissie en de commissie Bestuur en Middelen, heeft de raad op 26 september de EG-aanbestedingsbrochure (programma van eisen) vastgesteld. Op 6 oktober is deze
aanbestedingsbrochure Europees aanbesteed. Aan de hand van
de aanbesteding hebben drie accountantskantoren een offerte
ingediend. Op grond van de eerste beoordeling zijn twee accountantskantoren uitgenodigd in januari 2012 een presentatie
voor de selectiecommissie te houden. In het eerste kwartaal van
2012 wordt de selectieprocedure afgerond.
2.1.7 Raadslid in de klas - voortgezet onderwijs
Raadsleden geven bij toerbeurt op school of in het stadhuis
uitleg over het werk van een raadslid en de gemeenteraad. Belangrijk doel hiervan is de afstand tussen gemeentebestuur en
de jongeren te verkleinen. De gastcolleges vinden niet plaats
in verkiezingstijd en er wordt niet aan partijpolitiek gedaan. De
scholen voor het voortgezet onderwijs zijn voor het zomerreces
aangeschreven. Een mavo 4 klas van Scholen aan Zee heeft zich
al voor het zomerreces aangemeld. Zij zijn op 8 april met vijfendertig leerlingen te gast in het stadhuis. Na het zomerreces
heeft het Lyceum aan Zee zich gemeld voor gastcolleges voor
tien havo/vwo klassen. In december zijn deze gastcolleges door
verschillende raadsleden verzorgd op het Lyceum aan Zee.

2.1.4 Werkconferentie
Op 8 en 9 september zou de jaarlijkse werkconferentie voor de
raad, het college van burgemeester en wethouders, de directie
en de grifﬁer worden gehouden. In verband met de bestuurlijke
situatie, daags voor het houden van de conferentie, is besloten
deze uit te stellen tot begin 2012.
2.1.5 Evaluatie werkwijze raad
In 2008 en 2009 zijn de evaluaties van de werkwijze van de raad
en commissies voornamelijk toegespitst op het vergadersysteem

Raadslid in de klas - groep 7 en 8
In 2009 is ‘raadslid in de klas’, in aangepaste vorm onder de
noemer ‘Klas in de raad’ voor het eerst met succes aangeboden
aan de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Ook in 2011
hebben leerlingen kennis gemaakt met de werkzaamheden van
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de gemeenteraad. Ze zijn door de burgemeester ontvangen in
zijn werkkamer en zijn daarna naar de raadzaal gegaan voor een
korte uitleg en een rollenspel.
Getuige de reacties wordt de basisschoolvariant van ‘raadslid in
de klas’ op prijs gesteld. In 2011 hebben zeven scholen (Eben
Haëzer, Prinses Margriet, Hofstee, Julianaschool, Fontein, Windwijzer, Comenius) gezamenlijk dertien groepen aangemeld. Totaal hebben ongeveer driehonderdvijftig leerlingen aan raadslid
in de klas deelgenomen. Eind 2011 zijn er nog vijf groepen die
zich aangemeld hebben voor het schooljaar 2011-2012 en nog
niet ingepland zijn. Deze worden in de eerste helft van 2012
ingepland.

Op 19 april hebben ongeveer vijfenzeventig leerlingen verdeeld
over verschillende groepen van het Lyceum aan Zee hebben een
dag lang de rol van gemeenteraadslid vervuld. In groepjes hebben de leerlingen concrete projectvoorstellen bedacht binnen
het thema ‘Wat maakt en houdt
Den Helder aantrekkelijk voor jongeren’. Dit thema is in overleg
met de scholen vastgesteld. Na de afsluitende junior gemeenteraadsvergadering (voorgezeten door de voorzitter van de
gemeenteraad) is ‘Den Helder For Sale’ als winnend project naar
voren gekomen. Met een kortingsbonnenboekje waar alle grote
bedrijven en instellingen uit Den Helder in staan wil de groep
er voor zorgen dat mensen naar Den Helder worden getrokken.
Dit boekje is bijvoorbeeld uitgedeeld bij de Texelse boot.
Helaas is het winnende project niet daadwerkelijk uitgevoerd.
Reden hiervoor is dat een aantal leerlingen na de zomervakantie
van school zijn gegaan. Uitvoering voor de zomervakantie was
niet meer mogelijk in verband met examens en repetitieweken.
Na het zomerreces is geprobeerd een Wegwijsdag te organiseren
voor het ROC Kop van Noord-Holland. Het ROC Kop van NoordHolland heeft echter aangegeven dat een Wegwijsdag niet past
in het lesaanbod.
2.1.8 Evaluatiegesprek burgemeester
Voor een regulier functieonderhoud is het van belang dat de
burgemeester regelmatig een evaluatie voert. Voor het voeren
van dit soort gesprekken heeft de raad een evaluatiecommissie ingesteld, waarin drie raadsleden (mevrouw Van der Paard
en de heren Koning en Baanstra) zijn benoemd. Voor het eerste
evaluatiegesprek met de burgemeester is input vanuit het college en de raad (via de evaluatiecommissie) gebruikt, zodat de
commissie op een adequate wijze de burgemeester feedback kon
geven en zijn sterke -en ontwikkelkanten kon benoemen. Van
het gesprek is een (geheim) verslag gemaakt, dat aan de commissaris van de Koningin is toegezonden. De commissaris van de
Koningin kan het gespreksverslag betrekken bij zijn voortgangsgesprek met de burgemeester.

Wegwijsdag
De gemeenteraad vindt het belangrijk dat jongeren meedenken
over onderwerpen die ook jongeren aangaan. In samenwerking
met het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) is in 2009 voor
het eerst een zogenoemde ‘Wegwijsdag’ georganiseerd. Deze
‘Wegwijsdag’ op het gemeentehuis laat jongeren in de leeftijd
van 14 tot 19 jaar ervaren hoe gemeentelijk beleid tot stand
komt en besluitvormingsprocessen verlopen.

