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1. Voorwoord  
 
Voor u ligt het jaarverslag over 2009. In dit jaarverslag blikken wij terug op wat zich allemaal het 
afgelopen jaar heeft afgespeeld. Het is goed de balans op te maken en te kijken waar onze 
inspanningen allemaal toe hebben bijgedragen. Voor de gemeenteraad is het bovendien prettig dit 
nog eens na te kunnen lezen en dit jaar voor het eerst ook na te kunnen kijken. Dit jaar hebben wij 
namelijk een novum, u treft bij dit jaarverslag voor het eerst een digitaal jaaroverzicht aan. Dit is het 
jaaroverzicht dat na afloop van de raadsvergadering op 14 december 2009 is gepresenteerd en, voor 
zover ons bekend, nog niet eerder op deze wijze is verzorgd. Een nieuwtje dus.  
 
In ons jaarverslag kunt u in ieder geval terugvinden het ‘item’ waar 2008 mee eindigde (en waar veelal 
door de raadsgriffie de processen zijn begeleid): de problematiek rondom de woonlasten van 
burgemeester Hulman. Een situatie die uiteindelijk, ondanks bemoeienissen van de commissaris van 
de Koningin, heeft geleid tot het vertrek van de burgemeester. Na het waarnemend 
burgemeesterschap van de heer Vriesman, is eind 2009 de heer Schuiling benoemd als nieuwe 
burgemeester.  
 
Het proces bestuurlijke toekomst, dat door de gemeenteraad werd geleid, kreeg voor Den Helder niet 
het gewenste vervolg. In het advies van de informateur is aan Den Helder een zelfstandige positie 
toegekend, een positie waar de gemeenteraad zich niet bij neer heeft gelegd. Ondanks de vanuit de 
gemeenteraad geïnitieerde gesprekken met de omliggende gemeenten en het opstellen van een 
eigen Kust-Waddenvariant, bleek een fusiegedachte niet tot de mogelijkheden te behoren.  
 
Zeer geslaagd waren de nieuwe initiatieven om de politiek weer wat dichter bij de burger te brengen 
en dan specifiek onder jongeren. Zo is niet alleen bij het ROC ‘raadslid in de klas’ geïntroduceerd, 
maar is dit in aangepaste vorm (met succes) onder de noemer ‘klas in de raad’ ook aangeboden aan 
de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs in Den Helder. Daarnaast is de ‘wegwijsdag’ gehouden, een 
dag waarop jongeren (14 tot 19 jaar) kunnen zien hoe het gemeentelijk beleid tot stand komt en zo 
politiek bewust worden gemaakt. Tijdens de afsluitende junior gemeenteraadsvergadering 
(voorgezeten door de voorzitter van de ‘echte’ gemeenteraad) is door de jongeren een winnend 
project gekozen, dat ter uitvoering naar het college van b&w is gezonden.  
 
Na een lange voorgeschiedenis is in 2009 door de gemeenteraad ook besloten de eerste stappen 
voor de bouw van een nieuw stadhuis in de binnenstad mogelijk te maken. Door de raad is (bij 
amendement) een aantal voorwaarden gesteld, waarover bij de definitieve besluitvorming duidelijkheid 
dient te worden verschaft.  
 
Aan het eind van het jaar zijn de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen ook in gang 
gezet: een inwerkprogramma is voorbereid en een communicatieplan opgesteld. Voor het eerst zal 
gebruik worden gemaakt van een op Den Helder toegespitste Stemwijzer!   
 
Rest mij u veel lees- of kijkplezier toe te wensen!  
 
 
 
Namens de raadsgriffie, 
 
mr. drs. M. Huisman, raadsgriffier 
 
februari 2010 
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2. Verslag werkzaamheden gemeenteraad en commissies 
 
2.1. Doelstellingen 2009 

In dit hoofdstuk blikken we terug op de doelen die de gemeenteraad zich in 2009 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 Voorbereiding verkiezingen 
 
Inwerkprogramma nieuwe gemeenteraad 
In het jaarplan was, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, een 
publiciteitscampagne opgenomen met als doel de gemeenteraadsverkiezingen onder de aandacht van 
de inwoners van Den Helder te brengen. Daarnaast is aangegeven een inwerkprogramma op te 
stellen om de nieuwe raads- en commissieleden voor te bereiden op hun taken. Dit inwerkprogramma 
voor de nieuwe raadsleden is eind 2009 opgesteld en wordt in januari 2010 ter vaststelling aan het 
presidium aangeboden.  
 
Communicatieplan verkiezingen 
Het communicatieplan verkiezingen 2010 had als belangrijkste doelstelling om inwoners op te roepen  
op 3 maart 2010 naar de stembus te gaan. Daarnaast had het tot doel de inwoners te informeren over 
alles omtrent de verkiezingen. Er zijn verschillende activiteiten in opgenomen zoals het organiseren 
van lijsttrekkersdebatten, er zal een verkiezingenkrant huis-aan-huis worden verspreid met informatie 
over deelnemende partijen en hun standpunten, de stemwijzer is in gebruik genomen en uiteraard 
wordt de website bijgewerkt met alle relevante informatie omtrent de verkiezingen. Tot slot is in de 
Raad en Daad een aparte verkiezingenrubriek opgenomen. 
 
2.1.2 Optimaliseren RIS/BIS 
 
In 2009 is de licentie van het raadsinformatiesysteem uitgebreid waardoor het mogelijk is geworden 
videobeelden van raadsvergaderingen per spreker te selecteren. Verder is het videoscherm 
uitgebreid, waardoor de kwaliteit van het beeld beter is geworden, is het ‘smoelenboek’ in gebruik 
genomen en is de ‘sitemap’ als zoekfunctie toegevoegd aan het systeem. Een sitemap is een pagina 
waarin alle links van een webpagina staan, die normaal gesproken op belangrijkheid zijn gesorteerd. 
 
Het toevoegen van diverse documenten, zoals ingediende moties, raadsvragen en beantwoording 
door het college van b&w, ingekomen brieven en geluidsbestanden aan het raadsinformatiesysteem, 
is in 2009 nog niet gerealiseerd. Dit is als actiepunt opgenomen in het jaarplan van de griffie voor 
2010.  
 
In 2009 is het raadsinformatiesysteem geëvalueerd en is het systeem gewaardeerd met een 
gemiddeld rapportcijfer van 7,3. Verder kan nog worden vermeld dat vanuit de regiogemeenten 
interesse is getoond voor ons raadsinformatiesysteem, wat heeft geleid tot een presentatie voor deze 
groep geïnteresseerden op 10 december 2009. 
 
De griffie en het team ICT (afdeling Facilitair Bedrijf) hebben uitleg gegeven over de aanschaf en 
werking van het raadsinformatiesysteem Den Helder, de camera’s in de raadzaal en de koppeling met 
het postregistratiesysteem CORSA. De leverancier van het raadsinformatieysteem, 
Gemeenteoplossingen, heeft aansluitend een toelichting gegeven op de mogelijkheden van het 
systeem en de dienstverlening van de zijde van de leverancier. 
 
2.1.3  Tevredenheidonderzoek RIS/BIS 
 
In september 2009 is een vragenlijst over het raadsinformatiesysteem 
(http://gemeenteraad.denhelder.nl) voorgelegd aan raadsleden, fractieassistenten, commissieleden, 
collegeleden, het ambtelijk management en een kleine groep overigen. Aan de hand van de ingevulde 
vragenlijsten is de rapportage ‘Evaluatie Raadsinformatiesysteem’ opgesteld en behandeld in de 
vergadering van het presidium op 14 december 2009. 
 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/


 

Jaarverslag 2009 - raadsgriffie  6 

De respondenten zijn over het algemeen tevreden over het raadsinformatiesysteem en hebben een 
gemiddelde waardering van 7,3 gegeven. Desalniettemin is een aantal concrete verbeteringen 
voorgesteld, welke zijn opgenomen in het jaarplan 2010 van de griffie. Voorts wordt in het kader van 
het inwerken van de nieuwe raadsleden (na de raadsverkiezingen van maart 2010) extra aandacht 
besteedt aan specifieke onderdelen van het raadsinformatiesysteem.  
 
2.1.4 Evaluatie werkwijze gemeenteraad 
 
In november 2009 is een uitgebreide vragenlijst voorgelegd aan raadsleden, fractieassistenten, 
commissieleden, collegeleden, het ambtelijk management en een kleine groep ‘overigen’. Aan de 
hand van de ingevulde vragenlijsten wordt in januari 2010 een rapportage aangeboden aan het 
presidium. Deze rapportage kan worden beschouwd als een overdrachtsdocument van de huidige 
gemeenteraad aan de nieuwe gemeenteraad, waarbij wordt aangegeven welke onderdelen behouden 
zouden moeten blijven en welke onderdelen voor verbetering vatbaar zijn. 
 
2.1.5 Kaderstelling 
 
Voortkomend uit de evaluatie van de werkwijze van de gemeenteraad van medio 2008 is door de 
raadsgriffie een notitie kaderstelling geschreven. In deze notitie is aangegeven op welke wijze de 
gemeenteraad zijn kaderstellende rol beter kan uitoefenen. De notitie is een praktische handreiking 
voor het stellen van kaders door de gemeenteraad en is, naast aan de raads- en commissieleden, ook 
beschikbaar gesteld aan het college van b&w. 
 
2.1.6 Uitbreiden ‘raadslid in de klas’ naar groepen 7 en 8 basisonderwijs (‘Klas in de raad’) 
 
In 2004 is het voorstel ‘raadslid in de klas’ aanvaard. De kern van ‘raadslid in de klas’ is dat 
raadsleden van diverse politieke partijen bij toerbeurt aan het voortgezet onderwijs op school of op het 
stadhuis uitleg geven over het werk van een raadslid en de gemeenteraad. Belangrijk doel hierbij is de 
afstand tussen gemeentebestuur en de jongeren te verkleinen, waarbij niet aan partijpolitiek wordt 
gedaan. Ook in 2009 is aan het voortgezet onderwijs (wederom) het aanbod gedaan voor ‘raadslid in 
de klas’. Alleen het ROC Kop van Noord Holland heeft in 2009 van het aanbod gebruik gemaakt. 
 
In 2009 is ‘raadslid in de klas’ ook, in aangepaste vorm, aangeboden aan de groepen 7 en 8 van alle 
scholen van het basisonderwijs in Den Helder. Na het zomerreces hebben 4 groepen (totaal ongeveer 
90 leerlingen) kennis gemaakt met de werkzaamheden van de gemeenteraad. Voorafgaand aan de 
presentatie en een rollenspel in de raadzaal zijn de leerlingen door de burgemeester ontvangen op 
zijn werkkamer. Voor 2010 zijn al verschillende aanmeldingen binnen. 
 
2.1.7 Junior gemeenteraad (wegwijsdag) 
 
De gemeenteraad vindt het belangrijk dat jongeren meedenken over onderwerpen die ook jongeren 
aangaan. Een middel om jongeren hierbij te betrekken is een zogenoemde junior gemeenteraad. Bij 
de presentatie van raadslid in de klas op het Lyceum aan Zee in december 2008 is de mogelijkheid 
van een ‘junior gemeenteraad’ ook besproken. Om de belangstelling hiervoor te peilen is daarom een 
brief verstuurd aan het Lyceum aan Zee waarin gevraagd is of er belangstelling is voor een junior 
gemeenteraad. Aangezien hier geen reactie op is ontvangen, is een concreet voorstel gedaan aan het 
Lyceum aan Zee om in samenwerking met het Instituut voor Publiek en Politiek een zogenoemde 
‘Wegwijsdag’ te organiseren. Deze dag laat jongeren in de leeftijd van 14 tot 19 jaar zien hoe 
gemeentelijk beleid tot stand komt en maakt jongeren politiek bewust. 
 
