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Het perspectief nader gesteld 

Een voorzet voor een werkconferentie van de raad 

 

In Den Helder gaan we voorwaarts. Verdeeld over 4 programma’s werken velen aan het mooier, beter, 

schoner, veiliger, duurzamer et cetera maken van Den Helder. Onze stad met de kernen Julianadorp, 

Huisduinen en Den Helder vormt steeds meer een aantrekkelijk woon-en verblijfplaats, langdurig of 

tijdelijk voor mensen van buiten. Een stad aan zee met zoveel groen en ruimtelijkheid blijkt een 

aantrekkingskracht voor degene die de drukte van de randstad beu zijn maar wel een breed 

assortiment aan stedelijke voorzieningen in de nabijheid wil hebben. Dat geeft uitdagingen en kansen 

voor onze stad die in de afgelopen tientallen jaren toch ook behoorlijk in de verdrukking heeft gezeten. 

Dat is nu over! Met vernieuwde energie worden de kansen en uitdagingen onder de loep genomen. En 

stap voor stap wordt het ene na het andere initiatief gestart of gaan de huidige projecten slagvaardig 

een volgende fase in. Den Helder is een stad van ‘Doen! Doen! Doen!’ geworden. 

Met de initiatieven en werkzaamheden in het kader van het Helders perspectief wordt een grondige 

inventarisatie opgesteld die inzicht gaat geven in de kansen en mogelijkheden om onze stad ook voor 

de komend decennia een agenda te geven die de geschetste nieuwe dynamiek van onze stad ook een 

toekomstbestendig karakter geeft. Dat betekent dat kansen en uitdagingen omgezet moeten worden 

naar plannen en uitvoering. In dat proces van idee naar realisatie dienen de tijd, geld en inhoud op 

elkaar te worden afgestemd. Niet alles kan tegelijkertijd worden uitgevoerd en dat wat wordt 

uitgevoerd moet echt het verschil maken. Projecten moeten ook onderling op elkaar afgestemd zijn. 

Voor de bewoner of bezoeker geldt slechts de integrale werkelijkheid van wonen, werken en welzijn.   

Voor de raad betekent dit dat er keuzes gemaakt moeten. Keuzes die niet alleen tot activiteiten in een 

volgende begrotingsjaar leiden maar ook gezien de lange voorbereidingstijden als richting naar de 

toekomst meegegeven moeten worden. Deze keuzes of richtingen hebben een strategisch karakter 

voor de ontwikkeling van de stad. Het gaat dan minder om direct concrete besluiten maar eerder om 

vanuit thema’s opgesteld de voorbereidingen naar een uitwerkingsagenda op hoofdlijnen inhoud te 

geven. En daarmee richting te geven aan de bestuurlijke en ambtelijke portfolio’s ingebed in de 

afzonderlijke begrotingsprogramma’s. Met andere woorden: vorm en inhoud te geven aan de voorkant 

van de meerjaren begroting. Concreet uitgaande van 2020: wat we voor 2040 willen, wat we voor 2030 

hebben voorbereid en wat we voor 2025 uitvoeren.   

Natuurlijk is met het collegeakkoord een eerste uitwerkingsagenda opgesteld. Dat richt de komende 

jaren de uitvoeringsagenda. Maar een strategische visie waar het Helders perspectief een 

voorbereidende invulling aan geeft, kijkt verder en breder. Daarom is het ook meer dan logisch dat 

gesprekken daaromtrent ook breed worden gevoerd. Met bewoners en haar vertegenwoordigers, 

stedelijke organisaties, bedrijven maar ook andere overheden als de provincie en het Rijk. Maar ook 

de raad zelf speelt in dit strategische proces een nadrukkelijk rol. Zij moet immers de hoofdrichting 

bepalen  en waar noodzakelijke strategische keuzes maken.  
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Voor de invulling van deze rol staan verschillende mogelijkheden open. In deze notitie worden 2 opties 

aangegeven:  

1. Er kunnen –zoals verleden jaar- een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij stap 

voor stap thema’s aan de orde worden gesteld, waarna de resultaten wordt verwerkt in een 

vast te stellen strategische visie te verwerken in de kadernota aangevuld met een strategisch 

hoofdstuk.  

2. Er kan ook gekozen worden voor een afzonderlijke tweedaagse werkconferentie waarbij een 

gelijktijdig een aantal kernthema’s worden behandeld en de uitkomsten in een strategisch 

document wordt verwerkt. Dit document vult zich vult naarmate in de loop van tijd vervolg 

werkconferenties worden georganiseerd waarbij of nieuwe thema’s of actualiseringen 

plaatsvinden van reeds onder handen thema’s. Er is dan sprake van een ‘levend’ strategisch 

document.  Bij het opstellen van de kadernota worden dan uit dit ‘levend’ document relevante 

passages overgenomen die richting geven aan de inhoud van de portfolio’s zoals in een 

kadernota aangegeven.   

