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Voorwoord 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022. Om een overzicht te creëren van belangrijke thema’s 
en onderwerpen is een overdrachtsdocument opgesteld. Van de oude naar nieuwe raad.  

 
Dit overdrachtsdocument biedt input voor het bepalen van het programma voor de komende periode.  
De belangrijkste thema’s en onderwerpen zijn beschreven, waarbij sommige een voorstel voor de nieuwe 
raad wordt gedaan. Deze informatie kan belangrijk zijn bij het informatie- en formatieproces.  
 
Naast dit overdrachtsdocument is ook een afzonderlijk inwerkprogramma opgesteld voor de nieuwe raad. Dit 
document treft u hierbij eveneens aan.  
 
Namens de driehoek hopen wij u met dit document een goede leidraad in handen te geven.  
 
 
J.A. (Jan) de Boer, burgemeester 
R.M. (Robert) Reus, gemeentesecretaris 
M. (Menno) Huisman, raadsgriffier 
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1. De opgaven voor de komende jaren 

Voor de komende jaren liggen er opgaven die inzet vergen. Hieronder worden de opgaven geschetst en 
specifieke onderwerpen die de komende jaren aandacht vragen. Zo heeft de gemeenteraad zicht op deze 
onderwerpen en kan ze bepalen hoe ze de koers wil zetten. Dit kan door toevoegen of bijstellen van de 
lokale ambities, rekening houdend met nationale en provinciale kaders. Daarnaast vragen dossiers om 
nieuwe richting waar continuïteit van beleid extra middelen vergt. Aan het begin van de volgende 
raadsperiode is het gesprek tussen gemeenteraad en college daarom van belang: wil de gemeenteraad zelf 
prioriteiten stellen en richting geven. Of verwacht ze daarin voorstellen van het (nieuwe) college. In beide 
gevallen vraagt het werkafspraken tussen raad en college over hoe we de dialoog op inhoud voeren. 
 
Aantrekkelijke woonstad 
Den Helder heeft te maken met een grote woonopgave. Aan de ene kant zijn er locaties in ontwikkeling om 
tot 2030 1500 woningen te kunnen realiseren. Dit in samenwerking met corporaties, ontwikkelaars en 
inwoners(organisaties). Tegelijkertijd zijn er gebieden die toekomstlocatie zijn voor wonen, maar waarvoor 
het programma nog moet worden bepaald en waarin in samenhang ook andere functies tot ontwikkeling 
moeten komen. De complexiteit van de opgave zit in het feit dat de woonopgave geen bouwtechnisch 
vraagstuk is. Het vergt namelijk een (omgevings)visie om de bestaande en nieuwe woongebieden in 
samenhang met andere functies te ontwikkelen.  
De woonopgave is ook een sociaal-maatschappelijk vraagstuk gezien de demografische ontwikkeling en de 
toenemende behoefte aan flexibele woonvormen.  
 
Ontwikkelingen en mijlpalen 
1. De vaststelling van de Omgevingsvisie Den Helder vindt plaats in Q4 van 2022. 
2. De voorbereiding en realisatie van de Dijkbuurt vraagt in Q4 van 2022 uitspraak van de gemeenteraad 

over de ontwikkelingsrichting en de samenwerking met andere partijen daarin. 
3. De ontwikkeling omgeving Drs. F. Bijlweg tot woonbuurt kan tweede helft 2022 starten als Scholen aan 

Zee een definitieve locatiekeuze heeft gemaakt. 
4. De ontwikkeling Westoevergebied (inclusief Spoorweghaven en Ruyghweg) als woon-werkmilieu zal de 

komende vier jaar richting krijgen. Dit na keuzes in het locatieonderzoek Scholen aan Zee, 
locatieonderzoek Geothermiebron en de ontwikkelingsrichting van bedrijfsterrein Westoever in het 
Maritiem cluster. 

5. De ontwikkeling woonvormen voor specifieke groepen. Zoekgebieden voor de huisvesting van 
buitenlandse werknemers worden uitgewerkt. Het terrein Nieuweweg 3 wordt door het COA omgevormd 
tot een regionale opvanglocatie. Flexibele woonvormen zijn nodig om te voldoen in de vraag naar een 
tijdelijke woning bij echtscheiding, mantelzorg of uitstroom uit instellingen. 

6. Duurzame en veilige verkeersroutes en duurzame mobiliteit moeten worden uitgewerkt. Te denken valt 
daarin aan de doorfietsroutes en het inspelen op deelmobiliteit. 

 
Ondernemende stad 
Den Helder heeft veel werkgelegenheid voor de eigen inwoners en voor de regio. Den Helder heeft een 
gunstige ligging aan zee met een haven en een luchthaven. Met stakeholders werken we aan economische 
groei en een aantrekkelijke arbeidsmarkt. Een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is 
nodig, zodat grote werkgevers als de Koninklijke Marine gekwalificeerd personeel kunnen vinden. Om 
ondernemersinitiatieven en innovatieve bedrijven ruimte te bieden werken we gebiedsgericht en marktgericht 
aan de ontwikkeling van het ondernemersklimaat.  Een goede bereikbaarheid van en doorstroming in de 
stad is hiervoor randvoorwaardelijk.  
 
Ontwikkelingen en mijlpalen 
1. Binnen het Maritiem cluster wordt  in 2022 een bestuursakkoord gemaakt. Vervolgens zal een programma 

worden vastgesteld en besluitvorming plaatsvinden op de diverse projecten.  
2. Het programma Helders Perspectief heeft een looptijd tot eind 2023 en vraagt om een uitspraak op 

voortzetting van de gemeentelijke inzet. 
3. De voortzetting van het gevelrenovatieprogramma voor het stadshart. Het gevelrenovatiefonds heeft 

geleid tot een aanpak van gevels in Keizerstraat en Spoorstraat. Met de huidige middelen eindigt de inzet 
in 2022. 

4. De versterking van winkelgebieden en het terugdringen leegstand. 
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5. Inzet op kansen die de energietransitie biedt (Wind op zee en waterstof) is nodig om de economische 
kansen voor de haven te vergroten. 

6. Het borgen van continuïteit van de activiteiten in de Regio Deal (looptijd tot einde 2024) 
 
Leefbare stad 
Bij de gemeente ligt een belangrijke regierol in de energietransitie, bij de verduurzaming van de gebouwde 
omgeving en bij klimaatadaptatie. Dezelfde regierol is nodig waar het gaat om het belang van de leefbare en 
veilige buurt. Het vergt een integrale benadering en nauwe samenwerking met stakeholders en een goede 
borging in beleid. Het vraagt om combinaties van sociale (structuur)maatregelen en fysieke ingrepen gericht 
op het vergroten van de draagkracht van buurten. Er lijken ook koppelkansen tussen leefbaarheid en 
duurzaamheid. Die verbinding is er ad hoc in de uitvoering. De uitdaging is om de stakeholders structureel 
met elkaar te verbinden en innovatiekracht gemeentebreed in te zetten. Een succesvolle integrale aanpak 
van preventie, gericht op de gezondheid van de inwoners (opgave Zorg op maat), bepaalt mede de sociale 
veerkracht van de buurten.  
 
Ontwikkelingen en mijlpalen 
1. De sociale en fysieke opgave in kwetsbare buurten vragen aandacht en kunnen - onder andere door 

koppeling aan de noodzaak tot verduurzaming - worden opgepakt.  
2. Het beleidskader openbare ruimte uit 2017 moet geactualiseerd worden. Daarbij houden we rekening met 

areaaluitbreiding, actuele ontwikkelingen en benodigde prioriteitstelling. Dit in verband met de kosten 
verbonden aan het beheermanagement van de openbare ruimte en de infrastructuur.   

3. De Warmtetransitievisie moet worden uitgewerkt worden in wijkuitvoeringsplannen. 
4. De ontwikkeling duurzaamheidsbeleid (energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, 

biodiversiteit en duurzame mobiliteit) en uitvoering van de Regionale Energie Strategie wordt verder 
opgepakt. 

5. In samenspraak met partners geven we richting aan de toekomst van de Koegraspolder in relatie tot een 
vraagstuk als verzilting.  

6. Het lokaal integraal veiligheidsbeleid blijft aandacht vragen. 
7. De gemeente krijgt uit het Nationaal Programma Onderwijs tot en met schooljaar 2022-2023 extra geld 

voor voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs. Maatregelen moeten vorm krijgen om 
vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te helpen stimuleren. 

 
Zorg op maat 
De vraag naar zorg blijft toenemen. Het is onvermijdelijk dat daardoor de zorgkosten toenemen. We kunnen 
wel (onnodig dure) zorg voorkomen, zorg zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving van de mensen brengen 
en nieuwe efficiënte vormen van zorg ontwikkelen. Dit vergt samenwerking met zorg- en 
welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars en zorgverleners. De beleidsinzet van meerdere sectoren is nodig 
om (achterliggende) factoren die de zorgvraag bepalen, in samenhang te beïnvloeden. In de integrale 
benadering van de buurten (leefbare stad) organiseren we het evenwicht van de draaglast en draagkracht 
van de buurten. Maatwerkvoorzieningen en laagdrempelige algemene voorzieningen aansluitend bij de 
behoefte van de buurt ondersteunen dit. 
 
Ontwikkelingen en mijlpalen 
1. Zicht krijgen op instroom, doorstroom en uitstroom van jeugdhulpgebruik en vandaaruit ontwikkelen van 

afspraken om te komen tot een effectief en efficiënt gebruik van jeugdhulp. 
2. Meer regie op de contracten met zorgpartners, zodat inwoners zich niet geconfronteerd zien met een 

versnipperd aanbod. 
3. De complexiteit van het zorglandschap vergt het intensiveren van (boven)regionale samenwerking. 
4. Het gezondheidsbeleid vormgeven door het pakken van de regierol voor de aanpak van 

gezondheidsvraagstukken. Dit door lokale en regionale spelers (waaronder de GGD) te verbinden aan 
preventieafspraken. 

5. Begin 2022 staan de sociale wijkteams in alle wijken en zijn wijksteunpunten geopend. Subsidie en inkoop 
moeten hierop worden aangesloten. 

6. Inzet op samenwerking van zorgprofessionals met hun veiligheidspartners, zodat kwetsbare inwoners de 
juiste zorg en ondersteuning krijgen. En er tegelijkertijd aandacht is voor het veiligheidsgevoel van 
buurtgenoten.  
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Betekenis voor de regio 
De realiteit is dat maatschappelijke ontwikkelingen op meerdere schaalniveaus plaatsvinden of effect 
hebben. Samenwerking tussen overheden is nodig. De opgave is om als gemeente een stevig netwerk met 
bovenlokale partners te ontwikkelen dat voor de eigen lokale opgaven kan worden benut, of kan bijdragen 
aan de opgaven van andere gemeenten of regio’s. Naast de samenwerkingsverbanden die er zijn, moet er 
ook meer samenwerking gezocht en gevonden worden om het draagvlak voor voorzieningen te vergroten, of 
bovenlokale kwaliteiten verder te ontwikkelen.  
 
De bijdrage die Den Helder kan leveren aan de vitaliteit en kracht van de regio De Kop en Noord-Holland 
Noord.  
1. Vormgeven van de regionale samenwerking in het kader van de decentralisatie van Beschermd Wonen 

vanaf 2023. Het organiseren van een actuele visie op en structurele financiering van beschermd wonen 
en maatschappelijke opvang.  

2. De regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023 en het 
daarbij behorend uitvoeringsprogramma 2021-2023 moet in de nieuwe bestuursperiode geactualiseerd 
worden. 

3. Besluitvorming en investeringen Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland in 2022. 
4. Heroriëntatie regionale inkoopafspraken Sociaal Domein in 2022. 
5. Het uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied zal in de uitwerking inzet en middelen 

vergen.   
6. Regionale samenwerking op diverse niveaus zoals Noord-Holland-Noord of Holland boven Amsterdam.  
 
Financieel Perspectief 
In november 2021 is voor 2022-2025 een structureel sluitende begroting gepresenteerd. In het volgende 
overzicht is de stand van de begroting weergegeven, aangevuld met de relevante financiële mutaties die 
daarna hebben plaatsgevonden.  
 

 
 
Risico’s 
Er is een aantal financiële voor- en nadelige risico’s voor de gemeente, die nog niet in deze cijfers zijn 
verwerkt: 
- De ontwikkeling van de kosten van de jeugdzorg in relatie met de (extra) bijdragen die we daarvoor 

ontvangen. Het Rijk heeft extra middelen toegezegd voor 2022-2025 en het nieuwe regeerakkoord. 
Daarbij wordt ervan uit gegaan dat (vooral) na 2025 de kosten van jeugdzorg sterk kunnen dalen door 
maatregelen te nemen.  

- Daarnaast is vermeld in het regeerakkoord dat de nadelige effecten van de zogeheten 
kleinschaligheidskorting ook na 2022 worden geschrapt. Maar dat geldt niet voor de periode vanaf 2026. 
Feitelijk is er dus sprake van incidenteel extra middelen; 

- De herziening van de uitkering gemeentefonds is ook nog steeds in discussie. De laatste berichtgeving 
hierover leidde tot een klein voordelig effect voor onze gemeente. Maar zolang niet definitief gekozen is 
voor een systematiek, kan dit uiteraard nog veranderen. 

 
 

Overzicht financiële stand van zaken 2022-2025 (*€ 1.000) 2022 2023 2024 2025

Stand begroting 2022-2025 422           -368          511           1.327        

Amendementen begroting -110          

Septembercirculaire effect op algemene middelen 3.484        1.619        1.654        1.961        

Decembercirculaire effect op de algemene middelen 130           -2              -4              -3              

Besluit over formatie raad december -450          -450          -450          -450          

Totaal stand na circulaires en wijzigingen 3.476        799           1.711        2.835        
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2. Vergaderstructuur  

Werkwijze van de raad en commissies.  
De besluitvorming door de gemeenteraad wordt voorbereid door drie commissies: Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. In de Verordening op de raadscommissies 
Den Helder 2018 is de taakverdeling tussen de commissies opgenomen. De commissie en 
raadsvergaderingen hebben een driewekelijkse cyclus: in week 1 commissievergaderingen, in week 2 
raadsinformatieavonden, in week 3 een raadsvergadering, in week 4 weer commissievergaderingen, 
enzovoorts. Op 6 september 2021 heeft de raad de werkwijze van de raad en de commissies geëvalueerd. 
Daarbij is uitgesproken dat voortzetting van het commissiestelsel en de huidige (driewekelijkse) 
vergadercyclus wenselijk is. Wel is daarbij aandacht gevraagd voor het aantal commissieleden, het 
verbeteren van de debatvoering, de periodiek te houden werkconferenties en de intenties met betrekking tot 
referenda.  
 
