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Prioriteit raad en college Portefeuillehouder Producten / resultaten  Wie Wat Voorgenomen stap waarop 
gestuurd wordt 

Informeren/betrekken 
raad 

College 

Bestuurlijke vernieuwing        

Nieuwe werkwijzen in 
samenwerking raad/college 

Duijnker Vorming werkgroep en 
opstellen werkplan 

Remko vd Belt Met een werkgroep van de raad op 
basis van de VNG handreiking aan 
de slag met bestuurlijke 
vernieuwing 

Juli 2019 oproep aan raad om 
aan te melden voor werkgroep 
die september start met gesprek 
over de vorm/status van de 
werkgroep. 

Actieve rol in werkgroep Actieve samenwerking met 
werkgroep. 

Wouters Transparante processen 
verbonden partijen 

Felicia Breukink Gestructureerde, tijdige en open 
communicatie. 

Hieraan is vormgegeven dmv 
halfjaarlijkse rapportages over 
de verbonden partijen en een 
commissieavond waarin ook het 
gesprek met directeuren 
plaatsvindt. 

Ieder half jaar in 
raadscommissie de 
rapportage april en 
oktober 
 

Het college stelt de rapportage 
vast en heeft regelmatig 
gestructureerd bestuurlijk 
overleg met de partijen naast 
de 
aandeelhoudersvergaderingen
. 

Excellente dienstverlening Keur Dienstverlening sluit aan 
bij de eisen van de 
Omgevingswet: 
zaakgericht werken. 

Nadine Reichel Het werken met de Omgevingswet 
vraagt om aanpassingen om de 
klant zo goed mogelijk door het 
proces te geleiden. 

Voor een goede dienstverlening 
is zaakgericht werken 
essentieel. van idee tot 
aanvraag en zaakgericht 
registreren van plan tot 
publicatie. De ambtelijke 
organisatie werkt aan de 
implementatie van het nieuwe 
klant-zaak- en archief systeem 

Presentatie in 
raadscommissie 23 
september  

------ 

Wouters Dienstverlening aan huis ? Klantvriendelijke website Technische ontwikkeling die 
moet volgen in spoor 
zaakgericht werken. 

P&C cyclus ------------- 

Wouters Geschillen afronden 
(zwembad, postkantoor) 
en voorkomen 

Mark Boeree Zwembad: gesprek om tot 
oplossing te komen. 
Postkantoor juridisch geschil 

18 september  uitspraak in 
geding postkantoor 
 

Raadsinformatiebrief Advies mbt uitspraak 

Biersteker Inloopspreekuur. 
Maatwerk in buurten: 
wijkgericht  werken 

? Met een spreekuur worden 
vraagstukken opgehaald, komt er 
zicht op zorgmijders en overlast. 
Samenwerking tussen gemeente 
en diverse partners. 
Zichtbare gemeentelijke organisatie 
in buurten en wijken 

Het spreekuur in de Visbuurt is 
een pilot. De ervaringen worden 
benut voor de start van de 
wijkteams die in 2020 actief zijn 
in alle wijken. 

P&C-cyclus Besluiten ten aanzien van de 
toekenning van middelen en 
inzet op locaties. 

Biersteker Wijkmanagers als schakel 
tussen bewoners en 
organisaties:  

Ben Looije Wijkmanager werkt als 
verbindelaar. 

Nieuwe wijkmanagers werken in 
in wijk- en buurtnetwerken. 

---- ---------- 

Bewoners betrekken bij 
stad en gemeente 

Duijnker Gemeenteraad wordt 
meegenomen  in 
participatieproces 

Nadine Reichel Ieders inbreng meenemen. Alle 
belangen en argumenten wegen 
mee. 

Visie van de raad op eigen rol: 
richtinggevende kaders vooraf, 
tussentijds bijsturen en/of 
afweging bij besluitvorming 

Gesprek commissie 23 
september en 
werkgroep bestuurlijke 
vernieuwing 

Standpunt participatieproces 

Duijnker Invoeren Burgerpanel Yvette Vleugel Tweemaal per jaar de prestaties en 
het imago van het 
gemeentebestuur en de 
gemeentelijke organisatie te peilen. 

Voorbereiding loopt. Eerste 
peiling ? 

Raadsinformatiebrief ---------- 

Visser Invoeren buurtbegroting ? De bewoners van een buurt krijgen 
keuzemogelijkheden voor de inzet 
van middelen in de buurt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit wordt uitgewerkt in de 
kadernota 2021 

P&C-cyclus Besluitvorming kadernota 
2021. 



Prioriteit raad en college Portefeuillehouder Producten / resultaten  Wie Wat Voorgenomen stap waarop 
gestuurd wordt 

Informeren/betrekken 
raad 

College 

Moderne, flexibele 
resultaatgerichte 
organisatie 

Wouters  Organisatieontwikkeling Jacqueline Orsel Maatschappelijke opgaven worden 
in samenwerking met betrokken 
partijen gedefinieerd en 
gerealiseerd. Medewerkers worden 
op basis van deze opgaven in 
positie gebracht. 

De verantwoordelijkheid wordt 
laag in de organisatie gelegd. 
Medewerkers worden daarvoor 
getraind en gecoached.  

------- Evaluatie bespreken in april 
2020 

Wouters Permanente huisvesting 
op Willemsoord 

Jeroen Verhoef De nieuwbouw van het stadhuis op 
Willemsoord wordt uitgevoerd door 
Zeestad. 

Een overeenkomst Zeestad is in 
voorbereiding evenals het 
functioneel programma van 
eisen. 

P&C-cyclus Besluitvorming PvE en 
overeenkomst. 

