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1. Voorwoord 

 
2020 kunnen we met recht het Coronajaar noemen. Vanaf medio maart heeft nagenoeg alles, en zeker 
ook bestuurlijk, in het teken hiervan gestaan. In de eerste plaats de voortgang van de besluitvorming. 
Gelukkig zijn wij al heel lang bekend met digitaal vergaderen, dus is er snel geschakeld. Ideaal was en 
is het niet, maar de besluitvorming kon in ieder geval doorgaan. Het presidium heeft eind van dit jaar 
een zogenaamde ‘Routekaart vergaderen in Coronatijd’ vastgesteld, zodat duidelijk is bij welk 
veiligheidsniveau commissie- en raadsvergaderingen digitaal dan wel fysiek kunnen worden gehouden 
en hiervoor geen ad hoc beslissingen meer nodig zijn.  
Alle andere fysiek geplande bijeenkomsten zijn vervallen of alsnog digitaal gehouden. Vervelend was 
dat daarmee onder meer ‘Gast van de raad’, ‘Koken met de raad’, maar ook de werk- en wijkbezoeken, 
geen doorgang konden vinden.  
 
Door de coronamaatregelen moest iedereen ineens thuis gaan werken. Een abrupte omschakeling en 
voor ons team was dit ook van invloed op de werkprocessen. Even snel binnenlopen bij elkaar zat er 
niet in, digitaal of even bellen was ook hier de te kiezen weg. Geconstateerd kan worden dat - deels - 
thuiswerken wel een ‘blijvertje’ is, maar dat de behoefte van het fysiek ontmoeten zeker ook een ‘must’ 
is. Hier gaan wij in het ‘nieuwe normaal’ rekening mee houden.  
In de beginperiode van het Coronavirus is de vergaderapparatuur overgezet van de  
drs. F. Bijlweg naar de nieuwe tijdelijke vergaderlocatie aan de Kerkgracht. Deze verhuizing en het 
gelijktijdig mogelijk maken van de digitale raadsvergaderingen was voor de griffie een spannende en 
intensieve periode.  
 
Ondanks de coronamaatregelen is het dit jaar gelukkig wel gelukt de procedure voor het voordragen 
van een nieuwe burgemeester af te ronden. Dit proces heeft langer geduurd dan wij hadden gedacht en 
daarmee heeft ook het waarnemend burgemeesterschap van Jeroen Nobel langer geduurd. In 
december is Jan de Boer, sinds 2013 burgemeester van de gemeente Buren, voorgedragen als nieuwe 
burgemeester voor onze gemeente.  
 
 
Namens de raadsgriffie, 
 
mr. drs. M. Huisman 
 
mei 2021 
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2. Verslag werkzaamheden gemeenteraad en commissies 

2.1 Bestuurlijke aangelegenheden 

 

2.1.1 Proces nieuwe burgemeester  

 
Wisseling burgemeester 
De vertrouwenscommissie is in februari door de commissaris van de Koning uitgenodigd om de 
kandidaten voor het burgemeesterschap van onze gemeente te gaan ‘halen’. Helaas bleek dat er te 
weinig gekwalificeerde kandidaten hadden gesolliciteerd. In overleg met de fractievoorzitter besloot de 
commissaris van de Koning daarom de procedure te stoppen en na het zomerreces de vacature 
opnieuw open te stellen. Dit betekende automatisch een langer verblijf van de waarnemend 
burgemeester, dat uiteindelijk pas in maart 2020, na bijna anderhalf jaar, zou eindigen. Door de 
verlenging van de waarneming heeft er in februari een evaluatiegesprek met de waarnemend 
burgemeester plaatsgevonden.  
 
Invulling vacature burgemeester 
De invulling van de burgemeestersvacature neemt ruim 
een half jaar in beslag. De procedure tot het benoemen 
van een nieuwe burgemeester voor de gemeente  
Den Helder is formeel voor een tweede keer van start 
gegaan in de raadsvergadering van 1 september in de 
Stadshal van theater De Kampanje met het vaststellen 
van de tekstueel herschreven profielschets. Hierbij was 
de commissaris van de Koning aanwezig. De leden van 
de vertrouwenscommissie waren al eerder benoemd met 
een vertegenwoordiging van alle fracties. Voor deze 
vergadering waren de leden al eerder bijeengekomen 
voor het opstellen van de concept profielschets en het 
doornemen van de procedurestappen. Daarbij werden 
zijn ondersteund door een wethouder als adviseur en 
een (plaatsvervangend) ambtelijk secretaris. De 
vertrouwenscommissie heeft voor de inrichting van haar 
werkzaamheden tijdens een van haar vergaderingen 
besloten de commissie te splitsen. Daarbij is 
afgesproken dat, mede in verband met de maatregelen 
rondom corona een praktisch werkwijze te kiezen. Dit 
hield in dat de voltallige commissie de kandidaten bij de 
commissaris van de Koning ging ‘halen’ en dat de 
gesprekken werden gevoerd door een kleinere delegatie 

vanuit deze commissie.  
 
Na de sluiting van de sollicitatietermijn bleek dat tweeëntwintig personen naar het ambt van 
burgemeester in de gemeente Den Helder hadden gesolliciteerd, waarvan twintig mannen en twee 
vrouwen. In november zijn de leden van de vertrouwenscommissie uitgenodigd door de commissaris 
van de Koning om van zijn voorselectie van de sollicitanten kennis te nemen. Daarna volgden de 
gesprekken met de kandidaten. Voorafgaand aan deze gesprekken hadden de leden van de 
vertrouwenscommissie zich door middel van een gerichte training gedegen voorbereid.  
 
Begin december is het proces van de voordracht door de vertrouwenscommissie afgerond. Op  
9 december besloot de gemeenteraad (in een besloten fysieke raadsvergadering in de Stadshal van 
theater De Kampanje) de heer J.A. de Boer (51 jaar, sinds 2013 burgemeester van de gemeente Buren 
en lid van D66) als eerste op de voordracht te plaatsen. De benoeming en installatie heeft in 2021 
plaatsgevonden.  
 
 
 

Overhandiging profielschets 
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2.1.2 Coronavirus  

 
Coronavirus: maatregelen en vergaderen 
Medio maart zijn er vergaande kabinetsmaatregelen getroffen vanwege het coronavirus. De 
fractievoorzitters besloten direct om vanaf 16 maart geen raadsbijeenkomsten meer te houden tot in 
ieder geval begin april. De fysieke raadsbijeenkomsten zijn opgeschort tot na 11 mei. In de tussentijd is 
alvast getest met het videovergaderen. Eerst met het presidium, daarna met een eerste beeldvormende 
videoraadvergadering op 20 april. Inmiddels was ook een spoedwet in werking getreden die het 
mogelijk maakte in een digitale raadsvergadering besluiten te nemen. In deze periode is tevens de 
vergaderapparatuur overgezet van de drs. F. Bijlweg naar de nieuwe tijdelijke vergaderlocatie aan de 
Kerkgracht. In technisch opzicht al met al een hele operatie. Niet alleen door deze verhuizing, maar ook 
door het gelijktijdig mogelijk maken van de digitale raadsvergaderingen. Een spannende en intensieve 
periode voor de griffie. Wie had gedacht dat dit voor zo’n lange tijd zo’n impact zou gaan hebben?  
 
In mei bleek dat het fysiek vergaderen door de hardnekkigheid van het virus niet langer mogelijk te zijn 
en is door het presidium besloten alle fysieke raadsbijeenkomsten op te schorten tot na 1 juli 
(zomerreces). Om weer fysieke vergaderingen na het zomerreces onder bepaalde randvoorwaarden 
mogelijk te maken is er begin juli een extra vergadering van het presidium gehouden. Daarbij is 
afgesproken een aantal externe vergaderlocaties te inventariseren en na het zomerreces afzonderlijke 
vergaderavonden te houden voor de commissievergaderingen. Na de nieuwe aanscherpingen van de 
coronamaatregelen eind oktober is door het presidium direct weer besloten over te gaan naar het 
digitaal vergaderen. In november heeft het presidium vervolgens een zogenaamde ‘Routekaart 
vergaderen in Coronatijd’ vastgesteld, zodat duidelijk is bij welk veiligheidsniveau commissie- en 
raadsvergaderingen digitaal dan wel fysiek kunnen worden gehouden en geen ad hoc beslissingen 
meer nodig zijn. De routekaart is daarna nog niet toegepast vanwege de landelijke ‘harde’ lock down, 
die vanaf 15 december werd ingesteld.  
 