Aantal commissieleden. 
Tot nu is het gebruikelijk dat fracties maximaal vijf commissieleden kunnen laten benoemen door de raad. 
Dit aantal is gebaseerd op de situatie dat de commissievergaderingen op één (maandag) avond 
plaatsvonden en dat alle fracties in gelegenheid moesten zijn om de commissievergaderingen te kunnen 
bijwonen. Als gevolg van de coronamaatregelen in 2020 is ervoor gekozen de commissievergaderingen te 
spreiden in de week: in de regel op de maandag-, dinsdag- en woensdagavond. In het voorstel van het 
presidium over de werkwijze van raad en commissies in september 2021 was opgenomen dat continuering 
van het huidige commissiestelsel met gespreide commissievergaderingen de voorkeur geniet, maar dat is 
door de raad niet overgenomen. 
 

De nieuwe raad wordt voorgesteld het aantal commissieleden per fractie te heroverwegen.  

 
Debatvoering. 
De agenda voor de raadsvergaderingen bestaat uit hamerpunten en bespreekpunten. Over hamerpunten is 
in de raadsvergadering geen debat gewenst, er wordt direct overgegaan tot besluitvorming, al dan niet met 
een (korte) stemverklaring. Bij bespreekpunten is in de voorbereidende commissievergadering aangegeven 
dat er behoefte is aan debat over één of meerdere aspecten van het betreffende voorstel.  
In de raadsvergaderingen vindt veelal alleen discussie plaats over de ingediende moties en amendementen 
en de preadvisering van het college van burgemeester en wethouders. Bij de evaluatie van de werkwijze is 
naar voren gekomen dat er behoefte is aan meer debat. 
 

De nieuwe raad wordt voorgesteld de vraag te beantwoorden op welke wijze het debat in de 
bestuursperiode 2022 - 2026 het beste gefaciliteerd kan worden en welke rol daarbij van de 
voorzitters wordt verwacht. 

 
Versterken samenwerking en saamhorigheidsgevoel tussen fracties, college en ambtelijke ondersteuning. 
Tot voor kort was het gebruikelijk een jaarlijkse werkconferentie te houden met raadsleden, collegeleden en 
de griffie. Een tweedaagse bijeenkomst met overnachting bestaande uit een informatief en een informeel 
gedeelte. Het doel van een werkconferentie is het versterken van de samenwerking en bevordering van het 
saamhorigheidsgevoel. Bij de evaluatie van de werkwijze is afgesproken dat bij aanvang van de nieuwe 
bestuursperiode in 2022 een tweedaagse werkconferentie wordt georganiseerd met de nieuwe raad. Deze 
vindt plaats op 28 en 29 april 2022. Een concreet voorstel volgt spoedig in de nieuwe bestuursperiode. De 
voorbereidingen zijn reeds gestart.  
 

De nieuwe raad wordt voorgesteld bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode tijdens de eerste 
werkconferentie te bepalen op welke wijze de werkconferentie een vervolg kan krijgen. 
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3. Informatievoorziening 

Belangrijke taken voor de gemeenteraad zijn nog steeds het versterken van de kaderstellende, 
controlerende en volksvertegenwoordigende functie. Om de raad in de gelegenheid te stellen zijn 
kaderstellende en controlerende rol waar te maken is de informatieplicht in de Gemeentewet opgenomen. 
Om bijvoorbeeld te kunnen controleren, moet de raad over informatie beschikken. Zonder informatie kunnen 
het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester niet worden gecontroleerd en ook niet ter 
verantwoording worden geroepen.  
 
Het college en de burgemeester dienen alle informatie te verschaffen die de raad voor de uitoefening van 
zijn taken nodig heeft. Er is hierbij een onderscheid te maken in passieve en actieve informatieplicht.  
De passieve informatieplicht houdt kort gezegd in dat het college/de burgemeester de raad mondeling of 
schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen geeft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het 
beantwoorden van raadsvragen.  
Bij de actieve informatieplicht geeft het college/de burgemeester de raad ‘uit eigen beweging’ alle 
inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 
raadsinformatiebrieven en besluitenlijsten van het college van burgemeester en wethouders.  
 
De informatierelatie tussen college en raad staat uitvoerig beschreven in de Gemeentewet, het reglement 
van orde en de notitie actieve en passieve informatieplicht uit 2012. Het is nog vermeldenswaardig dat een 
raadslid over niet-politieke feitelijke informatie altijd de ambtelijke organisatie mag benaderen.  
 
Afspraken over geheimhouding documenten 
Soms zijn documenten geheim en kunnen raadsleden deze stukken onder geheimhouding inzien. Hierin zijn 
twee categorieën te onderscheiden: 
1. Als een individueel raadslid op zijn verzoek een geheim document wil inzien, dan dient hij hiertoe een 

afspraak te maken met het college. Het college zal dan zorgen dat het stuk onder geheimhouding kan 
worden ingezien door het raadslid.  

2. Als het college voor de (gehele) raad een document onder geheimhouding beschikbaar wil stellen, dan 
wordt dit document met een aanbiedingsbrief aangeboden en op de raadsgriffie ter inzake gelegd. 
Raadsleden kunnen dan een afspraak met de griffie maken voor het inzien van de stukken. Ze dienen 
daarbij een lijst af te tekenen. De raad dient voor deze categorie stukken de geheimhouding in zijn 
eerstvolgende vergadering overigens te bekrachtigen.  

 
De stelregel die wordt gehanteerd is dat documenten zoveel mogelijk openbaar zijn. Documenten worden 
alleen dán geheim verklaard als dit op basis van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 
mogelijk is. Stukken in het geheel geheim verklaren is dan ook niet de bedoeling, als daarin passages 
stonden die als uitzondering op grond van de Wob konden worden gezien.   
 

De nieuwe raad wordt voorgesteld kritisch te beschouwen of in die gevallen over het hele document 
geheimhouding moet gelden of alleen voor de betreffende passages. 
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4. Raad in de regio 

Samenwerking tussen gemeenten is niet nieuw. Al tientallen jaren wordt er in regio’s in het land 
samengewerkt. Vaak gebeurt dat omdat het moet. Het Rijk legt bijvoorbeeld samenwerking op, denk aan de 
Veiligheidsregio’s, waar gemeenten verplicht onderdeel van uitmaken. Maar ook de provincie stelt in veel 
gevallen de eis dat de regio met een gezamenlijk plan komt, denk bijvoorbeeld aan een regionale woonvisie. 
 
Bundeling van krachten en samenwerking vindt ook plaats in gemeenschappelijke regelingen (GR-en). Dit 
jaar is er sprake van een wetswijziging die geldt voor alle GR-en. De regietafel GR-en zal daarom met een 
voorstel komen om de regelingen conform de wet aan te passen. De grootste vier gemeenschappelijke 
regelingen waarin de gemeente Den Helder deelneemt zijn: de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR 
NHN), de GGD Hollands Noorden (GGD HN), de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) en het 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (Regionaal Archief). 
In mei en juni 2015 hebben de gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel formeel 
besloten om de  Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) in te stellen. In de Verordening Regionale 
Raadscommissie Noordkop 2018 staan de doelen, taken en de werkwijze van de RRN vastgelegd. Zo zijn 
de doelen als volgt omschreven:  

1. Grip hebben en sturing geven aan regionale samenwerking. 
2. De strategische positie van de Kop van Noord-Holland versterken richting provincie en rijk. 

En de taken van de RRN zijn als volgt:  
1. te adviseren over de thema’s van de ‘Kop Werkt’ en de samenwerkingsagenda die ter opvolging 

hiervan wordt opgesteld.    
2. te adviseren over de gemeenschappelijke regelingen die de vier gemeenten aangaan;  
3. te adviseren over onderwerpen, die ter besluitvorming in alle vier de raden worden voorgelegd;  
4. het houden van beeldvormende vergaderingen. 

 
Het aantal RRN bijeenkomsten is vanaf de oprichting gestaag gegroeid van vijf bijeenkomsten in 2018 naar 
maar liefst 11 bijeenkomsten in 2021. Niet alleen de colleges en de beleidsambtenaren van de vier 
gemeenten, maar ook de Provincie Noord-Holland weet de RRN als Regionaal vergaderplatform steeds 
beter te vinden.  
 
Naast de onderwerpen die bij de oprichting van de RRN werden genoemd: de vier gemeenschappelijke 
regelingen en De Kop Werkt! (DKW!) wordt inmiddels een breed scala aan onderwerpen in de RRN 
besproken en behandeld. Voorbeelden daarvan zijn: De Regionale Energie Strategie (RES), De Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij (ROM), de JeugdzorgPlus (JZ+), Veilig Thuis, Klimaatadaptatie, Regionale 
mobiliteit en de gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid (GRGA).   
Een aantal van de geagendeerde onderwerpen speelt niet in alle vier, maar in drie van de vier deelnemende 
gemeenten. Zoals de GRGA, en de ROM, maar ook de huisvesting buitenlandse werknemers. Toch is dat 
geen beletsel om deze onderwerpen in de RRN te behandelen. 
 
Raadsrapporteurs 
Vanuit de wens om de samenwerking te intensiveren maar zeker ook om de werkdruk voor veel raadsleden 
te verkleinen, is in 2021 is een pilot gestart met regionale raadsrapporteurs. Deze regionale 
raadsrapporteurs houden zich bezig met de stukken van de GGD, de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst 
als het Regionaal Historisch Archief. Zij verdiepen zich in de stukken die hen ‘toebehoren’, geven daar 
onderbouwde, a-politieke adviezen over en zorgen daarmee dat overige raadsleden minder diep hoeven te 
gaan. Een rapporteursgroep bestaat uit raads- en/of commissieleden uit elk van de vier gemeenten, een 
griffier en een ambtelijke deskundige (lees: de ambtelijke penvoerder van de college-adviezen over de 
betreffende gemeenschappelijke regeling). Na twee jaar (medio 2024) wordt een evaluatie gehouden 
(bemensing, benoeming, taken et cetera) en kan, indien nodig, bijgestuurd worden. 
 

De nieuwe raad wordt voorgesteld om bij de start van de nieuwe gemeenteraad vanuit elke 
Noordkop-gemeente, per Gemeenschappelijke regeling, bij voorkeur één raadslid of tenminste één 
commissielid af te vaardigen (en bij voorkeur ook een schaduw-rapporteur) om een groep te vormen 
met de rapporteurs van de andere gemeenten. 
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Regionaal overleg 
Regionaal overleg gaat natuurlijk makkelijker wanneer je deel uit maakt van een fractie van een landelijke 
partij die in alle vier de gemeenten middels een lokale fractie is vertegenwoordigd. Maar ook de lokale 
partijen zouden, buiten de RRN om, ontmoetingen met elkaar kunnen organiseren waarin informatie over 
projecten van regionaal belang worden besproken. Doel van die gesprekken zou kunnen zijn om de krachten 
te bundelen waar het deze regionale onderwerpen betreft. 
 
Bestuurders in de regio geven aan dat Den Helder goede stappen heeft gezet in de regionale samenwerking 
de afgelopen jaren. Advies is om voor de nieuwe bestuursperiode expliciet regionale ambities te formuleren. 
 

De nieuwe raad wordt voorgesteld er voor te zorgen dat raadsfracties elkaar in de regio over 
belangrijke, de eigen gemeente overstijgende onderwerpen, opzoeken en met elkaar overleggen. 
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5. Raad en hulptroepen 

Accountant. 
De jaarrekening 2021 van de gemeente wordt gecontroleerd door Ipa-Acon B.V. 
De raad heeft op 24 januari 2022 besloten Q-concepts aan te wijzen als accountant voor de boekjaren 2022 
tot en met 2024, met een verlengingsmogelijkheid voor de jaren 2025 en 2026. De overeenkomst met  
Q-concepts gaat in op 1 juli 2022. 
De accountant heeft twee formele rapportagemomenten: in het najaar wordt een boardletter uitgebracht en 
in mei wordt een Verslag van bevindingen uitgebracht bij de jaarrekening. De auditcommissie is namens de 
raad gesprekspartner voor de accountant. 
 

De nieuwe raad wordt geadviseerd de wederzijdse verwachtingen goed af te stemmen met de 
accountant, het college en de ambtelijke organisatie. 
Na de eindcontrole van de jaarrekening 2024 van de gemeente dient het contract met de accountant 
geëvalueerd te worden en zal de gemeente schriftelijk aan moeten geven of zij gebruik wenst te 
maken van de verlengingsmogelijkheid (voor de boekjaren 2025 en 2026). 

 
Auditcommissie. 
In de Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder houdende regels omtrent de 
auditcommissie is bepaald dat de auditcommissie uit maximaal zes leden bestaat en dat de commissie uit 
haar midden een voorzitter aanwijst. In artikel 4 van deze verordening zijn de taken en bevoegdheden van 
de auditcommissie opgenomen. 
De auditcommissie bevordert door haar specifieke samenstelling op grond van affiniteit en deskundigheid, 
vanuit een a-politieke context, de vervulling van de kaderstellende en controlerende rollen van de raad ten 
aanzien van alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied 
van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. 
Aandachtspunten voor de auditcommissie in de periode 2022-2026 zijn: 

 Het vaststellen van geactualiseerde Visie op planning en control en eventueel daaropvolgend het 
aanpassen van de Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet; 

 De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording in 2022; 

 Het toezicht op medebewindstaken; 

 Herijking van de financiële beleidskaders als genoemd in de Financiële verordening gemeente  
Den Helder 2017. 

 

De nieuwe raad wordt voorgesteld leden in de auditcommissie te benoemen die voldoende affiniteit 
en deskundigheid hebben met het werkgebied van de auditcommissie en bereid zijn zich hiervoor in 
te spannen. 

 
Onderzoekcommissies. 
De gemeenteraad heeft de beschikking over het lokale enquêterecht. Op grond van artikel 155a 
Gemeentewet heeft de raad de bevoegdheid een onderzoekscommissie in te stellen. Dit is een zwaar 
controle-instrument met vergaande onderzoeksbevoegdheden. Daarnaast heeft de raad ook de mogelijkheid 
een onderzoekscommissie in te stellen op grond van artikel 82 of 84 Gemeentewet en deze commissie te 
belasten met een specifieke onderzoeksvraag. In 2021 heeft de raad een onderzoekscommissie ingesteld 
ten aanzien van de Port of Den Helder. In 2013 heeft de raad ditzelfde gedaan met een onderzoek naar 
Willemsoord. 
 