2.1.9 Actualiseren verordeningen en regelingen
Verordening op de Rekenkamercommissie
Op 4 april heeft de gemeenteraad de Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2011 vastgesteld. In deze verordening zijn een aantal zaken gewijzigd ten opzichte van de oude
verordening uit 2005. Enkele artikelen in de Gemeentewet zijn
gewijzigd en de raadscommissies hebben een andere naam gekregen. Daarnaast zijn een aantal ‘schoonheidsfoutjes’ hersteld
en is de verordening op een aantal punten gewijzigd in verband
met de huidige werkwijze van de Rekenkamercommissie.
Gedragscode raad
In 2003 is een gedragscode voor bestuurders van de gemeente
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Den Helder door de raad vastgesteld. Inmiddels is in 2010 een
nieuwe handreiking integriteit verschenen van het ministerie
van BZK. Mede om die reden is een geactualiseerde conceptgedragscode voorbereidt, die in september besproken zou
worden tijdens de werkconferentie. Vanwege bestuurlijke situatie
is de werkconferentie verplaatst naar januari 2012 en wordt de
concept-gedragscode daar alsnog aan de orde gesteld.
Verordening op de fractieondersteuning
In januari is een gewijzigde Verordening op de fractieondersteuning voorgelegd aan de raad die de verordening uit 2007 dient
te vervangen. Deze verordening betreft een geactualiseerde
versie, waarin zinsconstructies zijn aangepast en een tweetal
nieuwe artikelen toegevoegd. Tijdens de raadsbehandeling is
een drietal amendementen ingediend over respectievelijk:
- een vast en variabel deel van de fractievergoeding
(Behoorlijk Bestuur);
- het met ingang van elk volgend begrotingsjaar voor alle
fracties de bijdrage opnieuw vaststellen met inachtneming
van het nieuwe aantal leden (Behoorlijk Bestuur);
- de controle op de verantwoording van de ﬁnanciële bijdrage
voor fractieondersteuning in handen te stellen van de
accountant (Behoorlijk Bestuur).
De amendementen en het voorstel zijn uiteindelijk allen in
meerderheid verworpen, waarmee de verordening uit 2007 gehandhaafd blijft.
2.1.10 Professionalisering raad: cursussen/trainingen in
het kader van het inwerkprogramma
In het kader van het scholings- en trainingsprogramma voor
raadsleden was voorgenomen in 2011 voor raadsleden een training over spreken in het openbaar te houden. Omdat de agenda
hier eind van het jaar geen ruimte meer voor bood, is deze
training doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2012.
In maart is een voorzitterstraining gegeven door het Nederlands
Debat Instituut aan de nieuw benoemde commissievoorzitters,
mevrouw Jellema en de heren Pastoor en Schilt. Deze training
is, om voldoende deelname te genereren, ook opengesteld voor
de voorzitters in de gemeenten binnen de regio. De gemeenten
Harenkarspel, Texel en Zijpe hebben van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt. Het vergelijken van de diverse vergadersystematieken van de deelnemers heeft een extra dimensie aan de
training gegeven.
Voor de commissieleden is in oktober een training gemeenteﬁnanciën gegeven. De raadsleden hadden deze training, verzorgd
door De Caluwé Advies, al in 2010 gevolgd. Aan de hand van
de concept-programmabegroting 2012 is aan elf commissieleden en vijf raadsleden uitleg gegeven over onze planning &
controlcyclus, de opbouw en functies van de programma-begro-

ting, de ﬁnanciële stromen en de verplichte paragrafen.
Tenslotte is in november een inventarisatie gehouden over de
verdere opleidingswensen van de raads- en commissieleden. De
resultaten van deze inventarisatie zijn verwerkt in het Jaarplan
2012 van de raadsgrifﬁe.
2.1.11 Handreiking commissievoorzitters
In het eerste kwartaal is een handreiking voor commissievoorzitters aangeboden aan de agendacommissie. In deze handreiking is beschreven hoe de commissievergaderingen worden
voorbereid, welke afspraken daarbij gelden en wat de rol van de
voorzitter is tijdens de vergaderingen. De commissie heeft de
handreiking op 19 april vastgesteld.
Voorts heeft de agendacommissie op eigen initiatief besloten
de voorzitters te koppelen aan een vaste commissie. Ingeschat
is dat daardoor de voorzitters meer binding krijgen met de commissie en de onderwerpen. De volgende verdeling is afgesproken:
• commissie Bestuur en Middelen:
de heren Haitsma en Schilt
• commissie Maatschappelijk ontwikkeling:
mevrouw Jellema en de heer Pastoor
• commissie Stadsontwikkeling en -beheer:
de heren Koning en Verhoef
2.1.12 Raadscommunicatie
Raad & Daad
De informatiepagina van de gemeenteraad, Raad & Daad, is in
2011 zeven keer uitgekomen. Raad & Daad verschijnt in het
Helders Weekblad, dat gratis huis-aan-huis wordt verspreid in en
rond Den Helder. In Raad & Daad verschijnen artikelen die min
of meer het gevolg zijn van actualiteit, informatieve berichten
en een aantal vaste human interest artikelen.
De redactie bestond uit de raadsleden Tjitske Biersteker en
Aukelien Jellema en de communicatiemedewerker van de
grifﬁe.
Gast van de Raad
In 2011 (t/m november) zijn twintig inwoners van Den Helder
gast van de raad geweest tijdens vier gastavonden. Gasten zijn
onverdeeld enthousiast over dit initiatief, wat blijkt uit de evaluatieformulieren die na de activiteit terug komen. Een selectie
uit de gemaakte opmerkingen:
- erg leerzaam;
- goed om de betrokkenheid van de inwoners te stimuleren;
- het kweekt begrip voor de diverse meningen;
- een aanrader!
- veel geleerd;
- moet beslist gehandhaafd worden;
- de raad vergroot zijn verantwoordelijkheid en belangstelling
voor de burger;
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wijzigingen en wisselingen binnen de gemeenteraad, een nieuw
gevormde coalitie, de portrettengalerij, het nieuwe stadhuis, de
schouwburg, Join the Pipe (watertappunten), het referendum,
iPads etc. Verder is een persconferentie belegd voor het nieuwe
coalitieakkoord ‘Eenheid in Verscheidenheid’ en heeft de communicatiemedewerker regelmatig journalisten te woord gestaan.

- in de media krijg ik de indruk dat er ernstig gebrek is aan
slagvaardigheid en dat soms eerder partijen tegenover elkaar
staan dan standpunten. Het is dan goed om de raad zelf eens
van dichtbij te bekijken. Zo kan je zien hoe processen in de
gemeentepolitiek werken.
Over de kook
Deze activiteit heeft, wegens een tekort aan aanmeldingen, niet
plaatsgevonden.
Wijkbezoek
Bij het wijkbezoek waren tot op heden geen collegeleden
aanwezig. Hiervoor is destijds gekozen in het kader van het
dualisme. Tijdens het laatste wijkbezoek aan Julianadorp in
2010, heeft de voorzitter van de raad aangegeven de wijkbezoeken van de raad te willen combineren met (een afvaardiging
van) het college van burgemeester en wethouders. Dit, omdat er
tijdens de ontmoeting ook aspecten aan de orde komen die tot
de portefeuille van de betreffende bestuurder (kunnen) behoren. De betrokken wethouder kan die dan direct tot zich nemen.
De raadsleden kunnen het accent van het bezoek leggen op de
relatie burger-politiek.
In afwachting van het antwoord van het college van burgemeester en wethouders over het advies voor het gezamenlijke bezoek,
heeft het wijkbezoek niet plaatsgevonden.
NL Doet
Een groep gemeenteraadsleden steekt de handen uit de mouwen
tijdens de grootste vrijwilligersactie van het land, georganiseerd
door het Oranje Fonds. Samen met de Vogelwerkgroep en de
K.N.N.V, hebben zij bij de Helderse Vallei de vlindertuin onder
handen genomen en een vogeltuin aangelegd. Tevens zijn een
aantal fruitbomen geplant.
Flyer
De ﬂyer over de activiteiten van de gemeenteraad is geactualiseerd. Tweehonderdvijftig exemplaren zijn op diverse manieren
verspreid.
Portrettengalerij
Een portrettengalerij is bedoeld om gezicht te geven aan de
bestuurders van Den Helder. De mens achter het raadslid zien
leidt naar verwachting tot meer vertrouwen en een grotere
betrokkenheid.
De voorbereidingen voor de portrettengalerij zijn in 2011 getroffen.
Perscontacten
Diverse persberichten gaan de deur uit. Aanleidingen hiervoor
zijn ondermeer: de activiteiten Gast van de Raad en Over de
kook, onderzoeken van de Rekenkamercommissie, de kadernota,