Op dinsdag 17 november 2009 heeft de eerste wegwijsdag in de gemeente Den Helder plaats 
gevonden. Ongeveer 45 leerlingen van 5 VWO 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 “veiligheid gekoppeld aan uitgaan”. Dit thema is in overleg met de scholen 
vastgesteld. Na de afsluitende junior gemeenteraadsvergadering (voorgezeten door de voorzitter van 
de gemeenteraad) is het ‘winnende’ project (als pilot-actie een blaastest uitdelen bij binnenkomst van 
een café) ter uitvoering aangeboden aan het college van b&w. 
 
 
 



 

Jaarverslag 2009 - raadsgriffie  7 

2.1.8 Proces bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland 
 
In 2009 is in het dossier ‘Bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland’ het nodige gebeurd.  
De voorbereidingen om te komen tot een profiel van en een opdracht aan een informateur zijn al eind 
2008 in gang gezet. Dit heeft geleid tot een bijeenkomst van vertegenwoordigers van de 
gemeenteraden van de negen gemeenten uit de Kop van Noord-Holland op 7 januari 2009. Tijdens 
deze bijeenkomst is het concept besproken dat de griffiers van de betrokken gemeenten hadden 
opgesteld. In dit concept staat de opdracht van en aan de informateur beschreven. De eerder 
genoemde vertegenwoordigers hebben de opdracht van de informateur uiteindelijk beperkt tot het 
inventariseren van de meningen van de negen betrokken gemeenten en het op basis daarvan 
uitbrengen van een advies over mogelijke combinaties van gemeenten en (voor zover nodig) 
samenwerkingscoalities tussen gemeenten. Het opstellen van een regiovisie, zoals aanvankelijk 
voorgesteld, is buiten de opdracht gebleven vanwege de vrees voor vertraging in de planning. De 
gemeenteraad heeft op 19 januari 2009 het profiel en de opdracht overeenkomstig vastgesteld.  
 
Na de besluitvorming door de negen regiogemeenten kon de werving en selectie van de informateur 
plaatsvinden. Hiertoe is de heer Schoof aangesteld die, na het voeren van gesprekken met de 
colleges en (vertegenwoordigers van) de raden, in maart een rapport heeft overgelegd met de naam 
‘De Kop steekt de koppen bij elkaar’. In dit rapport is aan de gemeente Den Helder een zelfstandige 
rol toegekend en komt daarmee niet voor in een beoogde fusie van gemeenten in de Kop van Noord-
Holland. Als gevolg van dit rapport heeft de gemeenteraad op 6 april 2009 besloten de aanbevelingen 
uit het rapport van de informateur, voor zover die betrekking hadden op de voorgestelde nieuwe 
gemeentelijke indeling alsmede het uitstel van de verkiezingen in 2010, niet onderscheven. In plaats 
daarvan heeft de gemeenteraad het initiatief genomen op basis van (oriënterende) gesprekken met de 
gemeenten Wieringen, Anna Paulowna en Zijpe te onderzoeken in hoeverre een met de gemeente 
Den Helder nieuw te vormen gemeente tot de mogelijkheden zou behoren.  
 
Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat zonder inhoudelijk document het moeilijk is een 
bepaalde variant te onderbouwen, terwijl eveneens bleek dat veelal vanuit een bepaald ‘gevoel’ 
keuzes werden gemaakt. Reden voor het presidium (aan de griffier) opdracht te geven tot het op 
inhoud uitwerken van een in het rapport van de informateur niet uitgewerkte variant. Deze variant is 
‘Kust-Wadden-variant’ genoemd en op 1 juli 2009 door de gemeenteraad vastgesteld.  
 
Daarbij heeft de gemeenteraad, met als basis deze variant, het college van b&w opdracht gegeven 
met de gemeente Zijpe in overleg te treden om te bezien in hoeverre, onder welke condities en in 
welke mate bereidheid bestaat tot een vorm van bestuurlijke samenwerking met deze gemeente, 
anders dan fusie.  
Begin november is overigens nogmaals aan de gemeente Zijpe (schriftelijk) bekend gemaakt dat het 
gemeentebestuur van Den Helder zich niet alleen oriënteert op fusie met buurgemeenten, maar ook 
op het bestuurlijk en ambtelijk samenwerken.  
 
De gemeenteraad heeft besloten een nader onderzoek van de gemeente Wieringen naar de voor- en 
nadelen van een fusie/herindeling af te wachten. Daarna zou, op basis van de notitie ‘Kust-Wadden-
variant’ en de gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeenteraad van Wieringen, de intentie 
worden uitgesproken bereid te zijn tot bestuurlijke samenwerking/fusie. Na het zomerreces (eind 
augustus) ontving de gemeenteraad echter van de gemeente Wieringen bericht dat zij, mede op basis 
van de in juni gehouden informatiebijeenkomsten, toch hadden besloten zich aan te sluiten bij het 
fusieproces van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp en Wieringermeer. Het eerste 
herindelingontwerp van deze gemeenten ontvingen wij vervolgens in oktober. Het college van b&w 
heeft, na consultatie van het presidium, van de gelegenheid gebruik gemaakt hierbij een zienswijze in 
te dienen.  
 
Het college van b&w heeft voorts de opdracht gekregen in overleg te treden met de gemeente Anna 
Paulowna om, met in achtneming van de notitie ‘Kust-Wadden-variant’, te bezien in hoeverre, onder 
welke condities en in welke mate bereidheid bestaat tot bestuurlijke samenwerking, waaronder een 
fusie/herindeling dan wel een andere vorm van samenwerking met deze gemeente.  
 
Tot slot is ten aanzien van de gemeente Texel aan het college van b&w de opdracht verstrekt in 
overleg te treden om de eerder geuite intentie tot bestuurlijke samenwerking, anders dan fusie, nader 
uit te werken. 
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Het college van b&w heeft de gemeenteraad over de uitkomst van de eerder genoemde overleggen 
per raadsinformatiebrief (RI09.0109) gerapporteerd.  
 
2.1.9 Vervolgacties vanuit de werkgroep ‘Verbetering leesbaarheid begroting’ 
 
Bij brief van 14 april 2008 (kenmerk AU08.03356) heeft de werkgroep ‘Verbetering leesbaarheid 
begroting’ aanbevelingen gedaan aan het college van b&w over de programmabegrotingen. Daarbij 
heeft de werkgroep aangekondigd voornemens te zijn nadere aanbevelingen te doen over de indeling 
en opbouw van de programma’s, waaronder het inzichtelijk maken van de beoogd maatschappelijke 
effecten en de daarvoor uit te voeren activiteiten. 
 
Het lag in de bedoeling hiervoor in 2009 gezamenlijk met de ambtelijke organisatie een ‘pilot’ uit te 
werken. Aanvankelijk leek het product ‘Haven’ hiervoor het geschikte onderwerp. Een nadere 
beschouwing heeft er toe geleid dat het programma 2 “Integrale veiligheid” is aangewezen als 
onderwerp voor de pilot. Na een aantal voorbereidende bijeenkomsten in 2009 is aangegeven dat de 
ambtelijke organisatie in 2009 geen kans ziet de pilot ter hand te nemen. Er wordt nu overwogen 
externe inhuur in te schakelen. Nadere activiteiten vinden in 2010 plaats. 
 
2.1.10 Raadscommunicatie 
 
Raad en Daad 
In 2009 is ‘Raad en Daad’ negen keer verschenen. Raad en Daad is de informatiepagina van de 
gemeenteraad van Den Helder, de inhoud bestaat uit artikelen die min of meer het gevolg zijn van 
actualiteit, informatieve berichten en een aantal vaste (human interest) rubrieken. ‘Raad en Daad’ is 
bedoeld om inwoners op de hoogte te houden van al die zaken waar de gemeenteraadsleden mee 
bezig zijn.  
 
Over de Kook 
In mei 2009 hebben 22 inwoners deelgenomen aan ‘Over de Kook’.  Gemeenteraadsleden halen voor 
deze gelegenheid alle culinaire kwaliteiten uit de kast. Het is dan ook een uitstekende gelegenheid om 
in een informele omgeving te discussieren over onderwerpen die bij inwoners, maar ook bij 
raadsleden leven. Deelnemers en raadsleden zijn enthousiast over deze activiteit en geven aan dat zij 
toch enigszins positiever staan tegenover gemeentelijke politiek. 

 

 

Figuur 1: gemeenteraadsleden koken met burgers. 
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Gast van de Raad 
Wie meer te weten wil komen over het dagelijkse werk van de gemeenteraad kan zich aanmelden als 
gast van de gemeenteraad. Enkele raadsleden vertellen over het dagelijkse werk van de 
gemeenteraad, geven een toelichting op het debat in de vergadering, de politieke partijen en het ‘spel’ 
tussen college van b&w en de gemeenteraad. Gasten wonen vervolgens de raadsvergadering bij. 
Daarnaast is er een ontmoeting met de burgemeester en gelegenheid om met de overige raadsleden 
van gedachten te wisselen. In totaal zijn er zijn 12 inwoners “Gast van de Raad” geweest in 2009. 
Uit een evaluatie onder deelnemers blijkt dat alle deelnemers iets hebben opgestoken over het reilen 
en zeilen binnen de gemeenteraad.  
 
2.1.11 Themawerkbezoek gemeenteraad: burgerparticipatie in De Schooten 
 
In het jaarplan is opgenomen dat de gemeenteraad in 2009 een wijkbezoek aflegt, bedoeld om de 
relatie met de burgers te versterken. Een afvaardiging van de gemeenteraad ging woensdag 23 
september 2009 in gesprek met belangenorganisaties in De Schooten. Doel: met elkaar van 
gedachten wisselen en bekijken wat de gemeente(raad) voor de wijk kan betekenen. De organisatie 
was in handen van de raadsgriffie, met ondersteuning van de raadsleden Roelofsen en De Vrij, de 
betreffende wijkmanager en de wijkconciërge. Zij namen ook deel aan het wijkbezoek. Op onze 
uitnodiging meldden zich 16 deelnemers aan, namens 10 organisaties: 
 
Kaartenactie 
Voorafgaand aan het wijkbezoek hebben de inwoners van De Schooten aan de hand van een 
kaartenactie kunnen aangeven hoe zij denken over hun wijk: wat gaat goed, wat kan beter, hoe laat u 
van zich horen, zijn er leuke ideeën? Hiervoor zijn 4986 huishoudens benaderd. De kaartenactie 
leverde ruim vierhonderd reacties op. Uit de ingezonden ideeën selecteerden de raadsleden De Vrij 
en Roelofsen er vijf om in aanmerking te komen voor het leukste idee: 
• sfeervollere uitstraling van en om de vijver bij het Heiligharn (mooie lantaarnpalen en bankjes, 

nieuwe beschoeiing, waterlelies of andere planten); 
• meer lichtpunten in het park bij De Torp; 
• automaten met hondenpoepzakjes plaatsen; 
• jaarlijkse schoonmaakactie door jongere en oudere bewoners (‘optuindag’); 
• aanblik station-Zuid (kant De Schooten) verbeteren door het planten van (lei)bomen en 

schoonspuiten van de gevels. 
Uitgangspunt daarbij is dat het plan tot stand moet komen als samenwerkingsproject van bewoners en 
gemeenteraad.  
 
