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Verslag van de raadsvergadering van de gemeente Den Helder op 1 september 2020, aanvang 
om 20.00 uur 
 
Aanwezig 
College van B&W  
J.J. Nobel (burgemeester), T. Biersteker-Giljou, R. Duijnker, H. Keur, P. Kos, K. Visser, P. de Vrij,  
M. Wouters (wethouders) 
 
Raadsleden: 
M. Anthonijsz-Keizer, G. Assorgia, P.T. Bais, C.M. Bazen, P. Blank, M. Boessenkool,  
V.H. van den Born, R.N. Bruin, E.J. Dasbach, H. van Dongen, J.P. van Donkelaar, K. van Driesten,  
M.E. Dijk, L.G.J.M. van Esdonk, S. Hamerslag, P.W.H. Houben, S.H.M. Houtveen, F.C. Klut, H.M. Krul, 
N. List, H.S. Mosk, B. Niggendijker, E.C. Saliha, M. Vermooten, J.E. Vorstman-Gorter, S. Wisgerhof 
 
Griffier  
M. Huisman 
 
Gasten 
Commissaris van de Koning de heer A.Th.H. van Dijk 
Chef Kabinet de heer A. Dalenoort 
 
Afwezig  
F.H. Camara, F. Feeburg, E.M. Krijns, D.E. Pater, T.C. Polonius 
 
Agenda 
1. Opening en mededelingen 
2. Spreekrecht burgers 
3. Bepalen stemvolgorde 
4. Vaststelling agenda 
5. Voorstel tot het vaststellen van de profielschets 2020 voor de burgemeester van Den Helder 
6. Sluiting 
 
 
1. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter: Dames en heren, als u wilt plaatsnemen, graag.  
Opening en mededelingen. Ik begin eerst even met de mededelingen. Ik heb bericht van verhindering 
ontvangen van mevrouw Pater en mevrouw Polonius, de heren Feeburg, Camara en Krijns.  
Dan heet ik natuurlijk van harte welkom de commissaris van de Koning, de heer Van Dijk en zijn kabi-
netschef de heer Dalenoort.  
Ik heb nog een mededeling te doen. Het is een beetje vreemd om dat op deze avond te doen, maar 
toch. Ik denk dat het goed is om even met u te delen dat de heer Van Esdonk heeft aangegeven dat hij 
per 1 augustus jl. de fractie van de PVV heeft verlaten en is ingetreden in de fractie van Behoorlijk 
Bestuur voor Den Helder en Julianadorp. Zeg ik dat in een goede volgorde? Want de naam is ook nieuw. 
Ja. En als het goed is loopt er ergens een fotograaf rond.  
 
2. Spreekrecht burgers 
 
De voorzitter: Dan spreekrecht voor de burgers. Er hebben zich geen sprekers aangemeld.  
 
3. Bepalen stemvolgorde 
 
De voorzitter: We doen ook altijd een stemvolgorde. Je weet maar nooit wat er gebeurt. Het is 
nummer 5, mevrouw Bais. Dus mocht er iets gebeuren dan beginnen we bij mevrouw Bais.  
 
4. Vaststelling agenda 
 
De voorzitter: Dan vaststelling van de agenda. Kunt u zich daar in vinden? Ja.  
 
Ik vergeet nog te melden dat het wel weer fijn is om elkaar ook zo te treffen. Een andere manier zou 
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nog beter zijn geweest natuurlijk, maar onder de omstandigheden zien we elkaar in ieder geval allemaal. 
Waarvoor dank.  
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de profielschets 2020 voor de burgemeester van Den Helder 
 
De voorzitter: We hebben vanavond voorliggend voorstel tot het vaststellen van de profielschets 2020 
voor de burgemeester van Den Helder. Ik geef het woord aan de commissaris van de Koning, de heer 
Van Dijk, die ons een toelichting gaat geven op de procedure.  
 