De nieuwe raad wordt in overweging gegeven het gebruik van deze instrumenten zorgvuldig te 
overwegen als dit aan de orde is, mede gelet op de impact hiervan voor betrokken partijen.  
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Rekenkamercommissie 
Een rekenkamercommissie heeft op grond van artikel 182 van de Gemeentewet de taak om het door het 
gemeentebestuur gevoerde bestuur te onderzoeken op doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. 
Samengevat houdt de doelstelling van de rekenkamercommissie in het toetsen van het functioneren van de 
gemeente zodat het toekomstig functioneren verbeterd kan worden. 
 
De Rekenkamercommissie Den Helder werkt overeenkomstig de ‘Verordening op de Rekenkamercommissie 
Den Helder 2014’. Daarnaast zijn in het ‘Reglement van orde Rekenkamercommissie Den Helder 2014’ de 
interne spelregels van de commissie en de vergaderorde geregeld. Beide regelingen zijn te vinden in het 
document ‘Missie en werkwijze’.  
Het werk van de rekenkamercommissie kenmerkt zich door objectiviteit en onafhankelijkheid, dat wil zeggen 
onpartijdig en niet vooringenomen. De rekenkamercommissie werkt primair voor de gemeenteraad, maar 
niet in opdracht van de gemeenteraad.  
De rekenkamercommissie opereert onafhankelijk zowel ten opzichte van raad, college van burgemeester en 
wethouders en ambtelijke organisatie als ten opzichte van burgers, bedrijven en instellingen van Den Helder. 
 
De rekenkamercommissie bereikt haar doel door onderzoek uit te voeren en hierover te rapporteren. 
Onderzoeksrapporten zijn dan ook het belangrijkste product van de rekenkamercommissie. Gemiddeld 
worden per jaar twee à drie onderzoeken uitgevoerd en aan de gemeenteraad van Den Helder aangeboden.  
De rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt en hoe zij dit doet, maar staat 
open voor suggesties en verzoeken voor onderwerpen van onderzoek. Indien er een suggestie is voor een 
relevant rekenkameronderzoek in Den Helder, kan dit aangeven worden op het betreffende gedeelte van de 
website. 
De rekenkamercommissie streeft er voorts naar om jaarlijks ten minste één keer overleg te plegen met de 
raadsfracties over de lopende onderzoeken en mogelijk te verrichten onderzoeken.   
 
Vaak neemt de gemeenteraad de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie met 
betrekking tot de gedane onderzoeken over. Ook het college van burgemeester en wethouders laat veelal 
weten de aanbevelingen van de rekenkamercommissie serieus te nemen en te zullen opvolgen. Maar vaak 
vergeet de raad om, na enige tijd, toe te zien of die opvolging ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden…Het 
is dus van belang om als raad bijvoorbeeld een aantal maanden na de raadsvergadering over het rapport 
van de rekenkamercommissie het college te vragen wat de stand van zaken is met betrekking tot de 
opvolging van de aanbevelingen.     
 

De nieuwe raad wordt voorgesteld een goed contact te onderhouden met de rekenkamercommissie. 
En voorts toe te zien en te bewaken dat de aanbevelingen van de rekenkamercommissie ook 
daadwerkelijk worden doorgevoerd en toegepast. 
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6. Lokale democratie en participatie 

Burgerbetrokkenheid en participatie. 
In de zomer van 2020 is aan de hand van een Quick Scan Lokale Democratie een verbeteragenda 
bestuurlijke vernieuwing opgesteld. Deze verbeteragenda kent vijf onderdelen: 
1. Uitbreiden en meer inzetten (digitale) participatiemiddelen; 
2. Communicatiestrategie over plannen en genomen (raads)besluiten; 
3. Duidelijke toegang voor bewoners/ondernemers met initiatieven maken; 
4. Aanwezigheid organisatie, college en raad in de wijk vergroten; 
5. Pilot buurt, wijk of straatbegroting 
Het is aan de organisatie, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad de in gang 
gezette initiatieven verder uit te bouwen en andere onderdelen van de verbeteragenda in de komende 
periode nader uit te werken en uit te voeren. 
In 2021 is gestart met het opstellen van een gedragen, uitvoerbare en actuele visie én wetgeving op 
burgerparticipatie. De directe aanleiding hiervoor was de Omgevingswet. Omdat participatie echter breder is 
dat alleen de omgevingswet, is ervoor gekozen een algemene visie op participatie te ontwikkelen.  
Na vaststelling van de visie op participatie door de raad, wordt een participatieverordening ter vaststelling 
aan de raad voorgelegd. Vanuit de klankbordgroep Bestuurlijke Vernieuwing is aangegeven dat het 
maatschappelijk veld nadrukkelijk dient te worden betrokken bij het opstellen van de visie. 
 

De nieuwe raad wordt voorgesteld de ambities in het kader van de bestuurlijke vernieuwing kenbaar 
te maken en nadere afspraken te maken met het college van burgemeester en wethouders over 
uitvoering van de bestuurlijke vernieuwing en daarbij aan te geven op welke wijze de raad bij de 
ontwikkeling van de betreffende onderdelen betrokken wenst te worden. 

 
Referendumverordening. 
In 2012 heeft de raad een Referendumverordening vastgesteld. In raadsvoorstellen wordt vervolgens 
aangegeven of de voorgestelde besluiten onderwerp van een referendum kunnen zijn. Nu, bijna tien jaar 
later, kan worden geconcludeerd dat er geen referenda zijn gehouden en dat de verordening alleen wordt 
gebruikt om aan te geven of een referendum al dan niet mogelijk is. Het was de bedoeling om aan het einde 
van de voorbije raadsperiode een informatieavond te houden waarin de voors en tegens van het houden van 
referenda uitgebreid aan de orde zouden komen. Dit kon door de coronapandemie helaas niet doorgaan.  
 

De nieuwe raad wordt voorgesteld zich uit te spreken over het belang van de bestuurlijke intenties 
van het instrument referendum. Intrekking van de referendumverordening is daarbij ook een 
mogelijkheid. 

 
Burgerinitiatieven. 
In 2008 heeft de raad een Verordening inzake burgerinitiatieven vastgesteld. Sindsdien zijn er dertien 
burgerinitiatieven ingediend, waarvan twee in de afgelopen bestuursperiode. Bij de evaluatie van de 
werkwijze van de raad in september 2021 heeft de raad uitgesproken waarde te hechten aan handhaving 
van het instrument.  
Bij de behandeling van ingediende burgerinitiatieven is wel geconcludeerd dat de verordening 
onduidelijkheden bevat. Om die reden wordt in 2022 een geactualiseerde Verordening inzake 
burgerinitiatieven ter vaststelling aan de raad aangeboden. 
 

De nieuwe raad wordt voorgesteld zich uit te spreken over de bestuurlijke intenties met betrekking 
tot het instrument burgerinitiatieven. 

 
Startnotities en kaderstelling 
De gemeenteraad heeft aangegeven vroegtijdig bij het besluitvormingstraject betrokken te willen worden. 
Door het opstellen van een startnotitie bij (complexe) onderwerpen kan het college van burgemeester en 
wethouders aan de wens van de raad voldoen en de raad vroegtijdig betrekken in het besluitvormingstraject 
en afspraken vastleggen over de te volgen procedure. Een startnotitie wordt aangeboden aan het begin of 
zelfs voorafgaand aan het besluitvormingstraject en heeft daarom geen inhoudelijk karakter. Het initiatief 
voor een startnotitie hoeft niet altijd vanuit het college van burgemeester en wethouders te komen. 
Raadscommissies kunnen zelf onderwerpen agenderen. Een uitvloeisel hiervan kan zijn dat een 
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raadscommissie het college verzoekt om met een startnotitie te komen over dat betreffende onderwerp. Het 
is bedoeld om procedureafspraken vast te leggen in een plan van aanpak zodat de tijdslijn, rol van de 
betrokkenen/participanten en beslismomenten helder komen vast te leggen.  
De inhoudelijke keuzes komen in een startnotitie niet of slechts in beperkte mate aan bod, omdat de 
daarvoor benodigde informatie in dat stadium nog niet voorhanden is. Daarvoor kan eventueel op een later 
moment in de procedure nog een beslisdocument aan de gemeenteraad worden voorgelegd (kadernotitie) 
als tussenstap naar het uiteindelijke raadsbesluit.  
Startnotities worden bij voorkeur gebruikt bij onderwerpen waarbij het onderscheid tussen te maken keuzes 
scherp kan worden aangegeven, de keuzes in hoge mate maatschappelijk relevant zijn en aansprekend voor 
het publiek. Basis hiervoor kan bijvoorbeeld het coalitieprogramma zijn. 

De nieuwe raad wordt voorgesteld terugkerend bij de raadsleden een uitvraag te doen naar de 
onderwerpen waarover een startnotitie gewenst of nodig is.  

 
Informatiebehoefte en -voorziening op specifieke onderwerpen 
Via de bestuurlijke termijnkalender wordt gestuurd op de onderwerpen die in raadsinformatieavonden, 
commissie- en raadsvergaderingen worden behandeld. De raadsinformatieavonden worden voorbereid door 
de griffie in samenwerking met de ambtelijke organisatie en zijn erop gericht dat raadsleden zich door 
betrokken bewoners, organisaties of bedrijven laten informeren op (beoogde) ontwikkelingen in de 
gemeente.  
 

De nieuwe raad wordt voorgesteld terugkerend bij de raadsleden een uitvraag te doen naar de 
onderwerpen waarover nadere informatie gewenst of nodig is.  

 
Daarnaast worden er informatieavonden door het college georganiseerd om informatie te bieden op 
ontwikkelingen of context te duiden. Deze bijeenkomsten zijn niet altijd direct gekoppeld aan beleid of 
besluiten die in voorbereiding zijn, maar geven bijvoorbeeld inzicht op de voortgang van ingezet beleid, 
landelijke regelgeving die vertaald moet worden naar lokaal beleid of toelichting op relevante (boven)lokale 
ontwikkelingen.  
 

De nieuwe raad wordt voorgesteld met het nieuwe college van burgemeester en wethouders nadere 
afspraken te maken voor welke onderwerpen nadere informatie gewenst is en de vorm ervan: een 
informatiebijeenkomst of een bespreking in de commissie.  

 
Pilot Gemeentelijk statuut 
Met veel belangstelling is kennisgenomen van de kamerbrief van 26 oktober 2021 van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarin zij onder meer aangekondigde decentrale overheden te 
willen ondersteunen met het implementeren van een statuut voor een sterke raad. Dit aanbod kwam op een 
zeer geschikt moment en was daarom voor het Presidium een reden onze gemeente direct aan te melden. 
Er is daarbij kennis genomen van de handvatten voor een gemeentelijk statuut die beschreven staan in het 
rapport ‘Naar een sterkere raad’. Juist de kern van een gemeentelijk statuut spreekt erg aan: dat de raad en 
het college afspraken maken over de onderlinge samenwerking, over de manier waarop verantwoording en 
democratische controle plaatsvinden en over de informatievoorziening. Dit zijn de kernelementen die juist 
binnen onze gemeente enorm spelen en waarmee wij graag aan de slag willen gaan. Deels ingegeven door 
ons bestuurlijk verleden, maar zeker ook in relatie tot de toekomstige uitdagingen op gemeentelijk 
(ontwikkelingen stadshart), regionaal/provinciaal (regionale samenwerking) en landelijk niveau (Maritiem 
cluster). Op meerdere niveaus is daarmee een belang en meerwaarde van deelname aan de pilot aanwezig 
voor de versterking van de kwaliteit van onze lokale democratie.  
 
Het ministerie heeft besloten de gemeente Den Helder te laten deelnemen aan de pilot. Onderzoeksbureau 
Necker van Naem ondersteunt ons gemeentebestuur (in opdracht van BZK) met de implementatie van het 
statuut.  

De nieuwe raad wordt voorgesteld samen met het college van burgemeester en wethouders een 
vervolg te geven aan de verleende medewerking voor de totstandkoming van een Gemeentelijk 
statuut.  
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7. Agressie, intimidatie en integriteit  

Protocol agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2019 
Politieke ambtsdragers moeten vrij zijn om hun politieke mening te kunnen verkondigen. De gevolgen van 
agressie, intimidatie en geweld tegen politieke ambtsdragers zijn ingrijpend voor de personen in kwestie. 
Daarnaast wordt de democratie ondermijnd op het moment dat een politieke ambtsdrager niet in vrijheid zijn 
stem kan uitbrengen. Ter bescherming van alle raads-, college-, commissieleden en fractieassistenten en ter 
bescherming van de lokale democratie heeft het gemeentebestuur gesteld dat agressie en geweld tegen 
raads-, college-, commissieleden en fractie-assistenten onacceptabel is en nooit wordt getolereerd. In mei 
2019 heeft de raad in dit verband het ‘Protocol agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers gemeente 
Den Helder 2019’ vastgesteld. In dit protocol zijn de rollen en de stappen beschreven hoe te handelen in het 
geval van agressie en intimidatie. De basisafspraak is dat het raads-, college-, commissielid of de 
fractieassistent grensoverschrijdend gedrag vanwege zijn of haar functie altijd intern meldt. Voor raads- en 
commissieleden en fractieassistenten is dit bij de burgemeester, al dan niet door tussenkomst van de 
raadsgriffier. 
 
Protocol vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2022 
In april 2016 heeft de gemeenteraad de ‘Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Den Helder 2016’ en 
de ‘Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Den Helder 2016 vastgesteld’. De 
gedragscodes zijn richtsnoer voor het handelen van individuele politieke ambtsdragers en hebben tot doel 
hen te ondersteunen bij de invulling van hun verantwoordelijkheid voor de integriteit van het openbaar 
bestuur. In deze codes is voorts bepaald dat de raad op voorstel van de burgemeester in ieder geval 
afspraken maakt over de periodieke bespreking van het onderwerp integriteit in het algemeen en van de 
gedragscodes in het bijzonder. Afgesproken is dat aan het thema integriteit minimaal één keer per jaar 
aandacht wordt besteed, bijvoorbeeld door een training of een presentatie. Ook is afgesproken dat 
afspraken worden gemaakt over de processtappen die worden gevolgd ingeval van een vermoeden van een 
integriteitschending door een politieke ambtsdrager van de gemeente. Hiervoor wordt een ‘Protocol 
vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2022’ geschreven dat in 
het tweede of derde kwartaal 2022 ter vaststelling wordt aangeboden.   
 