Fietstocht 
’s Middags vond een fietstocht door de wijk plaats. De opmerkingen van de wijkbewoners vormden de 
ingrediënten van de fietstocht die voorafging aan het overleg. Ter plekke konden de raadsleden, 
samen met de buurtvertegenwoordigers, poolshoogte nemen van de verbeterpunten en hierover met 
elkaar van gedachten wisselen. Zo lieten zij zich onder meer informeren over de verkeerssituatie bij 
De Vlieberg, de problematiek rond de gebruiksvergunning van De Zeemeeuw en het oude plan voor 
het ‘zuid-oost wandelpad’: een plan uit de jaren negentig waarvoor destijds uiteindelijk geen geld 
beschikbaar is gesteld. ’s Middags fietsten zeven raadsleden mee, verdeeld over vijf fracties. 
 
Presentatie 
Tussen de fietstocht en het overleg van de avond konden alle deelnemers op adem komen en een 
hapje eten in woonzorgcentrum De Golfstroom. Tijdens de maaltijd gaf de heer C. Veenstra, voorzitter 
van de Raad van Bestuur van Stichting Vrijwaard, een presentatie over de plaats en de rol van de 
stichting en dan vooral in De Schooten.  

 
Avondbijeenkomst 
Het avondprogramma van het wijkbezoek vond plaats in buurthuis De Boerderij onder voorzitterschap 
van de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad. Om structuur aan het wijkbezoek te geven 
is gekozen voor een thema: burgerparticipatie. Het thema geeft de gemeenteraad inzicht in het proces 
en de organisatie van burgerparticipatie in de wijk. Dit is ook van belang als voorbereiding op het 
gemeentelijke ‘burgerparticipatiebeleid’. De koppeling van dit thema aan het wijkbezoek relateert aan 
de kaderstellende rol van de gemeenteraad. De wijkmanager gaf de deelnemers inzicht in de huidige 
participatiestructuur in De Schooten. De deelnemende organisaties haalden onder meer het 
onvoldoende informeren van bewoners over bestemmingsplanprocedures aan als voorbeeld van 
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‘onderontwikkelde burgerparticipatie’. Ook waren er klachten over afspraken uit het verleden die niet 
zijn nagekomen. Het plan uit de jaren negentig voor het ‘zuid-oost wandelpad’ is zo’n voorbeeld. De 
raadsleden kregen het advies een gestructureerd plan te maken waarin staat hoe de interactie tussen 
burger en bestuur moet worden georganiseerd.  
 
Tijdens het wijkbezoek zijn de volgende toezeggingen gedaan: 

1. de burgemeester heeft toegezegd strenger toe te zien op de handhaving met betrekking tot de 
overlast rondom De Zeemeeuw; 

2. de input van de deelnemers van deze dag wordt gebruikt bij het te maken participatiebeleid; 
3. de gemeente komt terug op het plan uit de jaren negentig voor een ’zuid-oost wandelpad’ in 

De Schooten. 
  

De belangenorganisaties bekeken met de aanwezige raadsleden welk leukste idee van de bewoners 
gezamenlijk zou kunnen worden uitgevoerd. Dat werd uiteindelijk het voorstel om de aanblik van 
station-Zuid (kant De Schooten) te verbeteren. Over de uitvoering van dit plan moet nader worden 
overlegd met de bewonersorganisaties en Woningstichting Den Helder. 
 
Om de uitkomst van dit bezoek te garanderen is een evaluatie van het wijkbezoek aangeboden aan 
de gemeenteraad (via de commissie Bestuur en Middelen). De gemeenteraad heeft op basis daarvan 
op 14 december besloten de wijkbezoeken in de huidige opzet en aanpak te continueren. Hierbij is 
aangegeven dat voor het laten doorgaan van een wijkbezoek wel minimaal 10 leden uit de 
gemeenteraad of commissies vertegenwoordigd dienen te zijn. Wat de toezeggingen betreft 
(handhaving Zeemeeuw, bijdragen burgerparticipatie, zuid-oost wandelpad) is het college van b&w 
opgedragen de gemeenteraad te informeren over de afhandeling daarvan. Tevens heeft het college 
van b&w de opdracht gekregen de gemeenteraad vóór maart 2010 te informeren over de wijze 
waarop zij het ’leukste idee’ (aanblik station-Zuid) uit gaat voeren. 
 
2.1.12 Actualiseren verordeningen 
 
Reglementen van orde 
Tot op heden zijn de wijzigingen in het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad Den Helder 2007’ en de ‘Verordening op de raadscommissies 
2007’ nog niet geactualiseerd. Reden hiervoor is dat de uitkomsten van de eind november 2009 
gehouden evaluatie nog in het presidium van januari 2010 behandeld moet worden. Mogelijke 
aanpassingen die hieruit voortvloeien worden nog verwerkt in de verordeningen. 
 
Financiële verordening 
Op 31 augustus 2009 heeft de gemeenteraad de herziene financiële verordening gemeente Den 
Helder ex artikel 212 gemeentewet (kenmerk: RB09.0105) vastgesteld. De vorige financiële 
verordening was nog gebaseerd op een modelverordening van de VNG uit 2003. Landelijke 
doorontwikkeling van de dualistische verhouding tussen gemeenteraad en college van b&w en het 
ontstaan van meer duidelijkheid op het gebied van rechtmatigheid hebben ertoe geleid dat de VNG 
nieuwe modelverordeningen heeft vastgesteld. De in 2009 vastgestelde verordening is gebaseerd op 
de nieuwe modelverordening van de VNG. 
 
Bij de behandeling van de verordening in de gemeenteraad zijn er, op aangeven van de 
Auditcommissie, twee amendementen aangenomen. Daarmee is de planning van de kadernota’s 
afgestemd op de planning van het college van b&w en is de rapportagegrens bij tussentijdse 
rapportages gewijzigd van € 25.000,- naar € 100.000,-. 
 
Wijziging ‘Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2005’ 
De in het jaarplan 2009 beoogde actualisering van de ‘Verordening op de rekenkamercommissie Den 
Helder 2005’ is door diverse omstandigheden niet gerealiseerd. Omdat de griffie in afwachting is van 
een algemeen juridisch advies kan de actualisering pas worden gerealiseerd in 2010. 
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2.2. Overige belangrijke onderwerpen  
 
2.2.1  Burgemeestersperikelen 
 
Dubbele woonlasten 
Op verzoek van de commissaris van de Koningin vond op 8 januari een gesprek plaats met de 
fractievoorzitters over de ontstane problematiek rondom de dubbele woonlasten van burgemeester 
Hulman. Een en ander naar aanleiding van de maatschappelijke en politieke commotie die was 
ontstaan over de raadsinformatiebrief, waarin is gemeld dat het college van b&w de burgemeester een 
vergoeding toekende. Inmiddels was op verzoek van een aantal partijen dit onderwerp geagendeerd 
voor een raadsdebat op 19 januari 2009. Voorts had het college van b&w in de tussentijd door een 
accountant nader onderzoek laten verrichten naar de financiële situatie van de burgemeester.  
 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek had het college van b&w op 15 januari besloten het 
eerder genomen besluit van 15 december 2008 in te trekken vanwege het feit dat de financiële 
omstandigheden van de burgemeester in positieve zin anders waren. Dit rekenden de wethouders de 
burgemeester aan, met als gevolg dat zij oordeelden dat het politiek draagvlak om te kunnen 
functioneren als burgemeester ontbrak en in die zin sprake was van een onwerkbare situatie. 
Daarnaast had de Minister van BZK schriftelijk laten weten dat de getroffen regeling in strijd was met 
de wettelijke regelingen en daarbij de verwachting uitgesproken dat het bestreden besluit zou worden 
heroverwogen binnen de wettelijke kaders.  
 
Tijdens het raadsdebat op 19 januari 2009 is een motie aangenomen, waarin, mede op aandringen 
van de commissaris van de Koningin, een afkoelingsperiode werd bepleit voor het vertrouwensconflict 
tussen de wethouders en de burgemeester. Daarbij werd de commissaris van de Koningin verzocht 
via een buitenstaander na te gaan welke mogelijkheden er nog waren voor een effectief functioneren 
van het gemeentebestuur. Deze zogenaamde mediation leidde niet tot overeenstemming; dit deelde 
de commissaris van de Koningin de gemeenteraad op 19 februari mee. Reden voor een aantal 
partijen om een extra raadsvergadering uit te schrijven op 25 februari 2009. In het besloten deel heeft 
hierbij de commissaris van de Koningin een toelichting gegeven op het resultaat van de mediation, 
waarna in het openbare deel de eventuele gevolgen daarvan voor het gemeentebestuur aan de orde 
kwamen.  
 
Uitkomst van het debat van 25 februari was dat de burgemeester, gezien de omstandigheden, zijn 
taken neerlegde. In het verlengde hiervan werd een motie van KiesKees.nl aangenomen, waarin de 
gemeenteraad besloot positief te staan tegenover een overeenkomst tussen gemeentebestuur en 
burgemeester, waar beide partijen (gemeentebestuur en burgemeester) met wederzijds goedvinden 
uit elkaar zouden gaan: een opdracht aan het college van b&w om te bezien of aankoop van de 
woning van de burgemeester tot de mogelijkheden behoorde. Op 6 april 2009 heeft de gemeenteraad 
vervolgens besloten de woning van de burgemeester aan te kopen, waaraan een 
vaststellingsovereenkomst tussen burgemeester en het gemeentebestuur ten grondslag lag omtrent 
het door de heer Hulman op eigen aanvraag nemen van ontslag als burgemeester van Den Helder.  
 
Op 1 mei 2009 is aan de heer Hulman eervol ontslag verleend.  
 
Waarnemend burgemeester 
Als gevolg van het (naderende) ontslag van de burgemeester per 1 mei 2009 hebben de 
fractievoorzitters in april overleg gevoerd over de duur van het waarnemend burgemeesterschap. 
Uitkomst van dit overleg was dat de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester zou 
worden opgestart. De invulling van de burgemeestersvacature nam echter ruim een half jaar in beslag. 
Het beleid van de commissaris van de Koningin is dat een waarnemend burgemeester wordt benoemd 
in overleg met hem. Uit een tweetal kandidaten is de heer Vriesman gekozen en direct ook in bijzijn 
van de fractievoorzitters per 1 mei 2009 benoemd als waarnemend burgemeester. De heer Vriesman 
was geen onbekende, hij was namelijk onder meer voorzitter van het Platform Kritische Vrienden van 
Den Helder. Op 7 mei 2009 is de heer Vriesman als waarnemend burgemeester tijdens een 
bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd. In totaal heeft het waarnemerschap acht maanden 
geduurd, aangezien de nieuwe burgemeester op 1 januari 2010 is benoemd. Tijdens de laatste 
raadsvergadering van 2009 is van de heer Vriesman afscheid genomen.  
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Invulling vacature burgemeester 
Na een (in een relatief kort tijdbestek) gedegen voorbereiding is de procedure tot het benoemen van 
een nieuwe burgemeester voor de gemeente Den Helder formeel van start gegaan in de 
raadsvergadering van 10 juni 2009 met het vaststellen van de ‘Profielschets 2009’ voor de 
burgemeester van Den Helder en het vaststellen van de ‘Verordening op de vertrouwenscommissie 
burgemeestersvacature Den Helder 2009’. De vertrouwenscommissie bestond uit een zeer brede 
vertegenwoordiging vanuit de gemeenteraad en is eind juni 2009 aan de slag gegaan.  
 