De heer Van Dijk: Ja, dank u wel mijnheer de burgemeester. Met veel plezier ben ik hier weer. Wat de 
burgemeester al zei, ben ik ook heel blij dat we elkaar zo zien. Ergens staat er denk ik toch een micro-
foon open die piept. Waarom ben ik daar blij om? Omdat ik denk dat u een hele fijne keuze heeft ge-
maakt om dit op deze manier te organiseren. We hebben in Nederland de afgelopen maanden in de 
situatie gezeten dat er veel digitaal is gedaan. Dat hebben wij ook in de Staten gedaan en commissie-
vergaderingen. Maar nu we ook met elkaar moeten vergaderen over hoe we met deze situatie misschien 
wel een lange tijd moet omgaan is het wel fijn dat je elkaar kunt zien. En ook kunt ervaren wat de emotie 
is, dat hoort bij democratie. Het is goed voor Den Helder, voor de inwoners van Den Helder. Ik ben blij 
dat we deze avond hier vanavond live kunnen beleven omdat het moment waarvoor we staan weer een 
belangrijk moment is omdat we de profielschets gaan vaststellen. Dat doen we overigens voor de 
tweede keer. Ik zal hier en daar wel wat dingen toelichten maar als er mensen meeluisteren of kijken, 
ik ga niet dezelfde exercitie als de eerste keer doen. Want het profiel is redelijk hetzelfde gebleven, met 
hier en daar wat accenten aangebracht. U heeft in uw eigen raadsvoorstel goed aangegeven wat de 
reden was dat we vanavond voor de tweede keer een profielschets gaan vaststellen. Ik denk dat het 
goed is dat een potentiële kandidaat weet wat hij of zij in Den Helder kan verwachten. Wat zijn of haar 
uitdaging wordt en met name wat u van de nieuwe burgemeester verwacht in zijn of haar rol. De proce-
dure om te komen tot een nieuwe burgemeester begint met het ophalen van de profielschets, zoals we 
dat hier vanavond doen. Daarna wordt de vacature gepubliceerd in de Staatscourant. Een aantal weken 
kan er gesolliciteerd worden. Dan kan ik samen met mijn kabinetschef een selectie maken van de kan-
didaten en uiteindelijk gaat de Vertrouwenscommissie van uw raad met de kandidaten aan de slag en 
hopelijk kom ik hier dan weer terug om uiteindelijk de nieuwe burgemeester te kunnen beëdigen.  
De afgelopen tijd is de heer Nobel als waarnemend burgemeester gelukkig nog steeds gebleven om 
hier waar te nemen. Ik hoop dat we straks met elkaar kunnen terugkijken op een heel mooi proces 
waarbij we een goede, mooie en de beste burgemeester, zoals dat vaak heet, voor Den Helder hebben 
geselecteerd.  
Wat nog gebleven is en wat u vorige keer ook heeft gedaan, is dat u toen ook de inwoners heeft betrok-
ken bij de selectieprocedure. Daar ga ik straks nog iets over vragen. Want het blijft toch altijd leuk dat 
38% van uw bevolking aangeeft dat een aanstormend talent ook een mooie burgemeester zou zijn. 
Misschien dat u daar ondertussen anders over denkt, daar kom ik straks nog even op terug.  
Even de procedure. U bent er al bijna ervaren mee maar ik ga het toch nog even herhalen. Alles, behalve 
deze vergadering, zal straks strikt onder geheimhouding plaatsvinden met de Vertrouwenscommissie 
die zijn of haar werk gaat doen. Het betekent, ook voor uw naam als gemeente natuurlijk maar ook voor 
de gemeenteraden dat belangrijk is dat straks, als kandidaten hebben gesolliciteerd, de namen niet op 
straat komen te liggen en dat uiteindelijk in die besloten raadsvergadering straks die twee namen aan 
u worden gepresenteerd waar u een keuze uit maakt. En dat de rest van de namen, inclusief van degene 
die het niet gaat worden, niet op straat komen te liggen. Het is heel belangrijk, er staat zelfs een gevan-
genisstraf op als het naar buiten komt. Maar veel belangrijker is dat het heel veel zegt over het imago 
van de gemeente, dat het gewoon heel netjes gebeurt. Ik herhaal het, niet omdat ik geen vertrouwen 
heb dat het niet in Den Helder zal gaan gebeuren, ik doe het overal. Maar omdat we weten dat in zo 
een proces best wel dingen kunnen gebeuren. Dan is het altijd goed dat je daar met elkaar afspraken 
over hebt gemaakt.  
De kandidaten die solliciteren worden in eerste instantie door ons gescreend, de justitiële registers zul-
len wij er op naslaan. En uiteindelijk zullen twee kandidaten overblijven. De kandidaat die u gaat voor-
dragen zal ook nog een keer door de minister worden gescreend. Dat is een wat zwaardere screening, 
een AIVD-achtige screening zoals dat heet. Er wordt een fiscaal onderzoek gedaan.  
Mensen vragen wel eens waarom er een dubbele voordracht is. Dat betekent dat als bij nummer 1, die 
u straks kiest, toch iets aan de hand is, je altijd een nummer 2 achter de hand hebt. Vandaar dat we 
breed selecteren en proberen een goede selectie neer te zetten zodat u twee benoembare kandidaten 
overhoudt.  
Ik gaf het al aan, wij zullen zelf een eerste screening doen. En heel belangrijk is ook dat we kijken naar 
de echtheid van het hoogst genoten diploma en bewijs van Nederlanderschap is wat ons betreft ook 
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van belang. Er is geen ambtswoning bij u. Ik ga ervan uit dat u bereid bent om de burgemeester, die 
natuurlijk vaak het liefst zo snel mogelijk in uw gemeente woont, enigszins de ruimte wordt gegeven om 
in het eerste jaar een woonplek te gaan vinden.  
Een assessment, ook dat heb ik de vorige keer gezegd maar herhaal ik toch nog maar even, kan een 
onderdeel uitmaken van die procedure. Het is niet zo dat u een assessment op de totale geschiktheid 
kunt doen. Het gaat dan echt over enkele selectiecriteria waar je vervolgens een paar kandidaten op 
kunt laten toetsen. Als dat zover is, kunt u via mijn kabinetschef daarover contact opnemen. Daar weet 
de Vertrouwenscommissie ondertussen ook al van hoe dat precies werkt. 
Dit is eigenlijk de algemene inleiding die ik nu wat sneller heb gedaan omdat we daar de vorige keer 
met elkaar ook bij hebben stilgestaan. Ja, het lijkt me dat we straks kunnen overgaan tot het bespreken 
van de profielschets.  
 