2.1.13 Verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen
door voorzitter Rekenkamercommissie
De voorzitter van de Rekenkamercommissie was niet bevoegd
privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten. De Rekenkamercommissie sluit regelmatig overeenkomsten met bijvoorbeeld
onderzoeksbureaus. De tekenbevoegdheid van de voorzitter van
de Rekenkamercommissie moest om die reden worden opgenomen in het mandaatregister van de gemeente. Het college van
burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te
stemmen met het verlenen van mandaat door het college van
burgemeester en wethouders aan de Rekenkamercommissie, tot
het namens het college besluiten tot, respectievelijk verrichten
van, privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover het aangelegenheden van de Rekenkamercommissie betreft. Het gaat hier
om het sluiten van overeenkomsten binnen het kader van artikel
5 van de ‘Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder
2011’. Na instemming van de gemeenteraad besluit het college
van burgemeester en wethouders hiertoe op 29 november. De
voorzitter van de Rekenkamercommissie is zodoende bevoegd
tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor
zover het aangelegenheden betreft die de Rekenkamercommissie
aangaan.
2.1.14 Bekendmaken werkwijze grifﬁe binnen de
ambtelijke organisatie
De grifﬁe krijgt vanuit de gemeentelijke organisatie nog steeds
veel vragen binnen over de procedures voor commissie en raad.
Het aanleveren van stukken bij de grifﬁe heeft een nauwe relatie
met de aanlevering van diezelfde stukken richting het college van
burgemeester en wethouders. De grifﬁe heeft dit jaar, samen met
de Concernstaf, presentaties aan alle afdelingen ingepland om deze
procedures duidelijk te maken. Tijdens de eerste presentatie wordt
duidelijk dat er ook veel problemen zijn met het Document
Management Systeem (Corsa). Afgesproken is daarom de presentaties uit te breiden met dit onderdeel met ondersteuning van
Facilitair Bedrijf, team ICT. De voorbereidingen voor deze ‘brede’
presentaties hebben plaatsgevonden in het laatste kwartaal. De
presentaties zelf worden gestart in het eerste kwartaal van 2012.
2.1.15 Praktische informatie raad
Handboek praktische informatie raad
Het handboek met praktische informatie voor raads- en commissieleden en fractieassistenten is tussentijds geactualiseerd. Het
naslagwerk is digitaal te raadplegen via AORTA Raad.
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Overzicht raadsinstrumenten
Dit overzicht is een handzame verzameling van de meest gebruikte instrumenten die de raadsleden ter beschikking staan
tijdens hun raadslidmaatschap. Bij ieder instrument staat kort
wat het doel ervan is, aan welke voorwaarden het raadslid
moet voldoen om het te kunnen gebruiken en hoe de procedure
daarvan is. Het overzicht, in een boekje, is in november aan de
raadsleden uitgedeeld.
2.1.16 Digitale informatievoorziening
Website (toegankelijkheid vergroten en actueel houden)
Vanuit het perspectief van raadscommunicatie is de toegankelijkheid en actualiteit van de website van de raad
http://gemeenteraad.denhelder.nl gewaarborgd. Daarnaast is de
serviceverlening op de site uitgebreid door informatieverstrekking in de vorm van documenten die een toevoeging zijn voor
raad en inwoners. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen
van moties, strategische documenten, P&C documenten e.d. op
de internetsite. De grifﬁe is voornemens ook de raadsvragen te
publiceren.
Notulen raad digitaal beschikbaar stellen
Streven was de notulen over de periode van 2001-2006 via het
internet ter beschikking te stellen. Vanaf 23 april 2007 is de
grifﬁe overgegaan op besluitenlijsten en vanaf augustus 2007 is
de live streamverbinding (videoverslaglegging, over de wijze van
archivering) actief. In december 2010 is Informatievoorziening
verzocht oude raadsverslagen, die voorheen ter inzage lagen in de
leeskamer, digitaal te ontsluiten. Uit kostenoverweging is de grifﬁe
akkoord gegaan met het voorstel een scan van de raadsnotulen per
jaar beschikbaar te stellen. De raadsnotulen van 2001-2006 zijn
inmiddels digitaal opgeslagen. Gezocht kan worden op onderwerp
via de zoekfunctie. De periode daarvoor, vanaf 1990, is gewoon opvraagbaar bij Informatievoorziening en kan daar worden ingezien.
In 2012 wordt bezien op welke wijze de notulen digitaal beschikbaar worden gesteld.
Lijst ingekomen stukken via internet beschikbaar stellen
De toegankelijkheid en beschikbaarheid van ingekomen stukken
is voor raadsleden van groot belang voor een goede voorbereiding. Het presidium heeft in zijn vergadering van 7 november
een geactualiseerde procedure vastgesteld. Tot dan toe kunnen
de ingekomen stukken nog niet direct in de lijst met ingekomen stukken via het internet raadplegen. De oorzaak hiervan is
een technisch mankement aan de kant van de leverancier. Naar
verwachting wordt dit in het eerste kwartaal van 2012 hersteld,
waarna de stukken via het internet te raadplegen zijn.
Geluidsweergaven van commissievergaderingen via internet
beschikbaar stellen
Van de vergaderingen van de raadscommissies zijn geluidsopna-

mes gemaakt. Deze zijn op het internet gezet door de leverancier van de website van de gemeenteraad. Hierna zijn de opnames enkele maanden zichtbaar geweest. In de loop van het jaar
verdwijnen de opnames door een nog onbekende oorzaak van
de website. De leverancier is hier meerdere keren op aangesproken en komt in het eerste kwartaal van 2012 met een blijvende
oplossing voor dit probleem.
Realiseren digitale omgeving met webmail functie
Raads- en commissieleden beschikken over een token om in te
kunnen loggen op het gemeentelijk netwerk. De ervaring is dat
deze manier van inloggen niet gebruiksvriendelijk is. Door een
interne digitale omgeving te creëren met een gebruikersnaam en
inlogcode wordt de gebruiksvriendelijkheid beter. Vanwege de
ontwikkelingen rondom een geheel nieuwe website van de gemeente Den Helder is dit project even stopgezet. Naar verwachting wordt medio 2012 meer duidelijk over of deze wens wordt
meegenomen in de nieuwe website en over de mogelijkheden
en planning. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om de totale raadssite te integreren in de gemeentelijke
website.
Smartdocs vullen
Voor een beter beheer van de registratie van uitgaande brieven
zijn op basis van sjablonen uit het softwareprogramma SmartDocuments documenten gemaakt. Aan de hand van procesbeschrijvingen zijn inmiddels sjablonen vervaardigd die efﬁciënt
en direct gebruikt kunnen worden. Alle medewerkers van de
gemeente kunnen de format voor een raadsbesluit en het format
voor een agenderingsvoorstel gebruiken. De gemeentelijke
organisatie is via een training, die op het gehele digitale proces
dat leidt tot bestuurlijke besluitvorming geënt is, op de hoogte
gebracht en deze wordt in 2012 vervolgd.
2.2.