Zorgzame gemeente        

Sterke buurten en wijken Duijnker Participatieapp Yvette Vleugel Burgerapp moet de betrokkenheid 
van bewoners bij ontwikkelingen in 
eigen omgeving vergroten.  
Relatie met burgerpanel. 

Nader onderzoek mogelijkheden 
van een app. Leverancier 
waarschuwt voor 
terughoudendheid burgers om 
overheidsapp te downloaden. 

Wordt meegenomen in 
rib burgerpanel 

……… 

De Vrij multi-gebruik 
sportaccommodaties 

Cynthia van der 
Horst 

Eigenaren en gebruikers 
sportlocaties in de wijk stimuleren 
om activiteiten aan te bieden voor 
buurtbewoners.  

Opdracht voor inzet  
sportcoaches om hierin 
verbindingen te leggen in 
voorbereiding in 2020. 

Onderdeel beleidskader 
Sport. Vaststelling 1e 
kwartaal 2020 

----- 

De Vrij Ontwikkelen Integrale 
kindcentra 

Denna Dijkstra Een IKC levert een bijdrage aan het 
voorkomen en/of oplossen van 
maatschappelijke problemen. Het is 
een samenwerking tussen 
gemeente, onderwijs en 
zorgaanbieders, waarin een 
doorgaande leerlijn en preventief 
zorgaanbod worden geborgd.  

Maatwerk per wijk/school. P&C-cyclus Besluit wanneer investering 
benodigd is. 

De Vrij Verbeteren van de 
toegankelijkheid voor 
mensen met een 
functiebeperking 

? Invulling en uitvoering te geven aan 
de aanbevelingen en het 
stappenplan uit het rapport Hoe 
toegankelijk is Den Helder? 
SLECHT!. 

Voor 1 januari 2020 de Lokale 
Inclusie Agenda Den Helder 
vastgesteld. Jaarplan 2020. 

De Lokale 
Inclusieagenda 
vaststellen december 
2019. 
P&C cyclus 

Raadsvoorstel Inclusieagenda 
vaststellen en jaarplan 2020 
vaststellen. 

Biersteker Prestatieafspraken 
Buurtcollectief 

Judith Koning De subsidie minder richten op het 
functioneren van de federatie maar 
vooral op onderhoud en inzet van 
buurthuizen van stichting Vastgoed 
Het Buurtcollectie.  

Zodra duidelijk is of/welke 
buurthuizen ingezet worden voor 
maatwerk wijkgericht werken 

 P&C cyclus Portefeuillehouder informeert 
college omtrent voortgang 

Minder inwoners met een 
uitkering 

Kos Met gerichte initiatieven 
promoten en versterken 
van de sectoren met veel 
vacatures 

Marco Webeling Vanuit RPA NH worden acties op 
touw gezet om schoolverlaters, 
werknemers en werkzoekenden te 
interesseren en scholen voor 
vacatures in toerisme, 
agribusiness, techniek en zorg. 

Vanuit regionale 
projectorganisatie worden 
initiatieven genomen. 

Communicatie-uitingen 
vanuit RPA NH 

Informeren van college via 
portefeuillehouder = 
regiovertegenwoordiger 

Kos Werkzoekenden/bijstands
-gerechtigden helpen en 
stimuleren tot het vinden 
van een baan.   

Marije Dito In beeld brengen van de 
competenties en vaardigheden van 
(toekomst)vacatures  en de inkoop 
van trajecten daarop laten 
aansluiten. 

Gesprek met sectoren en 
bedrijven naar de vraag. 

P&C cyclus  -------- 

Kos Aanbeveling accountant 
mbt inkoop trajecten 
participatie 

Danielle van der 
Kruis 

Inkoop moet aansluiten op wet- en 
regelgeving hieromtrent. De inkoop 
van trajecten met oog voor de 
behoefte aan maatwerk.   

Uitvoeringsplan participatie in 
voorbereiding. 

P&C cyclus Vaststellen uitvoeringsplan 

Kos Vrijwilligers gelegenheid 
bieden tot 
deskundigheids-
bevordering 
 

Danielle van der 
Kruis 

ontwikkeling en doorstroming van 
de veelal uitkeringsgerechtigde 
vrijwilligers 

Onderzoek of huidige regeling 
afdoende aansluit op deze 
doelstelling 

Raadsinformatiebrief of 
raadsbesluit 

Besluitvorming 



Prioriteit raad en college Portefeuillehouder Producten / resultaten  Wie Wat Voorgenomen stap waarop 
gestuurd wordt 

Informeren/betrekken 
raad 

College 

Daling beroep op jeugdzorg  De Vrij Gezinscoaches  Jitske Bakx Besluit implementeren  Toezegging om raad te 
informeren omtrent 
ontwikkelingen m.b.t. het beleid 
en de inzet van gezinscoaches 
bij gezinnen met multi-
problematiek 

P&C Cyclus ------ 

De Vrij praktijkondersteuners Eric van 
Tatenhove 

Besluit implementeren  Toezegging om raad te 
informeren omtrent 
ontwikkelingen m.b.t. het beleid 
en de inzet van gezinscoaches 
bij gezinnen met multi-
problematiek 

P&C Cyclus ------ 

Biersteker Voorkomen huiselijk 
geweld en 
kindermishandeling 

Arlette Booms 
 
 

Veilig thuis (GGD) is een 
belangrijke schakel in de keten 
rond aanpak van huiselijk geweld 
en kindermishandeling. In 
uitvoering. 

Continue opdracht GGD.  
 