 

 
 
Coronaproof raadsvergadering  
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2.1.3 Quick scan lokale democratie (QSLD)  

De gemeente heeft deelgenomen aan een Quick Scan Lokale Democratie. Aan de hand van een 
digitale vragenlijst zijn raadsleden, commissieleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners in 
februari/maart bevraagd over onderwerpen als participatie, invloed, controle, procedures en 
bewonersinitiatieven. De quick scan heeft vervolgens een beeld opgeleverd dat als startpunt kan dienen 
voor maatregelen binnen de gemeente en om in gesprek met burgers de lokale democratie te 
versterken. De gemeente is in dit project begeleid en ondersteund door inhoudelijke experts. Voor het 
uitvoeren van de QSLD is een lokale begeleidingsgroep ingesteld, waaraan naast wethouders en 
ambtenaren ook de raadsleden mevrouw Van Driesten en de heer Van Dongen hebben deelgenomen. 
Aan het onderzoek hebben 1075 inwoners, 20 raads- en commissieleden (27%), 7 collegeleden en 34 
ambtenaren meegedaan. De resultaten van het onderzoek zijn in april vervat in een rapportage. 
Vervolgens is op basis van de rapportage een zogenaamde Verbeteragenda (9 juni) opgesteld, die 
aangeeft dat de volgende vijf activiteiten in het tweede halfjaar van 2020 worden opgepakt: 
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. 
In raadsinformatiebrief 2020-037389 van 14 juli geeft het college van burgemeester en wethouders aan 
dat het college de uitwerking van deze thema’s en andere zaken met betrekking tot bestuurlijke 
vernieuwing na de zomer met de raad willen bespreken.  
 

2.1.4 Trainingen 

Juridisch actualiteitencollege 
Op 28 januari heeft de heer mr. O. Schuwer op het stadhuis aan de drs. F. Bijlweg een juridisch 
actualiteitencollege verzorgd voor de griffiemedewerkers van de gemeenten Den Helder,  
Hollands Kroon, Schagen en Texel. De bijeenkomst is door de deelnemers als zeer nuttig ervaren. 
Naast het bijspijkeren van de theoretische kennis was ook het onderling uitwisselen van ervaringen van 
grote meerwaarde.  
 
Themabijeenkomst integriteit  
Op 29 januari is in de raadzaal van het stadhuis aan de drs. F. Bijlweg een themabijeenkomst over 
integriteit georganiseerd. De bijeenkomst is verzorgd door Governance & Integrity Nederland. Het was 
een vervolg op de eerdere bijeenkomst die eind 2018 heeft plaatsgevonden. Met deze 
themabijeenkomst is een basis gelegd voor concrete afspraken met betrekking tot de naleving en 
handhaving van de gedragscode. Dit zal uitmonden in het vaststellen van een protocol 
integriteitsschendingen. 
 
Training Gemeentewet voor raads- en commissieleden door de heer mr. O. Schuwer 
Op 4 maart heeft de heer mr. O. Schuwer een training Gemeenterecht en Algemeen bestuursrecht 
gegeven aan de raads- en commissieleden. In deze drukbezochte training kwamen juridische 
vraagstukken op een luchtige wijze aan bod en werd ook ingegaan op toekomstige veranderingen in de 
wet- en regelgeving. Saillant detail is dat iedereen het toen nog opmerkelijk vond dat de cursusleider 
geen handen schudde…  
 
Protocol integriteitsschendingen 
In de integriteitstrainingen van de afgelopen perioden is duidelijk geworden dat het wenselijk is een 
protocol op te stellen over hoe te handelen bij vermeende integriteitsschendingen. Hierbij valt te denken 
aan vragen als: hoe en bij wie maak ik een vermeende schending bespreekbaar? Is de 
vertrouwelijkheid hierbij gewaarborgd? Wat is het vervolgtraject? Dit onderwerp zou al eerder worden 
opgepakt, maar door de burgemeesterswisselingen is hierin vertraging ontstaan. Het protocol zal in het 
derde kwartaal van 2021 alsnog ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. 
 

2.1.5 Regionale samenwerking – Regionale raadcommissie Noordkop  

De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) is in 2020 in totaal zeven maal bijeen gekomen. Twee 
maal fysiek en als gevolg van de afgekondigde coronamaatregelen vijf maal langs digitale weg.  
In de fysieke beeldvormende bijeenkomst van 15 januari in theater De Kampanje in Den Helder waren  
102 personen aanwezig bij een uitleg over hoe de Regionale Energie Strategie (RES) tot stand komt. 
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De laatste fysieke bijeenkomst van de RRN in 2020 vond op 13 februari plaats in het gemeentehuis van 
Schagen. In deze bijeenkomst kwam de RRN tot unanieme besluiten ten aanzien van de adviezen over 
de zienswijzen op de kadernota’s van de diverse gemeenschappelijke regelingen.  
 
De fysieke bijeenkomst van de RRN die op 19 maart gepland stond ging als gevolg van de door het 
kabinet afgekondigde coronamaatregelen niet door. Na het kabinetsbesluit heeft de agendacommissie 
RRN besloten tot nader orde alleen nog digitaal online te vergaderen.  
 
Tijdens de online Beeldvormende bijeenkomst op 14 mei, die door maar liefst 113 personen is 
bijgewoond, is de Regiovisie Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 
gepresenteerd.  
De zienswijzen op de jaarrekeningen en de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen zijn op 
4 juni besproken. De leden van de RRN besloten op voorgestelde adviezen unaniem door te geleiden 
naar de vier gemeenteraden. 
Op verzoek van de agendacommissie RRN is op 9 september een ingelaste bijeenkomst van de RRN 
georganiseerd waarin de concept RES aan de orde is gesteld. Het is in die bijeenkomst, ondanks een 
levendige inhoudelijke discussie, niet gelukt een regionaal éénduidig advies ten aanzien van de RES te 
formuleren.  
Maar liefst 92 personen woonden online de presentatie en informatie bij van onder andere het 
Antennebureau en de GGD over de uitrol van het mobiele 5G netwerk op 24 september. 
De laatste online bijeenkomst van de RRN in 2020 vond op 12 november plaats. Tijdens deze avond is 
de voortgang rond De Kop Werkt! besproken en zijn de deelnemers bijgepraat over het Maritieme 
Cluster.  
 

2.1.6 Afspraken over geheimhouding 

Naar aanleiding van een artikel in Binnenlands Bestuur over het bijhouden van een geheimhoudings-
register (november 2019) zijn de lokale afspraken en regels op het gebied van geheimhouding in 2020 
nader bezien. Gekeken is naar de wenselijkheid van een register, het periodiek beoordelen van eerder 
opgelegde geheimhoudingen, het toepassen van partiële geheimhoudingen en het archiveren van 
tekenlijsten. In februari zijn nadere afspraken gemaakt met de ambtelijke organisatie. Het presidium 
heeft vervolgens op 6 april ingestemd met deze interne afspraken. 
Door de griffie wordt vanaf 2020 een ‘Geheimhoudingsregister’ bijgehouden voor wat betreft de door de 
raad bekrachtigde geheimhoudingen vanaf 2015. Afgesproken is dat het college van burgemeester en 
wethouders jaarlijks beoordeelt of geheimhoudingen kunnen worden opgeheven. 
 

2.1.7 Wijziging Referendumverordening  

De nu geldende ‘Referendumverordening 2012’ is verouderd. De VNG heeft inmiddels een nieuwe 
modelverordening uitgebracht op basis waarvan de verordening weer up to date kan worden gemaakt. 
Om te weten wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot lokale referenda zou een 
raadsinformatieavond worden georganiseerd waarbij door deskundigen de voor- en nadelen van 
referenda in beeld worden gebracht. Helaas heeft ook in dit geval corona roet in het eten gegooid. Door 
de coronamaatregelen was er in 2020 geen mogelijkheid een raadsinformatieavond te organiseren. Het 
wijzigen van de Referendumverordening is dan ook doorgeschoven naar 2021.  
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2.2 Overige onderwerpen 

 

2.2.1 Helders perspectief 

In de commissie Bestuur en Middelen van 20 januari en de raad van 3 februari is het scenario van krimp 
naar groei, zoals omschreven in het Helders Perspectief, behandeld, respectievelijk vastgesteld als 
uitgangspunt in te ontwikkelen beleid - en controlcyclus. Een amendement van de fractie van 
GroenLinks om de bestemmingsreserve van € 1.690.000,- door te schuiven naar de behandeling van 
de kadernota is in meerderheid verworpen. 
 