De nieuwe raad wordt voorgesteld: 
1. Een bijeenkomst te organiseren over de omgang met agressie en geweld tegen politieke 

ambtsdragers en integriteit.  
2. Een Protocol vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Den Helder in 

2022 vast te stellen. 
3. Het concept-Protocol vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Den 

Helder 2022 te betrekken en te bespreken bij het inwerkprogramma.  

 
Risicoanalyse kandidaat-wethouders 
Wethouders die weten wat er leeft en betrokken zijn bij de samenleving, om vanuit die betrokkenheid het 
algemeen belang te gaan dienen. Dát is het spanningsveld rondom de integriteit van lokale bestuurders. 
Kandidaat-wethouders hebben een verleden van wonen, werken, familie en verenigingsleven in de 
gemeente: daar begint de democratische betrokkenheid. De stap naar het ambt van wethouder betekent dat 
de persoon van de bestuurder ten dienste komt te staan van de gemeente. Het in beeld brengen van de 
raakvlakken tussen de persoonlijke belangen en achtergronden en het dienen van het algemeen belang; 
daar gaat het om bij een risicoanalyse integriteit. Niet om te vingerwijzen maar om aan te wijzen en 
handreikingen te doen. Een risicoanalyse levert op: 
1. Een Inventarisatie van de risico's die de kandidaat-wethouder loopt op relationeel, financieel en 

functioneel gebied. 
2. Handelingsperspectief: concrete aanbevelingen voor beheersmaatregelen.  
3. Duidelijkheid voorafgaand aan de start van een college, een natuurlijke aanleiding om openheid van 

zaken te geven.  
4. Preventieve werking. Het onderwerp gaat leven, waarmee er een fundament gelegd is om tijdens de 

bestuursperiode met elkaar te spreken over dilemma's. 
 
De risicoanalyse voor kandidaat-wethouders wordt in opdracht van de burgemeester uitgevoerd.  
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8. Raad als opdrachtgever en kadersteller  

Kadernota 
Hoewel de kadernota geen verplicht document is op grond van de Gemeentewet, speelt de kadernota een 
belangrijke rol binnen het bestuurlijke proces van planning en control. De kadernota is een politiek document 
waarin de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor het komende jaar (en de drie daarop 
volgende jaren) door de raad worden aangegeven. De nota gaat over het nieuw uit te voeren beleid en de 
inzet van de beschikbare middelen op hoofdlijnen. Feitelijk is de kadernota een opdrachtformulering van de 
raad aan het college van burgemeester en wethouders. 
In de afgelopen bestuursperiode is de raad, maar zijn ook partners uit het maatschappelijk veld, betrokken 
geweest bij het voorbereidingstraject van de kadernota. De afspraken hierover zijn nog niet vastgelegd en 
kunnen worden betrokken bij de herijking van de Visie op planning en control 
 

De nieuwe raad wordt voorgesteld het college van burgemeester en wethouders mee te geven op 
welke wijze hij en eventueel betrokken stakeholders jaarlijks dienen te worden betrokken bij het 
opstellen van de kadernota. 

 
Planning- en controlcyclus. 
Met het jaarlijks vaststellen van de Planning en Control-brief geeft de raad aan welke documenten op welke 
momenten aan de raad aangeboden dienen te worden en welke afspraken er gelden voor de behandeling 
van deze documenten. De huidige P&C-cyclus bestaat uit de volgende documenten: kadernota, 
programmabegroting, eerste tussenrapportage, tweede tussenrapportage, decembernota en 
programmarekening.  
De kadernota en de programmabegroting zijn documenten waarmee de raad financiële en inhoudelijke 
kaders meegeeft voor het komende kalenderjaar. Bij de vaststelling van deze documenten bepaalt de raad 
waar de beschikbare middelen aan uitgegeven worden (budgetrecht). 
Met de tussenrapportages en de decembernota biedt het college van burgemeester en wethouders de raad 
de mogelijkheid om de inhoudelijke kaders en budgetten aan te passen en te voldoen aan de eisen van 
rechtmatigheid. De programmarekening is de verantwoording van het college van burgemeester en 
wethouders over het gevoerde beheer en vormt het sluitstuk van de P&C-cyclus. 
 

De nieuwe raad wordt voorgesteld bij de actualisatie van de visie op planning en control in 2022 te 
beoordelen of de jaarlijkse P&C-cyclus moet worden aangepast. 

 
Visie op planning en control. 
Op 4 april 2016 heeft de gemeenteraad de Visie op Planning en Control (P&C) vastgesteld met als kern dat 
de modernisering van de P&C-cyclus de sturingsmogelijkheden van de raad versterkt door vernieuwingen in 
de inhoud en vorm van de kadernota, begroting, tussenrapportages en jaarrekening en door digitalisering 
van de P&C-documenten en -processen.  
In 2021 is geconstateerd dat de Visie op P&C niet meer actueel is en hoognodig geactualiseerd dient te 
worden. De auditcommissie heeft in november 2021 de raad geadviseerd in 2022 een nieuwe visie op 
planning en control vast te stellen. In deze nieuwe visie dient in ieder geval aandacht te zijn voor:  
 de ontwikkelrichting van het P&C-instrumentarium (doelstellingen, indicatoren, etc.); 
 de vorm, inhoud en frequentie van tussenrapportages (w.o. rapportagegrenzen); 
 grip op verbonden partijen (publiekrechtelijk en privaatrechtelijk); 
 de periodiciteit voor het vaststellen van geactualiseerde financiële beleidskaders; 
 herijking van de wensen- en bedenkingenprocedure; 
 digitalisering van de P&C-documenten. 
Uitgangspunt is dat de positie van de gemeenteraad ten aanzien van planning en control (waaronder het 
budgetrecht) en het financieel beleid (kaderstelling) wordt versterkt. 
 
De raad heeft het college van burgemeester en wethouders opgedragen in 2022, in nauw overleg met de 
raad (auditcommissie), een geactualiseerde Visie op Planning en Control aan de raad aan te bieden. 
 

De nieuwe raad wordt voorgesteld met de auditcommissie en het college van burgemeester en 
wethouders nader af te spreken op welke wijze het proces voor de totstandkoming van de 
geactualiseerde visie vorm gegeven kan worden. 
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Financiële verordening, ex artikel 212 Gemeentewet. 
Op 20 maart 2017 heeft de raad de Financiële verordening gemeente Den Helder 2017 vastgesteld. 
Deze verordening regelt de relatie tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders ten 
aanzien van het financieel beleid, beheer en organisatie. De verordening dient te waarborgen dat aan de 
eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. 
 
In de verordening op de auditcommissie is opgenomen dat deze commissie de raad adviseert over de 
herziening van de verordening als bedoeld in artikel 212 van de Gemeentewet en de naleving van deze 
verordening. 
 
De visie op planning en control wordt in 2022 geactualiseerd. Op basis van de daarin gemaakte keuzes 
wordt bezien of het nodig is de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet aan te passen. Als dit het 
geval is, wordt er separaat voorstel aan de raad voorgelegd. 
 

De nieuwe raad wordt voorgesteld een actualisatie van de Financiële verordening ex artikel 212 
Gemeentewet te overwegen nadat de Visie op planning en control is geactualiseerd. 

 
Verordening onderzoeken doelmatigheid, ex artikel 213a Gemeentewet. 
Het college van burgemeester en wethouders dient periodiek onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid 
en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. Hiervoor heeft de raad (in 2003) een verordening 
vastgesteld. Over de resultaten van de onderzoeken dient het college schriftelijk verslag uit te brengen. 
Deze verordening leidt tot op heden een onderbelicht bestaan. Veel aandacht gaat uit naar 
rechtmatigheidsonderzoeken. 
 
In de verordening op de auditcommissie is opgenomen dat deze commissie de raad adviseert over de 
herziening van de verordening als bedoeld in artikel 213a van de Gemeentewet en de naleving van deze 
verordening. 
 

De nieuwe raad wordt voorgesteld de Verordening onderzoeken doelmatigheid ex artikel 213a 
Gemeentewet met het college van burgemeester en wethouders en de auditcommissie te evalueren 
en daarbij stil te staan bij de wederzijdse verwachtingen en meerwaarde van deze verordening voor 
bestuur en organisatie. 

 
N.V. Port of Den Helder. 
In juli 2021 heeft de gemeenteraad een begeleidingscommissie onderzoek N.V. Port of Den Helder ingesteld 
met als opdracht een onderzoek te begeleiden naar de visie, structuur, personeel, financiën en 
marketingstrategie van de vennootschap. Het onderzoeksbureau Panteia is gevraagd bij alle vijf de thema’s 
terug te kijken naar de periode van voor de verzelfstandiging, naar de huidige situatie en de 
toekomstverwachtingen.  
 
De begeleidingscommissie heeft op 15 februari 2022 het eindrapport, met de ontvangen reacties in het 
kader van hoor-wederhoor als bijlagen, aangeboden ter behandeling in de gemeenteraad. De raad heeft 
vervolgens op 7 maart 2022 besloten: 
1. de conclusies uit het rapport, getiteld ‘Den Helder in de lichtenlijn, Port of Den Helder: Onderzoek naar 

Visie, Structuur, Personeel, Financiën en Marketing’ van 18 januari 2022 te onderschrijven; 
2. het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 

I.  in 2022: 
a.  de raad een plan van aanpak aan te bieden voor het creëren van ontwikkelruimte door de 

voorziene verplaatsing van de Moormanbrug; 
b.  met de N.V. Port of Den Helder uiterlijk in het derde kwartaal een Service Level Agreement 

(SLA) aan te gaan voor het onderhoud van de natte infrastructuur; 
c.  de raad een voorstel voor te leggen om mogelijkheden te bezien de uitgifte van gronden op 

Kooypunt, Kooyhaven en andere gronden, die niet van strategisch belang zijn voor de  
N.V. Port of Den Helder, onder te brengen bij een ontwikkelmaatschappij; 

d.  met de provincie Noord-Holland de mogelijkheden te bezien het aandeelhouderschap van  
N.V. Port of Den Helder uit te breiden en de raad over de resultaten hiervan op de hoogte 
te brengen. 
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II.  vóór 1 april 2023: 
a.  de raad een visiedocument Port of Den Helder 2040 ter vaststelling aan te bieden; 
b.  de raad een geactualiseerd bedrijfsplan N.V. Port of Den Helder voor de periode 2023-2026 

met een doorkijk naar 2030, inclusief een meerjarenonderhoudsplan, aan te bieden. 
 

De nieuwe raad wordt voorgesteld de vanuit het rapport ‘Den Helder in de lichtenlijn,  
Port of Den Helder: Onderzoek naar Visie, Structuur, Personeel, Financiën en Marketing’ van 18 
januari 2022 onderschreven conclusies en opgedragen aanbevelingen aan het college van 
burgemeester en wethouders te monitoren via onder meer de Bestuurlijke termijnkalender .   
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9. Procesoverdracht 

Dit overdrachtsdocument bieden wij als driehoek aan aan de nieuwe raad en kan tevens dienen als input 
voor de informatie- en formatiefase. Om die reden is in elk hoofdstuk een of meerdere voorstellen 
opgenomen.  
 
Wat betreft de informatie- en formatiefase merken wij nog het volgende op. De wijze waarop de 
coalitiebesprekingen in gemeenten worden gevoerd laat een grote variatie zien. Algemeen gebruik is dat de 
partij die de meeste stemmen heeft verworven de leiding neemt. Soms wordt in gezamenlijkheid een 
onafhankelijke informateur aangewezen of zoekt de partij die de leiding neemt zelf een informateur.  
De lijsstrekkers hebben voor de verkiezingen gezamenlijk afgesproken, direct na de verkiezingen, op 17 
maart 2022 te starten met een zogenaamd ‘duidingsdebat’. Een openbaar debat, waar alle politieke partijen 
aan deelnemen. Op basis van de uitkomsten daarvan kan bepaald worden op welke wijze het informatie- en 
formatieproces wordt ingericht. Het proces van coalitievorming kan dus sterk variëren. Om hier meer 
duidelijkheid over te geven is een handreiking opgesteld. Deze handreiking is als bijlage bij dit document 
opgenomen.  
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VOORWOORD 
 
Het raadslidmaatschap is een gecompliceerd vak, waarbij veel zaken op een raadslid af komen. Dit 
komt onder meer door de toename van de taken en verantwoordelijkheden van het lokaal bestuur. De 
relatie tussen de steeds mondigere burgers en het gemeentebestuur speelt ook een grote rol. De 
verwachtingen van burgers en instellingen over de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie nemen 
toe, waardoor zij kritischer zijn op de geleverde prestaties en daartegen zullen ageren. Daarnaast zijn 
ook de lokale media van grote betekenis in relatie tot het raadslidmaatschap.  
 
Voor raadsleden betekent dit al met al dat zij goed op hun taken moeten worden voorbereid. Los van 
alle politieke afwegingen die raadsleden moeten maken, is het van groot belang dat raadsleden in 
ieder geval weten hoe de diverse bevoegdheden liggen, hoe bepaalde procedures in elkaar zitten, 
hoe de vergaderdiscipline is en wat er zoals speelt in de gemeente Den Helder. Dit inwerkprogramma 
is geschreven om de raadsleden en commissieleden voor de periode 2022-2026 hierin te faciliteren. 
Uiteraard is het inwerkprogramma niet volledig ‘dichtgespijkerd’ en zal hiervan worden afgeweken als 
de omstandigheden daarom vragen. Het geeft echter wel een goede indicatie van alle zaken die rond 
de installatie van de nieuwe raad spelen. 
 
Het inwerkprogramma is ook zeer relevant voor degenen die al eerder gemeenteraadslid zijn geweest. 
Behalve dat het opfrissen van de ‘basics’ nooit kwaad kan, is het ook zo dat veel onderdelen van het 
inwerkprogramma ingaan op de onderlinge omgang en samenwerking binnen de raad. Voor een 
gremium dat bijna per definitie bestaat uit tegenstellingen in opvattingen, kan dit van grote 
meerwaarde zijn! 
 