De voorzitter: Ja, dat kan zeker. Ik stel voor dat de heer Assorgia namens de Vertrouwenscommissie 
even het woord voert. 
 
De heer Assorgia: Voorzitter, dank u wel. Ik sta hier als voorzitter van de Vertrouwenscommissie. Al-
lereerst wil ik de leden van de Vertrouwenscommissie complimenteren. De geheimhouding is gewaar-
borgd. Dat geeft natuurlijk ook veel vertrouwen voor het verloop van deze procedure. De Vertrouwens-
commissie, dat is ook wel goed om te horen, is in afgeslankte vorm doorgegaan. Dat betekent dat een 
aantal leden in de Vertrouwenscommissie, zeg maar de kopgroep van de Vertrouwenscommissie, het 
vertrouwen heeft gegeven om ook voor hen daarin mee te kunnen beslissen dus we gaan de procedure 
in, in een wat kleinere vorm en de rest voelde zich daar in vertegenwoordigd. Dat geeft ook weer ver-
trouwen in de commissie. Maar eigenlijk ook in de gehele raad waarbij we als één blok gaan optreden.  
Wat kunnen we de nieuwe burgemeester bieden? Het is, zoals ik al eerder heb gezegd, een dynamische 
stad. Een stad in de lift. We kunnen ongeveer wel zeggen dat we in de gezondste stad van Nederland 
wonen en werken. Politiek gezien zijn we misschien wel de allerstabielste stad van Nederland gewor-
den. Ook op financieel gebied doen we het op dit moment goed, als we kijken naar de omgeving. Dat 
betekent dus dat de basis van Den Helder op orde is. Op het moment dat ook voor de burgemeester de 
basis op orde is en dat je niet constant bezig bent om intern brandjes te blussen, maar dat je snel naar 
buiten kunt profileren, dat je voor ons je werk kunt doen in Den Haag, Haarlem en misschien wel in 
Brussel. Ik kan wel zeggen dat we een burgemeester krijgen die gewoon een heel breed mandaat mee-
krijgt van deze raad. Tot zover, dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Zijn er anderen die wellicht nog iets op te merken hebben richting de com-
missaris. Nee dat is niet het geval. Dan geef ik weer het woord aan u. Gaat uw gang commissaris.  
 