2.2.2 Presentatie schetsontwerp nieuwe Stadhuis Willemsoord 

Op 27 februari heeft Zeestad CV/BV een bijeenkomst georganiseerd in theater De Kampanje. In deze 
bijeenkomst is voor een beperkt aantal ambtenaren die betrokken waren bij het project, door directeur 
bestuurder Vreugdenhil van Zeestad en de architectencombinatie Office Winhov BV en Van Hoogevest 
Architecten BV het schetsontwerp voor realisatie van het nieuwe stadhuis in de gebouwen 66 en 72 op 
Willemsoord gepresenteerd. 
 

2.2.3 Extra commissie Bestuur en Middelen over verbonden partijen 

Op 19 oktober is een extra vergadering van de commissie Bestuur en Middelen gehouden waarin de 
Rapportage Verbonden partijen september 2020 is besproken. De directeuren van de verbonden 
partijen Willemsoord BV, Luchthaven BV, Port of Den Helder en Zeestad zouden een korte presentatie 
geven over hun activiteiten, waarbij de focus lag op vooruit kijken naar 2021. Daarna zou de commissie 
de rapportage bespreken met het college van burgemeester en wethouders. Doordat het geluid van de 
live-uitzending van de vergadering het niet bleek te doen, heeft de voorzitter in overleg met de 
commissie de vergadering geschorst. De vergadering is vervolgens afgemaakt op 27 oktober. Door de 
corona-ontwikkelingen was deze vergadering geheel digitaal.  
 

2.2.4 In erfpacht uitgeven van vastgoed aan de Stichting Erfgoed Den Helder 

Op 14 december heeft de raad besloten geen bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit 
van het college van burgemeesters en wethouders om onderdelen van de forten Dirksz Admiraal, 
Westoever en Oostoever en een aantal bunkers in erfpacht uit te geven aan Stichting Erfgoed  
Den Helder. Ook had de raad geen bedenkingen over het voorgenomen besluit om de 
Samenwerkingsovereenkomst Stap 2 tussen de gemeente Den Helder en Stichting Erfgoed Den Helder 
aan te gaan. Tenslotte is vanuit het in 2020 beschikbare budget voor de erfgoedorganisatie € 200.000,-  
beschikbaar gesteld aan Stichting Erfgoed Den Helder voor de ontwikkeling van Fort Kijkduin en wordt 
garant gestaan voor een bedrag van maximaal € 255.000,- voor het geval aangevraagde subsidies ter 
hoogte van dat bedrag niet worden toegekend. 
 

2.2.5 Omgevingsvisie Den Helder 

Wethouder Keur heeft in januari aan de hand van een presentatie aan de commissie Stadsontwikkeling 
en –beheer een toelichting gegeven op de startnotitie Omgevingsvisie Den Helder. Aandacht is besteed 
aan de belangrijkste ontwikkelingen en bouwstenen, de economische dragers, de bouwstenen, de 
thema’s, de accenten in de aanpak en de tijdlijn. Het streven is de Omgevingsvisie Den Helder in het 
tweede kwartaal van 2021 aan de raad ter vaststelling aan te bieden. 
 

2.2.6 Concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord (RES NHN) 

Op 28 september heeft de raad het voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot 
de concept RES NHN behandeld. De raad heeft besloten in te stemmen met de concept RES NHN als 
eerste resultaat uit het regionale proces om te komen tot de RES 1.0, met als belangrijkste punten: 
1.  bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030, door de opwek 

van 4,2 TWh in de regio Noord-Holland Noord; 
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2.  de kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-energie
 daarvoor als uitgangspunt te hanteren. Het besluit reikt voor wat betreft de kaarten alleen over het 
 grondgebied van de gemeente Den Helder; 
3. het vervolgproces om van de concept-RES te komen tot de RES 1.0. 
De raad besloot vervolgens als wens/bedenking mee te geven dat in de concept RES onder het kopje 
“innovaties voor de toekomst, onderdeel waterstof“ wordt toegevoegd dat Den Helder zich nadrukkelijk 
positioneert als toekomstig nationaal waterstof HUB en als onderdeel van “Den Helder als 
waterstofknooppunt” mede een pilot wordt gestart om te onderzoeken of een waterstoftoepassing 
mogelijk is in de gebouwde omgeving van Den Helder. 
 

2.2.7 Woonvisie 2020-2025 

Op 7 oktober is de Woonvisie 2020-2025 besproken in de commissie Stadsontwikkeling- en beheer. 
Twee insprekers spraken hun zorg uit over de mogelijke komst van een woonzorgcomplex in het Willem 
Alexanderhof. Wethouder Keur gaf aan dat het gesprek met de bewoners wordt aangegaan zodra er 
iets concreets te bespreken is en er meer duidelijkheid is over een beoogde locatie. In de 
raadsvergadering van 2 november dienden de fracties van de Stadspartij Den Helder, Beter voor  
Den Helder en de PvdA een amendement in waarmee de volgende passage is toegevoegd aan de 
woonvisie:  “Bij de verdere huisvesting van kwetsbare bewoners zullen we er zorg voor dragen dat de 
sociale druk die dit met zich meedraagt evenredig over de wijken verdeeld wordt. Het is daarom van 
groot belang dat er maximale burgerparticipatie plaatsvindt binnen de planfase per wijk.” Deze 
toevoeging is unaniem door de raad aanvaard. Drie andere amendementen zijn in meerderheid 
verworpen. 
 

2.2.8 Onkruid- en veegbeheersing op verharding  

De gemeente Den Helder had tot het einde van 2020 een overeenkomst voor onkruid- en 
veegbeheersing verharding. Voor 2021 en verder moest een nieuwe overeenkomst worden aangegaan. 
Uit een voorlopige marktverkenning was gebleken dat nog weinig aannemers in willen schrijven op een 
beeldbestek onkruid- en veegbeheersing op verharding. HVC heeft aangegeven deze opdracht graag 
voor de gemeente Den Helder te willen uitvoeren. 
De raad heeft in december besloten voor deze opdracht voor de periode van vier jaar een uitsluitend 
recht toe te kennen aan HVC door het vaststellen van bijgevoegde ‘Tijdelijke verordening uitsluitend 
recht onkruid- en veegbeheersing gemeente Den Helder 2020’. Een openbare aanbesteding kon 
hierdoor achterwege blijven. 
Wethouder De Vrij heeft in de commissie Stadsontwikkeling en –beheer aangegeven dat er jaarlijks 
wordt geëvalueerd met de HVC en dat de resultaten hiervan zullen worden meegenomen in de 
jaarlijkse informatieavond voor de raad over de openbare ruimte. 
 

2.2.9 Beheerplannen openbare ruimte 

In artikel 18, lid 2, van de Financiële verordening gemeente Den Helder 2017 is opgenomen dat het 
college van burgemeester en wethouders ten minste eens in de vier jaar een (bijgesteld) 
onderhoudsplan openbare ruimte aanbiedt. Vanuit de auditcommissie is er op aangedrongen de 
beheerplannen in 2020 te actualiseren. De raad heeft in 2020 de volgende acht beheerplannen 
openbare ruimte voor de periode 2020-2025 vastgesteld: 
- Openbare verlichting (vastgesteld op 11 mei) 
- Spelen (vastgesteld op 11 mei) 
- Verkeer (vastgesteld op 8 juni) 
- Bomen (vastgesteld op 8 juni) 
- Kunstwerken (vastgesteld op 28 september) 
- Watergangen (vastgesteld op 28 september) 
- Groen (vastgesteld op 28 september) 
- Wegen (vastgesteld op 28 september) 
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2.2.10 Voorbereidingsbesluit supermarkten 

De raad heeft op 24 februari een voorbereidingsbesluit overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening 
genomen door te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied buiten de 
bestaande winkelgebieden. Daarmee is het verboden het (feitelijke en/of toegestane) gebruik van 
gronden en/of bouwwerken binnen het voornoemde gebied te wijzigen voor de verplaatsing en/of 
nieuwvestiging van supermarkten. De behandeling van dit onderwerp heeft in beslotenheid 
plaatsgevonden met geheimhouding tot de inwerkingtreding van het besluit. 
 