Overige onderwerpen

2.2.1 Extra raadsvergaderingen
Bestuurlijke situatie
Door het vertrek van twee leden uit de fractie van Trots
(augustus, september) is de coalitie haar meerderheid in de
raad verloren. Dit is voor zeven raadsleden aanleiding een extra
raadsvergadering te beleggen, waarbij de vraag aan de orde is
gesteld of er nog een meerderheid in de raad bestond voor het
coalitieprogramma 2010-2014.
De fracties van de PvdA, de Socialistische Partij en GroenLinks
dient een motie in (M 5.1), waarbij de raad uitspreekt dat het
huidige coalitieprogramma niet langer kan dienen als uitgangspunt voor beleid. Deze motie is in meerderheid verworpen. De
fractie van de ChristenUnie dient een motie in inhoudende een
werkgroep met een evenredige verdeling van voorzitters van
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(vml.) coalitie en oppositiepartijen samen te stellen om een
raadsprogramma op te stellen waarbij gezocht wordt op onderdelen naar de grootst mogelijke meerderheden. Ook deze motie
is in meerderheid verworpen.

verzoekt de fractie van GroenLinks in de vergadering de raad het
voorstel te mogen terugnemen om dit nader aan te scherpen. De
raad stemt hiermee in. Het aangescherpte voorstel zal de raad in
het eerste kwartaal van 2012 worden aangeboden.

De fracties van de VVD, D66, CDA en Trots hebben alle partijen
uitgenodigd met elkaar in overleg te gaan. Dit heeft uiteindelijk
op 28 oktober geleid tot een nieuwe coalitie (Behoorlijk Bestuur,
CDA, ChristenUnie, D66, Trots en de VVD) met een nieuw coalitieprogramma 2011-2014, getiteld ‘Eenheid in verscheidenheid’.

2.2.3 Bijeenkomst nieuwe raadsleden
In mei zijn de nieuw geïnstalleerde raadsleden uitgenodigd met
elkaar van gedachte te wisselen over de ervaringen van hun
eerste jaar als raadslid. Op een globale wijze zijn verschillende
onderwerpen behandeld, zoals het inwerkprogramma en cursusaanbod, ‘verbaasmomenten’ en de tijdsinvestering. Afgesproken
is dat het resultaat van deze bijeenkomst (het verslag) betrokken wordt bij de Werkconferentie.

Kadernota 2012-2015
Als vervolg op de informele bijeenkomst van 21 maart (zie paragraaf 2.3.2 Kadernota) heeft de raad op 11 april een openbaar
richtinggevend debat gevoerd over de bezuinigingsrichtingen.
De fracties kunnen op deze manier richting geven aan het college van burgemeester en wethouders voor het opstellen van de
Kadernota 2012-2015.
Er zijn drie stellingen aan de raad voorgelegd betreffende het
minimabeleid, de openbare ruimte en parkeren. Aan de hand van
concrete stellingen is per onderwerp 30 minuten gediscussieerd
tussen de fracties onderling. Daarbij zijn drie moties (twee door
GroenLinks en één door de PvdA) in stemming gebracht. De moties van de fractie van GroenLinks zijn wegens het staken van de
staken opnieuw geagendeerd voor raadsvergadering van 16 mei.
De motie van de fractie van PvdA is verworpen. In de vergadering van 16 mei zijn beide moties van de fractie van Groenlinks
ook verworpen.
Regionaliseringbijeenkomsten/discussie
Op 20 april vindt een regionale raadsbrede conferentie plaats
over de regionale samenwerking van de Kop van Noord-Holland.
Deze bijeenkomst op Texel is de aanzet om met de gemeenten in
de Noordkop te komen tot een gebiedsagenda Kop van NoordHolland, waarin met elkaar samenwerkingsafspraken zijn gemaakt
op verschillende terreinen van vijf benoemde economische clusters. De commissaris van de Koningin geeft aan dat onder zijn
aanleiding een stuurgroep Kop van Noord-Holland geformeerd
wordt met als doel te komen tot een regionale gebiedsagenda,
die voor het eind van 2011 gereed zal zijn.
Het advies van de commissie Dwarshuis over de toekomst van het
gebied van de Kop van Noord-Holland komt in december uit. Dit
advies wordt door de stuurgroep als essentieel onderdeel gezien
van de gebiedsagenda. De regionale gebiedsagenda kan om die
reden niet in 2011 worden opgesteld.
2.2.2 Initiatiefvoorstellen
In de raadsvergadering van 19 december is een initiatiefvoorstel
ter vaststelling van een referendumverordening van de fractie
van GroenLinks behandeld. Op basis van de beraadslagingen