Na de sluiting van de sollicitatietermijn van drie weken bleek dat veertien personen hadden 
gesolliciteerd, onder wie één vrouwelijke kandidaat. Na het zomerreces werden de leden van de 
vertrouwenscommissie uitgenodigd door de commissaris van de Koningin om van zijn voorselectie 
van de sollicitanten kennis te nemen. In september is het proces van de voordracht door de 
vertrouwenscommissie afgerond en heeft uiteindelijk geresulteerd in een voordracht aan de 
gemeenteraad. Op 28 september besloot de gemeenteraad (in een besloten raadsvergadering) de 
heer K.F. Schuiling (50 jaar en werkzaam als vennoot bij Boer&Croon/Intermaat als 
programmamanager Economische zaken bij de gemeente Almere en lid van de VVD) als eerste op de 
voordracht te plaatsen. Deze vergadering heeft overigens nog voor veel publiciteit gezorgd omdat een 
klein deel ervan te zien is geweest op de lokale televisie. Inmiddels zijn technische maatregelen 
genomen zodat deze situatie niet meer kan voorkomen.  
 
Bij Koninklijk besluit van 1 december 2009 is de heer Schuiling per 1 januari 2010 benoemd als 
burgemeester van Den Helder. Op 4 januari 2010 is burgemeester Schuiling beëdigd en geïnstalleerd 
tijdens een bijzondere raadsvergadering in Schouwburg De Kampanje, voorafgaand aan de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Den Helder. Deze vergadering ‘op locatie’ is, mede dankzij een 
uitstekende samenwerking met de sectie I&A van de gemeente, ook uitgezonden op het internet.  
 
2.2.2 Parkeervisie Den Helder 
 
Op 9 februari 2009 is het voorstel tot het instemmen met de aanleg van tijdelijke parkeervoorzieningen 
in het stadshart aan de orde geweest in de commissie Stadsontwikkeling en –beheer. Alle fracties, 
met uitzondering van de PvdA, uitte daarbij hun zorg over het ontbreken van voldoende draagvlak bij 
de Helderse ondernemers en de wijze waarop het voorstel tot stand is gekomen. De fracties waren 
van mening dat geen sprake is geweest van ‘nauwe samenwerking’, zoals genoemd in de 
aangenomen motie en oordeelde dat het raadsvoorstel onvoldragen was en als zodanig niet kon 
worden geagendeerd voor de eerstkomende raadsvergadering. De commissie drong er bij het college 
van b&w op aan opnieuw met de Helderse ondernemers uit de binnenstad om tafel te gaan en met 
een voorstel te komen dat meer recht zou doen aan de motie die op 15 december 2008 was 
aangenomen.  
 
Op 22 juni 2009 is de ‘Parkeervisie Den Helder 2009’ tezamen met de ‘Notitie tijdelijke 
parkeervoorzieningen in de binnenstad’ aan de orde geweest in de commissie Stadsontwikkeling en -
beheer. De Parkeervisie kon toen nog niet ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd, 
omdat nog niet in de financiële dekking was voorzien. Voorts wenste de gemeenteraad nader inzicht 
in de ontwikkeling van het aantal parkeerplaatsen, de planning van de werkzaamheden en het tijdelijk 
kunnen gebruiken van particuliere parkeerterreinen.  
 
Door met name de verkoop van de Nuon-aandelen heeft het college van b&w een sluitende 
programmabegroting 2010 kunnen aanbieden, inclusief het gewenste nieuw beleid (Kadernota), 
waaronder de bekostiging van de parkeervisie. Op aandringen van de gemeenteraad) is de 
‘Parkeervisie Den Helder 2009’ toen behandeld in de raadsvergadering van 2 november 2009 en 
vastgesteld.  
 
Bij amendementen zijn de volgende punten opgenomen in het besluit: 
• uitwerken van de opwaardering van de Koninckshoek en beoogde kwaliteitsimpuls 

parkeervoorzieningen; 
• uitwerken duidelijk en adequaat parkeerverwijssysteem; 
• onderzoek naar gewenste exploitatievorm; 
• uitwerken uitbreiding en opwaardering van de voorzieningen voor het stallen van fietsen; 
• onderzoek naar realisatie van een openbaar toilet in één van de parkeergarages; 
• invoering van betaald parkeren in de omgeving van de TESO-veerhaven; 
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• tijdelijk parkeren op het terrein nabij restaurant De Nachtwacht voor vergunninghouders; 
• het parkeerterrein op Willemsoord te gebruiken voor Texel-gangers en als overloopterrein voor 

binnenstad bezoekers. 
 
De notitie over de aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen is daarbij voor kennisgeving aangenomen. De 
gemeenteraad heeft voorts bepaald dat het aantal beschikbare parkeerplaatsen na het gereedkomen 
van de eerste halter per 2012, minimaal gelijk is aan de huidige hoeveelheid beschikbare 
parkeerplaatsen zoals beschreven in de parkeervisie. 
 
2.2.3 Burgerinitiatieven 
 
In 2008 zijn drie burgerinitiatieven ingediend: 
 

1. het aanbrengen van openbare verlichting aan het fietspad nabij de Schoenerstraat; 
2. naamswijziging van het Churchillpark; 
3. de naamgeving van een speellandje nabij de Bankastraat.  

 
Deze initiatieven zijn in 2009 door de gemeenteraad overgenomen en door het college van b&w 
uitgevoerd.  
 
In 2009 zijn (wederom) drie burgerinitiatieven ingediend. Het eerste initiatief ging over het recht laten 
zetten van de scheve bomen in het stadspark (april). Dit burgerinitiatief is door de gemeenteraad niet 
aangemerkt als een burgerinitiatief in de zin van de verordening. De gemeenteraad heeft het initiatief 
ter afhandeling doorgezonden naar het college van b&w. Het college van b&w heeft het burgerinitiatief 
niet overgenomen. 
 
Vervolgens is een burgerinitiatief ingediend over de verplaatsing van het stadhuis naar de locatie van 
het Gemini ziekenhuis (juni). Dit initiatief is betrokken bij het voorstel van het college van b&w tot het 
beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor nieuwbouw van het stadhuis op de 
stationslocatie in de binnenstad. De gemeenteraad heeft het burgerinitiatief niet overgenomen. 
De reden hiervoor is dat de raad een nieuw stadhuis in het Stadshart willen vestigen, waarbij de 
stationslocatie als voorkeurslocatie is aangemerkt (conform het Uitwerkingsplan Stadshart). Een 
bijkomende reden is dat de raad een stadhuis wil realiseren dat als zodanig is ontworpen en ingericht. 
Met een (noodzakelijke) verbouwing van een bestaand gebouw als het Gemini Ziekenhuis, zijn hoge 
kosten gemoeid, terwijl het resultaat nog steeds niet het gewenste maatwerk oplevert. 
 
Tot slot is een burgerinitiatief ingediend voor alternatieve bebouwing van het parkeerterrein nabij de 
Californiëstraat (oktober). Dit initiatief is na vaststelling van de Parkeervisie binnenstad in de 
gemeenteraad behandeld. Ook dit burgerinitiatief heeft de gemeenteraad niet overgenomen en wel 
om twee redenen: 
 
1.  Het beoordelen/toetsen van bouwplannen aan het bestemmingsplan en het afgeven van 

bouwvergunningen is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. 
 
2.  De raad heeft in februari 2009 het bestemmingsplan Stadshart Centrum – Kop Beatrixstraat / 

Californiëstraat vastgesteld. Het parkeerterrein aan de Californiëstraat alsmede het kader voor 
de bebouwing valt binnen het plangebied van dit bestemmingsplan. Op grond van artikel 2, lid 
2 en artikel 4, lid 2 is het burgerinitiatief dan ook als ongeldig aangemerkt en doorgezonden 
naar het college van burgemeester en wethouders. 

 
 
2.2.4 Vervanging windturbine aan de Ambachtsweg. 
 
In 2009 is een vergunningaanvraag ingediend voor de vervanging van twee bestaande windturbines 
aan de Ambachtsweg te Den Helder. Het college van b&w heeft aan de hand daarvan de 
gemeenteraad voorgesteld een projectbesluit te weigeren wegens strijdigheid met het rijksbeleid 
onder verwijzing naar de Structuurschets Militaire terreinen deel 2 (SMT2). De 'tiphoogte' van de 
nieuwe turbines ligt op 67 meter, terwijl de rijksnorm is gesteld op maximaal 45 meter.  
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In de commissie SenB hebben diverse partijen hun onvrede geuit over de gevolgen van het rijksbeleid 
ten aanzien van het plaatsen van windmolens grenzend aan militaire terreinen. Aangezien de zgn. 45-
metergrens nagenoeg over heel Den Helder ligt, is het plaatsen van windmolens in Den Helder bijna 
niet meer mogelijk.  
 
In de raadsvergadering van 31 augustus 2009 hebben de partijen wederom hun onvrede geuit over de 
gevolgen van het rijksbeleid. De gemeenteraad heeft vervolgens het voorstel van het college van b&w 
unaniem verworpen. 
 
2.2.5 Wijziging tarieven- en subsidiestelsel sport en onderhoud buitensportaccommodaties 
 
In de commissievergadering van 30 maart 2009 is het voorstel besproken dat uitvoering moet geven 
aan de relatie tussen de gemeente Den Helder en de sportverenigingen zoals die zijn vastgelegd in de 
kadernota lokaal sportbeleid “Wat ons beweegt”. Deze nota is in maart 2006 vastgesteld. 
Na bespreking concludeerde de commissie dat het voorstel nog niet rijp was voor besluitvorming en 
werd de wethouder verzocht met een beter voorstel te komen en opnieuw in overleg te gaan met de 
sportverenigingen.  
 
Op 26 oktober 2009 is een aangepast voorstel wederom besproken in de commissie. In dit 
aangepaste voorstel heeft een verruiming van het budget plaatsgevonden waardoor de financiële 
gevolgen voor de sportclubs wordt beperkt. Dit is ondermeer mogelijk gemaakt door het unaniem 
aanvaarden van een amendement van de fracties van de VVD, het CDA, de PvdA en D66 bij het 
vaststellen van “De Kadernota 2010-2013”. Hiermee werd de taakstelling met betrekking tot de 
sporttarieven ad € 120.000, - ongedaan gemaakt. Ook nu heeft de commissie het voorstel niet rijp 
bevonden voor besluitvorming in de gemeenteraad. De commissie concludeerde dat de communicatie 
met de verenigingen en de Sportfederatie Den Helder over het voorstel onvoldoende is geweest. De 
wethouder is verzocht om opnieuw in overleg te gaan met de Sportfederatie Den Helder en de 
verenigingen.  
 
Het voorstel zal in het eerste kwartaal van 2010 opnieuw worden geagendeerd, zodat mogelijk nog 
voor de verkiezingen een besluit kan worden genomen. 
 
2.2.6 Toekomst Willemsoord 
 
Op 6 april 2009 heeft de gemeenteraad besloten een tweetal garantstellingen af te geven aan 
Willemsoord tot een bedrag van € 15 mln. en een bedrag van € 950.000, - voor respectievelijk een 
nieuwe financieringsregeling met de BNG en de realisatie van een restaurantfunctie gecombineerd 
met de inrichting van een werk- en leervoorziening in gebouw 51. 
 
Voorts heeft de gemeenteraad eveneens op 6 april 2009, op aangeven van de Auditcommissie en de 
commissie Bestuur en Middelen, de volgende wensen en bedenkingen uitgesproken tegen de 
voorgenomen besluiten van het college van b&w over de toekomst van Willemsoord BV: 
1a. het college van b&w op te dragen de jaarrekening 2007 van Willemsoord B.V. te voorzien van een 

verslag en deze ter behandeling aan de gemeenteraad aan te bieden; 
1b de agendacommissie te verzoeken de jaarrekening 2007 van Willemsoord B.V. te agenderen voor 

de commissie Bestuur en Middelen met als doelstelling het  afleggen van verantwoording door het 
college van b&w aan de gemeenteraad; 

2. het college van b&w op te dragen een visiedocument, waarin de doelstellingen met betrekking tot 
Willemsoord zijn vastgelegd, ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden; 

3. een raadsvoorstel over de toekomst van Willemsoord te behandelen, eerst nadat de 
gemeenteraad beschikt over het visiedocument, de voorlopige rekeningcijfers over het jaar 2008, 
een actuele begroting 2009 en de financieringsstrategie voor de komende jaren. 