2.2.11 Modernisering advisering omgevingskwaliteit 

Ter verbetering van het vestigingsklimaat is in het Helders Akkoord afgesproken de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) af te schaffen en de advisering over omgevingskwaliteit op een andere wijze 
te organiseren. Dit sluit aan bij de eisen die aan de gemeente worden gesteld onder de nieuwe 
Omgevingswet. Met de voorgestelde modernisering van de advisering over omgevingskwaliteit wordt in 
deze andere werkwijze voorzien. In de meeste gevallen gebeurt dit via een ambtelijke toetsing. Voor de 
advisering over een aantal kwalitatief waardevolle objecten (monumenten, beeldbepalende panden) en 
gebieden (Beschermd Stadsgezicht de Stelling Den Helder, het Stadshart) wordt een onder de 
Omgevingswet verplicht gestelde Gemeentelijke Adviescommissie ingesteld, de Gemeentelijke 
Adviescommissie Omgevingskwaliteit.  
Op 2 juni heeft de raad besloten de CRK af te schaffen en de Gemeentelijke Adviescommissie 
Omgevingskwaliteit met een beperkt takenpakket in te stellen.  
 

2.2.12 Fietsvisie Den Helder 2020 

De raad heeft op 29 juni beleid vastgesteld waarin de ambitie om Den Helder als bekende, 
aantrekkelijke en veilige fietsgemeente is geprofileerd. Daarbij heeft de raad ook twee moties aanvaard. 
Met de eerste motie is het college van burgemeester en wethouders verzocht om in overleg met de 
Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) een pilot uit te voeren voor goede fietsparkeer-
voorzieningen bij het strand en de resultaten hiervan in het eerste kwartaal van 2021 te delen met de 
raad. Met de tweede motie is het college van burgemeester en wethouders opgedragen in het eerste 
kwartaal van 2021 de raad: 
1.  te informeren over de voortgang van het Uitvoeringsplan en over de inzet die is gedaan om de in de 

Fietsvisie neergelegde ambitie te bewerkstelligen; 
2.  een plan met kostenoverzicht voor te leggen met betrekking tot de verdere voornemens en 

uitvoering, waaronder in ieder geval het regelen van een eenduidige voorrang voor fietsers op 
rotondes en het oplossen van huidige knelpunten en onveilige verkeerssituaties voor fietsers. En dit 
te agenderen voor bespreking in de commissie Stadsontwikkeling en –beheer. 

 

2.2.13 Agenda voor het Waddengebied 2050 

De raad heeft op 28 september wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt over het voorgenomen 
besluit van het college van burgemeester en wethouders om op 18 november de 
instemmingsverklaring: “Verklaring Toogdag Waddengebied 2020 - Agenda voor het Waddengebied 
2050” door de gemeente Den Helder te ondertekenen.  
Op 13 november heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan alle betrokkenen de Nota van 
Antwoord op de formele consultatie ontwerp Agenda voor het Waddengebied 2050 gestuurd. In  
raadsinformatiebrief 2020-030933 heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven wat 
het antwoord is op de door de raad vastgestelde wensen en bedenkingen. 
De bedenkingen hebben ertoe geleid dat in het Uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het 
Waddengebied 2050 voor Den Helder en de Kop van Noord- Holland belangrijke onderwerpen zijn 
opgenomen zoals project 14 "Ontwikkeling Kop van Noord-Holland" en een toe te voegen punt 
“Parkeerfaciliteit boorplatforms”.  
Op 11 december is de Agenda aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor nadere informatie wordt 
verwezen naar de website: https://www.agendavoorhetwaddengebied2050.nl/ 
 
 

https://www.agendavoorhetwaddengebied2050.nl/
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2.2.14 Aankoop en renovatie Sportpark Ruyghweg 

In de raadsvergadering van 3 februari is het voorstel aan de orde geweest voor de aankoop van 
Sportpark Ruyghweg en de renovatie van de hierop aanwezige atletiekbaan. Met de aankoop van de 
grond en de renovatie van de atletiekbaan wordt de lokale sportbeoefening versterkt en ontstaat er voor 
de Koninklijke Marine een volwaardige sportfaciliteit. Vanuit de toekomstige stadsontwikkeling bezien 
ontstaat hiermee ook de mogelijkheid om nu al de gewenste verbinding te leggen tussen de Visbuurt en 
het te ontwikkelen Spoorweghavengebied en De Stelling. 
Een amendement van de fractie van D66 om met de toekomstige gebruikers te komen tot de opstelling 
van een visie inclusief masterplan voor dit complex is verworpen. Vervolgens is de raad unaniem 
akkoord gegaan met het voorstel. 
 

2.2.15 Beleidskader Sport 'Den Helder beweegt vooruit!' 

De oude kadernota sport dateert uit 2013. In de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 
10 februari zijn de uitgangspunten van het nieuwe beleidskader Sport ‘Den Helder beweegt vooruit!’ 
gepresenteerd. Sport geeft inwoners plezier, ontspanning en vermaak. Daarnaast draagt sport bij aan 
een goede gezondheid, sociale contacten, het aanleren van vaardigheden en het weerbaar worden van 
mensen. De ambitie is dat zoveel mogelijk mensen gezond zijn in onze gemeente. Om hier de juiste 
randvoorwaarden voor te behouden en deze te versterken, is met het beleidskader ingezet op vitale 
verenigingen, beweegvriendelijke openbare ruimte, bereiken van maatschappelijke doelstellingen, 
onderwijs als basis voor sport en bewegen en tot slot accommodaties.   
In de beeldvormende digitale raadsvergadering van 18 mei is het beleidskader Sport 
'Den Helder beweegt vooruit! besproken waarna het in de besluitvormende digitale raadsvergadering 
van 2 juni unaniem is aanvaard. 
 

2.2.16 Jongeren en de raad: ‘Klas in de raad’ groep 7 en 8 basisonderwijs en Raadslid in de klas 
voor het voortgezet onderwijs en ROC Kop van Noord-Holland 

In de veronderstelling dat in het kader van corona betere tijden zouden aanbreken zijn de betreffende 
scholen in Den Helder voor de zomer aangeschreven om deel te nemen. Begin september hebben 
deze scholen een bericht ontvangen de mededeling dat Klas in de raad tot 1 januari 2021 in verband 
met corona niet georganiseerd kon worden.  
 
Op 27 januari zijn voor een HAVO en een VWO klas van het Junior College in Juliandorp in het kader 
van het vak ‘Burgerschap’ gastcolleges verzorgd. Deze twee aanmelding stonden nog open vanuit het 
voorgaande jaar. De andere twee aanmeldingen die ook nog open stonden zijn in overleg met de 
docent, in verband met de coronacrisis, geschrapt.  
 

2.2.17 Initiatiefvoorstellen 

Initiatiefvoorstel herziening van het Bestemmingsplan Willemsoord 2012 
Op 23 januari hebben de fracties van de PVV, GroenLinks, Gemeentebelangen, D66 en  
Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp een initiatiefvoorstel ingediend. Inzet was het 
voorbereiden van een herziening van het Bestemmingsplan Willemsoord 2012 om de realisatie van een 
stadhuis op die locatie mogelijk te maken. Het college van burgemeester en wethouders is vervolgens 
in de gelegenheid gesteld wensen of bedenkingen kenbaar te maken. Het college heeft op 26 februari 
aan de gemeenteraad gemeld dat het te realiseren stadhuis is aan te merken als een maatschappelijke 
bestemming en daarmee bij recht is toegestaan. Het college ziet dan ook geen reden een wijziging van 
het bestemmingsplan voor te bereiden noch om de werkzaamheden in het kader van de 
voorbereidingen op dit moment te staken. Het initiatiefvoorstel is besproken in een beeldvormende 
raadsvergadering op 20 april en vervolgens ter besluitvorming geagendeerd op 11 mei. Het voorstel is 
in meerderheid verworpen. 
 

2.2.18 Burgerinitiatieven 

Burgerinitiatief locatiebesluit stadskantoor 
Op 13 oktober is een burgerinitiatief ontvangen waarin de gemeenteraad wordt gevraagd alsnog een 
besluit te nemen over de locatie voor het stadskantoor. De gemeenteraad heeft op 2 november 
besloten dit verzoek te agenderen én het college van burgemeester en wethouders verzocht hierover 
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een preadvies te geven. Het college van burgemeester en wethouders heeft vervolgens de raad in 
overweging gegeven het burgerinitiatief af te wijzen onder verwijzing naar een uitspraak in beroep van 
de rechtbank Noord-Holland van 9 november. De rechtbank heeft geoordeeld dat de locatiebepaling 
van het stadskantoor reeds is vervat in het raadsbesluit van 25 februari 2019.  
De gemeenteraad heeft op 25 januari 2021 besloten het burgerinitiatief af te wijzen. 
 