Daarnaast inzet op individuele 
complexe problematiek via het 
zorg- en Veiligheidshuis. 

P&C cyclus -------- 

De Vrij/Kos/Biersteker Betere aansluiting van 
beleid naar uitvoering 
jeugd, participatie en zorg 

Arlette Booms Werkproces verbeteren, meer 
wijkgericht en mogelijkheid 
maatwerk 

Uitvoeringsplan participatie, 
verordeningen en voorbereiding 
beleidskader  

2 september presentatie College 29 oktober vaststellen 
uitvoeringsplan; 5 november 
vaststellen raadsvoorstel 
beleidskader.  

De Vrij Jongerenloket Eric 
vanTatenhove 

Het jongerenloket wordt ingezet als 
middel om jongeren te adviseren en 
te steunen in hun zoektocht naar 
antwoorden en oplossingen voor 
hun vragen cq vraagstukken.. 

Er wordt een jongerenadviseur 
geworven en een locatie voor 2 
jaar. 
Opening uiterlijk 1 december 
2019. 

P&C cyclus De evaluatie van het eerste 
jaar wordt in december 2020 in 
het college besproken. 

De Vrij Jongerenadviesraad Eric van 
Tatenhove 

Wens om jongeren meer te 
betrekken en mee te laten 
beslissen. 

De raadsfractie CDA past 
voorstel aan naar aanleiding van 
commissievergadering. 

Fractie CDA biedt nieuw 
voorstel aan 

Preadvies bij het voorstel 
vaststellen. 

Aanpak schulden en 
armoede 

De Vrij Schulddienstverlening 
verbeteren 

Gerard de 
Vroome 

Implementeren van het in 2017 
vastgestelde beleidsplan 
schuilhulpverlening. 

Beleidsregels voorbereiden en 
acties om regelingen te 
verbeteren en toegankelijk te 
maken, maatregelen op 
vroegsignalering en integrale 
aanpak. 

P&C cylus Vaststellen beleidsregels en 
projectopdrachten. 

De Vrij D.m.v. financiële 
ondersteuning  kinderen 
gelijke kansen bieden. 

Gerard de 
Vroome 

Naast subsidies voor 
Jeugdsportfonds en Jeugd 
onderwijs en cultuurfonds het 
kindpakket toegankelijker maken. 

Mogelijkheden verlaging 
drempel voor aanvragen 
kindpakket (bijv. digitalisering) 

P&C cyclus --------- 

De Vrij Coalitie Financieel Fit Den 
Helder 

Gerard de 
Vroome 

Coalitie van maatschappelijke 
partners op acties gericht op 
armoede 

17 oktober 2019 lancering van 
een platform dat organisaties en 
netwerken ondersteunt, 
structuur aanbrengt in de 
aanpak en initiatieven deelt. 
Eerste project is 
signaleringsteam inrichten 

P&C cyclus ---------- 

Doelmatige zorg op maat Biersteker omgekeerde toets met 
daaruit volgende 
aanpassing van de 
verordeningen 
maatschappelijke zorg, 
participatie en jeugd. 

Marije Dito Implementeren van een methodiek 
om doelmatigheid en 
rechtmatigheid te combineren. 
Kijken wat nodig is en als laatste 
stap beoordelen of het past in de 
geest van wet- en regelgeving.  

Verordening maatschappelijk 
ondersteuning 2020 traditioneel. 
 
Reintegratieverordening 
traditioneel 
 
De systematiek wordt toegelicht 
in de raadscommissie op 11 
november.  

Raad 16 december 
 
 
Raad 16 december 
 
 
Presentatie in raadscie 
11 november 
(ontwikkelingen SD) 

Vaststellen raadsvoorstel 
 
 
Vaststellen raadsvoorstel 
 
 
Presentatie voor commissie 
bespreken. 

De Vrij Bezuiniging € 25.000 op 
Mee&De Wering (motie)  

Eric van 
Tatenhove 

Bezuiniging andere invulling geven. Voorbereiding begroting met 
daarin de invulling van de 
bezuiniging. 

Besluitvorming 
begroting 

Vaststellen begroting 
september 2019 



Prioriteit raad en college Portefeuillehouder Producten / resultaten  Wie Wat Voorgenomen stap waarop 
gestuurd wordt 

Informeren/betrekken 
raad 

College 

Doelmatige zorg op maat Biersteker Regionaal uitvoeringsplan 
Beschermd wonen, 
maatschappelijke opvang 
en oggz 

Hannie Oskam Vigerend is het plan van aanpak 
Beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang 2018-
2020 Thuis in de buurt. In mei 2019 
is landelijk het overgangsrecht 
beschermd wonen met een jaar 
verlengd. De centrumgemeentetaak 
Beschermd wonen wordt 
gedecentraliseerd per 1/1/20.  
 
Implementatie Wet verplichte GGZ 
(van kracht 1/1/20) 

Het plan van aanpak om tot een 
nieuw uitvoeringsplan te komen 
is in voorbereiding.  

Raadsinformatiebrief ter 
voorbereiding van 
informatiebijeenkomst 
op 28 oktober 2019  
 

College stelt 
raadsinformatiebrief en 
presentatie vast. 

Mandaat naar GGD om taken uit 
te voeren. 

De Vrij Prestatieafspraken 
organisaties Jeugd 

Jitske Bakx Aanscherpen en afstemmen op 
doelstellingen. 

Bijeenkomst met alle 
organisaties over prestaties in 
oktober 

----- Vaststellen prestatieafspraken 
en subsidiebeschikkingen 

Dierenwelzijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duijnker Wildopvang/vogelasiel bij 
Helderse Vallei 

Judith Koning Nieuwbouwproject bij de Helderse 
Vallei. 