 
Ten aanzien van de punten 1a en 1b wordt opgemerkt dat het financieel jaarverslag 2008 en de 
rapportage over het eerste halfjaar 2009 van Willemsoord BV aan de orde is geweest in de commissie 
Bestuur en Middelen van 5 oktober 2009. De commissie heeft aangegeven de stukken opnieuw te 
agenderen op het moment dat van het college van b&w een reactie op de financiële stukken is 
ontvangen. Deze reactie is in 2009 niet ontvangen.  
Ten aanzien van punt 2 kan worden opgemerkt dat het visiedocument in 2009 niet ter behandeling is 
aangeboden. 
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2.2.7 Gebiedsontwikkeling Haven: keuze NO-variant en sporenuitwerking Haven 
 
Bij de vaststelling van het rapport "Gaan voor goud, of voor behoud" (26 mei 2008) is aan het college 
van b&w de opdracht verstrekt een voorstel aan de gemeenteraad aan te bieden. Op basis van dit 
voorstel kan de gemeenteraad een definitieve keuze maken voor de ruimtelijke variant voor de aanleg 
van een groene stroomhaven in Den Helder en de daarbij behorende oprichting van een havenbedrijf. 
 
Het college van b&w heeft op 9 juni 2009 een raadsvoorstel aangeboden waarbij een 5-tal sporen 
worden voorgesteld: 
Spoor 1 = korte termijn maatregelen; 
Spoor 2 = nadere uitwerking Noordoost haven voor de lange termijn; 
Spoor 3 = uitwerking van de driehoek (RHB, NIOZ, Harssens) als tussenoplossing; 
Spoor 4 = verzelfstandiging van het havenbedrijf; 
Spoor 5 = faciliteren van Defensie. 
Het Platform Kritische Vrienden van Den Helder hebben hierbij aangegeven dat zij de strategische 
koersbepaling van harte toejuichen. De Haven- en Scheepvaartvereniging (H.S.V.) heeft vervolgens 
een inhoudelijke reactie met wijzigingsvoorstellen toegezonden. 
 
Het voorstel is op 22 juni 2009 aan de orde geweest in de commissie Stadsontwikkeling -en beheer. 
Met name de wijze waarop dient te worden omgegaan met de reactie van de Haven- en Scheepvaart 
Vereniging (HSV) vormde het onderwerp van debat. 
 
In de gemeenteraad van 1 juli 2009 hebben de fracties van de PvdA, VVD en het CDA een 
amendement ingediend inhoudende een beslispunt 6 aan het besluit toe te voegen: “het college 
opdracht te geven om met voorrang de gele route variant nader uit te werken. De uitwerking te 
voorzien van een haalbaarheidsbepaling, kostenberekening, financieringsvoorzet, tijdspad om tot 
realisatie te komen en een draagvlakbepaling. Defensie geldt hierbij als prioritaire partner (spoor 6)”. 
Het amendement is unaniem aanvaard. 
 
De fractie van KiesKees.nl heeft een amendement ingediend inhoudende een beslispunt 7 aan het 
besluit toe te voegen:”de wijzigingen aangegeven in de brief van de HSV van 21 juni 2009 over te 
nemen met uitzondering van het gestelde onder spoor 3”. Ook dit amendement is unaniem aanvaard. 
 
2.2.8 Stadhuisdiscussie 
 
Op 16 november 2009 is, na een lange voorgeschiedenis, door de gemeenteraad positief besloten 
over het voorstel over het haalbaarheidsonderzoek ‘Project Nieuwbouw Stadhuis’ en tot het 
beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet. Met het (geamendeerde) besluit is ingestemd met 
de stationslocatie als voorkeurslocatie voor een nieuw stadhuis. Daarbij zijn echter bij amendement 
voorwaarden gesteld om bij de definitieve besluitvorming duidelijkheid te verschaffen over de 
volgende punten: 

 
1. Op welke wijze is NS-vastgoed bereid mee te werken aan het ontwikkelen van het 

stationsgebied en welke financiële consequenties heeft dat voor Den Helder? 
2. Wat heeft het vestigen van de bibliotheek in het oude postkantoor voor gevolgen voor de 

plannen op o.a. het gebied van de kosten, de infrastructuur, de ontwikkeling van het gehele 
gebied station/postkantoor, welke consequenties heeft het voor het gehele uitwerkingsplan, in 
hoeverre zijn de huidige plannen voor vestiging van de bibliotheek in School 7 nog haalbaar 
en wat zijn de financiële verschillen van beide locatievoorstellen voor een bibliotheek? 

3. Wat zijn de gevolgen van samenwerking met private partners voor de BTW-vrijstelling en wat 
zijn de effecten hiervan op de voorgestelde uitbestedingsvorm (DBFM concept)? 

4. Naast een DBFM concept een tweede ontwikkelconcept gelijkwaardig uit te werken zodanig 
dat een keuze mogelijk is. Tevens worden beide concepten vergezeld door recente 
ervaringsgegevens. 

5. De kosten voor de infrastructuur voor het gehele plangebied zo snel mogelijk aan de 
gemeenteraad voor te leggen. 

6. Het bestaande postkantoor te slopen voor de nieuwbouw van een stadhuis, niet eerder dan 
dat er bouwactiviteiten plaats gaan vinden, rekeninghoudend met de duur van het slopen in 
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relatie tot de start van de bouwwerkzaamheden, indien gekozen wordt voor de voorgestelde 
locatie.  

7. De gemeenteraad ten aanzien van de voortgang van de voorbereiding elke 3 maanden te 
rapporteren.  

 
2.2.9 Brand prins Willim 
 
Op 30 juli is de VOC-replica Prins Willim volledig uitgebrand. In de media kwamen diverse negatieve 
berichten naar voren over het optreden van de brandweer. Ook vanuit de politiek werden kritische 
vragen gesteld. Om over het optrden van de brandweer duidelijkheid te krijgen hebben het college van 
burgemeester en wethouders en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de brandbestrijding laten 
analyseren door een externe deskundige, het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid over 
brandbestrijding. Op verzoek van de fractie van PRINS-Voor behoorlijk bestuur én de burgemeester is 
het rapport van dit instituut besproken in de commissie Bestuur en Middelen in december 2009. De 
commissie heeft hierbij haar waardering uitgesproken over de inzet van de brandweer. Daarbij heeft 
de commissie met instemming kennisgenomen van het feit dat de conclusies en aanbevelingen van 
het rapport worden overgenomen en dat lering wordt getrokken uit de brandbestrijding op de Prins 
Willim.  
 

 

Figuur 2: de Prins Willim staat in brand. 

 
2.2.10 Inspraakverordening 
 
In de raadsvergadering van 12 oktober 2009 is de nieuwe inspraakverordening door de gemeenteraad 
vastgesteld. De inspraakverordening stond een maand eerder al op de raadsagenda maar toen 
ontstond onduidelijkheid over het begrip ‘belanghebbende’ naar aanleiding van een amendement, 
ingediend door de fractie van Progressief Den Helder. Daarop is de behandeling aangehouden en 
terugverwezen naar de commissie Bestuur en Middelen. In de commissievergadering heeft het college 
van burgemeester en wethouders het voorstel nader toegelicht zodat de raadsbehandeling kon 
worden vervolgd. De verordening betreft een actualisering van de oude verordening. In relatie tot de 
besluitvorming heeft de burgemeester toegezegd dat het college van b&w in 2009 met een nota over 
burgerparticipatie komt, waarin de nota van de Ombudsman en de relatie tot de Inspraakverordening 
wordt meegenomen. Hierover is in december 2009 een raadsinformatiebrief verschenen. De 
burgerparticipatie zal begin 2010 nader vorm moeten krijgen.  
 
2.2.11 Uitbesteden afvalinzameling 
 
De gemeenteraad heeft zich moeten uitspreken over de voorstellen tot uitbesteding van de 
gemeentelijke afvalinzameling aan de HVC. De voorstellen van het college van b&w waren 
geagendeerd voor de commissievergaderingen van 22 juni, 7 september en 26 oktober 2009. De 
commissie heeft toen echter geoordeeld dat het voorstel nog niet besluitrijp was, onder meer wegens 
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het ontbreken van een vastgesteld sociaal plan. Daarom is de behandeling opgeschort. De 
gemeenteraad zal in januari 2010 in de gelegenheid worden gesteld wensen en bedenkingen kenbaar 
te maken over de voorgenomen besluiten van het college van b&w. 
 
2.2.12 Onttrekken parkeerterrein Californiëstraat aan openbaarheid 
 
Op 21 september 2009 is het voorstel ‘Onttrekken parkeerterrein Californiëstraat aan de 
openbaarheid’ aan de orde geweest in de commissie Stadsontwikkeling en -beheer. Een bewoner van 
de Diaconiestraat heeft ingesproken en aangegeven dat de communicatie over de plannen en het 
parkeerterrein onduidelijk is geweest en dat er veel onrust is onder de buurtbewoners. De inspreker 
presenteerde een alternatief plan en verzocht daarbij de gemeente dit alternatieve plan te betrekken 
bij de besluitvorming. Hoewel de commissie kritisch heeft gereageerd op het ontbreken van een 
vastgestelde parkeervisie, vond de commissie het voorstel rijp voor behandeling in de eerstvolgende 
raadsvergadering. De gemeenteraad oordeelde op 12 oktober echter dat eerst de parkeervisie aan de 
orde diende te komen alvorens een besluit kan worden genomen over het parkeerterrein aan de 
Californiëstraat. De gemeenteraad heeft vervolgens op 2 november 2009 de parkeervisie vastgesteld 
en op 30 november 2009 besloten het parkeerterrein aan de openbaarheid te onttrekken.  
 
Omdat de financiële consequenties van de parkeervisie reeds in de ontwerpbegroting 2010-2013 
waren meegenomen, heeft het college van b&w de parkeervisie Den Helder 2009 ter behandeling 
aangeboden aan de gemeenteraad. De parkeervisie is op 2 november 2009 vastgesteld. Vervolgens 
heeft de gemeenteraad op 30 november 2009 besloten het parkeerterrein nabij de Californiëstraat aan 
de openbaarheid te onttrekken. 
 
2.2.13 Raadsconferentie ‘Strategische visie 2020’ 
 
Op donderdag 26 en vrijdag 27 november 2009 vond de raadsconferentie over de ‘Strategische visie 
2020’ plaats op Texel. Het programma bestond uit een middag- en avondgedeelte op de donderdag 
en een ochtendgedeelte op de vrijdag. Op de donderdagavond schetste de heer W. van Dieren 
(directeur IMSA, een adviesbureau/denktank op het gebied van duurzaamheid en innovatie) de 
ontwikkelingen in Den Helder in een breder perspectief. Hij stelde (samengevat) dat de internationale 
ontwikkelingen in de Noordzee enorme kansen bieden voor Den Helder. Op de vrijdagochtend is in 
een tweetal gespreksronden gesproken over de verbinding van de stedelijke ontwikkeling op 
Willemsoord in relatie tot de havenontwikkeling en de betekenis voor Den Helder om 
centrumgemeente in de regio te zijn. Mevrouw R. Bakker sloot vervolgens de bijeenkomst af met haar 
visie op de stand van zaken van de strategische visie in Den Helder.  
 