2.2.19 Vreemde moties 

Motie voor de realisatie van een regenboogzebrapad 
In de raadsvergadering van 28 september heeft de fractie van het CDA een motie ingediend waarmee 
het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen een regenboogzebrapad te realiseren 
aan de Theodorus Rijkersstraat in de omgeving van het speeltuintje. Mocht dit niet mogelijk blijken dan 
moet de verkeersveiligheid van de Theodorus Rijkersstraat verbeterd te worden waarbij de 
buurtbewoners betrokken dienen te worden, én, wordt het college opgedragen met een voorstel te 
komen van locaties waar in Den Helder wél een regenboogzebrapad kan worden gerealiseerd. De 
motie is in meerderheid aanvaard waarbij de fractie van de PVV tegen de motie heeft gestemd.    
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft, naar aanleiding van schriftelijk vragen van het CDA 
over de uitvoering van deze motie, op 11 februari 2021 onder andere geantwoord dat vanwege de 
verkeersveiligheid geen regenboogzebrapad gerealiseerd kan worden. Het college meldt dat zij bezig is 
met de totstandkoming van een regenboog trottoir rond de omgeving van de Scholen aan Zee locaties 
aan de drs. F. Bijlweg. Daarnaast is een plan uitgewerkt om de veiligheid voor kinderen rond de 
bedoelde speelplaats in de Theodorus Rijkersstraat te verbeteren, zonder de aanleg van het gevraagde 
regenboogzebrapad. 
 
Motie over het dumpen van zwerfkeien op belangrijke visgronden 
De fractie van de VVD heeft in de raadsvergadering van 28 september een motie ingediend waarmee 
het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen de visserijsector in zijn algemeen steun 
te betuigen door het voorbeeld van onder andere de gemeente Urk te volgen. Dit door een brief aan de 
minister te sturen met de opdracht om Greenpeace een halt toe te roepen met hun gevaarlijke anti 
visserij actie, oftewel het dumpen van zwerfkeien op belangrijke visgronden waardoor de vissers hun 
beroep niet zonder gevaar meer kunnen uit oefenen. Ook is het college opgedragen deze brief als een 
gezamenlijk regionaal protest te laten gelden en de buurgemeenten Texel, Hollands Kroon en Schagen 
te verzoeken deze brief mee te ondertekenen. De motie is in meerderheid aanvaard; de fractie van 
GroenLinks en mevrouw Vorstman hebben tegen de motie gestemd.  
Op 26 oktober is er een brief door de samenwerkende wethouders van Texel, Hollands Kroon, Schagen 
en Den Helder naar de verantwoordelijk minister gestuurd.  
 
Motie over JeugdzorgPlus  
De fractie van de ChristenUnie heeft in de raadsvergadering van 2 november een motie ingediend 
waarmee het college van burgemeester en wethouders onder andere wordt opgedragen bij de 
samenwerkende gemeenten aan te dringen een onafhankelijk extern onderzoek in te laten stellen naar 
de gang van zaken omtrent de kwaliteit van de geboden JeugdzorgPlus van Horizon. Daarin 
meegenomen of Horizon de gestelde doelen en verwachtingen waarmaakt en/of waar kan maken én of 
de uitvoering daarvan verloopt zoals gesteld is bij de aanbesteding.  
De fractie van de ChristenUnie heeft de motie aangehouden na de toezegging van wethouder De Vrij 
dat dit onderwerp zo spoedig mogelijk zou worden geagendeerd in de commissie Maatschappelijke 
ontwikkeling en dat hij ervoor zorgdraagt dat de relevante informatie (evaluatierapport 1e jaar, 
addendum en een raadsinformatiebrief) bij de raadsleden terecht komt. 
 
Hierop is in een extra vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling op 17 november de 
Kwaliteit en uitvoering van JeugdzorgPlus uitvoerig besproken. Het onderwerp is kort ingeleid door 
wethouder De Vrij. De commissie is verder geïnformeerd door de beleidsadviseur team Jeugd over de 
ambitie van de gemeente Den Helder voor kinderen met zeer complexe problematiek. Vervolgens 
hebben de regiodirecteur Noord-Holland iHUB en een senior gedragswetenschapper locatie Antonius in 
Castricum een nadere toelichting gegeven over JeugdzorgPlus bij Horizon.  
 
Motie over het luiden van kerkklokken tijdens de jaarwisseling  
De fracties van het CDA en de ChristenUnie hebben in de raadsvergadering van 14 december een 
motie ingediend waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen het gesprek 
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te openen met de kerken van Den Helder om te kijken of het luiden van de kerkklokken tijdens de 
jaarwisseling mogelijk is en hierbij de inzet pleegt om juridische en organisatorische belemmeringen 
weg te nemen. De motie is unaniem aanvaard. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft hierop alle kerkgenootschappen in Den Helder 
aangeschreven over de mogelijkheid tot het luiden van hun klokken tijdens de jaarwisseling.  
 
Motie van wantrouwen wethouder Duijnker 
Op 28 mei heeft de fractie van de Seniorenpartij een verklaring afgelegd waarin zij aangeven het 
vertrouwen in wethouder Duijnker op te zeggen. Volgens de verklaring zijn de belangen van de 
senioren in de afgelopen twee jaar binnen en buiten de coalitie weinig aan de orde geweest. Daarnaast 
heeft de communicatie tussen de fractie en de wethouder te wensen overgelaten. De Seniorenpartij gaf 
daarbij aan te verwachten dat wethouder Duijnker onmiddellijk zijn ontslag indient en ziet voor zichzelf 
geen rol meer in de coalitie.    
 
In reactie hierop heeft wethouder Duijnker op 2 juni, voorafgaand aan de raadsvergadering, verklaard 
dat hij zich hier niet in herkent. Hij betreurde dat de fractie niet meer tot de coalitie wil behoren, omdat 
dit niet bevorderlijk is voor de uitvoering van alle afspraken die in het ‘Helders Akkoord’ zijn gemaakt. 
Om die reden heeft de wethouder contact gehad met de fractievoorzitter van Beter voor Den Helder, die 
hem volledig steunde. In overleg met elkaar is besloten dat wethouder Duijnker het wethouderschap 
voortzet als wethouder namens Beter voor Den Helder. Omdat deze overstap de verhouding in het 
college tussen Beter voor Den Helder en de andere partijen uit balans zou brengen, leverde wethouder 
Duijnker 0,2 fte in.  
In vervolg hierop heeft de heer Assorgia in de raadsvergadering van 2 juni medegedeeld dat wethouder 
Duijnker voortaan wethouder namens de fractie van Beter voor Den Helder is. In de raadsvergadering 
van 15 juni is de wijziging van de tijdbestedingsnorm van wethouder Duijnker geformaliseerd en 
vastgesteld op 70%. 
 
In diezelfde raadsvergadering van 2 juni heeft de fractie van de Seniorenpartij een motie van 
wantrouwen ingediend waarmee het vertrouwen in wethouder Duijnker per direct wordt opgezegd. 
De raad heeft in meerderheid besloten de motie te verwerpen. De fracties van GroenLinks, de PVV, de 
Senioren Actief Den Helder eo, Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp en D66 hebben voor 
de motie gestemd.   
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2.3  Werkconferentie, werkbezoeken en informatiebijeenkomsten 

 

2.3.1 Werkconferentie 

2-daagse werkconferentie 
Raadslid Blank heeft het initiatief genomen om in 2020 een tweedaagse werkconferentie te houden 
voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De werkconferentie zou gaan 
over de strategische thema’s die in onze gemeente spelen. De voorbereidingen voor de 
werkconferentie waren al in volle gang totdat de coronacrisis roet in het eten gooide. Daarop is in het 
presidium afgesproken dat de werkconferentie in ieder geval wordt uitgesteld tot het moment dat 
dergelijke bijeenkomsten redelijkerwijs weer binnen de regelgeving mogelijk zijn. 
 

2.3.2 Werkbezoeken 

Werkbezoeken raad en commissies  
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is het afgelopen jaar slecht één werkbezoek 
geweest. Op 11 februari hebben 16 leden van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling een 
werkbezoek gebracht aan MEE & de Wering. De commissieleden hebben middels een informatiemarkt  
kennis gemaakt met de werkzaamheden van MEE & de Wering en de impact hiervan op de inwoners 
van Den Helder. In een ongedwongen sfeer zijn de commissieleden op de hoogte gebracht over het 
werk dat wordt gedaan, variërend van jeugdproblematiek tot eenzaamheid bij ouderen en van preventie 
naar oplossingen. Daarnaast is geconstateerd dat er (te) veel dubbel werk als signalering, intake en 
oplossingen door verschillende organisaties wordt gedaan. 
 