De heer Van Dijk: Dank u wel. Allereest fijn dat u toch nog even naar de profielschets heeft gekeken. 
Zoals u ook in het raadsvoorstel heeft aangegeven, hier en daar wat heeft geactualiseerd, de cijfers zijn 
natuurlijk veranderd. Ja, je zou bijna kunnen zeggen: de wereld is een beetje veranderd. Desalniettemin 
is het fijn, dat gaf u al aan, dat een burgemeester daarin een constante kan zijn, in goede en ook in 
mindere tijden. Dan is het belangrijk dat een burgemeester er ook staat, voor u als gemeente, binnen 
de gemeente en daarbuiten.  
De eerste vraag heb ik net eigenlijk al een beetje gesteld, hij bleef bij mij hangen. Hij kwam met name 
uit de bevolking: een aanstormend talent. Het is misschien wel goed als u daar straks misschien nog 
iets over zou kunnen zeggen, of dat ook in de zoekvijver van de nieuwe burgemeester een element zou 
kunnen zijn. Dat iemand zegt: ik ben wel bestuurlijk geschoold maar niet zo zeer politiek bestuurlijk 
geschoold. Ik heb wel verstand van wat er in de politiek gebeurt, maar ik ben bijvoorbeeld geen wet-
houder geweest, maar heb wel andere ervaringen en wil mijn tanden wel zetten in die mooie uitdaging 
Den Helder. Daar moet u zo maar iets over zeggen. Ik ga niet zoals vorige keer, dat heb ik al aangege-
ven, dezelfde vraag stellen. Want ik denk dat uw profielschets in die zin helder Den Helder is, zal ik 
maar zeggen. De dingen die erin staan hebben we de vorige keer uitgebreid met elkaar besproken. Wat 
ik wel even belangrijk vind is dat met name wat u vraagt van de burgemeester. Een leidende rol. Niet 
alleen in Den Helder maar juist ook in Haarlem, Den Haag, u heeft het zelfs over Brussel. Maar ook in 
de regio is het denk ik belangrijk dat de burgemeester een verbindende rol neemt waarbij de belangen 
van Den Helder goed worden neergezet en misschien soms ook de belangen van de regio buiten Den 
Helder vertegenwoordigd. Dat betekent wel dat zo een burgemeester een bepaalde rol moet krijgen, 
een positie ook in het totaal van het lokale bestuur. Ik zou het fijn vinden om van u te horen hoe u daar 
naar kijkt en hoe u die rol van die burgemeester ziet.  
Een ander punt, dat gaf de heer Assorgia net ook aan, we hebben het er de vorige keer al over gehad 
en daar was ik zelf heel erg blij mee, toen u als gemeenteraad, als fractievoorzitters bij mij te gast was 
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in het provinciehuis en eigenlijk zei: we willen ook als Den Helder werken aan ons imago. We vinden 
het belangrijk voor de stad Den Helder. Je mag pittig politiek met elkaar bedrijven, maar het moet dan 
ook het imago van de stad zijn dat je gewoon pittig politiek bedrijft, maar wel met respect naar elkaar. 
We spelen de bal en niet de persoon achter de bal. U gaf er net al iets over aan, ik vertaal het even als 
uw binnenbrandje, zal ik maar zeggen, we gaan ons echt bezighouden met wat Den Helder verder 
brengt. Dat is natuurlijk een proces waar u mee bezig bent, daar ga ik even van uit en dat het straks 
nog verder zal gaan. Het is misschien ook wel goed om te horen, als u een burgemeester vraagt die 
kritisch is, die nou niet letterlijk haar op zijn of haar tanden heeft, maar u heeft wel zoiets in de profiel-
schets gezegd dat u best wel verwacht dat die burgemeester soms wel wat wrijving mag veroorzaken. 
Dat lees ik toch ook een beetje als dat u soms een spiegel voorgehouden krijgt. Van hé, let op, bij het 
aanpassen en verbeteren van die bestuurscultuur past het als we naar elkaar kijken. Ik noem het wel 
eens het zelfreinigend vermogen van de raad, dat je zegt: tot hier en niet verder, nu weer terug naar de 
business. U heeft er nu ook wat langer over kunnen nadenken, misschien is het goed dat de voorzitter 
van de Vertrouwenscommissie, of een ander lid, iets zegt over hoe u daar de rol van de burgemeester 
ziet.  
Een ander punt en dat is denk ik ook een punt, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad, dat 
is een punt dat zeker nu ook weer in deze coronatijd speelt, dat is de openbare orde en veiligheid en 
het hele integriteitsdossier. U vraagt daar ook dat een zekere alertheid is vereist. Misschien kunt u even 
duiden wat u daar precies mee bedoelt. Want ik denk dat iedereen die solliciteert zegt dat hij/zij integri-
teit, openbare orde en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan Maar u heeft heel expliciet het woord 
alertheid genoemd. Misschien is het goed dat u daar een klein accent bij zou willen geven. Ja, verder 
eigenlijk als u me daar goed antwoord op zou kunnen geven zou ik zeggen dan lijkt het me een hele 
mooie start van een heel mooi proces.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Wie mag ik namens de raad uitnodigen om wat vragen te beantwoorden? 
Mijnheer Krul zie ik, anderen nog? Ja, de heer Blank, mevrouw Bais. Mijnheer Krul, gaat uw gang.  
 