Voorbereiding haalbaar 
scenario. 

Krediet beschikbaar 
stellen. 1e kwartaal 2020  

Vaststellen raadsvoorstel.  

Vitale gemeente        

Versterken 
vestigingsklimaat. 

Wouter/Keur/Visser Bundeling en clustering 
van de ontwikkelkracht 

Henny Kaag De talrijke projecten in de 
gemeente vergen een aanpak 
vanuit één uitvoeringsorganisatie 
waarin de onderlinge relaties 
tussen projecten worden 
afgestemd. De bundeling van 
ontwikkelkracht versterkt de nu 
versnipperde inzet. 

Notitie in het college met proces 
voorstel.  

Beantwoording motie 
voor wat betreft 
onderdeel PoDH in 
raadsvoorstel 
financiering PoDH in 
raad 16 september. 
 
Eerste kwartaal 2020 
bespreking 
ontwikkelrichting in 
raadscommissie 

Notitie wordt eind augustus 
besproken in het college. 
Daarna uitwerking richting 
besluitvorming. 

Visser Inzet op versterking 
haveneconomie als 
economische motor voor 
Den Helder en voor de 
regio 

Aukje  Brouwer Den Helder op de kaart zetten en 
een onderscheidende, herkenbare 
en geloofwaardige positie in de 
energietransitie creëren.  

Kansen bieden voor innovatieve 
projecten op het gebied van 
blauwe en groene waterstof of 
CO2 opslag.  
Inzetten op positionering van 
Den Helder in Nationaal 
Programma Noordzee 2022-
2027. 

P&C cyclus Afstemming tussen  
portefeuilles. 

Ambassadeur voor Den Helder 
(motie) 

Invulling bepalen en starten 
oktober 

Raadsinformatiebrief in 
september 

Vaststellen 
raadsinformatiebrief in college 
24 september 

Voorstel regiodeal voorbereiden Afhankelijk van moment 
openstellen kans tot indienen 
van voorstel door LNV 

Via raadsinformatiebrief 
informeren   

Voorstel vaststellen 

Ontwikkelingskans Luchthaven 
 
 
 
 

Via verbonden partij DHA en 
bestuurlijk overleg kansen 

Oktober/april cie 
verbonden partijen 

Voorbereiding 
aaandeelhoudersvergadering 



Prioriteit raad en college Portefeuillehouder Producten / resultaten  Wie Wat Voorgenomen stap waarop 
gestuurd wordt 

Informeren/betrekken 
raad 

College 

Versterken 
vestigingsklimaat 
 

Keur/Visser Samenwerkingsagenda 
met de provincie 

Henny Kaag Samenwerkingsagenda met de 
provincie ontwikkelen tot een 
uitvoeringsagenda 

advies governance eind oktober 
in samenhang met het traject 
waarin bureau 
Rijksbouwmeester de 
samenhang in visie op 
rijksniveau onderzoekt 

 Richtinggevende keuze in 
oktober 

 
Visser 

transformatie haven die 
voor de komende 
tientallen jaren dient te 
worden doorgevoerd 
vanwege onder meer de 
energietransitie en de 
versterking van de 
defensieaanwezigheid 
(Koninklijke Marine) en 
Kustwacht Nederland 

Henny Kaag 
 

Herijking civiel-militaire 
samenwerking en inzet op nieuwe 
samenwerkingsverbanden met 
onder andere de provincie voor de 
ontwikkeling van de haven. 

Met overheidspartners in vierde 
kwartaal 2019 overeenstemming 
bereiken op gezamenlijke inzet 
op economische groei van het 
maritieme cluster  

Raadsinformatiebrief in 
4e kwartaal 2019 

Richtinggevende gesprekken. 

Onderzoeken scenario’s 
ontwikkeling havenconfiguratie: 
Building with nature 

Resultaten beschikbaar eind 
2019 

Raadsinformatiebrief  
2019/2020 jaarwisseling 

Met GS samen stap bepalen 

Inzet op scopeverbreding projecten 
renovatie TESOhaven, 
Moormanbrug, omvaarroute  

Opschalen vanuit 
projectorganisatie. Continu en 
vanuit kansen zoals herijking 
civiel militaire samenwerking en 
samenwerkingsagenda 

Via rib’s informeren over 
voortgang projecten 

Via portefeuillehouders 
strategie bepalen 

Visser 
 

Positionering als 
energiehub 

Henk Hansen Initiatieven mbt windenergie, 
groene en blauwe waterstof 
faciliteren 

Met ONHN en PoDH 
initiatiefnemers begeleiden en 
Den Helder profileren. 

P&C cyclus Informatie via 
portefeuillehouder 

Visser 
 

 

Versterken van bestaande 
lobby op economische 
zaken, bereikbaarheid en 
werkgelegenheid. 

Henk Hansen Inzet op verbetering bereikbaarheid 
van Den Helder, vestiging  van 
bedrijven en ontwikkelkansen 

Voortzetting inzet lobby. Relatie 
met motie Ambassadeur. 

P&C Richtinggevende gesprekken 

Wouters Lokaal beleid detailhandel Edger van der 
Laan 

Er is behoefte aan uitwerking van 
beleid voor zover dat nog niet in 
regionale beleidskader is 
opgenomen. 

Met DFD de geselecteerde 
onderwerpen uitwerken en 
bundelen. 

Raadsinformatiebrief 
met aanbieding 
beleidsregels. 

Vaststellen beleidsregels.  

Keur (Digitale) promotie Den 
Helder  

Edger van der 
Laan 

Digitale toeristische informatie 
verder verbeteren. 
 