Het wijkbezoek dat gepland stond voor 17 maart is wegens de coronamaatregelen niet doorgegaan. 
Vanwege dezelfde reden zijn voor de rest van het jaar geen wijkbezoeken meer ingepland.    
 

2.3.3 Informatiebijeenkomsten 

Informatiebijeenkomsten Maritiem cluster 
Op uitnodiging van waarnemend burgemeester Nobel, wethouder Visser, viceadmiraal Kramer en 
gedeputeerde Pels heeft op 27 januari aan boord van Zr MS. Karel Doorman een bijeenkomst 
plaatsgevonden over de uitkomst van de zogenaamde Gateway Health check. Met presentaties en 
gesprekken zijn de (duo-)leden van provinciale staten en raads- en commissieleden van de gemeenten 
Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel meegenomen in het proces en de inhoud van de 
opgave in het maritiem cluster Kop van Noord-Holland. Ook zijn zij geïnformeerd over de stappen die in 
de maanden daarna gezet moesten worden om invulling te geven aan de aanbevelingen.  
Vervolgens is tijdens de bijeenkomst van 21 september in theater De Kampanje informatie verstrekt 
over de resultaten van de ruimtelijk strategische verkenning Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland en 
het vervolgproces dat in 2021 moet leiden tot de vaststelling van een omgevingsvisie Havengebied  
Den Helder. De opkomst onder de raads- en commissieleden was helaas laag.  
 
Informatiebijeenkomst project Zeestad 
Wethouder Wouters heeft de raads- en commissieleden, mede namens de directeur van Zeestad, en de 
directeur van West 8, op 28 oktober uitgenodigd voor een digitale informatiebijeenkomst over de 
ontwikkelingen in het stadshart. Daarbij is aandacht besteed aan de realisatie van het stadhuis op 
Willemsoord, maar ook aan de ontwikkeling van diverse bouwprojecten en de inrichting van de 
omgeving, zoals De Kleine Werf, de fiets- en voetgangersbrug naar Willemsoord en Halter Bellevue. 
 
Informatiebijeenkomst wijkgericht werken 
Na het vaststellen van het beleidskader Sociaal Beleid en het uitvoeringsplan Sociale Wijkteams, is het 
eerste sociale wijkteam in Nieuw Den Helder uit de startblokken gekomen. Op 16 november is over het 
wijkgericht werken een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. De projectleider heeft een 
toelichting gegeven op de Sociale Wijkteams en de eerste ervaringen met het wijkgericht werken. 
Daarna hebben drie medewerkers verteld over hun ervaringen, resultaten en het dagelijks werk in het 
Sociaal Wijkteam Nieuw Den Helder.   
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2.4  Financiën  

2.4.1 Accountantscontrole 2020 en 2021. 

Op 14 juli 2017 is met Ipa-Acon B.V. een raamovereenkomst afgesloten voor de levering van 
accountancydiensten voor de duur van 3 jaar. Deze overeenkomst zou in principe op 30 juni 2020 
eindigen met die restrictie dat met Ipa Acon is overeengekomen (art. 4.2) dat de looptijd van de 
overeenkomst met maximaal één maal twee jaar kan worden verlengd. Daarvoor was het nodig dat de 
gemeente schriftelijk aangeeft gebruik te willen maken van de optie tot verlenging. 
In een brief van 16 januari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders gemeld dat zij 
tevreden is met de dienstverlening door Ipa Acon. Ook de leden van de auditcommissie hebben 
aangegeven tevreden te zijn met de dienstverlening van Ipa Acon. In een brief van 3 maart 2020 is  
Ipa Acon medegedeeld dat de gemeente Den Helder graag gebruik wenst te maken van de optie tot 
verlenging van de raamovereenkomst tot 30 juni 2022 (tot en met boekjaar 2021).  

2.4.2 Jaarrekening 2019 

De raad heeft op 3 februari, vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2019, ingestemd met 
de overheveling van niet bestede budgetten in 2019 naar 2020 tot een bedrag van afgerond € 3,5 mln. 
Hiermee kunnen 30 specifiek benoemde activiteiten alsnog in 2020 worden uitgevoerd of afgerond. 
Op 15 juni heeft de gemeenteraad de programmarekening 2019 vastgesteld met een positief 
exploitatiesaldo van € 5,2 mln. Als de ‘overloopposten van 2019 naar 2020’ buiten beschouwing worden 
gelaten - omdat dit geen echte afwijkingen zijn - resteert er een positief saldo van € 1,7 mln op een 
jaarexploitatie van € 202 mln. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn de positieve ontwikkeling van de 
grondexploitatie Willem Alexanderhof, een besparing op de overheadkosten als gevolg van de 
hoeveelheid vacatures die open hebben gestaan in 2019 en een hogere uitkering uit het 
gemeentefonds. 
De totale weerstandscapaciteit is berekend op € 29,2 mln, de risico’s op € 17,6 mln. 
De weerstandsratio per 31 december 2019 komt daarmee op 1,7 en is ruim boven het door de raad 
vastgestelde minimum van 1,0. 

2.4.3 Kadernota 2021-2024 

 
Op 28 januari is een inspiratiebijeenkomst 
met raadsleden, collegeleden, externe 
stakeholders en ambtenaren gehouden in 
Theater De Kampanje. Doel van deze 
inspiratiebijeenkomst was het verkrijgen 
van een beeld van de trends en 
ontwikkelingen die invloed hebben op het 
beleid van de gemeente. Dit beeld diende 
vervolgens als basis voor de invulling van 
de Kadernota 2021 – 2024.  
 
Op 12 maart is er een vervolgbijeenkomst 
gehouden ter voorbereiding op de 
kadernota. Tijdens deze bijeenkomst zijn de 
deelnemers gevraagd aan te geven wat zij 

van de incidentele en structurele ruimtevragers vinden. 
 
Op 6 april heeft het presidium besloten de behandelwijze van de algemene beschouwingen te wijzigen, 
omdat de eerder vastgestelde procedure redelijk administratief van aard en weinig levendig te noemen. 
De wijzigingen waren: 
 de algemene beschouwingen worden niet voorafgaand aan de behandeling in de raad schriftelijk 

ingediend en gedeeld; 
 de algemene beschouwingen in een raadsvergadering worden in verkorte vorm uitgesproken; 
 het college van burgemeester en wethouders geeft in diezelfde raadsvergadering mondeling een 

reactie op de algemene beschouwingen; 
 de geplande persbijeenkomst voor fractievoorzitters (9 juni) is vervallen; 
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Op 13 mei is er een informatieavond georganiseerd waarin een technische toelichting is gegeven op de 
jaarrekening 2019 en de Kadernota 2021-2024 en een toelichting is gegeven op de 
organisatieontwikkeling. 
 
De kadernota 2021-2024 is door de raad op twee dagen behandeld in fysieke raadsvergaderingen in de 
stadshal van Theater De Kampanje in verband met de coronamaatregelen. Op woensdag 24 juni zijn de 
algemene beschouwingen uitgesproken en heeft het college hierop een reactie gegeven.  
De tweede termijnbehandeling vond plaats op dinsdag 30 juli. Deze vergadering duurde van 16.15 tot 
24.00 uur, mede door het aantal ingediende moties en amendementen. 

2.4.4 Tussenrapportages 2020 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 mei de eerste tussenrapportage 2020 ter 
behandeling aangeboden. Het totale financiële effect van deze tussenrapportage is € 2,4 mln. nadelig 
ten opzichte van de begroting na wijziging. Bij het vaststellen van de programmabegroting 2020 was 
een nadelig resultaat van € 3.154.000,- begroot waardoor het nadelig saldo van de begroting nu uitkomt 
op € 5.558.000,-. Naar aanleiding van dit tekort heeft het college zich voorgenomen te zoeken naar 
besparingen van ten minste € 1 mln. 
 
Op 14 december heeft de raad de tweede tussenrapportage 2020 behandeld. De tweede 
tussenrapportage 2020 heeft een nadelig effect van € 477.000,- tegenover een begroot nadelig saldo 
van € 5.558.000,- na het vaststellen van de eerste tussenrapportage van 2020. Het totale 
geprognosticeerde nadelige saldo van de begroting 2020 kwam daarmee op € 6.035.000,-.  

2.4.5 Programmabegroting 2021 

De raad heeft op 4 november de Programmabegroting 2021 vastgesteld. De fracties van Beter voor 
Den Helder, GroenLinks, D66, Senioren Actief Den Helder eo en de PVV stemden tegen de begroting. 
 