De heer Krul: Voorzitter, dank u wel. Allereerst namens mij en de rest van de raad hartelijk welkom, wat 
fijn dat we u in de historische schouwburg mogen ontvangen. We begrijpen maar al te goed dat u Den 
Helder zo bijzonder vond dat u aan één profielschetsvergadering niet genoeg had. Zonder gekheid, 
laten we daarmee het laatste woord over de vorige procedure gezegd hebben en met frisse moed voor-
uitkijken. U heeft een paar vragen gesteld. Om met de laatste te beginnen: wij zijn als Den Helder, zoals 
wij dat hier zeggen, het begin van de wereld. Dat wil zeggen: als zeehaven zijn wij een toegangsweg 
van Nederland. Daarmee, als het gaat om de openbare orde en veiligheid en ook georganiseerde cri-
minaliteit is het des te belangrijker dat we een burgemeester hebben die zich prettig voelt in de samen-
werking met justitie, met andere departementen en in zijn rol als vicevoorzitter in de Veiligheidsregio en 
zijn rol pakt. U heeft ook iets gezegd over een aanstormend talent. Dat sprak me heel erg aan. We 
zoeken inderdaad iemand die niet zijn carrière aan het afbouwen is, of iemand die alles al gedaan heeft, 
maar juist iemand die nog in de bloei van zijn carrière is, die hier nog iets wil opbouwen, die is hier zeker 
welkom. Dus moeten alle bestuurlijke vinkjes daarmee gezet zijn? Nee. Netwerken is wel belangrijk 
voor ons. Dat kan iemand op een andere manier ook doen. U heeft ook gevraagd welke rol de burge-
meester nu moet hebben als het gaat om de interne verhoudingen. We zoeken echt iemand die als 
inspirator de positieve insteek die wij de afgelopen jaren hebben ingezet uitstraalt en meeneemt, dat 
betekent dus ook deze raad, die in een proces zit waarbij we steeds dichter naar elkaar groeien, daarin 
verder helpt. Iemand die zich prettig, maar zeker ook boven de partijen voelt in deze politieke, soms 
complexe constellatie. Volgens mij heb ik daarmee vier vragen beantwoord. Maar mogelijk dat mijn 
collega, de heer Blank nog verdere aanvulling heeft.  
 
De voorzitter: Mijnheer Blank. Gaat uw gang.  
 