 
 
Promotie winkelcentra digitaal 
(amendement) 

Afstemming content bevorderen 
tussen Top van Holland 
(denhelder.online) en Holland 
boven Amsterdam.  
 
Voorbereiding besluitvorming 
van toegezegde subsidie € 
20.000 

P&C cyclus 
 
 
 
 
 
--- 

--- 
 
 
 
 
 
Vaststellen subsidie 

Wouters/Visser In beeld wat speelt bij 
ondernemers 

Edger van der 
Laan 

Ideeën en initiatieven ophalen en 
beoordelen wat benodigde rol van 
de gemeente is. 

Gestructureerd overleg vindt 
plaats met DFD, HOV, ONHN 

- ---- Richting bepalen op 
initiatieven en ideeën. 

Visser Rode loper voor bedrijven 
die zich willen vestigen 

Edger van der 
Laan 

Bedrijven krijgen accounthouder die 
actief meedenkt over 
vestigingsmogelijkheden en werkt 
aan het mogelijk maken ervan.  

Met PoDH samenwerking verder 
versterken hierop via hervatten 
bestuurlijk overleg. 

--- College met burgemeester als 
boegbeeld ontvangt grote 
geïnteresseerde partijen en 
werkt samen met ambtelijke 
rode loper daarin. 

Den Helder als 
aantrekkelijk woon-
werkstad 

Kos Helders Perspectief 
(formuleren van de 
boodschap) 

Maarten 
Hanegraaf 

Het formuleren met partners van 
een gezamenlijk verhaal op het 
ontwikkelperspectief van Den 
Helder. 

Informatieavond 18 september 
2019 met presentatie van de 
opbrengst tot nu toe. 
Ontwikkelgesprekken worden 
gevoerd in september/oktober 
 

23 september cie B&M 
consultatie 
gemeenteraad. 16 
december vaststelling 
door de raad. 

Inhoud op strategisch B&W 15 
B&W 15 oktober 2019. 
raadsvoorstel vaststellen 5 
november.  

Keur Voldoende 
woningbouwlocaties voor 
uitbreiding aantal 
woningen 
 
 

Ingrid de Wit Nieuwe ontwikkelgebieden in beeld 
brengen. 

Voorstel voor welke gebieden 
startnotitie voor te bereiden in 
oktober 2019 in college. 

Onderdeel van 
omgevingsvisie Den 
Helder  

Richtinggevend besluit oktober 
2019welke locaties startnotitie. 
Na startnotitie start planstudie-
fase (verkenning 
haalbaarheid). 



Prioriteit raad en college Portefeuillehouder Producten / resultaten  Wie Wat Voorgenomen stap waarop 
gestuurd wordt 

Informeren/betrekken 
raad 

College 

Den Helder als 
aantrekkelijk woon-
werkstad 

Keur Programmering wonen 
2019-2025 (Regionaal) 

Wim Vermeulen 
 

Voorbereiding nieuwe KWK voor 
Kop van Noord Holland (2020-
2030) 

Voorstel voor besluitvorming 
college december 2019 

Raadsinformatiebrief Vaststellen regionale afspraak 
december 2019 

Prestatieafspraken met corporaties In de prestatieafspraken over 
2020 afspraken over snelheid 
bouwstroom 

Raadsinformatiebrief Vaststellen prestatieafspraken. 

Keur/Wouters station Zuid, Vinkenterrein 
en Tillenhof woningbouw 

Sigrid 
Hafkenscheid 

Ontwikkellocaties gereed maken 
voor ontwikkeling 

Startnotities voor Tillenhof en 
station Zuid en planstudie voor 
Vinkenterrein in vierde kwartaal 

Raadsinformatiebrief en 
kredietvoorstel 
Vinkenterrein 

Besluitvorming 4e kwartaal. 

Wouters/De Vrij Aankoop complex 
Ruyghweg en opknappen 
voor gebruik 

Mark Boeree Onderzoek in samenhang met 
ontwikkellocatie Spoorweghaven. 

Voorbereiding besluit verwerving Investering goedkeuren 
dmv raadsbesluit 

Besluitvorming 4e kwartaal 

Keur Afspraken over 
huisvesting buitenlandse 
werknemers 

Wim Vermeulen Op NHN niveau is ambtelijk 
verkenner aan de slag om 
vervolgstappen en draagvlak te 
halen in NHN. Beleidskader voor 
Den Helder wordt hierop 
afgestemd. 

Beleidskader uitwerken. Beleidskader 
geagendeerd voor raad 
4 november.   

Afstemming in regionaal 
portefeuillehoudersoverleg. 
College stelt raadsvoorstel 17 
september vast. 

De Vrij Visie op sport(locaties) Cynthia van der 
Horst 

De juiste sportvoorziening op de 
juiste plek. 

Beleidskader Sport uitwerken Beleidskader Sport 
1e kwartaal 2020 

Raadsvoorstel vaststellen 

Keur De Stelling van Den 
Helder profileren en op de 
kaart zetten 

Charlotte Mooij De unieke waarde van het erfgoed 
Stelling De Helder zichtbaar maken 
en promoten. 

ontwikkelvisie op de Stelling 
Den Helder  

Visie vaststellen Richtinggevende opdracht 
vaststellen 

Aantrekkelijk stadshart + 
Willemsoord 

Keur Oprichten 
Erfgoedorganisatie 

Henny Kaag 1 juli 2019 is intentieovereenkomst 
getekend waarin Stichting Stelling 
Willemsoord BV en en gemeente 
gaan voor oprichting van een 
erfgoedorganisatie die het erfgoed 
van de Stelling Den Helder stevig 
positioneert. 