Bij de behandeling van de begroting 2021 zijn drie amendementen en zeven moties ingediend.  
De amendementen zijn verworpen en van de moties zijn er drie aanvaard, één overgenomen door het 
college, twee verworpen en één ingetrokken. De aanvaarde en overgenomen moties hadden betrekken 
op: 
- actiepunten met betrekking tot tien aandachtsgebieden (coalitiepartijen); 
- aanpak kruispunt Fabrieksgracht/Spoorgracht (D66); 
- het stimuleren en aanmoedigen om stenen tuinen te vergroenen (GroenLinks); 
- het verhogen van de subsidie aan de LOS voor de periode 2020-2022 (de PVV, Senioren Actief  

Den Helder eo en Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp van de GroenLinks). 
 
Met het vaststellen van de begroting 2021 en de bijbehorende belastingvoorstellen ziet het saldo van de 
meerjarenbegroting 2021-2024 er als volgt uit: 
 

Jaar 2021 2022 2023 2024 

Saldo begroting in € 1000,- -2.406 8 807 1.489 

 
Het begrote tekort in 2021 wordt onttrokken aan de Algemene Reserve van de gemeente. 
De raad heeft bepaald dat het weerstandsvermogen niet onder de 1,0 mag komen. In de komende vier 
jaar komt de weerstandsratio uit op het door de raad vastgestelde minimumniveau van 1,0. 

2.4.6 Auditcommissie 

 
Jaarrekening 2019 
Op 20 en 28 mei heeft de auditcommissie de jaarrekening 2019 van de gemeente, het verslag van 
bevindingen van de accountant en de reactie van het college op het verslag behandeld. 
In het advies van de auditcommissie zijn de volgende onderwerpen genoemd: 
• het ontbreken van een specificatie van de besparing op de overhead van € 2,2 mln; 
• de onrechtmatigheden tot een bedrag van € 1,6 mln in relatie tot de raadsinformatiebrief die 

hierover is uitgebracht; 
• de risico’s met betrekking tot het Sociaal Domein (€ 20 mln) en de Algemene uitkering uit het 

gemeentefonds (€ 20 mln.); 
• het vervallen van de stille reserves bij het bepalen van het weerstandsvermogen; 
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• de opvolging van adviezen van de accountant en het monitoren daarvan; 
• het actualiseren van de beheerplannen openbare ruimte; 
• de verbeteracties in de administratieve organisatie die gelieerd zijn aan de vervanging van de 

financiële software per 1 januari 2021; 
• de rapportage van de provincie in het kader van het Interbestuurlijk toezicht. 
Op 15 juni heeft de gemeenteraad de programmarekening 2019 vastgesteld. 
 
Aanpassing Verordening op de Auditcommissie 
In de auditcommissie is gesproken over de terminologie ‘kwaliteit van de governance’. De commissie 
heeft uitgesproken voorstander te zijn van een meer heldere formulering van de aandachtsgebieden, 
zonder daarmee de intentie te hebben deze in te perken. Op 28 mei heeft de auditcommissie het 
presidium geadviseerd de griffier opdracht te geven een Verordening tot wijziging van artikel 4, lid 4, 
van de Verordening op de Auditcommissie voor te bereiden, waarmee de adviserende rol van de 
auditcommissie meer expliciet wordt gemaakt. Het presidium heeft dit advies op 2 juni overgenomen. 
De raad heeft op 2 november, op voorstel van het presidium, besloten de Verordening op de 
Auditcommissie aan te passen conform voorstel. 
 
Verbetering opzet en inrichting planning en control-instrumentarium 
Vanuit de griffie is de auditcommissie voorgesteld de griffier te machtigen om de opzet en inrichting van 
het vernieuwde P&C-instrumentarium door een onafhankelijke externe partij nader te laten beschouwen 
en daarbij advies te vragen over mogelijke verbeterpunten. De auditcommissie was (in december) 
echter van mening dat de commissie in eerste instantie zelf in staat zou moeten zijn aan te geven welke 
verbeteringen gewenst zijn in de opzet en inrichting van de planning- en control-documenten. Dit 
onderwerp wordt in 2021 opnieuw geagendeerd voor de auditcommissie. 
 
Overig 
In december is in de auditcommissie verder nog gesproken over: 

 de frauderisicoanalyse 2020: vanuit de commissie is de suggestie gedaan om bij de matrix gebruik 
te maken van stoplichtkleuren en een extra kolom toe te voegen waarin wordt aangegeven of de 
beheermaatregelen afdoende zijn.  

 Rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2021: op een vraag vanuit de commissie over het 
‘volwassenheidsniveau van de rechtmatigheids-verantwoording’ geeft de accountant aan dat hij 
van mening is dat Den Helder zich tussen niveau 3 en 4 bevindt, wat heel erg hoog is. 
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2.5  Raadscommunicatie  

 

2.5.1 Raadsactiviteiten 

Hoewel de voorbereiding al volop gaande was, konden helaas de raadsactiviteiten (soms op het laatste 
moment) door de coronamaatregelen niet doorgaan. 

- Ideeënmarkt voor inwoners; 
- Over de kook; 
- Gast van de raad; 
- Politiek Actief. 

In 2021 wordt per activiteit bekeken of deze, al dan niet digitaal, weer georganiseerd kan worden. 
 

2.5.2 Portrettengalerij 

Met een portrettengalerij krijgen de bestuurders van  
Den Helder een gezicht. De mens achter het raadslid zien leidt tot meer vertrouwen en een grotere 
betrokkenheid. Inwoners die het stadhuis bezoeken of wachten op een product of afspraak, zien de 
portretten en krijgen zo een gezicht bij hun bestuurder.  
 
Gelijk na het openen van de locatie Kerkgracht is een vernieuwde portrettengalerij opgehangen in de 
wachtruimte van de publieksbalies.  
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2.5.3 Facebook 
Het Facebook-account voor de gemeenteraad is om uit te dragen wat de gemeenteraad doet en besluit, 
en betrokkenheid te genereren bij het politieke proces. Ook krijgen raadsleden meer bekendheid.  
In 2020 is actiever gepost op Facebook. Onder meer met filmpjes van raadsleden waarbij ze gevraagd 
wordt: wat heeft u de afgelopen raadsperiode al gedaan, en wat gaat u de komende tijd nog doen?  
De filmpjes worden goed bekeken en er wordt vooral positief op gereageerd. In 2020 heeft de post over 
de nieuwe burgemeester met 7465 mensen het grootste bereik gehaald.  
Alle content wordt ook gepost op Twitter. 
 
 

 
7.465 Bereikte mensen  
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1.549 Paginavolgers 

 

 
1.480 Paginalikes  

 

 
Grafiek aantal reacties, opmerkingen en deelacties 
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3.  Verslag werkzaamheden raadsgriffie 

 
Personeelsbeleid 
Met alle medewerkers zijn werkplangesprekken gehouden en eind 2020 heeft de werkgeverscommissie 
het functioneringsgesprek met de griffier gevoerd.  
De nieuwe griffiemedewerker is in januari gestart en daarmee is de griffie weer op volledige sterkte.  
In regionaal verband is besloten de functie van commissiegriffier RRN en regionale samenwerking 
wederom nog een jaar bij de griffie van Den Helder onder te brengen. De formatie binnen de griffie 
bedraagt hiermee met ingang van 1 januari 2021 nog steeds 6,67 fte1.  
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim is ten opzichte van het voorgaande jaar (5,38%) gedaald naar 4,19% en de 
meldingsfrequentie is eveneens gedaald (van 2 naar 0,7). Deze cijfers liggen daarmee onder de 
gemiddelde streefcijfers van de ambtelijke organisatie (respectievelijk 5% en 1.4). 
 
Corona en griffiewerkzaamheden 
Vanaf maart is door de medewerkers voornamelijk thuis gewerkt. Dit is gedurende het jaar ongewijzigd 
gebleven. Alleen in geval van commissie- en raadsvergaderingen is fysiek in een klein gezelschap 
bijeengekomen in de Kerkgracht, een enkele fysieke raadsvergadering daargelaten. Na de zomer slecht 
voor een korte tijd zelfs met fysieke commissievergaderingen, maar vanaf oktober werden die ook weer 
geheel digitaal.  
 
