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Den Helder zoekt een 
nieuwe burgemeester!

Wegens het vertrek van burgemeester Schuiling naar de gemeente Groningen is per 1 oktober 
2019 een vacature voor een burgemeester ontstaan. De functie wordt nu waargenomen.  
De gemeenteraad heeft een profielschets opgesteld voor de nieuwe burgemeester van de 
gemeente Den Helder. Welke eigenschappen heeft onze burgemeester nodig om Den Helder nog 
verder door te ontwikkelen naar de zorgzame, vitale en leefbare gemeente die we willen zijn?

Met deze profielschets willen we niet alleen laten zien wat voor burgemeester goed bij Den Helder zou 
passen: we geven ook weer waarom Den Helder zo’n fantastische gemeente is om burgemeester van te 
zijn en wat specifieke uitdagingen voor de toekomst zijn. 

Ter versterking van deze profielschets hebben we de Helderse bevolking geraadpleegd. De resultaten 
van deze peiling zijn meegenomen in de profielschets. Aan het eind van de profielschets gaan we tot slot 
in op een aantal belangrijke aandachtspunten.
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Den Helder, een uitdagende gemeente 
om burgemeester van te zijn.

Algemene gegevens 

56.296
0-14 jaar:
8.065

15-64 jaar:
35.372

65 en ouder:
12.859

Kinderen in uitkeringsgezin

Den Helder Nederland

8% 7%

Jongeren met jeugdhulp (2e helft 2019) 14,5% 10,5%

Huishoudens met bijstandsuitkeringen 6,2% 5,2%

Aantal huishoudens:
26.774

(% t.o.v. totaal aantal huishoudens)

Aantal woningen

Bevolking 1-1-2020:

28.213

Banen per 1.000 inwoners
van 15-74 jaar

Misdrijven per 10.000
inwoners

Vestigingen per 1.000
inwoners van 15-74 jaar

Den Helder: 612,1
Nederland: 677,1

Den Helder: 73,8
Nederland: 129,6

Den Helder: 45,3
Nederland: 38,6

Den Helder: 3,5%
Nederland: 3,4%

Werkloosheid (2019)

CV
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Gegevens politiek en organisatie
De gemeenteraad bestaat uit 31 leden, verdeeld over 13 fracties
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 Gegevens betreffende de gemeentelijke organisatie

Tot 35 jaar: 18%
35 tot 45 jaar: 18%
45 tot 55 jaar: 29%
55 tot 60 jaar: 16%
60 jaar en ouder: 19%

Formatie: 456 fte

Bezetting: 504  personen

Vrouwen: 57%

Mannen: 43%

Instroom: 16,7%
Doorstroom: 8,2%
Uitstroom: 9,8%

Tot 35 jaar: 18%
35 tot 45 jaar: 18%
45 tot 55 jaar: 28%
55 tot 60 jaar: 17%
60 jaar en ouder: 19%
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Bijzondere uitdagingen 
in Den Helder

Den Helder is krachtig en stoer. Daar zijn we trots op. We vertellen het, we stralen het uit. Het Stadshart 
is prachtig. Willemsoord leeft. Onder andere in Julianadorp vinden prachtige evenementen plaats.  
Den Helder is aantrekkelijk om te wonen, te werken, te leren en te recreëren. Den Helder is ook de plek 
voor goede zorg en dat steuntje in de rug op zoek naar een baan. Hier zetten wij ons voor in. Dat vinden 
wij belangrijk.

De gemeente heeft als Noord-Hollandse havenstad, grenzend aan Werelderfgoed Waddenzee en 
als poort naar Texel, te maken met actuele omvangrijke opgaven die niet alleen belangrijk zijn voor 
de gemeente zélf, maar ook van regionaal en (op onderdelen zoals energietransitie, Defensie en 
Waddenzee) van (inter)nationaal belang zijn.

Boeiende ontwikkelingen bij de Koninklijke Marine hebben impact op de haven van Den Helder. 
Die ontwikkelingen vragen om civiel-militaire samenwerking die daarbij past en samengaat met de 
ambities en kansen om een bijdrage vanuit de haven te leveren aan de rijksopgave voor energie- en 
klimaatdoelstellingen. 