De kwartiermaker van de 
Erfgoedorganisatie heeft 
bedrijfsplan en advies in 
voorbereiding. In september 
worden deze in de drie 
organisaties afgestemd. 
 

Het college organiseert 
een informatieavond 
voor de raad op 19 
september. 
Streefdatum 
raadsbesluit op 
oprichting 
Erfgoedorganisatie 25 
november. 

Het raadsvoorstel wordt 
geagendeerd voor B&W 15 
oktober. 

Keur Ontwikkelen Willemsoord 
Noord 

Ingrid de Wit Ontwikkelen Marinecampus Uitwerking stedenbouwkundig 
plan  najaar 2019 gereed. 
Marinemuseum werkt 
businesscase uit. 
Oplevering culturele 
wandelroute april 2020 

Oktober/april cie 
verbonden partijen 
 
 

Portefeuillehouder koppelt 
voortgang terug in college. 

Keur/Wouters Ontwikkelen 
horecakwartier 
Willemsoord 

Ingrid de Wit Onderdelen zijn de verhuizing naar 
gebouw 51, shortstayfaciliteit,  de 
nieuwbouw en de verplaatsing van 
de Pinas. 

Project van Zeestad Oktober/april cie 
verbonden partijen 
 

Voortgang in bestuurlijk 
overleg Zeestad en 
Willemsoord BV. 
Portefeuillehouder houdt 
college op de hoogte. 

KeurVisser Omvaarroute 
Boerenverdrietsluis 

Henny Kaag Onderdeel van provinciaal project 
Koopvaardersschutsluis. 
Restauratie schutsluis en 
doorvaarbaarheid sluis is ambitie 
van gemeente. 

Haalbaarheidsstudie is in 
oktober gereed. 

Raadsinformatiebrief 
over voortgang in 
september 

Via stafoverleggen informatie 
naar college. 

Wouters Stadhuis op Willemsoord Jeroen Verhoef Nieuwbouw realiseren  Programma van eisen najaar 
gereed. 

P&C cyclus Vaststellen PvE najaar 2019 

Wouters Uitvoering programma 
Zeestad 

Ingrid de Wit Brug Zuidstraat-Willemsoord, 
Spoorstraat, Koningstraat, 
Foodstation, V&D locatie, 
stadspark,  

Informatieavond door Zeestad 
najaar 2019 

Oktober/april cie 
verbonden partijen 

Voortgang in  bestuurlijk 
overleg Zeestad. 
Portefeuillehouder houdt 
college op de hoogte 

Wouters Verkoop 
Koningshoeckgarage 
 
 

Mark Boeree Voorbereiden in samenhang met 
project Koningstraat-Spoorstraat 

Afhankelijk van 
stedebouwkundig plan Zeestad 

P&C cyclus Tzt besluit nemen 
verkoopvoorwaarden  



Prioriteit raad en college Portefeuillehouder Producten / resultaten  Wie Wat Voorgenomen stap waarop 
gestuurd wordt 

Informeren/betrekken 
raad 

College 

Aantrekkelijk stadhart + 
Willemsoord 
 

Visser  Sail, EMD en 
tussenevenementen 

 ? Ambitie waarvoor 
evenementenorganisatie 
noodzakelijk is 

Partijen verbinden om tot 
organisatie te komen. 

P&C cyclus Via portefeuillehouder 
informatie over voortgang. 

Visser Stimuleren evenementen/ 
evenementenbeleid 

Mary Laan Actualiseren en waar mogelijk 
vereenvoudigen van beleidsregels 

Beleidsregels 4e kwartaal 2020 
gereed. 

Via raadsinformatiebrief 
beleidsregels aanbieden 

Beleidsregels 4e kwartaal 2020 
vaststellen. 

Visser/Wouters Particulier Renovatiefonds Wim Vermeulen Het gevelrenovatiefonds ook voor 
particulieren en VVE (woningen) 
Uitbreiding naar andere wijken 
onderzoeken 

Begin 2020 voorstel 
gevelrenovatiefonds toegankelijk 
voor particulieren met 
beschikbare middelen als 
uitgangspunt 

Besluit begroting 2020 
over beschikbare 
middelen 

Besluitvorming begroting 

Wouters Verplaatsing coffeeshops Wim Vermeulen In overleg met ondernemers 
worden locaties gezocht 

Procedure starten per 
ondernemer/locatie 

Via raadsinformatiebrief 
wanneer ondernemer 
locatie heeft gevonden. 

Besluit aanwijzing locatie 

Wouters  Sea Saw Willem Stam MVRDV heeft een ontwerp 
gemaakt voor een icoon op de dijk 
als verbinding tussen stad en zee.  

Een bouwteam, waarin ook de 
gemeente vertegenwoordigd, 
onderzoekt of het object 
technisch en financieel haalbaar 
te realiseren is. Parallel daaraan 
wordt gezocht naar fondsen. 

Raadsinformatiebrief bij 
relevantie ontwikkeling. 

Voortgang monitoring in 
bestuurlijk overleg Zeestad 
met portefeuillehouder. 

Bereikbaarheid stad en 
regio 

Keur Verbeteren 
bereikbaarheid stad N250  

Wim Vermeulen In kader De Kop Werkt! 
oplossingen uitwerken.  
Met Rijkswaterstaat, TESO en 
provincie maatregelen 
verkeershinder verkennen 

Brede lobby en gesprek. P&C cyclus Richtinggevende gesprekken. 