Tenslotte wordt nog opgemerkt dat in het kader van het coronavirus en de daarbij behorende RIVM-
maatregelen bijeenkomsten, data en locaties kunnen wijzigen. Hierbij is het bijvoorbeeld mogelijk dat 
bijeenkomsten digitaal gehouden worden in plaats van fysiek.   
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HOOFDSTUK I  INSTALLATIE EN WAT DAARAAN VOORAFGAAT  
 
1.1. Gemeenteraadsverkiezingen 
 
woensdag 16 maart 2022  
Op woensdag 16 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In het kader van de 
Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) is er de mogelijkheid tot vervroegd stemmen op maandag 
14 maart en dinsdag 15 maart. De stembureaus sluiten op woensdag 16 maart om 21.00 uur. Daarna 
begint het tellen van de stemmen.  
 
Op woensdagavond 16 maart wordt er in de Stadshal van schouwburg De Kampanje een 
verkiezingsavond georganiseerd. Op deze avond wordt een zeer voorlopige uitslag van de 
verkiezingen bekend gemaakt. Een meer betrouwbare uitslag volgt in de dagen daarna. De invulling 
van deze avond is afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen. In ieder geval zijn 
de lijsttrekkers aanwezig op deze avond.      
 
 
1.2. Bijeenkomsten lijsttrekkers gekozen fracties 
 
donderdag 17 maart 2022 om 12.00 uur; besloten bijeenkomst (raadszaal)  
De lijsttrekkers kijken informeel terug op de verkiezingen (zowel procesmatig als de voorlopige 
uitslag), vooruit op de onderhandelingen (informatie/formatie) en benoemen eventueel controversiële 
onderwerpen. Tevens wordt de bijeenkomst van diezelfde avond voorbesproken. Daarnaast worden 
een aantal logistieke zaken de orde gesteld. 
 
donderdag 17 maart 2022 om 19.30 uur; openbare bijeenkomst (raadszaal) 
De lijsttrekkers van de gekozen fracties krijgen de gelegenheid de voorlopige verkiezingsuitslag te 
duiden, eventueel controversiële onderwerpen te benoemen en verdere vervolgstappen te bespreken 
voor de informatiefase.  
 
 
1.3. Bijeenkomst centraal stembureau en kandidaat-raadsleden  
 
maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur (raadszaal)  
Het centraal stembureau stelt in een openbare zitting de definitieve uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022 vast. De kandidaat-raadsleden worden uitgenodigd 
hierbij zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Doel is informatieverstrekking over en voorbereiding op de 
installatie van de nieuwe raad. Daarbij wordt een en ander administratief afgehandeld: in ontvangst 
nemen van de benoemingsbrief, ondertekenen van het formulier van de verklaring aanvaarding van 
de benoeming *), overlegging van verklaring openbare betrekkingen.  
 
*) Kandidaat-raadsleden hebben formeel tien dagen na dagtekening van de benoemingsbrief (uitgaande van 
benoeming op 21 maart 2022 is dit tot 1 april 2022) de gelegenheid om de benoeming te aanvaarden en de 
nodige stukken in te leveren, maar zij kunnen dit ook direct na de uitreiking doen.  
 
Om alle administratieve handelingen tijdig te kunnen uitvoeren worden de kandidaat-raadsleden uitdrukkelijk 
verzocht de geloofsbrieven vóór 25 maart 2022 in leveren zodat zij op 30 maart 2022 kunnen worden 
geïnstalleerd. Een latere aanlevering kan inhouden dat het kandidaat-raadslid pas in een latere vergadering 
geïnstalleerd kan worden. De installatievergadering kan zelfs in zijn geheel niet doorgaan als op 29 maart 2022 
niet de helft van de geloofsbrieven van het wettelijk aantal verplichte raadsleden (31) zijn goedgekeurd. Dan blijft 
de huidige raad zitten totdat hiervan wel sprake is. Een commissie, gevormd uit leden van de oude raad, zal de 
geloofsbrieven van de nieuwe raad onderzoeken. Dit zal gebeuren voorafgaand aan de raadsvergadering van 29 
maart 2022. 

 
Tevens wordt tijdens deze bijeenkomst informatie verstrekt over praktische zaken zoals fractiekamers, 
leeskamer, beveiliging, postverzorging, personele aspecten van het raadslidmaatschap en informatie- 
en communicatietechnologie. Ook worden dan de toegangspasjes uitgereikt. 
 
Ook wordt op internet praktische informatie beschikbaar gesteld met daarin onder andere informatie 
over logistieke zaken, rechtspositie, instrumenten die ter beschikking staan van de raad, formats en 
diverse verordeningen. Een papieren exemplaar wordt beschikbaar gesteld aan de fractie-assistent. 
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1.4.  Laatste vergadering van de oude gemeenteraad  
 
dinsdag 29 maart 2022 om 19.30 uur (raadszaal)  
Op de agenda van de laatste vergadering van de oude gemeenteraad staat in ieder geval: afscheid 
van niet terugkerende raadsleden en kennisgeving onderzoek geloofsbrieven en beslissing 
betreffende de toelating door de gemeenteraad van benoemden. Op een afzonderlijk dag voorafgaand 
aan de raadsvergadering komt de commissie die de geloofsbrieven onderzoekt bijeen om haar 
werkzaamheden in de procedure te verrichten. 
 
 
1.5.  Installatie van de nieuwe gemeenteraad  
 
woensdag 30 maart 2022 om 19.30 uur (raadszaal)  
De installatievergadering van de nieuwe raad is wettelijk bepaald op 30 maart 2022. Op de agenda 
van de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad staat in ieder geval het afleggen van eed of 
belofte door de benoemde raadsleden.  
 
Daarnaast kunnen de fracties tijdens deze raadsvergadering in een korte eerste ronde indrukken 
wisselen op de verkiezingsuitslag, waarin kan worden beschouwd hoe de verkiezingsuitslag kan 
worden geïnterpreteerd en welke gevolgen dat zou kunnen hebben volgens de partijen voor de 
vorming van een nieuwe coalitie. Hierna zullen dan de daadwerkelijke formatiebesprekingen volgen. 
 
Op de avond van de vergadering worden foto’s gemaakt van de raad, de fracties en de individuele 
raadsleden.  
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HOOFDSTUK II INTRODUCTIE VAN DE NIEUWE RAAD  
 
Het introductieprogramma wordt opgesplitst in twee delen:  
- een algemeen deel op 10 en 17 februari 2022;  
- een meer specifiek deel op 4 april 2022. 
 
2.1.  Algemene introductiebijeenkomsten raad 
  
donderdag 10 en donderdag 17 februari 2022 om 19.30 uur (locatie nader te bepalen)  
Het algemene deel vindt dus nog vóór de verkiezingen plaats over twee avonden. Alle kandidaat-
raadsleden worden hiervoor uitgenodigd. Het doel van deze bijeenkomsten is niet alleen in globale zin 
informatie te verkrijgen, maar ook elkaar (beter) te leren kennen.  
 
De onderwerpen die aan de orde komen, worden slechts ‘aangesneden’. Van verdieping is (nog) geen 
sprake. De algemene introductiebijeenkomsten zijn er voornamelijk op gericht een goed beeld te 
creëren van wat het raadslidmaatschap zoal inhoudt.  
  
De avonden bevatten onder meer een introductie door de burgemeester en een toelichting van de 
griffier over de plaats van de raad in het bestel, de taken van de gemeente, de algemene 
bevoegdheden en instrumenten van de raad. Ook zal de gemeentesecretaris de raad informeren over 
zijn rol binnen de gemeente. 
 
Voordat een raadslid goed kan opereren, moet hij weten in welke context hij aan de slag gaat.  
Het gaat hierbij om een korte introductie waarin vragen aan de orde komen als:  
- wat zijn de plaats, de taken en bevoegdheden van de gemeente?  
- wat doen de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester?  
- wat zijn belangrijke inkomsten en uitgaven van de gemeente?  
- hoe werkt het beleidsproces?  
- wat zijn belangrijke instrumenten voor de raad? 
- wat is de stand van zaken op het gebied van regionale samenwerking? 
- hoe is het toezicht door hogere overheden op de gemeente geregeld? 
- hoe ziet de gewenste bestuurscultuur eruit? 
- wat is bepaald op gebied van integriteit van het bestuur? 
- wat kan men verwachten van de griffie en ambtelijke ondersteuning?  
- wat is de positie van de ambtelijke organisatie?  
 
Een en ander zal in een later stadium worden gevolgd door een wat uitgebreider algemeen scholings- 
en trainingsprogramma (zie onder meer hoofdstuk IV paragraaf 4.1.).  
 
 
2.2. Specifieke introductiebijeenkomst raad  
 
maandag 4 april 2022 van 16.30 uur tot 20.30 uur (commissiekamers en raadszaal of 
Waddenzaal Verkeerstorenweg) 
De specifieke introductiebijeenkomst gaat in op de stand van zaken van verschillende beleidsterreinen 
binnen de gemeente en de bevoegdheden en taken van de raad daarbij. Hierbij wordt dus 
kennisgemaakt met de organisatie. Ook de kandidaat-commissieleden worden voor deze bijeenkomst 
uitgenodigd. Door vanaf het begin duidelijkheid te geven over de mogelijkheden van de raad en de 
verdeling van bevoegdheden tussen raad en college, kan een goede samenwerking worden 
bevorderd. Verschillende onderwerpen die van belang zijn voor de (nieuwe) raadsleden om kennis 
van te hebben, worden door adviseurs toegelicht met de maatschappelijke opgaven als uitgangspunt. 
Daarnaast wordt een markt georganiseerd voor de raads- en kandidaat-commissieleden waar zij 
gericht aan de directie, het management, projectleiders en adviseurs vragen kunnen stellen. De 
onderwerpen kunnen op een later moment per commissie verdieping krijgen.  
 
Zoals in de organisatievisie is aangegeven liggen de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. 
Daarom worden de marktkramen bemenst door de beleidsadviseurs die zich bezig houden met de 
specifieke onderwerpen en worden de presentaties ook door deze personen gegeven.  
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Voor de presentaties kunnen de aanwezigen een keuze maken uit drie onderwerpen. Hiermee kunnen 
ze specifiek kiezen voor datgene wat voor hen van belang is. Over onderwerpen waarvan ze een 
presentatie hebben gemist kunnen ze tijdens de markt gerichte vragen stellen. Het onderwerp 
financiën wordt niet opgenomen omdat hierover op een ander moment een training wordt verzorgd. 
 
De onderwerpen en belangrijke dossiers van deze bijeenkomst worden ingedeeld aan de hand van de 
vijf strategische opgaven. Deze vijf opgaven worden eerst in samenhang gepresenteerd, waarna de 
aanwezigen hun weg kunnen vervolgen op de markt. De vijf strategische opgaven zijn als volgt:  
 
Zorg op maat 
Een ontwikkeling van de Helderse samenleving, waarin iedereen kan meedoen en waar nodig wordt 
ondersteund om de eigen kracht en mogelijkheden te benutten. 
 
Leefbare stad 
Een gezonde, veilige stad vraagt netwerkregie in buurten en wijken en vergt een 
duurzaamheidsagenda voor de thema’s klimaatadaptatie, energie, circulaire economie, biodiversiteit 
en mobiliteit. 
 
Ondernemende stad 
Meer werkgelegenheid passend in het DNA van de stad. Een goed vestigings- en ondernemersklimaat 
vergt herstructurering, innovatie, marketing en samenwerking tussen bedrijven, kennis en onderwijs. 
 
Betekenis voor de regio 
Dat wat Den Helder onderscheidt en van toegevoegde waarde is behouden en versterken. Het vergt 
bestuurlijke samenwerking tussen overheden, maar ook samenwerking met bovenlokale organisaties 
en instellingen. 
 
Aantrekkelijke woonstad 
Een ontwikkeling van krimp naar groei met kwalitatief goede woningen en bijzondere woonmilieus in 
een aantrekkelijke leefomgeving. 
 
Na afloop wordt een korte enquête/quiz uitgedeeld die door de raads- en kandidaat-commissieleden 
kan worden ingevuld waarbij zij hun opgedane kennis over de betrokkenheid van de organisatie en de 
samenwerking en rolverdeling met de griffie kunnen toetsen.   
 
De raads- en kandidaat-commissieleden kunnen tijdens deze bijeenkomst ook onderwerpen 
aangeven waarop zij graag een verdiepingsslag zouden willen tijdens commissievergaderingen en/of 
informatiebijeenkomsten. Dit zal in de daarop volgende maanden worden georganiseerd. 
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HOOFDSTUK III  DE NIEUWE RAAD AAN HET WERK  

 
3.1.  Instructiebijeenkomst ICT  
 
maandag 11 april 2022 om 17.00 uur tot 18.30 uur (raadszaal)  
Op de instructiebijeenkomst worden raadsleden, kandidaat-commissieleden en fractie-assistenten 
geïnformeerd en geïnstrueerd over het raadsinformatiesysteem (RisBis) en overige toepassingen. Bij 
deze bijeenkomst zijn de leveranciers van het raadsinformatiesysteem en het vergadersysteem 
(GemeenteOplossingen en dB audiovisueel) eveneens aanwezig.  
 
Tussen de Instructiebijeenkomst ICT en de ‘proef raadsvergadering’ wordt een maaltijd aangeboden. 
 
 
3.2.  Voorbereiding eerste raadsvergadering, ‘proef raadsvergadering’  
 
maandag 11 april 2022 om 19.30 uur (raadszaal)  
Ter voorbereiding op de eerste ‘echte’ raadsvergadering worden de raadsleden uitgenodigd om aan 
de hand van een agenda met fictieve onderwerpen de verschillende aspecten van een 
raadsvergadering door te nemen: het gebruik van de vergaderinstallatie, spreekrecht burgers, 
vragenkwartier, agendapunten in de categorie ‘hamerpunten’ (besluitvorming met eventueel 
stemverklaring) en de categorie ‘bespreekpunten’ (besluitvorming na bespreking) en de diverse 
manieren van stemmen. Tevens wordt op uitgebreidere wijze dan tijdens de informatiebijeenkomsten 
(zie hoofdstuk II paragraaf 2.1.) ingegaan op het Reglement van orde en de daarin beschreven 
instrumenten van de raad (schriftelijke vragen, amendementen, moties, initiatiefvoorstellen, e.d.). 
 