2.2.4 Burgerinitiatieven
Californiestraat
Op 13 oktober 2010 is een burgerinitiatief ingediend, inhoudende een alternatief plan voor de bebouwing voor de Californiestraat. Initiatiefneemster beoogde, via het college van
burgemeester en wethouders en Zeestad, Woningstichting Den
Helder te bewegen tot aanpassing van het huidige bouwplan
voor de Californiestraat. Het voorstel van de voorzitter om het
initiatief ongeldig te verklaren werd op 13 december 2010 verworpen. Een motie van de fractie van ChristenUnie, waarmee het
college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen met
de bewoners en Woningstichting Den Helder te overleggen over
oplossingen voor de grootste knelpunten in het plan, te weten
de parkeerproblematiek en het volume van bebouwing aan de
Californiestraat, is aanvaard.
Op 7 maart heeft de raad opnieuw gesproken over de geldigheid
van het initiatief omdat de raad daarover nog geen expliciet
besluit had genomen. Wegens het staken van de stemmen over
een ingediend amendement is het voorstel opnieuw geagendeerd voor de raadsvergadering van 4 april. Het voorstel het
initiatief ongeldig te verklaren wordt verworpen. Vervolgens is
het initiatief inhoudelijk aan de orde geweest in de commissie
Stadsontwikkeling en -beheer. De raad heeft het initiatief op
16 mei afgewezen, maar wel een motie aanvaard, waarmee het
college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen een
oplossing te vinden voor de parkeerdruk rondom de Californieen Diaconiestraat.
Naamswijziging gemeente
Een burgerinitiatief van mevrouw P. Bies (Helderse Courant) om
de naam van de gemeente Den Helder te wijzigen in Den Helder
aan Zee heeft in de raad geen meerderheid gekregen. Deze
naamswijziging, ingegeven vanuit citymarketingsperspectief,
heeft erg veel publiciteit met zich meegebracht. Zelfs landelijk
is er aandacht aan besteed. De raad heeft het college van burgemeester en wethouders om een pré-advies gevraagd, waarin een
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aantal varianten zijn opgenoemd. Uiteindelijk moet de raad in
zijn vergadering van 30 mei kiezen of de naam van de gemeente
zal worden gewijzigd. Hierbij stemden de fracties van de Stadspartij Den Helder, de VVD, Trots, de ChristenUnie, de SP en het
CDA en de heren Pruiksma en Baanstra tegen het burgerinitiatief
tot naamswijziging. Mevrouw Dekker en de heren Klut en Prins
zijn afwezig, waardoor het burgerinitiatief met tweeëntwintig
stemmen tegen en zes stemmen voor is verworpen.
2.2.5 Stadhuis
Het nieuw te bouwen stadhuis is regelmatig aan de orde geweest in raads- en commissieverband. Op 23 mei verzorgt het
college van burgemeester en wethouders een presentatie voor
de raad. Vervolgens is het onderwerp aan de orde in raadsbrede
commissies op 14 september en 30 november, waarna in de
raadsvergadering van 6 december het voorstel tot het vaststellen van het ambitiedocument nieuwbouw stadhuis als uitgangspunt voor de verdere voorbereiding van de aanbesteding
nieuwbouw stadhuis is vastgesteld.
De Werkgroep huisvesting raad en grifﬁe heeft zich bezig gehouden met het waarborgen van de eisen waaraan een stadhuis
vanuit raads- en grifﬁeperspectief dient te voldoen. De werkgroep komt hiervoor een aantal malen bijeen. Op 25 mei brengt
de werkgroep samen met de verantwoordelijke wethouder een
werkbezoek aan de stadhuizen van Spijkenisse en Schiedam.
Dit werkbezoek zou eerst voor de gehele raad worden georganiseerd, maar gaat op die schaal niet door vanwege het geringe
aantal aanmeldingen. Het werkbezoek bracht een aantal goede
voorbeelden naar voren van wenselijke zaken (bijvoorbeeld qua
meubilair, aankleding en opstelling), maar ook van onwenselijke
zaken (het ontbreken van daglicht en ook opstelling).
Uiteindelijk hebben de werkzaamheden van de werkgroep geresulteerd in een deelprogramma van eisen. Het presidium heeft
ingestemd met dit deelprogramma en deze doorgeleid naar de
stuurgroep waarna het deelprogramma van eisen is verwerkt in
het ambitiedocument.
2.2.6 Bestemmingsplan Stadshart
Het bestemmingsplan Stadshart is geagendeerd voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer op 27
juni. De commissie is echter in meerderheid van mening dat zij
onvoldoende tot een oordeelsvorming kunnen komen, omdat de
ingediende zienswijzen niet ter inzage zijn aangeboden. In de
Nota van beantwoording is namelijk alleen een samenvatting
van de zienswijzen opgenomen. De commissie besluit daarom de
behandeling over het zomerreces heen te tillen.
Het bestemmingsplan is op 5 september voor de eerste maal
geagendeerd voor de commissie Stadsontwikkeling en -beheer.

Vervolgens heeft de commissie zich op 15 september laten informeren door Woningstichting Den Helder in een informele setting, waarbij nagenoeg alle raadsfracties aanwezig zijn. Zij geeft
uitleg over haar visie op de ontwikkelingen in het stadshart en
de onderlinge verbanden tussen de deelprojecten. De commissie
Stadsontwikkeling en -beheer brengt op 19 september een positief advies uit aan de raad. De raad stelt het bestemmingsplan
Stadshart vervolgens op 26 september geamendeerd unaniem
vast. Er zijn drie amendementen aanvaard. De wijzigingen zijn:
• het parkeerterrein gelegen tussen de Breewaterstraat,
Molenstraat en Wezenstraat opnieuw in te richten als
parkeerterrein met een groen karakter;
• het bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010 dusdanig
te wijzigen dat het groene veldje naast de Nieuwe Kerk aan
de Weststraat behouden blijft;
• het bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010 zodanig te
wijzigen dat de aanduiding “seksinrichting” van het pand
Weststraat 60 wordt geschrapt.
2.2.7 Visiedocument Willemsoord
Op 8 november 2010 is de eerste versie van het visiedocument
Willemsoord besproken in de commissie Stadsontwikkeling en
-beheer. Naar aanleiding van de op- en aanmerkingen in de
commissie heeft het college van burgemeester en wethouders
een herziene versie aangeboden. Deze herziene versie is behandeld door de commissie Stadsontwikkeling en -beheer op
10 januari en de raad op 17 januari. In de raadsvergadering
spitst de discussie zich toe op het al dan niet toestaan van woningbouw op het noordelijk deel van Willemsoord. De raad stelt
het visiedocument op 17 januari niet vast en besluit de discussie voort te zetten in commissieverband. En zo is het
visiedocument Willemsoord voor een derde keer geagendeerd
voor de commissie Stadsontwikkeling en -beheer (24 januari).
In de commissie is vervolgens uitgebreid gesproken over het
deelaspect woningbouw, maar het heeft niet geleid tot een aanvullend advies aan de raad. De raad heeft vervolgens het visiedocument Willemsoord geamendeerd vastgesteld in de vergadering van
31 januari. Het visiedocument moet nog worden vertaald in een
stedenbouwkundig plan (gepland in eerste kwartaal 2012) en een
bestemmingsplan (gepland in het vierde kwartaal van 2012).
2.2.8 ‘Vreemde’ moties
Motie van de fractie van D66 over het evenementenbudget.
De fractie van D66 (mede-ondertekend door de overige raadsfracties) dient in de raadsvergadering van 14 februari een
motie in over het evenementenbudget waarbij het college van
burgemeester en wethouders ondermeer wordt opgedragen het
resterende budget met spoed onder de ingediende subsidie aanvragen voor evenementen op korte termijn te verdelen. Op basis
van de toezegging van wethouder Visser dat het college van
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burgemeester en wethouders de motie overneemt is de motie
ingetrokken.
Met de organisatoren die in eerste instantie een afwijzende
beschikking hebben ontvangen is contact opgenomen met de
vraag of nog behoefte was aan subsidie. Naar aanleiding hiervan
is alsnog een bedrag van € 24.500,-- uitbetaald. Verder is een
subsidiebedrag van € 15.500,-- toegekend aan Stichting Top van
Holland en een subsidiebedrag van € 10.000,-- aan Stichting
Sail 2013.
Motie van de fractie van de PvdA over het inzetten van
audiovisuele middelen om de helderheid in de gemeentelijke
communicatie te verbeteren.
De fractie van de PvdA dient in de raadsvergadering van 14
februari een motie in waarmee het college van burgemeester
en wethouders wordt opgedragen te onderzoeken welke audiovisuele middelen ingezet kunnen worden om de helderheid in
de gemeentelijke communicatie te verbeteren. Op basis van de
toezegging van het college van burgemeester en wethouders
dat de motie wordt overgenomen trekt de fractie van de PvdA
de motie in. Het college van burgemeester en wethouders geeft
in een raadsinformatiebrief van 2 augustus een overzicht van
de audiovisuele middelen die de communicatie van de gemeente
Den Helder kunnen verbeteren.
Motie van de fractie van de Stadspartij Den Helder over een
oversteekplaats bij het Nieuwe Kerkplein.
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient in de raadsvergadering van 4 april een motie in waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen al het mogelijke te
doen een veilige oversteekplaats van de Bierstraat/Nieuwe Kerkplein naar de hoofdpoort van Willemsoord mogelijk te maken.
Wethouder Den Dulk licht toe dat het college van burgemeester
en wethouders de strekking van de motie deelt, maar plaatst als
kanttekening dat het een provinciale weg en geen gemeentelijke
weg betreft. De motie is overigens unaniem aanvaard. De oversteekplaats is eind van het jaar door de provincie Noord-Holland
gerealiseerd.
Motie van de fractie van de ChristenUnie over het creëren van
extra parkeerplaatsen.
De fractie van de ChristenUnie dient in de raadsvergadering van
4 april een motie in waarmee het college van burgemeester en
wethouders wordt opgedragen “uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn voor het creëren van extra parkeerplaatsen op en zo
klein mogelijke afstand van de gedupeerden (huidige omwonenden van het nieuwbouwproject ‘De Werviaan’) en de resultaten
hiervan binnen drie maanden aan de raad te rapporteren”. De
motie is in meerderheid aanvaard. De motie is meegenomen
in het raadsvoorstel over het burgerinitiatief Californiestraat.
Hierin is met betrekking tot parkeren ondermeer aangegeven dat