2.2.14 Initiatiefvoorstel PvdA stimuleringsregeling binnenstad 
 
De fractie van de PvdA was voornemens een initiatiefvoorstel in te dienen tot het vaststellen van een 
stimuleringsregeling voor het opknappen van gevels in het Stadshart. Om het politieke draagvlak te 
peilen is het conceptvoorstel besproken in de commissie Stadsontwikkeling en –beheer van 8 juni 
2009. Het initiatiefvoorstel van de PvdA is over het algemeen sympathiek ontvangen. Wel zijn er door 
diverse fracties kritische op- en aanmerkingen geuit over de effectiviteit, de precedentwerking, 
mogelijke alternatieven en de bekostiging van de stimuleringsregeling. De fractie van de PvdA is in 
overweging gegeven de op- en aanmerkingen van de commissie nader te bezien en te betrekken in 
het uiteindelijke initiatiefvoorstel aan de gemeenteraad. Het college van b&w heeft de voorbereiding 
van het voorstel verder overgenomen en het uiteindelijke voorstel op 14 december 2009 ter 
vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Het voorstel is unaniem aanvaard.  
 
De fracties van KiesKees.nl, PRINS-Voor behoorlijk bestuur, de VVD en D66 dienden vervolgens een 
motie in, waarmee het college van b&w werd opgedragen: 
1. duidelijk in kaart te brengen welke gevels van panden in het Stadshart, welke in het bezit van de 

gemeente zelf, in aanmerking komen om opgeknapt te worden, 
2. een plan van aanpak op te stellen om het opknappen van deze gevels binnen afzienbare tijd te 

realiseren.  
Ook deze motie is unaniem aanvaard. 
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2.2.15 Afscheid en installatie nieuwe wethouder en gemeenteraadslid 
 
In de raadsvergadering van 31 augustus 2009 heeft de heer C.J.M. Hienkens afscheid genomen als 
wethouder en is mevrouw W.G.M.E. Turnhout-Van den Bosch als zijn opvolger benoemd. Daarop 
heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 september 2009 ingestemd met de benoeming van 
de heer M. Bakker tot lid van de gemeenteraad Den Helder.  
 
2.2.16 ‘Vreemde moties’ 
 
In 2009 zijn in totaal 64 moties ingediend. Een aantal opmerkelijke (aangenomen) moties die 
genoemd kunnen worden zijn: 
- motie van de fractie van de ChristenUnie om ook aan jeugdigen, die hiervoor in aanmerking 

komen, een gemeentelijke onderscheiding uit te reiken in de vorm van een “kinderlintje”; 
- motie van de fractie van D66 over het realiseren van een openbaar toilet in het stadscentrum; 
- motie van de fractie van de VVD over de bezorgdheid van het terugdringen van de jaarlijkse 

Marinedagen; 
- motie van de fracties van de PvdA, VVD, CDA, en PRINS-Voor behoorlijk bestuur al het mogelijke 

in het werk te stellen de bouw van een nieuwe onderzoeksreactor op het terrein van NRG Petten 
te bevorderen; 

- motie van de fractie van het CDA voor het vergoeden van een kopje koffie voor bezoekers van de 
seniorenmatinee van 16 december 2009. 

 
2.2.17 Interpellaties 
 
In 2009 zijn er drie verzoeken ingediend tot het houden van een interpellatie. Het verzoek van de 
fracties van de Socialistische Partij en GroenLinks tot het houden van een interpellatie in de 
raadsvergadering van 1 juli 2009 over re-integratie; Gemeentelijke regie op de keten Werk en 
Inkomen (RIB nr. 61) is in meerderheid door de gemeenteraad afgewezen en heeft daarmee niet tot 
een inhoudelijke behandeling geleid.  
 
Twee andere interpellaties zijn wel toegestaan. Het betreft een interpellatie van de ChristenUnie, D66 
en GroenLinks over de toekenning van (vervoers)voorzieningen in het kader van de WMO 
(raadsvergadering 25 mei 2009) en een interpellatie van de fracties van de ChristenUnie, CDA, D66 
en GroenLinks over opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers met kinderen (raadsvergadering 1 juli 
2009). 
 
Bij de eerste interpellatie is een motie ingediend waarin het college van b&w wordt opgedragen om 
het mandaatbesluit aan te passen in die zin dat wanneer wordt afgeweken van adviezen van het CIZ 
of de commissie voor de bezwaarschriften de kwestie in het college van b&w aan de orde te stellen. 
De motie is unaniem aanvaard. Het college van b&w heeft aangegeven de motie volledig tot uitvoering 
te brengen en als zodanig te handelen. 
 
Bij de tweede interpellatie is een motie ingediend inhoudende het college van b&w op te dragen om te 
voorzien in een regelgeving die duidelijk aangeeft wie de verantwoordelijkheid en de regie heeft bij 
een verwijdering uit een tijdelijke opvang én zorg te dragen voor afwikkeling van de ontstane 
financiële verplichtingen jegens de verlener van de opvang. Deze motie is in meerderheid verworpen. 
 



 

Jaarverslag 2009 - raadsgriffie  19 

2.3. Financiën  
 
2.3.1 Jaarrekening en -verslag 2008 en verslag van bevindingen accountant 
 
De gemeenteraad heeft op 15 juni 2009 de jaarrekening 2008 van de gemeente vastgesteld. Het 
positieve saldo, ad. € 2,6 mln., is daarbij toegevoegd aan de algemene reserve die daarmee op een 
stand (per 31 december 2008) kwam van € 18,5 mln. Daarmee beschikt de gemeente, aldus de 
accountant in zijn verslag van bevindingen, over een ‘voldoende’ financiële positie. De benodigde 
weerstandscapaciteit is namelijk berekend op € 15,6 mln.  
 
In verband met het voorgaande heeft de Auditcommissie nog de volgende kanttekeningen geplaatst. 
Een en ander ingegeven door het voorstel van het college van b&w om naast de toevoeging van € 2,6 
mln. een bedrag van € 1,4 mln. te onttrekken aan de algemene reserve. Voorts had het college van 
b&w nadere bestedingsvoorstellen aangekondigd over de vrijgevallen voorzieningen. De 
Auditcommissie heeft hierbij de conclusie van de accountant onderschreven dat nog onvoldoende 
inzicht bestaat in de ontwikkeling van de financiële positie van Willemsoord. Daarnaast was nog 
onduidelijk in hoeverre de exploitatietekorten van Willemsoord B.V. over 2007 en 2008 kunnen 
worden opgevangen en op welke wijze structureel kon worden voorzien in het onderhoud van de 
gebouwen op Willemsoord. Voorts heeft de Auditcommissie de conclusie van de accountant 
onderschreven dat nog onvoldoende inzicht bestaat in de mogelijke tekorten voor de plangebieden 
van Zeestad, omdat er nog geen grondexploitaties zijn vastgesteld. Tot slot is opgemerkt dat er nog 
geen actuele beheerplannen voor de openbare ruimte (met name een forse achterstand op het 
onderhoud van de wegen) en gebouwen zijn vastgesteld. 
 
De behandeling van de jaarrekening en -verslag hebben de Auditcommissie en het presidium, zoals 
inmiddels te doen gebruikelijk, na het zomerreces geëvalueerd. De Auditcommissie heeft hierbij een 
drietal opmerkingen geplaatst, te weten: 
1. de reactie van het college van b&w op het verslag van bevindingen van de accountant dient 

eerder beschikbaar te zijn; 
2. de productrekening moet beschikbaar zijn; 
3. er moet meer aandacht zijn voor redactionele aspecten. 
Het presidium heeft deze opmerkingen overgenomen.  
 
2.3.2 Kadernota en begroting 2010-2013 
 
Kadernota 
De Kadernota is aan de gemeenteraad op 28 mei 2009 beschikbaar gesteld. Een enkele partij heeft 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid technische vragen (schriftelijk) in te dienen. Tijdens de 
behandeling van de Kadernota (via de algemene beschouwingen) is het aantal technische vragen 
beperkt gebleven.  
 
Dit jaar was gekozen voor één raadsvergadering over de Kadernota, verdeeld over twee avonden: Op 
woensdag 24 juni werden de algemene beschouwingen gehouden (per fractie 7 minuten spreektijd), 
waarna een schorsing volgde. Na de beantwoording door het college van b&w volgde wederom een 
schorsing, maar dan tot de daarop volgende maandag 29 juni.  
 
Op 24 juni is de vergadering nauwelijks uitgelopen. Daarentegen de vergadering op 29 juni met 
ongeveer 1,5 uur (sluiting rond 00.30 uur), dat vooral kwam door de schorsingen en de interrupties 
naar aanleiding van de beantwoording door het college van b&w.  
 
De (geamendeerde) Kadernota is in meerderheid aangenomen. In totaal zijn er 10 amendementen en 
12 moties ingediend. Daarvan heeft de gemeenteraad 5 amendementen aanvaard, 1 ingetrokken en 4 
verworpen. Van de moties zijn er 9 aanvaard, 2 verworpen en is er 1 ingetrokken.  
 
Aangenomen amendementen 
A 5.1 Tekstwijziging pagina 17: Wijziging prioriteitstelling na goedkeuring gemeenteraad 
A 5.4 Ongedaan maken van de taakstelling sportvoorzieningen. 
A 5.6 Structurele verhoging subsidie IVC 
A 5.7 Voortzetting GAVO project 
A 5.8 Tekstwijziging pagina 13: Verruiming telefonische bereikbaarheid Wiz 
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Aangenomen moties 
M 5.3 Verkeersmaatregelen winkelcentrum De Riepel; verlenging Breewijd 
M 5.4 Opwaardering beheer openbare ruimte naar kwalificatie Basis Plus 
M 5.5 Subsidieregeling buitensportvoorzieningen 
M 5.6 Spoorboekje investeringen in de haven 
M 5.7 Korte termijnmaatregelen verkeerssituatie kruispunt 'Veul' 
M 5.8 Invoering bestuurlijke boetes 
M 5.9 Convenant wijkaanpak plus (CWP) structureel  
M 5.11 Subsidie aanvragen bij het Waddenfonds (div. onderwerpen) 
M 5.12 Zoekopdracht locatie containerwoningen 

 
Begroting 
De gemeenteraad heeft de programmabegroting voor 2010 (de financiële vertaling van de afspraken 
gemaakt tijdens de behandeling van de Kadernota) vastgesteld op 11 november 2009. Daarbij zijn 7 
amendementen ingediend, waarvan er 1 is aangenomen. Het aangenomen amendement betrof een 
aanpassing van de tekst over het tarieven- en subsidiebeleid. Van de 5 ingediende moties is er 1 
aanvaard en 1 aangehouden wegens het staken van de stemmen. De aangenomen motie betrof de 
telefonische bereikbaarheid van de afdeling WIZ. De aangehouden motie betrof een neerwaartse 
aanpassing van het aantal nieuw te bouwen woningen, rekening houdend met een krimpend aantal 
inwoners. Deze motie is in de vergadering van 16 november 2009 opnieuw in stemming gebracht en 
verworpen (15 stemmen tegen en 13 voor). 
 
In de raadsvergadering van 25 mei 2009 heeft de gemeenteraad in meerderheid geen wensen en 
bedenkingen met betrekking tot de voorgenomen verkoop van het aandelenpakket Nuon PLB 
aangegeven en ingestemd met het voorstel van het college van b&w. Naar aanleiding van de verkoop 
heeft de raad bij het vaststellen van de Programmabegroting 2010-2013 besloten een 
bestemmingsreserve Strategische Visie te vormen. Hierin zijn de NUON-opbrengsten (geraamd op € 
33,6 miljoen) gestort. Ook de rente wordt toegevoegd aan de reserve. 
vervolgens wordt 15 jaar lang (2010-2024) jaarlijks € 2 miljoen aan de reserve onttrokken ten gunste 
van de exploitatie. Het resterende deel van de reserve wordt aangewend voor bestedingen die passen 
in de 6 doelstellingen benoemd in de ‘Strategische Visie 2020’. 
 