Keur Verbeteren 
bereikbaarheid via N9 

Wim Vermeulen Lobby op verbetering verbinding 
met provinciaal rapport 2x2 als 
uitgangspunt. Inzet (motie op 
3baans weg. 

Overleg met provincie in het 
kader van de 
samenwerkingsagenda 

Raadsinformatiebrief 
over de voortgang in het 
vierde kwartaal. 

Richtinggevende gesprekken 
Vaststellen 
raadsinformatiebrief 

Keur Stimuleren gebruik fiets 
om parkeerdruk te 
verminderen en vanwege 
duurzaamheid 

Bart Wijnands Relatie met beleid energieneutraal 
en ontwikkeling stadshart. 

 Beleidskader Fietsen  

 Verkennen kansen 
snuffelfiets om 
luchtkwaliteit op 
fietsroutes te meten. 

Besluit raad 25 
november 2019 
 
Beantwoording via 
raadsinformatiebrief in 
september. 

Vaststellen raadsvoorstel 15 
oktober 2019 
 
Raadsinformatiebrief 
vaststellen uiterlijk 24 
september 

Omgevingswet/Omgevings
visies 

Keur Omgevingswet 
implementeren 

Ingmar Zwier Vier lijnen: omgevingsvisie en 
programma’s, regelgeving, opnieuw 
inrichten werkprocessen VTH 
(vergunningen, toezicht & 
handhaving) en aansluiten op het 
DSO. Aansluiting participatie- en 
dienstverleningsbeleid zijn 
randvoorwaardelijk. 

Omgevingsvisie Julianadorp Besluit raad 16 
december 

Vaststellen raadsvoorstel 5 
november 

Omgevingsvisie gemeente Den 
Helder.  
Uitgangspunten formuleren 
vanuit uitnodigingsplanologie. 

Vaststellen 2021 
 
Raadsbesluit ? 

Vaststellen raadsvoorstel 2021  
 
Vaststellen raadsvoorstel? 

Omgevingsverordening (eerste 
bouwsteen omgevingsplan) 

Vaststellen 2020 Vaststellen raadsvoorstel 2020 

Keur Commissie ruimtelijke 
kwaliteit afschaffen 

Frits op ten Berg Meer snelheid in beoordeling en 
besluitvorming initiatieven 

Omgevingskwaliteit 
implementeren in lijn met 
Omgevingswet 

Besluit raad 16 
december 2019 

Behandeling raadsvoorstel 5 
november 2019 

Keur Visie binnenduinrand Frits op ten Berg Regionale afspraak met provincie Informatie bieden aan de raad 
over de manier waarop er 
aandacht is voor de beperkingen 
van het Duinzoomgebied. 
Toezegging 2/9/19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raadsinformatiebrief 
toegezegd. 

Vaststellen 
raadsinformatiebrief 



Prioriteit raad en college Portefeuillehouder Producten / resultaten  Wie Wat Voorgenomen stap waarop 
gestuurd wordt 

Informeren/betrekken 
raad 

College 

Regionale Samenwerking Keur Afronding programma De 
Kop Werkt 2016-2020 en 
afweging nieuw 
programma 

 

Henk Hansen Het programma DKW 2016-2020 is 
in uitvoering.  

Voortgangsrapportage 2019 
wordt besproken in de 
stuurgroep DKW van 17 oktober 
2019. 
Gesprek in college over ideeën 
omtrent een vervolg in 2021 en 
gesprek daarover met provincie 
en regio. Er is een relatie met de 
eigen samenwerkingsagenda 
met de provincie.  

Jaarprogramma 2020 
wordt in de 
gemeenteraad 
vastgesteld.Raad 16 
december 2020 

Annotaties in college op 
agenda’s stuurgroep. 
In oktober richtinggevend 
gesprek in college op 
eventueel vervolg programma 
DKW. 
Raadsvoorstel vaststellen 5 
november 2019. 

Keur Regionaal 
omgevingsbeleid 

Willem Stam 2020 plan van aanpak voor de 
regionale aanpak ruimtelijke 
klimaatadaptatie Kop van NH 

Oktober 2019 procesvoorstel 
voor portefeuillehouder voor 
route 2019-2020 

P&C Cyclus Informatie stand van zaken via 
portefeuillehouder 

Keur Regionale 
energiestrategie (RES) 

Willem Stam Het nationaal Klimaatakkoord wordt 
in een regionale energie strategie 
Noord Holland Noord uitgewerkt. 
 

Met ondertekening van het 
Klimaatakkoord worden de 
werkzaamheden opgestart. 

Via 
raadsinformatiebrieven 

Er is een stuurgroep op NHN 
niveau waar wethouder Keur 
De Kop vertegenwoordigt.  

Leefbare gemeente        

Aantrekkelijke cultuur en 
natuur 

Keur Inrichten natuurgebied 
Streepjesberg 

Ingrid de Wit Uitvoering Uitvoering P&C cyclus Besluit procedure 

Keur Aanjaagfunctie van de 
gemeente  

Judith Koning De gemeente is door inzet met 
subsidies aanjager van initiatieven 
die toevoeging zijn. 

De gemeente draagt bij aan de 
uitvoering van het plan van 
aanpak van het bestuur van 
Stichting de Nollen om het 
totaalkunstwerk vorm te geven. 

P&C cyclus Het college houdt door middel 
van ambtelijk en bestuurlijk 
overleg vinger aan de pols ten 
aanzien van de besteding van 
de gemeentelijke bijdrage. 