pas nadat de zienswijzeprocedure is doorlopen en nadat nader
overleg met de belanghebbenden heeft plaatsgevonden, een
voorstel voor besluitvorming wordt voorgelegd.
Motie van de fractie van het CDA over het ondertekenen van
een petitie.
De fractie van het CDA dient in de raadsvergadering van 4 april
een motie in over het ondertekenen van de petitie ‘Strafbaarstelling illegaal verblijf: aantasting van mensenrechten’. Deze
motie is in meerderheid aanvaard. De raadsgrifﬁe ondertekent de
petitie namens de gemeenteraad van Den Helder digitaal.
Motie van de fractie van de VVD over de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen bij Defensie.
De fractie van de VVD dient in de raadsvergadering van 4 april
een motie in waarmee het college van burgemeester en wethouders ondermeer wordt opgedragen alles in het werk te stellen
om de publiek-private samenwerking op Maritiem Vliegkamp De
Kooy op zodanige wijze voort te zetten, dat het behoud van de
olie- en gasindustrie als een van de belangrijkste economische
pijlers van ons land is gewaarborgd. De motie is unaniem aanvaard en verstuurd naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal
ten aanzien van de Vaste Kamercommissie van Defensie. De
Vaste Kamercommissie van Defensie deelt op 6 april mee de
motie voor kennisgeving aan te nemen.
Motie van de fractie van D66 over het realiseren van watertappunten.
De fractie van D66 (met als mede-indieners de fracties van de
Vrije Socialisten, de PvdA en GroenLinks) dient in de raadsvergadering van 19 december een motie in waarmee het college
van burgemeester en wethouders wordt opgedragen aansluiting
te zoeken bij het initiatief van de gemeente Alkmaar teneinde
ook in Den Helder watertappunten te realiseren. De motie is
in meerderheid aanvaard. Over de verdere uitwerking van deze
motie nog niets bekend.
2.3.

Financiën

2.3.1 Jaarrekening 2010
In haar vergaderingen van respectievelijk 19 mei, 26 mei en 1
juni bespreekt de Auditcommissie de jaarrekening 2010, het verslag van bevindingen van de accountant, de reactie van het college van burgemeester en wethouders op het verslag alsmede het
raadsvoorstel met de portefeuillehouder Financiën en de accountant. Naar aanleiding hiervan wordt de Auditcommissie positief
geadviseerd over de vaststelling van de jaarrekening 2010. Wel
geeft de commissie een aantal aandachtspunten mee aan de raad.
De raad stelt op 20 juni vervolgens de jaarrekening 2010 vast.
Daarbij zijn twee moties aanvaard. Deze hebben betrekking op
het volgende:
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•

een opdracht aan het college van burgemeester en
wethouders het advies van de Auditcommissie over de
verbonden partijen op te volgen;
• een opdracht aan het college van burgemeester en
wethouders de nota’s, genoemd in het advies van de
Auditcommissie, te weten het beheerplan openbare ruimte,
het beheerplan onderhoud gebouwen en de kadernota subsidieverlening, dit jaar (2011) nog aan de raad aan te bieden.
De jaarrekening 2010 sluit met een nadelig saldo van
€ 4.007.000,--; dit bedrag is ten laste van de algemene reserve
gebracht. Het nadelige resultaat is voornamelijk veroorzaakt
door het treffen van voorzieningen betreffende Willemsoord
(resultaten uit voorgaande jaren en bodemsanering).
2.3.2 Kadernota
Vooruitlopend op de behandeling van de Kadernota 2012-2015
hebben er twee voorbereidende bijeenkomsten plaatsgevonden.
Op 21 maart voert het college van burgemeester en wethouders in schouwburg De Kampanje overleg met de raad over de
voorgestane bezuinigingen. Voorts is op woensdag 22 juni een
hoorzitting gehouden. Instellingen, verenigingen en organisaties zijn in de gelegenheid gesteld aan te geven wat zij vinden
van de mogelijke bezuinigingen en voorgenomen beleidsintensiveringen voor de komende jaren. Veertien instellingen maken
hiervan gebruik.
De raad behandelt de Kadernota vervolgens in een tweetal vergaderingen: op 6 juli de eerste termijn en op 11 juni de tweede
termijn met besluitvorming.
De kadernota is vastgesteld met inbegrip van drie (van de
eenenveertig ingediende) amendementen.
Deze hebben betrekking op de Helderse Vallei, prioriteiten ruimtevragende maatregelen en de jongerenwebsite. Van de zestien
ingediende moties zijn er acht aanvaard. Deze hebben betrekking op de reserve Wvg in relatie tot de verplaatsing van de
schouwburg, het Geldkompas, overzicht gesubsidieerde instellingen, instelling werkgroepen dienstverlening, het opbouwwerk,
een toetsingsinstrument voor instellingen, invoering van een
hondenpenning en kaderstelling sociale zekerheid.

•

de vertaling van het coalitieprogramma in de programmabegroting en periodieke informatievoorziening;
• een tekstuele aanpassing met betrekking tot de dak- en
thuislozen.
Van de elf ingediende moties is er één aanvaard. Deze heeft
betrekking op de verplaatsing van het hertenkamp naar de
Helderse Vallei.
2.3.4 Auditcommissie
In het advies over de jaarrekening 2009 heeft de auditcommissie
aangegeven dat zij van plan is de raad nader te adviseren over
het verbeteren van de kwaliteit van de programmabegroting.
Daarbij gaat het om het beter omschrijven van beoogde maatschappelijke effecten en het (door)ontwikkelen van effectindicatoren. In september 2010 heeft de auditcommissie aangegeven dat in de organisatie activiteiten zijn uitgezet die moeten
leiden tot een betere programmabegroting 2012. Afgesproken
is dat de auditcommissie de eerste resultaten van de ambtelijke
inspanningen in maart 2011krijgt voorgelegd.
De Auditcommissie heeft zeven keer vergaderd.
De volgende onderwerpen zijn besproken en hebben geleid tot
een advies aan de raad:
a. Jaarrekening 2010 van de gemeente, inclusief het verslag
van bevindingen 2010 van Ernst & Young Accountants;
b. Aanbestedingsbrochure accountancydiensten 2012 t/m
2016;
c. Voorstel tot het vaststellen van het normenkader en controleprotocol voor 2011.
Onderwerpen die in de Auditcommissie zijn behandeld, maar
niet hebben geleid tot een advies aan de raad zijn:
d. Opzet en werking van de interne controle;
e. Verbetering kwaliteit van de programmabegroting;
f. Rapportage interim-controle 2011 Ernst & Young;
g. Second opinion businesscase schouwburg.