2.3.3 Auditcommissie 
 
De Auditcommissie heeft in 2009 negen keer vergaderd, waarbij de volgende onderwerpen zijn 
besproken:  
 
Jaarrekening 2008 
a. Jaarrekening 2008 incl. verslag van bevindingen en de reactie hierop van het college van b&w. 
b. Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, gedateerd 14 juli 2009, kenmerk 2009-38290, 
betreffende de financiële positie van de gemeente Den Helder. 
 
Accountantscontrole 
a. Stand van zaken verbeterpunten 2008 accountant.  
b. Aandachtspunten tussentijdse controle 2009.  
c. Rapportage interim-controle 2009.  
 
Governance / grote projecten 
a. Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van de 
toekomst van Willemsoord B.V.  
b. Financiering Willemsoord B.V. 
c. Financiën Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord B.V. 
d. Stand van zaken Zeestad. 
e. Format tussenrapportage Zeestad. 
 
 
 
 
 



 

Jaarverslag 2009 - raadsgriffie  21 

Financiële kaderstelling 
a. Voorstel tot het vaststellen van de ‘Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, 
alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de 
gemeente Den Helder 2009’ 
 
Overige onderwerpen 
a. Onderzoeksplan 2009 in het kader van artikel 213a gemeentewet. 
 
Werkwijze Auditcommissie 
a. Evaluatie Auditcommissie 
b. Vergaderschema 2010. 
 
Over de punten 1a, 3a, 3b en 4a heeft de Auditcommissie advies uitgebracht aan de gemeenteraad. 
De gemeenteraad heeft deze adviezen overgenomen in de besluitvorming. Over punt 3e heeft de 
Auditcommissie advies uitgebracht aan het college van b&w.  
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3. Verslag werkzaamheden raadsgriffie 
 

    
3.1. Doelstellingen 2009 
 
In dit hoofdstuk een verantwoording van de doelen die de raadsgriffie zich in 2009 heeft gesteld 
overeenkomstig het jaarplan van de raadsgriffie. Ingegaan wordt op de doelstellingen en de daaraan 
gekoppelde beoogde resultaten. Hierbij wordt aangegeven of de resultaten ook daadwerkelijk zijn 
gehaald, en zo niet, waarom niet en welk vervolg daaraan dan wordt gegeven. In dit hoofdstuk wordt 
ook nader ingegaan op de personele en organisatorische kant van de raadsgriffie. 
 
3.1.1 Bekendmaken werkwijze griffie binnen ambtelijke organisatie 
 
Bij de raadsgriffie komen vanuit de ambtelijke organisatie veel vragen binnen over procedures die 
betrekking hebben op commissie en gemeenteraad. Hieruit heeft de griffie opgemaakt dat bij de 
organisatie (en haar afdelingen) niet altijd duidelijk is hoe gemeenteraad en commissie bediend 
kunnen worden bij bijvoorbeeld de aanlevering van stukken en wat de rol van de griffie hierin is. In 
verband hiermee heeft de griffie aan iedere afdeling binnen de organisatie een aanbod gedaan een 
presentatie te verzorgen waarin een toelichting wordt gegeven op de werkwijze binnen de griffie. 
 
Op deze uitnodiging hebben zes afdelingen gereageerd: Facilitair Bedrijf; Veiligheid Vergunningen en 
Handhaving; Onderwijs, Welzijn en Sport; Ruimte, Wonen en Ondernemen; Brandweer en 
Stadsbeheer. In totaal hebben ongeveer 70 personen de presentaties bijgewoond. 
 
3.1.2 Beschrijven procedures/processen griffie 
 
In het jaarplan 2009 is gesteld dat in het tweede kwartaal een praktisch goed werkbaar en actueel te 
houden procedureboek wordt ontwikkeld. Het boek kan door het personeel van de raadsgriffie als 
leidraad bij zijn procedurele werkzaamheden worden gehanteerd. Door andere prioriteiten heeft dit 
vooralsnog geen vorm gekregen. Inmiddels is in december een aanvang gemaakt met het (digitale) 
procedureboek.  
 
3.1.3 Mandaatregeling griffie(r)  
 
In het jaarplan 2009 is opgenomen de gemeenteraad inzicht te verschaffen over de aan de griffier 
gemandateerde en te mandateren bevoegdheden door middel van een mandaatregeling. Deze 
regeling zou in het derde kwartaal worden aangeboden, maar heeft door andere prioriteiten geen 
vorm gekregen. In het jaarplan 2010 is dit onderwerp wederom opgenomen. 
 
3.2. Personeel en organisatie 
 
Personeelsbeleid 
Ook dit jaar is door de griffier aan de hand van de gesprekscyclus met alle medewerkers gesprekken 
gevoerd. Daarnaast is door de werkgeverscommissie van de gemeenteraad 
(raadsvoorzitter/burgemeester, raadslid coalitie en raadslid oppositie) met de griffier een 
functioneringsgesprek gevoerd.  
 
In de vergadering van het presidium van maart is besloten de capaciteit binnen de raadsgriffie uit te 
breiden met de functie van junior raadsadviseur. Door deze functie konden de werkzaamheden van 
het secretariaat voor de rekenkamercommissie, tot dat moment ondergebracht binnen de ambtelijke 
organisatie, (op verzoek van de gemeentesecretaris) overgaan naar de raadsgriffie. Tevens is binnen 
de nieuwe functie administratieve werkzaamheden ondergebracht, ter ontlasting van de enige 
griffiemedewerker die zich hiermee bezig houdt. De vacature is per 1 december ingevuld.  
 
De omvang van de formatie van de raadsgriffie in 2009 is (door het presidium) bepaald op 5,5 fte, 
waarbij (per 1 december) sprake is van zes personeelsleden (één vrouw en vijf mannen) met een 
gemiddelde leeftijd van afgerond 43 jaar (tot december). Het gemiddeld aantal dienstjaren (tot 1 
december) betreft (afgerond) 16. Dit is exclusief de halve formatieplaats voor raadscommunicatie, die 
ondergebracht is bij de ambtelijke organisatie.  
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Tot slot kan worden gemeld dat eind 2009 een medewerker aan de leergang “Raadsadviseur” is 
begonnen.  
 
Ziekteverzuim 
Een medewerker is in het tweede kwartaal wat langduriger uit de roulatie geweest, maar heeft 
vervolgens vrij snel weer volledig zijn werkzaamheden hervat. Het percentage ziekteverzuim was over 
2009 2,36 %. Dat is laag ten opzichte van het gemiddelde in de ambtelijke organisatie van 6,4 %. 
 
Ontspanning 
Naast de werkzaamheden op de griffie, is in 2009 ook tijd geweest voor gezamenlijke ontspanning. In 
augustus 2009 is er een barbecue geweest bij een van de medewerkers thuis. Ondanks de regen was 
dit een zeer geslaagd en gezellig samenzijn.  
De griffie heeft samen met een sportief gedeelte van de gemeenteraad en het college van b&w ook 
meegedaan aan het jaarlijkse volleybaltoernooi van de gemeente. Hierbij bleek een podiumplaats net 
niet haalbaar.  
Op 17 december heeft de griffie als teambuildingsuitje een bezoek gebracht aan de Winter-Efteling. 
En zoals het eigenlijk hoort bij een Winter-Efteling, kwam er een enorm pak sneeuw uit de lucht vallen. 
De terugreis is hierdoor wat minder snel verlopen, waardoor het een extra lange leuke dag is 
geworden.  
 
Taken binnen raadsgriffie 
 
Raadsadvisering 
De griffie adviseert over de inrichting van de gemeenteraad als gevolg van de dualisering, binnen de 
afspraken met de gemeenteraad, zodat de gemeenteraad functioneert volgens de richtlijnen. 
 
Kernactiviteiten:  
• adviseren van de gemeenteraad over de kaderstellende en controlerende functie; 
• (technische) ondersteuning bij het opstellen van moties, initiatiefvoorstellen, amendementen; 
• communicatieadvies; 
• adviseren over de bestuurlijke organisatie, agenda en werkzaamheden van de gemeenteraad. 
 
Procesondersteuning 
De griffie ondersteunt de gemeenteraad in zijn kaderstellende rol, binnen de processen van een 
gedualiseerd systeem, zodat de werkprocessen van de gemeenteraad zijn afgestemd op het verder 
ontwikkelen en invoeren van de dualisering. 
 
Kernactiviteiten: 
• procesondersteuning voor besluitvorming en bestuurlijke processen; 
• ondersteuning bij het vaststellen van gemeenteraads- en commissieagenda’s; 
• monitoring van de uitvoering van raadsbesluiten door het college van b&w; 
• voorbereiden en/of organiseren van onderzoeksvragen of initiatiefvoorstellen; 
• communicatieactiviteiten, inclusief het leggen en onderhouden van contacten met media. 
 
Coaching 
De griffie begeleidt raadsleden bij het uitvoeren van hun taak als raadslid binnen dualiseringskaders, 
zodanig dat de raadsleden in de gelegenheid zijn hun expertise te vergroten.  
 
Kernactiviteiten: 
• begeleiding van het raadslid en vraagbaak; 
• begeleiding bij professionalisering; 
• coachen van de vakinhoudelijke samenwerking tussen raadsleden onderling en met het college 

van b&w; 
 
Coördinatie raadscommissies 
De griffie ondersteunt de raadscommissies, zodat de raadscommissies effectief en efficiënt kunnen 
functioneren. 
 
Kernactiviteiten: 
• stimuleren van een goede (intern)gemeentelijke (duale) werkwijze;  
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• bevorderen van professionalisering van de gemeenteraad en de raadsgriffie. 

Logistieke ondersteuning 
De griffie zorgt voor de logistieke ondersteuning van de gemeenteraad en controleert de logistieke 
uitvoering volgens gemaakte afspraken.  

Kernactiviteiten:  
• voeren van het secretariaat van raadsvoorzitter en commissievoorzitters; 
• voortgangsbewaking van raadsprocedures, klachten en raadscorrespondentie; 
• aanspreekpunt voor facilitaire zaken; 
• organiseren van werkbezoeken en hoorzittingen; 
• verzorgen van verslaglegging van gemeenteraad en raadscommissies. 
 
Verdeling van taken binnen de raadsgriffie 
 
Raadsgriffier (Menno Huisman) 
De raadsgriffier adviseert en ondersteunt de gemeenteraad over positionering, organisatie en 
werkwijze en bij de uitoefening van haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende 
rol. Dit alles binnen de afspraken met de gemeenteraad (onder meer uitgewerkt in de instructie voor 
de griffier van de gemeente Den Helder 2008).  
 
De griffier is eerste adviseur en aanspreekpunt van de gemeenteraad, de fractievoorzitters en de 
burgemeester (als voorzitter van de gemeenteraad). Daarnaast bewaakt hij de voortgang van de 
correspondentie, procedures en afspraken en stimuleert hij de duale werkwijze van de gemeenteraad. 
Verder geeft hij leiding aan de raadsgriffie.  
 
De raadsgriffier is lid van de Vereniging van Griffiers. In die hoedanigheid heeft hij (ook als landelijk 
kringcontactpersoon) contact met de griffiers in de Kop van Noord-Holland (eens in de drie maanden) 
en met de griffiers uit de kringen West-Friesland en Noord-Kennemerland (eens in de vier maanden).  
 