Ontwikkelingen brengen kansen met zich mee, tegelijkertijd is beweging nodig om deze kansen te 
pakken. De gemeente moet de komende jaren anticiperen op de thema’s vergrijzing, wegtrekkende 
jongeren, de woningmarkt, de bereikbaarheid en de grote vraag om (technisch) personeel.
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Den Helder en onze 
nieuwe burgemeester
Den Helder is niet zomaar een stad. Het is de thuisbasis van onze marine, van de internationale 
luchthaven Den Helder Airport en van groeiende offshore- en energiebedrijven. Sterk en stoer. 
En met kilometers kust en prachtige plekken als Julianadorp, Willemsoord en het stadshart 
genieten jong en oud elke dag weer van wat Den Helder óók is: een plek om buiten te zijn. 
Kleurrijk en karakteristiek. Maar Den Helder is vooral een thúis voor ruim 55.000 inwoners. 
We zorgen voor elkaar en geven elkaar graag een steuntje in de rug, bijvoorbeeld bij het zoeken 
naar werk of een woning.

We zoeken dan ook niet zomaar een burgemeester. We kijken uit naar iemand die sterk en stoer is: een 
burgemeester die zich niet snel uit het veld laat slaan, bijvoorbeeld door de soms scherpe tong van 
mensen die het beste voor Den Helder willen. Iemand die beschreven wordt als kleurrijk en karakteristiek 
- met de nodige eigenzinnigheid en tegelijkertijd met oog voor de ander. Maar we zoeken vooral iemand 
die zich thuis voelt in onze gemeente en in de regio. 

Als havenstad in de Kop van Noord-Holland, regiocentrumgemeente, grenzend aan werelderfgoed 
Waddenzee en als poort naar Texel staat Den Helder voor omvangrijke opgaven die lokaal, regionaal, 
nationaal en internationaal van grote waarde zijn - denk aan de energietransitie, defensie en de 
Waddenzee. De korte- en lange termijnplannen van de Koninklijke Marine zijn van grote invloed op de 
haven. Dat vraagt om een zorgvuldige civiel-militaire samenwerking, passend bij ambities en kansen die 
een bijdrage leveren aan de rijksopgave voor energie- en klimaatdoelen. En dat is nog maar één aspect, 
want daar waar kansen liggen moet ook ruimte worden gemaakt om deze kansen te pakken. 
De komende jaren moet de gemeente anticiperen op vragen rondom vergrijzing, wegtrekkende jongeren, 
de woningmarkt, bereikbaarheid en de behoefte aan (technisch) personeel en meer. Daarom willen we 
Den Helder nóg beter op de kaart zetten, samen met een burgemeester die werkt aan zichtbaarheid van 
zowel zichzelf als van de gemeente. 

We verwelkomen graag iemand die ons laat zien toegankelijk, verbindend en mensgericht te zijn: 
soms vóór, maar meestal tussen de mensen. Een professionele bestuurder, die doelen en processen 
regisseert en die bepaalt wat vandaag gebeurt en wat tot morgen kan wachten. Een ambassadeur 
van onze gemeente die de ambities als regiocentrum gemeente ondersteunt en die de weg naar 
de provincie, het Rijk en de Europese Unie weet te vinden. Een coachende collega die persoonlijke 
ontwikkeling stimuleert en die zich bewust is van de waarde van oprechte aandacht. 

Gevraagde competenties op een rij 
Integer en onafhankelijk | verbindend, begripvol en empathisch | communicatief sterk | snel kunnen 
schakelen tussen verschillende groepen mensen | stressbestendig | vaardig in verbeteren van 
processen | goede luisteraar | in staat tot herkennen van gevoelens en behoeften van anderen.
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Belangrijke aandachtspunten 
openbare orde en integriteit

Openbare orde
De gemeente Den Helder werkt binnen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan een goede 
brandweerzorg. Dat doen we samen met zestien andere gemeenten. Onze politie is onderdeel van het 
basisteam Den Helder binnen de Regionale Eenheid Noord-Holland. Voor onze gemeente betekent 
veiligheid onder andere aandacht voor criminaliteit, overlast, ondermijning, crisisbeheersing en een 
veilige (sociale) leefomgeving. 

