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Gemeenteraad van Den Helder  
(openbaar gedeelte) 

 

Vergadering van woensdag 9 december 2020 
Aanvang 21.00 uur 

 

 
 
 
VOORZITTER:  de heer J.J. Nobel  
RAADSGRIFFIER:  de heer mr. drs. M. Huisman 

 

 

Aanwezig: 

M. Anthonijsz-Keizer, G. Assorgia, P.T. Bais, C.M. Bazen, P. Blank, M. Boessenkool,  

V.H. van den Born, R.N. Bruin, F.H. Camara, E.J. Dasbach, M.E. Dijk, H. van Dongen,  

J.P. van Donkelaar, K. van Driesten, L.G.J.M. van Esdonk, F. Feeburg, S. Hamerslag,  

P.W.H. Houben, S.H.M. Houtveen, F.C. Klut, E.M. Krijns, H.M. Krul, N. List, H.S. Mosk,  

B. Niggendijker, D.E. Pater, E.C. Saliha, M. Vermooten, J.E. Vorstman-Gorter en S. Wisgerhof, leden 

van de raad; 

De heer F.V.A. Hoogervorst, raadsadviseur. 

 

Afwezig:  

T.C. Polonius-Padmore, lid van de raad. 

 

 
 
Heropening. 
 
De VOORZITTER: Ja, ik heropen de vergadering. (21:05 uur) Meneer Assorgia, aan u is het woord in 
dit openbare gedeelte van deze vergadering. Gaat uw gang.   
 
 
3. Bekendmaking van de persoon die voor benoeming tot burgemeester van Den Helder is 
 voorgedragen. 
De heer ASSORGIA: Dank u wel, voorzitter. Goedenavond allen: Tv, radio, leden van de pers, 
inwoners van Den Helder en uiteraard de rest van Nederland. Ja, daar gaan we dan: Wie heeft  
Den Helder gekozen als haar nieuwe burgemeester? De raad van Den Helder kiest Jan de Boer als 
nieuwe burgemeester van Den Helder. De heer De Boer wordt de nieuwe burgemeester van  
Den Helder, althans als het aan de gemeenteraad van Den Helder ligt. Die besloot vanavond, 
woensdagavond 9 december de heer De Boer aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties om te worden benoemd. Als die een klap geeft op de aanstelling kan de heer  
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De Boer begin maart aantreden als nieuwe burgemeester van Den Helder. De heer De Boer is sinds 
2013 burgemeester van de gemeente Buren. Dat ligt in Gelderland. Daarvoor was hij wethouder bij de 
gemeentes Hoorn, Harlingen en Landsmeer. In de periode 2002-2006 was hij raadslid in de gemeente 
Hoorn en tot 2006 was hij docent economie in het voortgezet onderwijs. De heer De Boer is 51 jaar 
oud, lid van de D66 en woont met zijn gezin nog in Buren. De vertrouwenscommissie heeft zich 
beziggehouden met de invulling van de burgemeestersvacature, heeft bij haar voordracht van twee 
kandidaten aan de gemeenteraad de heer De Boer op nummer één gezet. Jan de Boer is een 
persoon die rust en stabiliteit uitstraalt. Als geboren West-Fries heeft hij een nuchtere kijk op zaken en 
is hij als persoon toegankelijk en empathisch. Hij heeft laten zien goed te kunnen luisteren en zijn 
woorden op een afgewogen manier te kiezen. Daarnaast zal hij mensen bij elkaar weten te brengen 
en heeft in die zin duidelijk een verbindend vermogen. Hij toont een hoge mate van rolvastheid, is een 
gedegen persoonlijkheid en zal hierbij in een coachende rol anderen in staat stellen om het beste uit 
zichzelf te halen. Zijn ervaring als burgemeester is in die zin een duidelijke pré.  
De vertrouwenscommissie acht hem in staat het voor de gemeente Den Helder gewenste netwerk te 
kunnen opbouwen. In meer concrete zin: dit is dat deze kandidaat naar de mening van de commissie 
op alle competenties hoog scoort. De heer De Boer is gekozen uit 22 mensen, dus 22 kandidaten 
hebben toentertijd gesolliciteerd bij de commissaris van de Koning. Meneer De Boer is daar dus voor 
Den Helder als de numero uno uitgerold. De nieuwe burgemeester volgt Jeroen Nobel op, die sinds 
het vertrek van Koen Schuiling in september 2019 waarnemend burgemeester van Den Helder is.  
De benoeming door de Kroon wordt uiterlijk medio februari verwacht. De heer De Boer kan dan in de 
raadsvergadering de eerste week van maart, uit mijn hoofd 4 maart 2021, als burgemeester worden 
geïnstalleerd. Voor meer informatie krijgt u het telefoonnummer van mij, Carlo Assorgia, voorzitter 
vertrouwenscommissie. Vanaf morgen is de heer Krul contactpersoon, de vicevoorzitter van de 
vertrouwenscommissie. U krijgt beide telefoonnummers op aanvraag. Dank u wel, tot zover. 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Nou, nogmaals gefeliciteerd met de voordracht. En ik hoop dat ook 
alles in het Haagse allemaal vlot verloopt zodat u op 4 maart inderdaad uw nieuwe burgemeester kunt 
installeren. En dan hoop ik ook dat dat in een mooie omgeving kan gebeuren, maar daar ga ik wel van 
uit. En ja, nogmaals gefeliciteerd, uw raad en ook de inwoners van Den Helder, en ik ga ervan uit dat 
u met vertrouwen ook de nieuwe burgemeester de ruimte geeft om ook hier voor iedereen een goede 
burgemeester te kunnen zijn. 
 
4. Sluiting. 
De VOORZITTER: Ik sluit de vergadering (21:10 uur).  
 
 
 
 