2.3.3 Begroting 2012
Op 26 oktober is de programmabegroting 2012 behandeld in
een raadsbrede commissievergadering. Voorafgaand aan deze
vergadering is de gelegenheid geboden schriftelijk vragen te
stellen. De beantwoording door het college is op 14 oktober
verzonden. Omdat de algemene beschouwingen zijn gehouden
bij de behandeling van de Kadernota, kan de begroting in één
vergadering worden behandeld. De raad stelt de begroting op 7
november vast. Van de tien ingediende amendementen zijn er
twee aanvaard. Deze hebben betrekking op:
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3. Verslag werkzaamheden raadsgrifﬁe
3.1. Doelstellingen 2011
Wij gaan in dit hoofdstuk in op de doelen die de raadsgrifﬁe
zich in 2011 heeft gesteld overeenkomstig het jaarplan van
de raadsgrifﬁe en de daaraan gekoppelde beoogde resultaten.
Hierbij geven wij aan of wij de resultaten hebben gehaald en zo
niet, waarom niet en welk vervolg wij daaraan kunnen gegeven.
In dit hoofdstuk gaan wij ook nader in op de personele en organisatorische kant van de raadsgrifﬁe.
3.1.1 Procesbeschrijvingen grifﬁe
De procesbeschrijvingen van de werkzaamheden van de grifﬁe hebben stevig vorm gekregen in 2011. Alle procedures zijn
beschreven. Thans worden de processen binnen grifﬁeverband
plenair doorgesproken en bijgesteld waar dit nodig is. Daarna
worden ze zo verwerkt, dat ze raadpleegbaar zijn in het gemeentelijke informatiesysteem Aorta. Hierdoor kan iedere ambtenaar,
zowel van de grifﬁe als van de ambtelijke organisatie zien hoe
de werkprocessen binnen de grifﬁe werken.
3.1.2 Mandaatregeling grifﬁe(r)
De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam
zijn bij deze rechtspersoon. De raad en het college van burgemeester en wethouders (b&w) vullen dit werkgeverschap in. De
raad is daarbij het bevoegd gezag van de grifﬁer en de op de
grifﬁe werkzame ambtenaren en daarmee formeel ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden ten aanzien van de grifﬁe. Het college van burgemeester
en wethouders voor de gemeentesecretaris en de ambtelijke
organisatie. Onlangs is een handreiking ‘De (rechts)positie
grifﬁe(r) in het decentrale bestuur’ uitgebracht, waarmee binnen
de wettelijke kaders op een werkbare manier invulling gegeven
kan worden aan de rechtspositie van de grifﬁer en de op de grifﬁe werkzame ambtenaren en het werkgeverschap van de raad.
De invulling van het werkgeverschap is door de raad daarom
gedelegeerd aan de werkgeverscommissie. Deze commissie heeft
er voor gekozen de te nemen personele besluiten ten aanzien
van het grifﬁepersoneel te mandateren aan de grifﬁer. Dit ligt
voor de hand nu de grifﬁer de eindverantwoordelijke functionaris is van de grifﬁe en dus hieraan leiding geeft. De raad had
overigens op 4 juni 2007 al besloten (RB07.0063) de bevoegdheid tot het nemen van besluiten over aanstelling, ontslag (op
verzoek), verlenen van vakantie/verlof, alsmede over besluiten
tot ontwikkeling en beloning van medewerkers van de raadsgrifﬁe te mandateren aan de grifﬁer. De formele mandatering
van de werkgeverscommissie aan de raadsgrifﬁer heeft met het
onderhavige mandaatbesluit in 2011 plaatsgevonden.

Daarnaast was het delegatiebesluit van de raad uit 2003,
inhoudende dat een deel van de werkgeversbevoegdheden ten
aanzien van de grifﬁer en de medewerkers van de grifﬁe wordt
gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders,
niet ingetrokken. Ook was niet een nieuw delegatiebesluit
genomen voor de uitvoering van de arbeidsvoorwaardenregeling
voor de grifﬁe. Omdat in de duale gedachte de raad werkgever is
van de grifﬁer en zijn grifﬁe, heeft de raad in dat kader ook zijn
rechtspositie vastgesteld.
3.2. Personeel en organisatie
Personeelsbeleid
Alle gesprekken volgens de vastgestelde gesprekscyclus zijn
gehouden en begin 2011 heeft het functioneringsgesprek van de
grifﬁer met de werkgeverscommissie plaatsgevonden.
In 2011 is de formatie van de grifﬁe gelijk gebleven: 5,55 fte 1.
De binnen de ambtelijke organisatie beschikbare formatie voor
raadscommunicatie is in 2011 daarentegen komen te vervallen.
De communicatieadviseur voor de raad combineerde deze functie
met advisering aan het college van burgemeester en wethouders. Aangegeven is dat de workload van beide taken een te
zware belasting vormde en kwam het verzoek de 24 uur per week
raadscommunicatie weer onder te brengen bij de formatie van
Facilitair Bedrijf, team Communicatie. Direct gevolg hiervan was
dat de raad niet meer vanuit de ambtelijke organisatie ondersteund werd in de communicatieactiviteiten en dus zelf de communicatiefunctie voor de raad moest invullen. Vanwege het wegvallen van de ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie is
vanaf oktober in een tijdelijke oplossing voorzien. Vervolgens is
in december door de werkgeverscommissie besloten de functie
van medewerker raadscommunicatie vanaf 2012 formatief binnen
de raadsgrifﬁe onder te brengen.
Ziekteverzuim
Begin 2011 is aan het langdurig ziekteverlof van een medewerker langzaam afgebouwd, zodat deze vanaf april weer volledig
inzetbaar was. Het ziekteverzuim binnen de grifﬁe is helaas ook
voor 2011 op een relatief hoog percentage gebleven van 8,55%.
Dit percentage is mede vanwege het feit dat in het laatste kwartaal een andere medewerker fysieke klachten kreeg en eveneens
langzaam reïntegreerde in het arbeidsproces.
Trainingen en opleidingen
Een (aankomend) grifﬁemedewerker heeft de HBO-leergang
Communicatie bij het ISBW afgerond. Een andere medewerker
1