In deze notitie wordt een voorzet en uitwerking gegeven aan de werkwijze conform optie 2. Om een 

beeld te schetsen hoe een werkconferentie naar vorm en inhoud kan verlopen, worden als voorzet – 

natuurlijk later in afstemming te bepalen-  een viertal mogelijke thema’s aangegeven. Als 

voorbereiding op de werkconferentie wordt per thema een leesmap opgesteld.  

Voorbeelden van strategische thema’s 

1. Stedelijke woningbouwlocaties; 

2. Vitale wijken en buurten; 

3. Stedelijke energietransitie; 

4. Veilig Den Helder          

Deelnemers: 

raadsleden, collegeleden B&W, gemeentesecretaris en ambtelijke dossierhouders, griffie.   

De burgemeester treedt op als supervisor. 

 

Locatie:  

Kop van Noord Holland (uit de dagelijkse omgeving) 

  



Steller: Pieter Blank  voor presidium 17 november 2019 (IR19.0265)  

Agenda 

Dag 1 

08.30 uur -09.30 uur.   Aankomst. Inchecken.  

10.00 uur- 10.30 uur             Start. Welkom. Uitleg procesgang.  ( Jeroen Nobel) 

10.30 uur -11.15 uur             Presentatie stand ‘Helders perspectief’   ( Pieter Kos) 

11.15 uur - 12.15 uur    Van Helders Perspectief naar strategisch plan ( welke thema’s 

hoe te behandelen (groepsgesprek o.l.v. burgemeester)      

12.15 uur- 13.30 uur              lunch  

13.30 uur- 17.00 uur       Thema 1. Stedelijke energietransitie.  

13.30 uur -14.00 uur      Inleiding stand van zaken en huidige beleidsvoornemens en 

plannen  (Remco Duinker) 

14.00 uur -15.00 uur  Deelnemers in 2 groepen onderverdeeld. Beide groepen 

brainstormen over ideeën, doelen, doelstellingen, taken en 

activiteiten en delen die naar realisatiedata 2025 <> 

2030<>2040. Griffie en ambtelijk dossierhouder  

ondersteunen verslaglegging.   

15.00 uur -15.30 uur  Pauze. Gereedmaken groepspresentatie 

15.30 uur -16.00 uur          Presentatie per groep 

16.00 uur -16.45 uur           Groepsgesprek over bevindingen o.l.v. burgemeester 

16.45 uur -17.00 uur Pauze. Wethouder bereidt met ondersteuners ‘hot wash  

up’ voor   

17.00 uur- 17.15 uur          ‘Hot wash up’ door Remco Duinker 

 

17.15 uur -18.00 uur                     Informeel 

18.00 uur- 19.30 uur                      Diner 

20.00 uur -22.00 uur                   Recreatief avondprogramma 

22.00 uur …..                    Bijpraten onder het genot van…  
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Dag 2 

07.00 uur – 08.30 uur     Ontbijt 

08.30 uur – 11.00 uur     Thema 2. Stedelijke woningbouwlocaties  

08.30 uur – 09.15 uur    Inleiding. Stand van zaken ideeën & plannen (Michiel 

Wouters) 

09.15 uur -10.15 uur Deelnemers in 2 groepen. Brainstorm over 

beoordelingscriteria pro/contra’s, inrichting, realisatie, 

omgevingskwaliteit. Griffie en ambtelijk dossierhouder  

ondersteunen verslaglegging.     

10.15 uur -10.45 uur    Pauze. Gereedmaken groepspresentatie 

10.45 uur -11.15 uur    Presentatie per groep 

11.15 uur - 11.45 uur   Groepsgesprek over bevindingen o.l.v. burgemeester 

11.45 uur -12.00 uur    Pauze. Uitchecken. Wethouder bereidt met ondersteuners ‘hot 

wash  up’ voor   

12.00 uur- 12.15 uur   ‘Hot wash up’ door Michiel Wouters 

12.15 uur- 13.15 uur   Lunch. Uitchecken  

13.15 uur- 14.00 uur    Thema 3. Vitale wijken& buurten. Presentatie door externe 

14.15 uur -14.20 uur    Leg strech 

14.20 uur -15.00 uur  Thema 4. Veilig Den Helder. Presentatie door externe 

15.00 uur- 15.10 uur  Leg strech 

15.10 uur -16.00 uur  Groepsgesprek met inleiders o.l.v. burgemeester.   

Onderwerp:  Schoon, heel en veilig: zelfstandig of geïntegreerd 

16.00 uur - 16.20 uur Samenvatting in korte statements door collegeleden  

16.20 uur - 16.30 uur  Hot wash up werkconferentie door burgemeester. Afsluiting 

                                        

 

  