Inzet van een fondsenwerver voor 
culturele organisaties 

Selectie fondsenwerver P&C cyclus Portefeuillehouder informeert 
college over voortgang 

De Vrij Rekening houden met 
broedseizoen tijdens 
maai- en snoeicyclus 

Uitvoering Het beheer van de openbare ruimte 
is zo ingericht dat maaien en 
snoeien tijdens het broedseizoen 
wordt vermeden in de 
aantrekkelijke broedlocaties voor 
vogels. 

Meenemen in uitvraag 
onderhoud. 

---- Monitoring portefeuillehouder 
met team Stadsbeheer. 

Goed onderwijs 
 

Kos nieuwe 
samenwerkingsverbanden 
bevorderen tussen 
onderwijs en 
maatschappelijk 
middenveld. 

Judith Koning jongeren hun 
burgerschapsvaardigheden laten 
ontwikkelen en hun horizon 
verbreden. 

Subsidierelatie met 
Communitycollege  

P&C cyclus -------- 

Kos Verbeteren aansluiting 
onderwijs-arbeidsmarkt 

Judith Koning Kop Werkt Match 2020  Uitvoering projecten 
Tech@Connect 

Jaarprogramma 2020 
vaststellen in raad en 
regionale raadscie. 

Vaststellen raadsvoorstel. 
Bespreking stukken 
stuurgroep DKW 

Kos Kwaliteit onderwijs 
Scholen aan Zee 

Cynthia van der 
Horst 

Vinger aan de pols via gesprekken 
met de directie 

Continu -- Voortgang toegelicht via 
portefeuillehouder 

Keur/Duijnker Aanbod vanuit 
gesubsidieerde 
organisaties  

Judith Koning Vraag van onderwijs en het aanbod 
vanuit gesubsidieerde instellingen 
goed op elkaar laten aansluiten 

Prestatie-afspraken 2020 23 september informatie 
raadscie 
Definitieve 
prestatieafspraken in 
raad 16 december. 

Vaststellen raadsvoorstel in 
november. 

De Vrij Behoefte aan 
kinderburgemeester  

? Met scholen inventariseren of er 
behoefte bestaat hieraan. 
(overgenomen motie) 
 
 
 
 
 

Inventarisatie loopt? Raadsinformatiebrief …. Vaststellen 
raadsinformatiebrief 



 

Prioriteit raad en college Portefeuillehouder Producten / resultaten  Wie Wat Voorgenomen stap waarop 
gestuurd wordt 

Informeren/betrekken 
raad 

College 

Energieneutraal en 
klimaatbestendig Den 
Helder 

Duijnker Uitvoeren programma 
energieneutraal 

Anita in ‘t Veld Uitvoeren van investeringsplan 
2019 RI19.0019 (2019) 
En voorbereiden volgende 
jaarschijf. 

Jaarschijf 2020 invullen Raadsinformatiebrief 
najaar 2019 
 
Raadsinforamatie-
bijeenkomst 2e kwartaal 
2020 

Vaststellen jaarschijf 2020 

Wouters Verduurzamen 
gemeentelijk vastgoed 

Frist Kaijen Uitvoering van planning 2018/2019 
zoals gecommuniceerd in 
RI18.0095. 

 P&C cyclus Voortgang toegelicht via 
portefeuillehouder 

Duijnker Warmtenet Willem Stam Een Helders warmtenet is kansrijk, 
mits er gezamenlijk voldoende 
warmtegebruikers gemobiliseerd 
kunnen worden.  

Najaar 2019 worden financiële, 
strategische, technische en 
sociale uitgangspunten via 
werkgroepen onderzocht en 
uitgewerkt. 

Raadsinformatiebrief. Raadsinformatiebrief 
vaststellen 
Het college wordt via de 
portefeuillehouder 
geïnformeerd. Ruimtelijk komt 
het dossier terug via de 
ontwikkeling Buitenveld als 
onderdeel van Willemsoord 
Noord. 

Met partijen NAM, HHNK, 
Woningstichting DH, PoDH, 
Rabobank, HVC, voorbereiden van 
een Helders Energie Akkoord in 
2019. 

   

Integrale aanpak van 
buurten 

Biersteker Gebiedsgerichte aanpak Ben Looije Per jaar vier gebieden integraal  
aanpakken. 

Uitvoering gebieden 2018 en 
2019. Bepalen vier gebieden 
2020. 

Raad 4 november Raadsvoorstel college 17 
september. 

Schone en goed 
onderhouden openbare 
ruimte 

De Vrij Proefopstelling 
containertuintjes  

? Toezegging van portefeuillehouder 
in mei 2019 

Uitvoeren Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief 
vaststellen  ? 

De Vrij Tegengaan zwerfval ? 
 

Zwerfafval heeft negatieve impact 
op het straatbeeld en de 
leefbaarheid  
Nieuwe dienstverlenings-
overeenkomst met HVC. 

Algemene opruimplicht 
hondenpoep in APV 
Communicatie over App 
makkelijk melden 

APV vaststellen 26 
september 

Raadsvoorstel APV vaststellen 

Veilig Den Helder Duijnker VTH-plan 2019-2021 ? Het vergunning-, toezicht- en 
handhavingsbeleid voor de 
openbare ruimte 

VTH uitvoeringsplan 2020  Raad stelt september 
beleid vast 
Uitvoeringsplan 2020 
met raadsinformatiebrief 
in het vierde kwartaal 
2019 

College stelt uitvoeringsplan 
vast in het 4e kwartaal 2019 

Duijnker Preventiebijeenkomsten ? een bijeenkomst Secret Scan over 
bewustwording hoe winkeldiefstal 
kan worden voorkomen. 
Wijkbijeenkomsten Waaks op 
thema Verward Gedrag 

Bijeenkomst in 2020 ------ ------- 