De heer Blank: Even het perspectief dat mijn collega van het CDA nog niet noemde maar waar u wel 
naar heeft gevraagd. Het is wat we noemen het strategisch perspectief. Als stad hebben we sinds de 
jaren '90 een prachtige olifant gekregen, de oude Rijkswerf. We zijn nog steeds na twintig jaar bezig om 
die olifant op een goede wijze in ons stedelijk beheer onder te brengen. Maar die steun kregen we voor 
een deel vanuit Europa. We hebben toen we zo een 100 miljoen gulden daarvoor gehad en nog steeds 
zijn we bezig om het programma te institutionaliseren in onze stad. Maar nu, in de afgelopen jaren, als 
we zien wat we met deze raad hebben neergezet naar een strategisch perspectief, we hebben een 
regiodeal, onder andere met u afgesloten, we hebben Den Helders perspectief neergezet en we hebben 
nog een geweldige opgave in onze haven. Als je het hebt over in deze tijden wat toch onzekere tijden 
zijn, de minister-president heeft het over varen op zicht. Nou dat kunnen we hier in Den Helder. Wij 
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varen op zicht vaak op zee. Maar we proberen die gissen vaak verbeterd te gissen. Vanavond zei de 
premier het al: het gaat om voortschrijdend inzicht. En wat we nu nodig hebben, dat we denk ik juist in 
het profiel van deze nieuwe burgemeester, is toch iets van een stuurman op strategisch niveau die wel 
degelijk die stappen die we met elkaar samen met u gezet hebben juist voor die haven ook weer tot een 
uitvoeringsprogramma gaat brengen. Hoe graag we het ook willen, dat kunnen we waarschijnlijk niet 
met eigen middelen, zelfs niet met provinciale middelen en wellicht ook niet met landelijke middelen. 
Maar daar zullen we ook naar Europa voor moeten. Net zoals we dat begin jaren '90 hebben gedaan. 
Daarom, in dat strategische perspectief van de ontwikkeling van onze stad, past ook een burgemeester 
die met ambitie, hoe jong of hoe oud ook, vooral die deuren weer kan gaan openen op dat Europese 
niveau waardoor we met elkaar, met de structuurfondsen, die mooie plannen die we op dit ogenblik 
hebben en met elkaar aan het vastleggen zijn, ook daadwerkelijk in de komende jaren tot uitvoering kan 
brengen. In het bijzonder voor wat betreft onze haveneconomie en natuurlijk de ontsluiting op de TESO.  
Dat is het strategisch perspectief dat we graag aan de nieuwe burgemeester willen meegeven om 
daarop zijn tanden niet stuk te bijten, maar eens lekker in te gaan kauwen en voor ons tot oplossingen 
te komen. Dank u. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Bais. 
 
Mevrouw Bais: Voorzitter dank u wel. Veel woorden zijn al gezegd. Het woord dat ik nog niet heb ge-
hoord is het ambassadeurschap. We willen graag dat onze burgemeester de ambassadeur wordt van 
onze stad. Dat hij ons kan positioneren, zowel in Haarlem als in Den Haag en eventueel in Brussel. 
Maar dat hij voor onze stad er staat. Dat is wat we zoeken. En inderdaad, het mag een aanstormend 
talent zijn, prachtig, geef een mens een kans. Ga alsjeblieft af en toe de wrijving aan met elkaar. Want 
wrijving maakt glans en glans kan deze stad gebruiken want we willen haar alleen nog maar mooier 
maken. Dank u wel. Ik hoop dat er veel mensen gaan solliciteren. Er wordt af en toe wat gefluisterd dat 
Alkmaar misschien een concurrent van ons is, absoluut niet. We zijn de mooiste stad van Noord-Hol-
land.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk nog even rond of er nog anderen zijn die iets willen toevoegen. Oké. 
Dan tot slot aan u.  
 