 
3.3.  Beeldvormende raadsvergadering   
 
maandag 25 april 2022 om 19.30 uur (raadszaal) 
De commissies dienen voor de voorbereiding van de besluitvorming in de raad en voor overleg met 
het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester. De gemeenteraad heeft 
hiervoor onder meer drie raadscommissies, te weten de commissie Bestuur en Middelen, de 
commissie Maatschappelijke ontwikkeling en de commissie Stadsontwikkeling en -beheer.  
De vergaderingen van deze commissies ter voorbereiding op de raadsvergadering (van 9 mei 2022) 
zouden in principe volgens een reguliere vergadercyclus achtereenvolgens plaatsvinden op de 
maandag- dinsdag- en woensdagavond (in week 17). Omdat dan echter nog geen commissieleden en 
commissievoorzitters zijn benoemd en beëdigd, wordt tot de tijd van benoeming gewerkt met een 
beeldvormende raadsvergadering. Deze beeldvormende raadsvergadering wordt alleen gehouden als 
er voorstellen zijn waarvan de besluitvorming geen uitstel duldt (zie ook de raadsvergadering van 
9 mei 2022).  
 
 
3.4.  Eerste raadsvergadering 
  
maandag 9 mei 2022 om 19.30 uur (raadszaal)  
De ervaring leert dat de besprekingen over een nieuwe coalitie enkele weken in beslag neemt. Zolang 
er geen nieuwe coalitie is, gaat de huidige coalitie c.q. het huidige college van burgemeester en 
wethouders door. Besluitvorming vindt plaats over wat geen uitstel duldt (zie ook de beeldvormende 
raadsvergadering van 25 april 2022). Als zodanig moet de raadsvergadering van 9 mei 2022 worden 
gezien.  
 
Indien mogelijk kunnen in deze raadsvergadering ook de benoemingen aan de orde komen. Het gaat 
dan om benoemingen met betrekking tot het belasten van raadsleden met het waarnemend 
voorzitterschap van de raad (twee), benoeming van raadscommissieleden (maximaal vijf per fractie), 
benoeming van voorzitters voor de raadscommissies (zes), benoeming van leden en 
plaatsvervangend leden voor de Regionale Raadscommissie Noordkop (één per fractie), benoeming 
van de leden in de auditcommissie (zes), benoeming van de leden van de commissie 
klankbordgesprekken burgemeester (vijf), benoeming van leden commissie onderzoek geloofsbrieven 
(drie), benoeming van de leden van de werkgeverscommissie (drie) en benoeming van een lid en een 



Inwerkprogramma gemeenteraad 2022 pag. 9 van 15 

 

plaatsvervangend lid voor de Vereniging van Waddenzeegemeenten. De fracties wordt vooraf 
schriftelijk verzocht kandidaten voor te dragen voor de vacatures.    
 
 
3.5.  Vaststellen diverse zaken door de raad  
 
Nader te bepalen datum (raadszaal) 
Als de coalitiebesprekingen zijn afgerond dient er een extra raadsvergadering te komen. In deze 
vergadering worden dan in ieder geval de wethouders benoemd en het coalitieprogramma besproken. 
Daarnaast kunnen in deze vergadering eventueel benoemingen aan de orde komen voor zover deze 
nog niet zijn gedaan (zie raadsvergadering 9 mei 2022).  
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HOOFDSTUK IV  DE NIEUWE RAAD DOET KENNIS OP 
 
4.1.  Scholings- en trainingsprogramma 
 
Vanaf mei 2022  
Voor het goed functioneren van de raad is het van belang dat een goed scholings- en 
trainingsprogramma voor raadsleden wordt verzorgd. Ook commissieleden wordt een scholings- en 
trainingsprogramma geboden. De programma’s kunnen over meerdere jaren lopen, mede ook in 
relatie tot de kosten, waarbij het uiteraard voor de hand ligt de belangrijkste trainingen als eerste op te 
pakken. Tevens wordt bezien welke trainingen samen met omliggende gemeenten kunnen worden 
georganiseerd.  
 
Als elementen waar de trainingen op gericht dienen te zijn, valt te denken aan:  
1.  het vergroten van het inzicht in het raadslidmaatschap over de beginselen van  
 a. dualisme;  
 b. omgaan met de diverse rollen van de raad: volksvertegenwoordiging, kaderstelling en  
  controle;  
2.  persoonlijke vaardigheden over de beginselen van  
 a. debatteren, argumenteren, onderhandelen; 
 b. effectief vergaderen; 
 c. (commissies) voorzitten; 
 d. omgaan met pers en publiciteit. 
 
In ieder geval is het van belang de raad op korte termijn te scholen op het gebied van 
gemeentefinanciën en de planning- en controlcyclus. Dit mede in verband met de behandeling (en de 
daarbij behorende voorafgaande toelichtingen) van de eerste tussenrapportage over 2022 en de 
jaarrekening over 2021 in raad en commissie van juni/juli 2022. Daarom zal hierover april 2022 een 
training worden gegeven. 
 
Digitale leeromgeving raadsleden 
Een digitaal scholingsprogramma dat specifiek onder de aandacht gebracht wordt is de digitale 
leeromgeving voor raadsleden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Deze gratis digitale 
leeromgeving geeft toegang tot informatie die raadsleden in staat stellen het raadswerk het beste uit 
te voeren. De leeromgeving bevat meer dan honderd opleidingsmodules, speciaal gericht op 
raadsleden. Er zijn e-learnings, handleidingen, infographics, tips en educatieve filmpjes over 
onderwerpen die relevant zijn voor het raadswerk. De digitale leeromgeving is te bereiken via de 
volgende link: leeromgeving.raadsleden.nl 
 
GoodHabitz online trainingen 
GoodHabitz geeft online trainingen op diverse gebieden die ook voor raads- en commissieleden 
interessant zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan digitale vaardigheidstrainingen, communicatietrainingen 
en persoonlijke kracht trainingen. Voor de GoodHabitz online trainingen ontvangen raads- en 
commissieleden een uitnodiging.  
 
 
4.2.  Werkbezoeken en overige contacten  
 
Vanaf mei 2022 
Voor een verdere ontwikkeling van de kennis van de raadsleden kunnen verschillende initiatieven 
worden ontwikkeld. Enerzijds kunnen bedrijven, instellingen e.d. worden uitgenodigd zich te 
presenteren (tijdens of buiten vergaderingen of op de informatieavonden), anderzijds kunnen 
werkbezoeken worden afgelegd. Een en ander kan thematisch, per commissie of gecombineerd 
worden aangepakt. De raadsleden doen tijdens de presentaties of de werkbezoeken de nodige kennis 
en indrukken op. Het leggen en onderhouden van contacten met het maatschappelijk veld zijn geen 
zaken die in een paar weken kunnen worden afgerond. In feite dient dit de gehele bestuursperiode 
voort te duren.  
 
Voor de drie raadscommissies zal in ieder geval per commissie één werkbezoek voor het tweede 
kwartaal worden georganiseerd.   
 

https://academieportal.nl/raadsleden/?toremove=/raadsleden&goback=leeromgeving.raadsleden.nl
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Voor externe contacten zoals bijvoorbeeld Koninklijke Marine, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, 
politie, ondernemersverenigingen, Noordwest Ziekenhuisgroep, onderwijsinstellingen, 
zorgorganisaties, HVC, Woningstichting Den Helder worden afzonderlijke momenten ingepland voor 
een werkbezoek op locatie of op het gemeentehuis.  
 
Met de Rekenkamercommissie Den Helder en de Jongeren Adviesraad worden aparte 
contactmomenten georganiseerd. 
 
 
4.3.  Kennismaken verbonden partijen  
 
Introductiebijeenkomst met de verbonden partijen (19 april 2022 van 19.00 uur tot 21.00 uur; 
commissiekamers en raadzaal)  
 
Voor de raads- en commissieleden is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van de werkzaamheden 
van de verbonden partijen. Het college biedt de raad daarom twee keer per jaar (maart en september) 
een rapportage aan over de verbonden partijen: Den Helder Airport, Willemsoord BV *), Zeestad 
CV/BV en NV Port of Den Helder. Deze rapportages worden besproken in de commissie Bestuur en 
Middelen waarbij de directeuren aanwezig zijn.  
 
*) Het is de inzet om tot één erfgoedorganisatie te komen in Den Helder. Inmiddels is de Stichting Stelling 
Den Helder omgevormd tot de stichting Erfgoed Den Helder. Zowel de Erfgoedstichting als Ontwikkelings- en 
Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV heeft een en dezelfde directeur (sinds 1 april jl.) en dezelfde raad van 
commissarissen. Alleen de laatste fase waarin Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV zou 
worden opgeheven heeft nog niet plaats gevonden. Stichting Erfgoed staat qua verantwoording echt geheel nog 
los van Willemsoord BV.  

 
In een introductiebijeenkomst kunnen de verbonden partijen zich presenteren en kennismaken met de 
raads- en kandidaat- commissieleden. 
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HOOFDSTUK V  WERKCONFERENTIE 
 
5.1.  Werkconferentie 
 
donderdag 28 en vrijdag 29 april 
Uit de evaluatie met betrekking tot de werkwijze van de raad en commissies (zie raadsvoorstel 
raadsvergadering 6 september 2021) is naar voren gekomen dat bij aanvang van de nieuwe 
bestuursperiode in 2022 een tweedaagse werkconferentie wordt georganiseerd met de nieuwe raad. 
Voor deze werkconferentie is geen minimaal aantal raadsleden noodzakelijk, maar gezien de intentie 
van de werkconferentie is het belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen hieraan deelnemen.  
 
Daarnaast is bij die evaluatie ook aangegeven dat er voor het programma van een werkconferentie 
een lichte voorkeur bestaat voor een combinatie van een werkbezoek en een inhoudelijk programma.  
Ten aanzien van bepaalde onderwerpen kan het van belang zijn over de eigen grenzen heen te kijken 
en bezoeken af te leggen aan andere gemeenten en/of projecten buiten Den Helder. 
 
In dit kader kan opgemerkt worden dat deze werkconferentie als een ‘elkaar leren kennen’ 
werkconferentie opgevat dient te worden. De werkconferentie zal dus een deel informeel zijn en een 
deel ter verbreding van kennis en inzicht op bepaalde onderwerpen die het raadslidmaatschap 
betreffen.     
 
De werkconferentie wordt inhoudelijk voorbereid door burgemeester, gemeentesecretaris en de 
griffier. Indien noodzakelijk wordt externe expertise ingeschakeld.  
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HOOFDSTUK VI  INFORMATIEBRONNEN VAN BUITEN DEN HELDER  
 
6.1. Algemeen  
 
In het kader van het inwerkprogramma van de nieuwe raad is het van belang de nodige adequate 
informatie te verkrijgen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet alleen bij de gemeente en andere 
betrokken instanties, maar ook bij het raadslid zelf. Soms krijgen raadsleden de informatie in de 
schoot geworpen, maar soms moet er enige moeite voor worden gedaan. Voor het verzamelen van 
informatie bestaan in ieder geval veel mogelijkheden. Enkele daarvan worden als voorbeeld hieronder 
weergegeven. 
 
 
6.2.  Mondeling  
 
In den lande worden diverse congressen en bijeenkomsten georganiseerd. Onder meer via de ‘Lijst 
Ingekomen Stukken’ wordt de raad hiervan op de hoogte gehouden.  
 
 
6.3.  Digitaal  
 
Een aantal interessante websites zijn (zonder uitputtelijk te willen zijn):  
www.binnenlandsbestuur.nl (achtergronden en opinie over bestuur en beleid);  
www.kiesraad.nl (kiesrecht en verkiezingen);  
www.nvrr.nl (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies);  
www.raadsleden.nl (Nederlandse Vereniging voor Raadsleden);  
www.griffiers.nl (Vereniging van Griffiers); 
www.vng.nl (Vereniging van Nederlandse Gemeenten);  
www.noord-holland.nl (provincie Noord-Holland); 
www.gemeente.nu (nieuws, opinie en achtergronden lokale overheid. 
Vele websites leggen een link naar andere websites.  
 
 
6.4.  Schriftelijk  
 
Raadsleden kunnen zich al dan niet gratis op bepaalde uitgaven abonneren, zoals: Binnenlands 
Bestuur, het weekbericht van de provincie Noord-Holland en het VNG-magazine.  
Na de verkiezingen biedt de VNG alle raadsleden een specifiek welkomstpakket aan met relevante 
informatie over rol en positie van de gemeenteraad. 
 
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden biedt de mogelijkheid voor een lidmaatschap. Deze 
vereniging is de belangenvereniging van alle gemeenteraadsleden in Nederland. De vereniging zorgt 
voor ondersteuning met trainings- en onderwijsaanbod voor raadsleden, treedt op als 
belangenbehartiger en vraagbaak van en voor raadsleden, en vormt hét landelijke netwerk van 
raadsleden onafhankelijk van enige politieke partij. De contributie wordt volledig door de gemeente 
vergoed op grond van het rechtspositiebesluit van raadsleden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/
http://www.kiesraad.nl/
http://www.nvrr.nl/
http://www.raadsleden.nl/
http://www.griffiers.nl/
http://www.vng.nl/
http://www.noord-holland.nl/
http://www.gemeente.nu/
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HOOFDSTUK VII  OVERZICHT BELANGRIJKE DATA  
 
7.1. Data die in dit document zijn genoemd (chronologisch)  
 
donderdag 10 februari 2022 om 19.30 uur   Algemene introductiebijeenkomst raad, 
(locatie nader te bepalen)    avond 1 
 
donderdag 17 februari 2022 om 19.30 uur   Algemene introductiebijeenkomst raad, 
(locatie nader te bepalen)    avond 2 
 
maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en  Gemeenteraadsverkiezingen  
woensdag 16 maart 2022 
 
woensdag 16 maart 2022 om 21.00 uur (Stadshal Verkiezingsavond 
schouwburg De Kampanje)   
 
donderdag 17 maart 2022 om 12.00 uur (raadszaal) Besloten bijeenkomst lijsttrekkers  
 
donderdag 17 maart 2022 om 19.30 uur (raadszaal) Openbare bijeenkomst lijsttrekkers  
 
maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur (raadszaal)  Bijeenkomst centraal stembureau en  
       kandidaat-raadsleden  
 
dinsdag 29 maart 2022 om 19.30 uur (raadszaal)  Laatste vergadering van de oude  
       gemeenteraad 
 
woensdag 30 maart 2022 om 19.30 uur (raadszaal)  Installatie van de nieuwe gemeenteraad  
 
maandag 4 april 2022 om 16.30 uur (raadszaal of  Specifieke introductiebijeenkomst raad 
Waddenzaal, Verkeerstorenweg)   
 
maandag 11 april 2022 om 17.00 uur (raadszaal) Instructiebijeenkomst ICT en aansluitend een 

maaltijd 
 
maandag 11 april 2022 om 19.30 uur (raadzaal)  Voorbereiding eerste raadsvergadering, ‘proef 

raadsvergadering’ 
 
dinsdag 19 april 2022 om 19.00 uur (raadszaal) Introductie bijeenkomst met verbonden 

partijen 
 
maandag 25 april 2022 om 19.30 uur (raadszaal)  Beeldvormende raadsvergadering  
 
donderdag 28 en vrijdag 29 april 2022   Werkconferentie 
 
april 2022      Training gemeentefinanciën 
 
maandag 9 mei 2022 om 19.30 uur (raadszaal)   Eerste raadsvergadering met eventueel 

diverse benoemingen  
 
nader te bepalen datum na afronding Vaststellen diverse zaken, benoeming 
coalitiebesprekingen (raadszaal)  wethouders, bespreken coalitieakkoord    
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Inhoudsopgave 

 
INHOUD:            BLZ.  
 