één vrouw en vijf mannen, gemiddelde leeftijd: 42 jaar, gemiddeld aantal
dienstjaren: 15.
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van de grifﬁe heeft in april de masterclass “Citymarketing in
perspectief” gevolgd aan de Bestuursacademie Nederland. Dit als
verdiepingsslag omdat het onderwerp Citymarketing de komende
periode nog vaak zal terugkomen in raads- en commissieverband.
Minder rechtstreeks aan het werk gerelateerd, maar zéker niet
minder belangrijk, hebben drie medewerkers van de grifﬁe in
april 2012 een AED/Reanimatiecursus gevolgd. Deze cursus zal
jaarlijks worden vervolgd met een herhalingscursus.
Ontspanning
In juli heeft de grifﬁe een barbecue gehouden bij een van de
medewerkers thuis. Deze barbecue is inmiddels een vaste traditie geworden.
In december heeft de grifﬁe een werkbezoek gebracht aan de
grifﬁe van de Tweede Kamer. Hierbij zijn onderling ervaringen
uitgewisseld op het gebied van integriteit en automatisering
van informatievoorziening. Na het werkbezoek was het tijd voor
het afdelingsuitje. Waar de grifﬁe normaal gesproken graag iets
sportiefs onderneemt, is deze keer (al dan niet door fysieke beperkingen) gekozen voor de artistieke kant van de medewerkers.
Bij een “Bob Ross-schilderclinic” blijkt de een nóg talentvoller
dan de ander. Zien is geloven! De dag is afgesloten met een
smakelijk diner in Hippolytushoef.
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4. Financiële verantwoording gemeenteraad en raadsgrifﬁe

Toelichting
De uitgaven van de raad en raadsgrifﬁe zijn in 2011 binnen het
daarvoor geraamde budget gebleven. In totaal is een positief
resultaat ontstaan van € 183.851,--. In algemene zin kan worden opgemerkt dat de hoogte van dit positieve resultaat vooral
bepaald is doordat de door het presidium in 2010 bepaalde
(structurele) bezuiniging ad € 75.000,-- door het college van
burgemeester en wethouders niet is verwerkt in de begroting
voor 2011. In het jaarplan voor de raad en grifﬁe is hier echter
wel rekening mee gehouden en om die reden met lagere budgetten gerekend.
Over de voornaamste afwijkingen kan voorts het volgende worden opgemerkt.
In het kader van het scholings- en trainingsprogramma voor
raadsleden is voorgenomen in 2011 voor raadsleden een training
over spreken in het openbaar te houden. Omdat de agenda hier

eind van het jaar geen ruimte meer voor biedt, is deze training
doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2012. In maart is
een voorzitterstraining gegeven door het Nederland Debat Instituut aan de nieuw benoemde commissievoorzitters en is voor
de commissieleden in oktober een training gemeenteﬁnanciën
gegeven. Hierdoor is het budget voor opleidingen (001.5131)
nagenoeg niet aangewend.
Omdat de werkconferentie, gepland voor september, is doorgeschoven naar januari 2012, is het beschikbare budget voor
representatie (001.6111) minder aangewend dan beoogd. Naar
verwachting zullen de representatiekosten in 2012 hierdoor
hoger zijn.
Aan accountantskosten (post 001.5552) is een voordeel ontstaan van € 55.059,--, omdat geen meerwerkkosten in rekening
zijn gebracht en daarmee de kosten voor de accountant binnen
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de offerte (ongeveer € 100.000,--), zijn gebleven. Dit bedrag
komt overeen met het bedrag uit 2010.
In de begroting 2011 is een budget van € 85.468,-- opgenomen
voor de rekenkamerfunctie (post 001.6199). Ten laste van dit
budget zijn uitgaven verantwoord tot een bedrag van € 57.039,--,
waardoor sprake is van een restantbudget van € 28.429,--. De
verantwoorde uitgaven blijven binnen het kader dat is bepaald
met de ingeboekte bezuiniging en waarmee in 2011 door de
Rekenkamercommissie rekening is gehouden.
Binnen de grifﬁe zijn in 2011 nauwelijks opleidingen gevolgd,
waardoor het budget voor opleidingen (post 076.531) nagenoeg
niet is aangewend.
Het voorgaande houdt cijfermatig in dat binnen het programmaveld ‘Algemeen bestuur de raad en raadsgrifﬁe’, op een
totale begroting van € 1.416.160,--, een voordelig resultaat is
ontstaan van € 183.851,--, dat ten gunste komt aan het rekeningresultaat.
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5. Bijlagen
I

initiatief over een alternatief bouwplan voor de Californiestraat
plaatgevonden.

Samenstelling gemeenteraad (en wisselingen) t/m
31 december 2011

In 2011 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
- Op 22 augustus besluit mw. D.E. Pater (TROTS) toe te
treden tot de Stadspartij Den Helder;
- De heer M.L.C. Nihot (TROTS) besluit op 22 september toe
te treden tot de Stadspartij Den Helder;
- Op 26 september neemt de heer M.P.W. Kruijer (SP) afscheid
als gemeenteraadslid;
- mw. R. Post (SP) is op 31 oktober geïnstalleerd als opvolger
van M.P.W. Kruijer. Per direct is zij uitgetreden uit de SP en t
oegetreden tot de Stadspartij Den Helder. Dit betekend het
einde van de fractie van de SP;
- Mw. Y. Berckmoes (VVD) neemt afscheid van de raad op
21 november om vervolgens zitting te nemen in de Tweede
Kamer;
- Op 6 december is haar opvolger de heer B. Fritzsche (VVD)
geïnstalleerd.
- De heer W. Burggraaff (CDA) neemt per 1 september het
fractievoorzitterschap over van mw. G. Kolhorn;
- De heer C.J. de Kleijn draagt per 1 juni het fractievoorzitterschap over aan de heer D.E. Pastoor.

Commissies:
De commissies vergadert 51x:
Bestuur en Middelen:
Maatschappelijke ontwikkeling:
Stadsontwikkeling en –beheer:
Gecombineerde commissies:

15
14
16
6

Tijdens de commissievergaderingen maken 17 burgers gebruik
van het spreekrecht.
Agendacommissie:
De agendacommissie is 11x fysiek bij elkaar geweest om te vergaderen. Naast deze bijeenkomsten heeft de commissie wekelijks
via e-mail ‘vergaderd’.
Werkgeverscommissie
De werkgeverscommissie vergadert 1x.
Presidium:
Het presidium vergadert 9x.

II statistieken vergaderingen 2011 (overzicht ofﬁciële
raads- en commissievergaderingen 2011)
*) Themabijeenkomsten, trainingen, introductiebijeenkomsten
e.d. zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten.

Gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert 20x.
In de raadsvergaderingen hebben de fracties en hun raadsleden
van de volgende instrumenten gebruik gemaakt:
2007 2008 2009 2010 2011
Initiatiefvoorstel
4
0
1
2
1
Amendement
101 121
66
59
92
Motie
32
49
37
55
59
Inlichtingen
1
2
3
1
0
Interpellatie
2
0
2
0
0
Schriftelijke vragen
31
42
37
36
43
Inspreekrecht burgers 11
10
14
16
19
Burgerinitiatief
0
3
3
2
1
Burgerinitiatief:
Er is 1 burgerinitiatief ingediend: een burgerinitiatief tot het
wijzigen van de naam van de gemeente Den Helder in Den
Helder aan zee. Daarnaast heeft de afwikkeling van het burger-
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