De heer Van Dijk: Ik voel me bijna zelf al ambassadeur van Den Helder, want ik weet mijn weg aardig 
te vinden. Ik ben blij met uw beantwoording want dat maakt me wel wat duidelijk. Corrigeert u mij als ik 
het verkeerd uitleg, dat vind ik belangrijk. Het betekent dus dat u een ambitieuze burgemeester zoekt. 
Met bestuurlijke ervaring, dat hoeft niet per se politiek bestuurlijk te zijn. Maar u verwacht ook een bur-
gemeester niet alleen natuurlijk, dat misschien ook niet hier gezegd, een burgervader of -moeder die 
natuurlijk er voor de stad en in de stad er zal zijn. Maar u verwacht ook nog wel wat daarbuiten. Dan 
moet u zich realiseren dat het ook betekent dat zo een burgemeester de tijd moet hebben om naar 
buiten te gaan. Daar moet je in investeren. Het schaap met de vijf poten bestaat niet, dat betekent dat 
je er aan gaat bouwen. Dat zijn de talenten die je bij iemand wilt onderkennen. Alsmede ook dat am-
bassadeurschap. Maar het betekent ook dat je met elkaar de ruimte moet geven aan de nieuwe burge-
meester om die reis ook te gaan maken. Nu bent u ik denk u als stad meer dan anderen gewend dat zo 
nu en dan mensen vertrekken en ook weer terugkomen, want dat is denk ik het kenmerk van Den 
Helder. Je ziet hier toch vertrekkende zeelieden zal ik maar zeggen, die na enige tijd ook weer terugko-
men en allerlei mooie dingen meenemen en mooie verhalen in den verre hebben verteld over uw mooie 
stad. Nou zo erg zal het natuurlijk met de burgemeester niet zijn want die zal vaak andere wegen nemen 
om de boodschap te gaan verkondigen. Maar het is denk ik wel een punt dat u zegt het moet een 
burgemeester zijn die niet zeven dagen in de week, 24 uur per dag, in het gemeentehuis zit maar die 
ook een deel van de tijd vrijmaakt en vrij krijgt om de stad en de belangen van de stad in de regio, in 
Haarlem in Den Haag, u heeft zelfs Europa genoemd, te gaan verkondigen en verdedigen en wellicht 
ook daar waar nodig projecten hiernaartoe zal halen. Als dit een goede samenvatting is van hetgeen u 
me net heeft verteld, dan denk ik dat dit ook de opdracht zal zijn naar degene die nu luisteren en kijken 
naar de profielschets. Ook deze profielschetsvergadering mede gebruiken om hun oordeel te vellen: hé 
dat is de uitdaging waar ik graag aan wil beginnen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u, heeft de commissaris het goed vertaald? Dan kijk ik even naar de gemeenteraad. 
Ik zie duimpjes. Via de multimedia deden we duimpjes. Oké dat is goed vertaald. Dan heb ik nog wel 
even een vraag aan de voorzitter van de Vertrouwenscommissie, om nog even een helder beeld te 
krijgen. U heeft net aangegeven dat u met de leden van de Vertrouwenscommissie heeft afgesproken 
dat een kleiner comité zich gaat bezighouden met de gesprekken. Dat vertaal ik zo goed? Ik denk dat 
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het misschien voor onze inwoners, mensen die geïnteresseerd zijn, interessant is om te weten wie dat 
dan gaan worden. Want dan weten de burgers het ook. Het hoeft niet nu. Maar het kan op enig ander 
moment. Het lijkt me wel handig om even publiek te maken hoe u dat verdeelt en hoe u dat voor zich 
had gedacht. Ik denk dat heel veel mensen denken: o, het gaat nu anders worden. Maar blijft iedereen 
wel of geen lid van de Vertrouwenscommissie? Misschien is het handig om het later via de griffier naar 
buiten te brengen met een persbericht. Zullen we dat afspreken, dat is voor onze inwoners ook helder.  
 
Dan stel ik voor dat wij, ik denk wel haast bij acclamatie, met een aantal duimen mijnheer Van Donke-
laar, kunnen overgaan tot het vaststellen van deze nieuwe profielschets voor een te benoemen burge-
meester voor de mooie gemeente Den Helder. Ik kijk even wie er tegen is. Dat is makkelijker in dit geval. 
Dan is het voorstel met algemene stemmen aangenomen. Ik vraag de voorzitter van de Vertrouwens-
commissie om een exemplaar te overhandigen, op gepaste afstand, aan de commissaris van de Koning.  
 
Foto en applaus. 
 
6. Sluiting 
 
De voorzitter: Oké, hartelijk dank. Met deze vaststelling van de profielschets kunt u binnenkort starten 
aan een nieuwe speurtocht, zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor deze prachtige gemeente 
Den Helder. Ik wens u daarin heel veel succes en doe het vooral samen. 
Dank u wel, ik dank de commissaris van de Koning en de kabinetschef. Dank u wel, ik sluit de vergade-
ring. 

 
 