 
1. Inleiding          3 
2. Begrippen          4 
3. Beschrijving processtappen informatiefase      5 
4. Beschrijving processtappen formatiefase      6 
5. Rollen overige betrokkenen        8 
6. Transparantie en communicatie       9 

 
 

START INFORMATIEFASE         5 
Stap 1: Startbijeenkomst         5 
Stap 2: Gesprek over de gewenste ondersteuning       5 
Stap 3: Werken met een informateur       5 
Stap 4: Vaststellen opdracht informateur        5 
Stap 5: Fractie-inbreng in de onderhandelingen      5 
Stap 6: Informatieronde: de informateur aan het werk     5 
Stap 7: De informateur doet verslag        5 
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START FORMATIEFASE         6 
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Stap 2: Gesprek over de gewenste ondersteuning       6 
Stap 3: Werken met een formateur         6 
Stap 4: Vaststellen opdracht formateur       6 
Stap 5: Fractie-inbreng in de onderhandelingen      6 
Stap 6: De formateur aan het werk        6 
Stap 7: Het coalitieakkoord         6 
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Stap 8: Overdracht ondersteuning gemeentesecretaris-raadsgriffier   7 
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Bijlagen 
1 Aandachtspunten opdracht informateur       10 
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3 Aandachtspunten opdracht formateur       12 
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1. Inleiding 

 
 
Deze handreiking voor het proces van coalitie- en collegevorming bevat aandachtspunten. U 
bepaalt samen hoe het proces ingericht wordt. De praktijk kent allerlei regels en gebruiken 
en daardoor ook keuzemogelijkheden. Keuzes die samenhangen met omstandigheden, 
verhoudingen na de verkiezingen en couleur locale. Het is aan te bevelen voorafgaand aan 
de verkiezingen een aantal uitgangspunten te bespreken en keuzes te benoemen. Dit komt 
de structuur en transparantie ten goede. Niet zelden leiden onderhandelingen tot verstoorde 
verhoudingen, die lang door kunnen sudderen binnen de raad en het politieke handwerk 
hinderen. Een proces dat door de betrokkenen positief wordt ervaren, kan een bijdrage 
leveren aan goede verhoudingen na de onderhandelingen. 
 
Belangrijk aspect van deze handleiding is een omschrijving van mogelijke stappen. Bij een 
informatiefase tast een informateur af welke partijen bijvoorbeeld het beste kunnen gaan 
onderhandelen. Als partijen elkaar kort na de verkiezingen ‘vinden’, kan een informatiefase 
kort zijn. 
 
De formatiefase, waarin het coalitieakkoord wordt vormgegeven, kent diverse belangrijke 
keuzes zoals de vraag of het coalitieakkoord een document op hoofdlijnen is, of al een 
uitgebreid inhoudelijk programma vormt. 
 
Nadat het coalitieakkoord is uitgebracht kan het college van burgemeester en wethouders 
het uitwerken tot een collegeprogramma. Daarnaast staat het de raad vrij een afzonderlijk 
raadsprogramma te maken, waarin zij eigen accenten vastlegt. De werkconferentie met de 
nieuwe raadsleden kan diverse elementen opleveren voor het raadsprogramma, zoals de 
vergaderstructuur, de wijze waarop dualisme wordt ingevuld of afspraken over de invulling 
van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad. 
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2. Begrippen 
 
 
De in deze handreiking gehanteerde begrippen hebben de volgende betekenis. 
 
Informateur: de persoon die wordt aangesteld om een eerste verkenning te plegen van 
(een) mogelijk te vormen coalitie(s). 
 
Formateur: een door de onderhandelende partijen aangewezen persoon die als leider 
optreedt van het onderhandelingsproces na de totstandkoming van een Informatieakkoord. 
 
Informatieakkoord: de desbetreffende partijen zijn het eens over de mogelijke 
samenstelling van een coalitie, op basis waarvan de formatie van een nieuw college en het 
opstellen van een coalitieakkoord kunnen beginnen. 
 
Coalitieakkoord: overeenstemming op hoofdlijnen of een uitbreid inhoudelijke programma 
van een op te stellen beleidsprogramma tussen partijen die samen een coalitie wensen te 
vormen en daarmee bestuursverantwoordelijkheid willen nemen voor de nieuwe 
zittingsperiode. Het is een document waarin verantwoording kan worden afgelegd voor de 
coalitiekeuze en waarin afspraken staan over uitgangspunten voor het te voeren beleid. Het 
vormt de basis voor het collegeprogramma.  
 
Formatieakkoord: overeenstemming tussen de coalitiepartners over de samenstelling van 
het nieuwe college en de te hanteren portefeuilleverdeling. 
 
Collegeprogramma: een nadere uitwerking van het coalitieakkoord in concrete 
beleidsvoornemens, die het nieuwe college voor zichzelf hanteert. Bij het formeren kan 
onderscheid worden gemaakt tussen de partijen die in het college met een wethouder 
vertegenwoordigd zijn en(/of) die het college steunen en welke personen als wethouder deel 
gaan uitmaken van het college. Bij de verdeling van portefeuilles geldt als aandachtspunt dat 
de verantwoordelijkheid voor taken/onderwerpen van de collegeleden duidelijk dient te zijn.  
 
Raadsprogramma: een door raad op en vast te stellen programma, waarin de raad aangeeft 
welke aspecten van het raadswerk aandacht behoeven en op welke beleidsonderdelen men 
welke resultaten wenst te behalen. (Dit document kan voortvloeien uit de werkconferentie die 
na de verkiezingen zal worden gehouden). 
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3. Beschrijving processtappen informatiefase 

 
 
Stap 1: Startbijeenkomst 

- Zodra de verkiezingsuitslag definitief is, start de informatie met een startbijeenkomst 
waarvoor alle politieke partijen worden uitgenodigd.  

- De lijsttrekkers van de gekozen partijen bepalen in een vooroverleg wie de uitnodiging 
voor de startbijeenkomst verstuurt, wie de (technische) voorzitter is, of de 
startbijeenkomst een openbaar karakter heeft en of een persbericht wordt verstuurd. 

- Tijdens de startbijeenkomst kan worden teruggeblikt op het verkiezingsresultaat en wordt 
vooruitgeblikt op de onderhandelingen. Aandachtspunten: de stappen die in deze 
handreiking staan, de gewenste ondersteuning, de vergaderlocaties en het budget. 

 
Stap 2: Gesprek over gewenste ondersteuning 

- Tijdens de startbijeenkomst bepalen partijen welke ondersteuning tijdens het 
informatieproces (van de griffie dan wel extern) gewenst is en gaan hierover in gesprek 
met de griffier. 

 
Stap 3: Werken met een informateur 

- De daartoe in meerderheid aangewezen fractie neemt het initiatief voor de 
onderhandelingen. 

- Zij doet een voorstel of een informateur die het informatieproces begeleidt nodig is. Dit 
kan een externe informateur zijn, dan wel een persoon van de leidende fractie die hiertoe 
zelf het initiatief neemt. Het dient hierbij bij voorkeur te gaan om iemand die breed 
draagvlak heeft bij de onderhandelaars. 

 
Stap 4: Vaststellen opdracht informateur  

- Indien een informateur wordt aangewezen, bepalen de onderhandelende fracties in 
overleg de omvang van de opdracht van de informateur en stellen de opdracht vast.  

- Aandachtspunten: zie bijlage 1. 

 
Stap 5: Fractie-inbreng in de onderhandelingen 

- De informateur bepaalt zijn werkwijze en de manier waarop fracties betrokken worden.  
- Aandachtpunten ten aanzien van de onderwerpen die de informateur zou kunnen 

uitvragen bij de fracties (onderhandelingsinbreng) staan in bijlage 2. 

 
Stap 6: Informatieronde: de informateur aan het werk 

- Het werk van de informateur kan verschillend worden ingericht. De keuzes omvatten 
onder meer de mate van openbaarheid en transparantie die passen bij de 
omstandigheden (zie bijlage 1).  

 
Stap 7: De informateur doet verslag  

- De informateur brengt in een bijeenkomst voor alle partijen verslag uit van zijn 
bevindingen en biedt zijn/haar advies aan. 

- De fractievoorzitters kunnen in een vooroverleg bepalen of de informateur technisch 
voorzitter is van deze bijeenkomst, of de bijeenkomst een openbaar karakter heeft en of 
een persbericht wordt verstuurd. 

- Zo mogelijk komen partijen aan het eind van de bijeenkomst tot een conclusie over een te 
vormen coalitie, indien partijen dit wensen wordt dit vastgelegd in een Informatieakkoord. 

- Zo nodig starten (onderdelen van) de informatiefase opnieuw. 
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4. Beschrijving processtappen Formatiefase  

 
 
Stap 1: Startbijeenkomst 

- Mogelijke coalitiepartners worden uitgenodigd voor een startbijeenkomst. 
- De fractievoorzitters bepalen in een vooroverleg wie de (technische) voorzitter is en de 

bijeenkomst bijeenroept. 
- Tijdens de startbijeenkomst kan worden teruggeblikt op de informatiefase en wordt 

vooruitgeblikt op de formatiefase. Aandachtspunten: de stappen die in deze handreiking 
staan, de gewenste ondersteuning, de vergaderlocaties en het budget. 

 
Stap 2: Gesprek over gewenste ondersteuning 

- Tijdens de startbijeenkomst bepalen de partijen welke ondersteuning (voor inhoudelijke en 
financiële vraagstukken) tijdens de formatiefase (van de ambtelijke organisatie dan wel 
extern) gewenst is en gaan hierover in gesprek met de gemeentesecretaris. De griffier 
heeft gedurende het formatieproces een adviserende rol.  

 
Stap 3: Werken met een formateur 

- In de startbijeenkomst wordt overeengekomen wie verantwoordelijkheid neemt voor het 
aanstellen van een formateur. Dit kan bijvoorbeeld de grootste fractie van de partijen zijn, 
die voornemens zijn een coalitie te gaan vormen. 

- De daartoe in meerderheid aangewezen fractie doet een voorstel voor een formateur. Het 
dient hierbij te gaan om iemand die bij voorkeur breed draagvlak heeft bij de 
onderhandelaars. 

 
Stap 4: Vaststellen opdracht formateur  

- De opdracht aan de formateur wordt in gezamenlijkheid geformuleerd en vastgesteld. 
Aandachtspunten: zie bijlage 3.   

 
Stap 5: Fractie-inbreng in de onderhandelingen 

- De formateur bepaalt zijn werkwijze en de manier waarop de fracties betrokken worden. 
Aandachtpunten ten aanzien van de onderwerpen die de formateur zou kunnen uitvragen 
bij de fracties (onderhandelingsinbreng) staan in bijlage 4. 

 
Stap 6: De formateur aan het werk: op weg naar een coalitieakkoord 

- Het werk van de formateur kan verschillend worden ingericht. De keuzes omvatten o.m. 
de mate van openbaarheid en transparantie die passen bij de omstandigheden (zie bijlage 
3).  

 
Stap 7: Het coalitieakkoord   

- Na het bereiken van een coalitieakkoord leggen de formateur en de onderhandelaars 
verantwoording af aan de raad over het onderhandelingsproces en het eindresultaat. 

- De fractievoorzitters kunnen in een vooroverleg bepalen of de formateur technisch 
voorzitter is van deze bijeenkomst, of de bijeenkomst een openbaar karakter heeft en of 
een persbericht wordt verstuurd. 

- Fracties geven hun mening over het bereikte coalitieakkoord. 
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Stap 8: Overdracht ondersteuning gemeentesecretaris-raadsgriffier 

- Met het bereiken van een coalitieakkoord, neemt de griffier de verantwoordelijkheid voor 
de ondersteuning over van de secretaris.  

- De griffie neemt de voorbereiding van de raadsvergadering (benoeming wethouders) ter 
hand. Hierbij dient rekening gehouden te worden met een termijn van circa twee weken, 
benodigd voor de voorbereidingswerkzaamheden (o.m. rondom toelating wethouders). 

 
Stap 9: Uitwerking: collegeprogramma—raadsprogramma 

- Na het bereiken van een coalitieakkoord (op hoofdlijnen) en de benoeming van 
wethouders door de raad, kan een proces van uitwerking en concretisering starten. 

  
Tijdens het onderhandelingsproces kunnen betrokkenen de mogelijkheden verkennen van: 
- wel/niet uitwerken van het coalitieakkoord na de algemene beschouwingen in een 

collegeuitvoeringsprogramma. 
- wel/niet vaststellen van een raadsprogramma* aangaande het functioneren van de raad 

(mede op grond van uitkomsten van bijvoorbeeld de werkconferentie). 
*Een raadsprogramma dient door het college te worden uitgevoerd. Het past in het dualisme (de raad stelt de 

kaders, het college voert uit), maar het gaat enigszins voorbij aan het feit dat ook na de verkiezingen verschillen 

in politieke opvattingen tussen (coalitie en oppositie) partijen bestaan. Een echt inhoudelijk raadsprogramma lijkt 

daarom niet voor de hand liggend. Wel is denkbaar dat de raad een strategische raadsagenda opstelt. Zo’n 

agenda bestaat dan uit een aantal onderwerpen/ thema’s waar de raad in die raadsperiode al dan niet zelfstandig 

of op voorstel van het college over wil debatteren. Een dergelijke agenda laat zich goed combineren en integreren 

in een lange termijnagenda van de raad. 