De burgemeester heeft wettelijk gezien het gezag over de politie en de brandweer. De burgemeester is 
algemeen bestuurslid van de Veiligheidsregio en de Regionale Eenheid. In die rol zoekt de burgemeester 
naar een goede balans tussen de grotere verbanden enerzijds en het lokale belang anderzijds. Goed om 
te weten: op het terrein van veiligheid en ondermijning is alertheid geboden. Soms vraagt de situatie om 
een stevige aanpak. Daarbij past een burgemeester die deze aanpak steunt en hiervoor gaat staan.

Integriteit
Als gezicht van de gemeente heeft de burgemeester een voorbeeldfunctie, onder andere als het gaat 
om integriteit, onafhankelijkheid en oprechtheid. Onze burgemeester is ‘hoeder van de integriteit’ en 
zorgt ervoor dat het onderwerp integriteit hoog op de agenda staat. Daarbij bewaakt de burgemeester de 
integriteit van het handelen van het college, de raad en de ambtelijke organisatie. Het grijze gebied wordt 
bespreekbaar gemaakt zodat voortdurend wordt gewerkt aan zowel het besef van integriteit als 
het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling.  
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Resultaten inwonerspeiling

De nieuwe burgemeester van Den Helder is bij voorkeur...

een ervaren burgemeester (53%) tussen de 40 en 50 jaar (42%)

een aanstormend bestuurlijk talent (38%)
weet niet / geen voorkeur (9%)

jonger dan 40 jaar (24%)
ouder dan 50 jaar (10%)
ik heb geen voorkeur (24%)

man of vrouw maakt niet uit (66%) wijs en bedachtzaam (51%)

een vrouw (19%)
een man (15%) daadkrachtig en snel (45%)

geen voorkeur (4%)

40-50

Mijn nieuwe burgemeester is bij evenementen in de stad...
zichtbaar aanwezig (62%)

betrokken op de achtergrond (26%)
maakt me niet uit (12%)
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De nieuwe burgemeester van Den Helder...

moet vooral zichtbaar zijn in de stad (57%)

moet vooral een goede bestuurder zijn (62%)

moet vooral aan het werk zijn op het gemeentehuis (25%)
maakt me niet uit (17%)

moet een echte burgervader/-moeder zijn (36%)
maakt me niet uit (2%)

Mijn nieuwe burgemeester heeft ervaring vanuit...

politiek en bestuur (10%)

De beste burgemeester voor Den Helder... 

1. kan mensen en belangen samenbinden (40%)
2. is iemand die boven de partijen staat (34%)
3. is toegankelijk en makkelijk benaderbaar (32%)
4. is daadkrachtig en standvastig (31%)
5. is visionair, strategisch, bezig met de toekomst (29%)

samenleving en bedrijfsleven (25%)

een combinatie van allebei (65%)

De nieuwe burgemeester voor Den Helder
richt zich vooral op... 

1. Alle inwoners (65%)
2. Goed en integer bestuur van de gemeente (49%)
3. Openbare orde en veiligheid (41%)
4. Economie en bedrijfsleven (30%)
5. Initiatieven vanuit de samenleving (26%)

Deze online enquête is in september 2019 uitgezet onder de Helderse bevolking via de gemeentelijke website
en social media. Er hebben 568 inwoners meegedaan aan het onderzoek. De respondenten:

man (47%) vrouw (49%)

zeg ik liever niet (4%)

jonger dan 30 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50-59 jaar 60 jaar en ouder

13% 19% 20% 24% 22%

zeg ik liever niet (2%)

Resultaten inwonerspeiling
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Overige 
aandachtspunten

	 De vacature wordt geplaatst in de Staatscourant van 7 september 2020.

	 De vertrouwenscommissie kan besluiten tot een assessment als onderdeel  
van de selectieprocedure.

	 Jaarlijks houdt een raadscommissie een klankbordgesprek met de burgemeester.

	 De burgemeester overlegt met de fractievoorzitters over de huidige  
en toekomstige nevenfuncties.

	 De burgemeester is bereid tenminste één benoemingsperiode te blijven.

	 We verwelkomen de burgemeester graag zo snel mogelijk als inwoner van  
de gemeente Den Helder. De gemeente heeft geen ambtswoning beschikbaar.