Bereikbaar via: 0223-678101 / 06-22515290 / m.e.huisman@denhelder.nl  
 
Raadsadviseurs (Frank Blok, Rob de Jonge en Frans Hoogervorst) 
De raadsadviseurs verzorgen de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van de raadscommissies. Zij 
adviseren de voorzitters van de commissies, de raadsleden en fractieassistenten bij het hanteren van 
de raadsinstrumenten. Zij coördineren en organiseren raadsonderzoeken, -bijeenkomsten en  
-activiteiten.  
 
Junior raadsadviseur (Mark Versteeg) 
De junior raadsadviseur (in dienst per 1 december 2009) verzorgt primair de inhoudelijke en logistieke 
voorbereiding van de Rekenkamercommissie. Daarnaast zorgt hij ook voor secretariële en 
administratieve ondersteuning van de raadsgriffie.  
 
Bereikbaar via 0223-678106 / m.versteeg@denhelder.nl  
 
Griffiemedewerker (Christine Bakker-Kansen) 
De griffiemedewerker zorgt voor de secretariële en administratieve ondersteuning van de raadsgriffie. 
Zo ondersteunt zij de raadsadviseurs/commissiegriffiers bij diverse werkzaamheden, controleert 
facturen, geeft betalingsopdrachten, verzorgt de post en plant vergaderingen. Daarnaast bereidt zij 
vergaderingen van de gemeenteraad, het presidium en de agendacommissie voor en is zij 
verantwoordelijk voor de lijst van nevenfuncties van de raadsleden en de inrichting van de leeskamer. 
 
Bereikbaar via: 0223-678105 / c.bakker-kansen@denhelder.nl   
 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.e.huisman@denhelder.nl
mailto:m.versteeg@denhelder.nl
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Onderverdeling raadscommissies 
De raadscommissies zijn als volgt onderverdeeld. 
 
Raadscommissie Maatschappelijke ontwikkeling (sociaal-maatschappelijke onderwerpen):  
• welzijn; 
• sociale zekerheid; 
• volksgezondheid; 
• wijkgericht werken; 
• onderwijs (inclusief volwasseneneducatie); 
• kinderopvang; 
• sport- en jeugdzaken; 
• cultuur. 
 
Raadsadviseur/commissiegriffier: Frank Blok (0223-678103 / f.blok@denhelder.nl)  
 
Raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer (infrastructurele en ruimtelijke onderwerpen): 
• ruimtelijke ontwikkeling; 
• centrumontwikkeling; 
• ISV;  
• volkshuisvesting; 
• verkeer; 
• stadsbeheer;  
• milieu;  
• energiezaken. 
 
Raadsadviseur/commissiegriffier: Rob de Jonge (0223-678104 / r.dejonge@denhelder.nl)  
 
Raadscommissie Bestuur en Middelen (organisatie, algemeen bestuurlijke en financiële 
onderwerpen): 
• algemeen bestuurlijke zaken en bestuurlijke vernieuwing; 
• openbare orde en (integrale) veiligheid (Brandweer- Politiezaken); 
• personeel en organisatie; 
• communicatie; 
• onderzoek en statistiek; 
• juridische zaken; 
• financiën (inclusief Grondzaken);  
• economische zaken; 
• werkgelegenheid;  
• toerisme; 
• evenementen. 
 
Raadsadviseur/commissiegriffier: Frans Hoogervorst (0223-678102 / f.hoogervorst@denhelder.nl)  
 
Auditcommissie 
Financiële onderwerpen: 
• voert namens de gemeenteraad periodiek overleg met de accountant; 
• adviseert over het controleprotocol; 
• adviseert over de jaarrekening; 
• adviseert over het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole; 
• kan de gemeenteraad adviseren over de kwaliteit van de ‘governance’.  
 
Secretaris: Rob de Jonge (0223 678 104 / r.dejonge@denhelder.nl)  
 
Agendacommissie 
Stelt de voorlopige agenda vast van de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies. 
De commissie bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad, de voorzitters van de raadscommissies 
en de griffier.  
 
 

mailto:f.blok@denhelder.nl
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Presidium 
Doet aanbevelingen over de organisatie van de werkzaamheden en de werkwijze van de 
gemeenteraad en zijn commissies. Het presidium bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad 
(tevens voorzitter) en de fractievoorzitters. 
 
Secretaris: Menno Huisman (0223 678 101 / m.e.huisman@denhelder.nl)  
 
Rekenkamercommissie 
Helpt de gemeenteraad bij de controle van het college van b&w. De rekenkamercommissie bestaat uit 
drie raadsleden en vier externe leden, inclusief de voorzitter. De rekenkamercommissie wil een 
bijdrage leveren aan de verbetering van het functioneren van het bestuur van de gemeente Den 
Helder op de aspecten doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.  
 
Secretaris (per 1 december 2009): Mark Versteeg (0223-678106 / m.versteeg@denhelder.nl)  
 

mailto:r.dejonge@denhelder.nl
mailto:m.versteeg@denhelder.nl
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4.  Financiële verantwoording gemeenteraad en raadsgriffie 
 
 
De uitgaven van de raad en raadsgriffie zijn in 2009 binnen het daarvoor geraamde budget gebleven. 
In totaal is een positief resultaat ontstaan van € 134.000,-. Over de voornaamste afwijkingen (groter 
dan € 15.000,-) kan het volgende worden opgemerkt.  
 
De vergoeding voor raadsleden (vast bedrag per maand) is iets lager uitgevallen dan begroot 
(voordeel € 15.000,-). Op deze vergoeding kan geen invloed worden aangewend (wettelijk bepaalde 
vergoeding).  
 
Een aantal fracties heeft een deel van de fractievergoeding over 2008 terugbetaald in 2009 (maximaal 
30% van het verstrekte voorschot aan fractievergoeding mag in reserve worden gehouden). 
Daarnaast hebben in 2009 niet alle fracties een beroep op de vergoeding gedaan (voordeel  
€ 20.000,-).  
 
De opleidingskosten kent een voordeel van € 23.000,-. Dit komt overeen met het jaarplan, waar in 
beginsel geen opleidingen waren voorzien voor de raad. In 2009 is alleen de training ‘ingelezen’ voor 
raads- en commissieleden verzorgd.  
 
Aan accountantskosten is vanwege meerwerk (SISA , controleren fractievergoedingen, 
onkostendeclaraties en extra diensten voor de jaarrekeningcontrole) € 43.000,- meer besteed.  
 
De presentiegelden zijn in 2009 te hoog geraamd, waardoor een voordeel is ontstaan van € 18.000,-  
 
Vanwege tijdgebrek en in een enkel geval te weinig belangstelling is een aantal geplande activiteiten 
op het gebied van raadscommunicatie niet uitgevoerd en zijn de kosten van Raad & Daad lager 
uitgevallen. Hierdoor is een incidenteel voordelig effect ontstaan (€ 16.000,-). 
 
Hoewel in 2009 een tweetal medewerkers een cursus en opleiding zijn gestart, worden deze kosten in 
2010 verantwoord. Hierdoor is het budget in 2009 nagenoeg niet aangewend (voordeel € 15.000, -). 
 
De griffie kent voor het overige een sober uitgavenpatroon, waardoor de post ‘overige 
gebruiksgoederen een voordeel kent van € 16.000,-. 
 
Het voorgaande houdt cijfermatig in dat binnen het programmaveld ‘Algemeen bestuur de raad en 
raadsgriffie’, op een totale begroting van (afgerond) € 1.313.000,-, een voordelig resultaat is ontstaan 
van (afgerond) € 134.000,-, dat ten gunste komt aan het rekeningresultaat. 
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Bijlage I  
 
Samenstelling gemeenteraad (en wisselingen) t/m 31 december 2009 
 
 
PvdA: 8       GroenLinks: 1 
T. Rijnten        Mw. C.J. Dol- Cremers 
Mw. F.F. van der Paard 
P. de Vrij       Prins-Voor behoorlijk bestuur: 1 
A.J. Pruiksma        R.T.G. Prins 
C.E. Koopman  
P. Blank        KiesKees.nl: 1 
J.C. Kasander        J.K. Visser 
W.A. Rossen 

Van Dongen en Van Dongen: 1 
VVD: 6         J.C. van Dongen 
B.J. Reiff 
W.F. Bellinga (plv voorzitter gemeenteraad) 
J.J. Roelofsen 
A. van der Schans 
Mw. Y. Berckmoes-Duindam 
Mw. J.F.L. Kaamer van Hoegee 
  
 
CDA: 4 
J.D. de Bruin 
M. Bakker 
W. Burggraaff 
Mw. M.L.F.M. Kolhorn-Blijleven 
 
SP: 2 
Mw. R. Post 
Mw. M. van Nijendaal 
 
Progressief Den Helder: 2 
H.H. Abbenes 
J. Wijker 
 
ChristenUnie: 2 
Mw. T. Biersteker-Giljou 
W. Koning 
 
D66: 2 
P.N. Bruin 
F.C. Klut 
 
Stadspartij Den Helder: 1 
P. Bakker 
 
 
 
In 2009 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: 
- Per 1 april 2009 heeft de heer W.F. Bellinga het fractievoorzitterschap van de VVD overgedragen 
aan de heer B.J. Reiff. 
- Na de benoeming van mw. Turnhout-van den Bosch tot wethouder per 1 september 2009 is de heer 
M. Bakker (CDA) op 14 september benoemd tot gemeenteraadslid voor de gemeenteraad van de 
gemeente Den Helder. 
- Na de benoeming van mw. Turnhout-van den Bosch tot wethouder is het fractievoorzitterschap van 
het CDA overgenomen door de heer J.D. de Bruin. 
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Bijlage II 
 
Overzicht officiële gemeenteraads- en commissievergaderingen 20091 
 
 
Gemeenteraad 
In 2009 heeft de gemeenteraad 22x vergaderd. Hierbij is inbegrepen de installatieraad van de heer 
Vriesman als waarnemend burgemeester, de besloten raadsvergadering over de mediation tussen de 
heer Hulman en de wethouders en de besloten raadsvergadering over de benoeming van de heer 
Schuiling. 
 
In de raadsvergaderingen is door de fracties en hun raadsleden van de volgende instrumenten 
gebruik gemaakt:  
 
Initiatiefvoorstel:  1 
Amendementen:  66 
Moties:    37 
Inlichtingen:   3 
Interpellaties:   2 
 
Schriftelijke vragen: 
Op grond van artikel 39 van het Reglement van orde zijn 37 schriftelijke vragen van raadsleden aan 
het college van b&w gesteld. 
 
Inspreekrecht tijdens raadsvergadering 
In 2009 hebben 14 burgers gebruik gemaakt van het recht om tijdens de raadsvergadering in te 
spreken. 
 
Burgerinitiatief 
Er zijn drie burgerinitiatieven ingediend. Een burgerinitiatief om de scheve bomen in het stadspark 
recht te zetten, een burgerinitiatief over de locatie van het stadhuis en een burgerinitiatief over 
alternatieve bebouwing op het parkeerterrein aan de Californiëstraat. 
 
Commissies 
In 2009 is er door de verschillende commissies 47 keer vergaderd. 
Bestuur en Middelen:  13 
Maatschappelijke ontwikkeling: 15 
Stadsontwikkelingen -beheer: 16 
Gecombineerde commissies: 3 
 
In 2009 is door burgers 36 keer gebruik gemaakt van het recht om in te spreken tijdens een 
commissievergadering. 
 
Agendacommissie 
In 2009 is de agendacommissie 7 keer fysiek bij elkaar geweest om te vergaderen. Naast deze 
bijeenkomsten heeft de commissie wekelijks via e-mail “vergaderd”. 
 
Presidium 
In 2009 heeft het presidium 11 keer vergaderd. 
 

                                                 
1 Themabijeenkomsten, trainingen, introductiebijeenkomsten e.d. zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten.  