Aandachtspunt:  
- Is het programma zoals opgesteld uitvoerbaar? Kan het (beoogde) nieuwe college de 

opdracht aannemen? Dit vooraf laten toetsen.  
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5. Rollen overige betrokkenen 
 
 
Burgemeester 
- Artikel 35, tweede lid, van de Gemeentewet luidt:  

“De burgemeester wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de college-
onderhandelingen. Hij wordt alsdan in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen over 
voorstellen ten behoeve van het collegeprogramma kenbaar te maken”.  
Op het moment dat hij wordt geïnformeerd, mag het collegeprogramma nog niet zijn 
ondertekend. Het valt aan te bevelen dat over de invulling van deze rol afspraken worden 
gemaakt tussen de onderhandelaars en de burgemeester. 

- Het ligt in de rede dat indien er een raadsprogramma wordt opgesteld, het voorgaande 
van overeenkomstige toepassing is. 

- De burgemeester kan tevens worden ingeschakeld voor werkzaamheden van 
procesmatige aard. Hij kan, vanuit zijn onafhankelijke rol, de emoties, die vaak ontstaan 
in formatieprocessen, verzachten door middel van handreikingen die gericht zijn op zijn 
functionaliteit, zakelijkheid, begrip etc. 

- Het valt aan te bevelen dat bij de start van het proces een oriënterend gesprek 
plaatsvindt met de formateur. Hierbij kunnen alle voor het proces van belang zijnde 
zaken aan de orde komen. 
 

Griffier 
- De griffier is medeverantwoordelijk voor een goed verloop van het proces van de 

onderhandelingen, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het democratisch proces van de 
raad. 

- De onderhandelaars worden ambtelijk ondersteund door de griffier tot en met het einde 
van de informatiefase (al dan niet vastgelegd in een Informatieakkoord). 

- De griffier heeft als taak het proces te faciliteren, te notuleren, het noteren van afspraken 
en, vanuit zijn deskundigheid en ervaring, gevraagd en ongevraagd de onderhandelaars 
te adviseren over het proces.  

- In de formatiefase heeft de griffier een adviserende rol. 
- De griffier is geen tussenpersoon of bemiddelaar tussen onderhandelende partijen. 

 
Gemeentesecretaris 
- De secretaris is medeverantwoordelijk voor een goed verloop van het 

onderhandelingsproces, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening 
vanuit de ambtelijke organisatie. 

- De secretaris verzorgt adequate ondersteuning van de coalitievorming. De secretaris 
neemt zelf geen deel aan de bespreking anders dan als adviseur op verzoek.  

- Hij staat borg voor eenduidige, correcte advisering en is daarmee de spelverdeler naar 
de organisatie. 

- De secretaris zorgt vanuit de ambtelijke organisatie voor de door de onderhandelaars 
gevraagde facilitaire ondersteuning. 

- Na het bereiken van een Informatieakkoord, als er een fase aanbreekt van 
collegevorming, portefeuilleverdeling en samenstelling van een coalitieakkoord, neemt de 
secretaris het stokje over van de griffier.  
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6. Transparantie en communicatie 
 
 
Openbaarheid 
 
Informatiefase 
De eerste bijeenkomst van de onderhandelaars speelt zich zoveel mogelijk in de 
openbaarheid af (dit hangt af van de omstandigheden). 
Dit geldt tevens voor de tweede bijeenkomst waarin de informateur advies uitbrengt over 
mogelijk te vormen coalities (ook hier hangt openbaarheid af van de omstandigheden). 
 
Formatiefase  
De overige bijeenkomsten spelen zich veelal in beslotenheid af, tenzij de onderhandelaars 
anders besluiten. 
 
 
Communicatie 
 
De fracties worden van tijd tot tijd op de hoogte gehouden van de vorderingen in het 
onderhandelingsproces, tenzij de onderhandelaars gemotiveerd besluiten dit niet te doen. 
De media worden van tijd tot tijd op de hoogte gehouden van de vorderingen in het 
onderhandelingsproces, tenzij de onderhandelaars gemotiveerd besluiten dit niet te doen. 
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Bijlage 1: Aandachtspunten opdracht informateur 
 
 
De opdracht aan de informateur heeft de volgende kenmerken: 
- Afspraken omtrent reiskosten en overige vergoedingen (let op: deze informatie -alsmede 

informatie over andere uitgaven tijdens de informatie- en formatiefase- kan met een 
beroep op de Wet openbaarheid bestuur worden opgevraagd en betrokkenen kan worden 
gevraagd hier verantwoording over af te leggen).  
Voor de vergoedingen inzake het informatie- en formatieproces heeft het presidium op  
26 november 2018 een kader afgesproken en besloten per succesvol afgeronde 
formatieronde een bedrag van maximaal € 1.000,-- beschikbaar te stellen, waaruit zowel 
de kosten van de (in)formateur(s) als de bijkomende kosten van catering en zaalhuur 
moeten worden voldaan. Formerende fracties die voor een duurdere oplossing willen 
kiezen, wordt de mogelijkheid geboden om de meerkosten te betalen uit hun 
fractievergoeding. 

- Agendeert, neemt de leiding over de gesprekken en bewaakt de voortgang van het 
proces. 

- Verkent wat de best werkbare meerderheid voor de coalitie kan worden en biedt tevens 
een alternatieve coalitie.  

- Verkent de gezamenlijke visie en ambitie op hoofdlijnen. 
 
De opdracht aan de informateur kan richting geven aan de werkzaamheden, bijvoorbeeld: 
- De wijze waarop fracties betrokken worden, bijvoorbeeld: 

 Het verkennen van mogelijke coalities geschiedt door middel van hoorzittingen met alle 
partijen. 

 Van deze gesprekken worden wel/geen gespreksverslagen gemaakt. 
 Beschikbaarheid van deze verslagen (bijvoorbeeld alleen beschikbaar voor de 

informateur en de ambtelijke ondersteuning). 
- De mate van openbaarheid van de verschillende stappen en het voorzitterschap: 

 De eerste bijeenkomst. 
 De bijeenkomst waarin de informateur verslag doet. 
 De informateur is wel/geen technisch voorzitter van deze bijeenkomsten. 

- De momenten waarop persberichten worden verstrekt en onder wiens 
verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld: 
 De informateur draagt wel/niet onder eigen verantwoording zorg voor persberichten, 

eventueel met ondersteuning van de griffie. 
- De informateur rondt zijn werkzaamheden af met een advies voor de best werkbare 

coalitie en wel/geen tweede optie, die beide passen binnen de opdrachtomschrijving. 
- De wijze waarop de informateur verslag doet; 

 De informateur maakt wel/geen rapportage van zijn werkzaamheden. 
 Dit rapport is wel/niet openbaar. 
 De partijen zijn wel/niet in de gelegenheid hun oordeel te geven over het advies van de 

informateur en hierbij hun eigen advies te formuleren.  
 De informateur biedt wel/geen informatiekakkoord aan en is wel/geen auteur hiervan. 
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Bijlage 2: Aandachtspunten onderhandelingsinbreng  
 fracties bij informatiefase 

 
 
Vaak bevat de uitvraag van de informateur aan de fracties ten aanzien van de 
onderhandelingsinbreng de volgende punten: 
- Een lijst met punten (bijvoorbeeld tien), die men van belang acht voor opname in een 

coalitieakkoord. 
- Welke punten zijn niet onderhandelbaar en welke worden ter bespreking aangedragen. 
- Welke coalitie is, gegeven de verkiezingsuitslag, de meest voor hand liggende 

combinatie. 
- De mogelijke bereidheid deel te nemen aan het college en onder welke voorwaarden.  
- Vermelding van de partijen waarmee men onder geen beding zitting wil nemen in het 

college. 
- De kwantitatieve samenstelling van een nieuw college (aantal collegeleden, full- of 

parttime). 
- Bestaat de wens tot het afsluiten met een Informatieakkoord. 
- Overige informatie die men voor de coalitievorming van belang acht. 
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Bijlage 3: Aandachtspuntenlijstje opdracht formateur  
 
 
Vaak bevat de opdracht aan de formateur de volgende kenmerken: 
- Agendeert, roept onderhandelaars samen, neemt de leiding over de gesprekken en 

bewaakt de voortgang van het proces. Stemt zijn handelwijze af met de onderhandelaars. 
- Verkent de inhoud van een mogelijk coalitieakkoord (inventarisatie overeenkomsten en 

verschillen). 
- Verkent het aantal wethouders (al dan niet parttime) en de gewenste portefeuilleverdeling. 
- Verkent de invulling van de personele bezetting. 
- Richt een proces in dat leidt tot een coalitieakkoord, met een college dat op voldoende 

steun uit de raad kan rekenen. Besteedt hierbij ook aandacht aan de wensen omtrent: 
 Wel/geen coalitieakkoord op hoofdlijnen 
 Wel/geen collegeuitvoeringsprogramma 
 Wel/geen raadsprogramma 

 
Bij de opdracht aan de formateur, kan men richting geven aan de volgende werkzaamheden: 
- De mate van openbaarheid van de verschillende stappen 

 De eerste bijeenkomst 
 De bijeenkomst waarin de formateur verslag doet  

- Het voorzitterschap 
 De formateur is wel/geen technisch voorzitter van deze bijeenkomsten 

- Momenten waarop persberichten worden verstrekt en onder wiens verantwoordelijkheid  
 De formateur draagt wel/niet onder eigen verantwoording zorg voor persberichten, 

eventueel met ondersteuning van de ambtelijke organisatie. 
- De wijze waarop fracties betrokken worden 

 De wijze waarop de verkenningen naar een mogelijk coalitieakkoord plaatsvindt  
 Van de gesprekken worden wel/geen gespreksverslagen gemaakt 
 Beschikbaarheid van de verslagen (bijv. alleen voor formateur en ambtelijke 

ondersteuning) 
 
De formateur heeft bij de start van het proces een oriënterend gesprek met de 
burgemeester. Hierbij kunnen alle voor het proces van belang zijnde zaken aan de orde 
komen, waaronder de wijze waarop van tijd tot tijd verslag wordt gedaan over de voortgang 
(zie verder hoofdstuk 5). 
 
De formateur rondt zijn werkzaamheden af met een advies omvattende een coalitieakkoord. 
Keuzes hierbij zijn: 
- Het wel/niet opstellen van een rapportage over het onderhandelingsproces, dat wel/niet 

openbaar is. 
- Het wel/niet zijn van auteur van het coalitieakkoord. 
- De wijze waarop de formateur verantwoording aflegt over het onderhandelingsproces en 

onderhandelingsresultaat (wel/geen openbare bijeenkomst/openbare raadsvergadering). 
- Partijen zijn wel/niet in de gelegenheid hun oordeel te geven over het advies van de 

formateur en hierbij hun eigen advies te formuleren. 
 
Het advies kan mede omvatten:  
- Een coalitieakkoord op hoofdlijnen, als basis voor een evt. op te stellen 

collegeprogramma/raadsprogramma. 
- Overeenstemming over aantal wethouders en een werkbare portefeuilleverdeling. 
- Wenselijkheid t.a.v. een op te stellen college en/of raadsprogramma.  
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Bijlage 4: Aandachtspunten onderhandelingsinbreng  
 fracties bij formatiefase 

 
 
De uitvraag van de formateur aan de fracties over hun onderhandelingsinbreng kan 
omvatten: 
- De opvattingen ten aanzien van de verschillen zoals gebleken uit de inventarisatie 

coalitieakkoord. 
- De opvattingen ten aanzien van de samenstelling van het college (aantal leden, full- of 

parttime). 
- De opvattingen ten aanzien van de portefeuilleverdeling en personele bezetting. 
- Overige informatie die men voor de formatie van belang acht. 
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Bijlage 5: Relevante artikelen Gemeentewet  

 
 
Artikel 34  
1. De burgemeester en de wethouders vormen tezamen het college van burgemeester en 

wethouders. 
2. De burgemeester is voorzitter van het college.  

 
Artikel 35  
1. De raad benoemt de wethouders. Artikel 31 is van toepassing op de stemming inzake de 

benoeming.  
2. De burgemeester wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de college-

onderhandelingen. Hij wordt alsdan in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen over 
voorstellen ten behoeve van het collegeprogramma kenbaar te maken.  

 
Artikel 36  
1. Het aantal wethouders bedraagt ten hoogste twintig procent van het aantal raadsleden, 

met dien verstande dat er niet minder dan twee wethouders zullen zijn.  
2. De raad kan besluiten dat het wethouderschap in deeltijd wordt uitgeoefend.  
3. Indien het tweede lid toepassing vindt bedraagt, in afwijking van het eerste lid, het aantal 

wethouders ten hoogste vijfentwintig procent van het aantal raadsleden, met dien 
verstande dat de tijdsbestedingsnorm van de wethouders gezamenlijk ten hoogste tien 
procent meer bedraagt dan de tijdsbestedingsnorm van de wethouders gezamenlijk zou 
hebben bedragen indien het tweede lid geen toepassing had gevonden.  

4. De raad stelt bij de benoeming van de wethouders de tijdsbestedingsnorm van elke 
wethouder vast.  

5. Bij de berekening van het maximale aantal wethouders, bedoeld in het eerste en het 
derde lid, wordt afgerond tot het dichtbijgelegen gehele getal.  

 
Artikelen 36a en 36b.  
Deze artikelen hebben betrekking op de vereisten voor het wethouderschap en 
onverenigbare betrekkingen. Zie hiervoor de respectievelijke artikelen in de Gemeentewet.  
 
Artikel 37  
De benoeming van de wethouders na de verkiezing van de leden van de raad vindt plaats in 
een vergadering van de raad in nieuwe samenstelling.  
 
Artikel 38  
In het geval van artikel 37 gaat de benoeming van degene die zijn benoeming tot wethouder 
heeft aangenomen, in op het tijdstip waarop ten minste de helft van het met inachtneming 
van artikel 36 bepaalde aantal wethouders zijn benoeming heeft aangenomen of, indien de 
aanneming van de benoeming op een later tijdstip plaatsvindt, op dat tijdstip.  
 
Artikel 42  
1. Na de verkiezing van de leden van de raad treden de wethouders af op het moment dat de 
raad tenminste de helft van het met inachtneming van artikel 36 bepaalde aantal wethouders 
heeft benoemd en deze benoemingen zijn aangenomen.  

2. Indien zoveel wethouders hun ontslag indienen of worden ontslagen dat niet ten minste de 
helft van het met inachtneming van artikel 36 bepaalde aantal wethouders in functie is, treedt 
de burgemeester in de plaats van het college totdat dit wel het geval is.  
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