Door de verruiming van de coronamaatregelen is eind juni nog een sociaal samenzijn georganiseerd. 
Het jaarlijkse griffie-uitje kon helaas, net zoals vele andere dingen, ook geen doorgang vinden.  
Het gemis aan sociaal onderling contact is door deze crisis wel als een groots gemis naar boven 
gekomen. Helaas werden na het zomerreces al snel de maatregelen weer strikter en is het sociale 
element voornamelijk digitaal georganiseerd.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ICT-aangelegenheden  
Na een intensief voortraject is de griffie in januari 2020 voor de digitale besluitvorming overgestapt van 
het softwarepakket Corsa naar de Besluitstraat van Visma Roxit. De Besluitstraat is in de gehele 
gemeentelijke organisatie ingevoerd en voorziet in een integraal digitaal besluitvormingsproces. Als 
bijna vanzelfsprekend is de overgang niet zonder de nodige kinderziektes gepaard gegaan. 
  
Een ander deel van het softwarepakket Corsa is vervangen door InProces Zaken, eveneens van Visma 
Roxit. Ook aan de griffie is de invoering van dit systeem voor zaakgericht werken niet ongemerkt voorbij 
gegaan. De werkwijze is volledig anders dan hoe het voorheen was en het zal nog wel even duren 
voordat de organisatie volledig is ingespeeld op het werken met InProces. 
 

                                                 
1 Drie vrouwen en vijf mannen, gemiddelde leeftijd: 52 jaar, gemiddeld aantal dienstjaren: 19,3 jaar. 
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Tenslotte zijn alle vaste telefoontoestellen eind 2019/begin 2020 verwijderd en wordt vanaf dat moment 
gewerkt met iPhones in combinatie met Skype. In het begin waren er enige problemen met de kwaliteit 
van de verbindingen en de mogelijkheden van doorverbinden. Maar in de in 2020 ontstane situatie van 
thuiswerken, bleken de uitgebreide mogelijkheden van Skype van grote meerwaarde. 
 
Trainingen en opleidingen 
De nieuwe medewerker heeft direct na haar komst bij de griffie de leergang griffiemedewerker gevolgd 
en met succes afgerond. Andere medewerkers hebben eveneens trainingen gevolgd in het verlengde 
van de functie of in algemene zin voor het voeren van gesprekken.  
 

 
 
Digitaal werkoverleg 
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4. Financiële verantwoording gemeenteraad en raadsgriffie 

 
Kostendrager Baten / Lasten Kostensoort Begroting Realisatie Restant 

001 Raad                           Kosten 5018 Vergoeding raadsleden          560.000 581.184 -21.184 

5102 Reis- en verblijfkosten        10.000 7.308 2.692 

5107 Fractievergoedingen            32.400 16.593 15.807 

5114 Opleidingskosten               15.400 12.285 3.115 

5552 Accountantskosten              98.600 67.730 30.870 

6111 Representatiekosten            21.200 4.049 17.151 

6112 Computerapparatuur/software    - 587 -587 

6199 Proj.Reg.Samenw.Noordkop       10.000 4.211 5.789 

6199 Raadscommunicatie              31.800 10.395 21.405 

6199 Rekenkamerfunctie              58.100 51.739 6.361 

6211 Presentiegelden                24.400 25.317 -917 

6299 Overige diensten               22.300 18.803 3.497 

Totaal Kosten 884.200 800.202 83.998 

Opbrengsten 2401 Bijdr.Reg.samenw.Nrdkp         - -1.025 1.025 

3110 Subsidie Provincie             -10.000 -10.000 - 

3111 Interne bijdrage               -10.000 -10.000 - 

Totaal Opbrengsten -20.000 -21.025 1.025 

Totaal 001 Raad                           864.200 779.177 85.023 

076 Raadsgriffie                   Kosten 5011 Huidig pers.salaris Griffie    645.000 636.867 8.133 

5102 Reis- en verblijfkn            1.500 150 1.350 

5114 Opleidingskosten               10.200 5.177 5.023 

6103 Boeken/tijdschr./abonn.        1.100 1.241 -141 

6111 Representatiekosten            2.100 392 1.708 

6199 Ov.gebruiksgoederen            5.300 138 5.162 

Totaal Kosten       665.200 643.963 21.237 

Opbrengsten 2010 Doorbelaste personeel          -34.000 -34.060 60 

3116 Loonkosten subsidie            - -5.710 5.710 

Totaal Opbrengsten       -34.000 -39.770 5.770 

Totaal 076 Raadsgriffie                         631.200 604.194 27.007 

 

 
Toelichting 
Er is over 2020 ten aanzien van de budgetten van de raad en de raadsgriffie afgesloten met een positief 
resultaat van € 112.030,-. De afwijking boven de € 15.000,- worden hieronder verklaard: 
 
1. Vergoeding raadsleden: de vergoeding is hoger omdat twee raadsleden gekozen hebben voor de 

zgn. opting-in regeling. In dat geval ontvangen zij een hogere vergoeding en wordt via de 
inkomstenbelastingaangifte afdrachten worden gedaan. Bij de andere raadsleden wordt dit in de 
salarisadministratie verwerkt.  

2. Fractievergoedingen: verschillende fracties hebben de fractievergoeding niet geheel gebruikt en een 
deel van dat bedrag teruggestort.  

3. Accountantskosten: er zijn geen meerwerkkosten in rekening gebracht. De gemaakte kosten zijn 
conform offerte.  

4. Representatiekosten: er is minder uitgegeven aan representatiekosten omdat er vanwege de 
coronamaatregelen weinig georganiseerd kon worden.  

5. Raadscommunicatie: er is minder uitgegeven aan representatiekosten omdat er vanwege de 
coronamaatregelen weinig georganiseerd kon worden.  
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5. Bijlagen 

I Samenstelling gemeenteraad (en wisselingen) t/m 31 december  

 
De heer Van Esdonk verlaat de fractie van de PVV  
Op 27 juli heeft de heer Van Esdonk aangegeven de fractie van de PVV per 1 augustus te verlaten. Per 
die datum is de heer Van Esdonk overgestapt naar de fractie van Behoorlijk bestuur voor Den Helder & 
Julianadorp. 
 
Mevrouw Dijk verlaat de fractie van de VVD  
Op 12 februari heeft mevrouw Dijk aangegeven de fractie van de VVD te verlaten en de komende 
bestuursperiode als zelfstandig raadslid af te ronden en een zelfstandige fractie ‘Dijk’ te vormen in de 
gemeenteraad; Fractie Dijk. Op 18 september heeft mevrouw Dijk vervolgens aangegeven de Fractie 
Dijk op te heffen en zich aan te sluiten bij de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & 
Julianadorp.  
 
Seniorenpartij verdwijnt uit de raad 
Op 28 mei zegt de Seniorenpartij het vertrouwen in haar wethouder op. In juli gaat mevrouw  
Van Driesten samen verder met de heer Vermooten onder de nieuwe naam Senioren Actief Den Helder 
eo.  
 
Wijziging naam fractie Behoorlijk Bestuur 
Begin juli wordt de naam van de fractie Behoorlijk Bestuur gewijzigd in Behoorlijk Bestuur voor  
Den Helder & Julianadorp.  
 

II  Statistieken vergaderingen 

(officiële raads- en commissievergaderingen) 
NB: Themabijeenkomsten, trainingen, introductiebijeenkomsten e.d. zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Raadsvergaderingen 15 15 14 14 17 

Commissievergaderingen:  

 Bestuur en Middelen 13 18 10 15 8 

 Maatschappelijke ontwikkeling 11 12 5 11 7 

 Stadsontwikkeling en -beheer 9 12 6 9 5 

 Regionale raadscommissie 
Noordkop 

 4 5 7 7 

 Agendacommissie 6 5 2 5 5 

 Werkgeverscommissie 4 4 2 4 1 

 Presidium 4 6 7 6 7 

 Auditcommissie 6 4 6 5 3 
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In de raadsvergaderingen hebben de fracties en hun raadsleden van de volgende raadsinstrumenten 
gebruik gemaakt: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Initiatiefvoorstel 0 0 0 2 1 

Amendement 25 30 35 47 34 

Motie 34 28 *) 21 *) 51 *) 55 *) 

Inlichtingen 0 0 0 0 1 

Interpellatie 0 0 0 0 0 

Schriftelijke vragen 88 81 71 76 111 

Vragenkwartier 9 9 13 10 9 

 
*) 2017- aantal moties waarvan 11 aangehouden; 
 2018 - aantal moties waarvan 4 aangehouden; 
 2019 - aantal moties waarvan 13 aangehouden. 
 2020 – aantal moties waarvan 6 aangehouden 

 
Inwoners hebben op de volgende manier gebruikt gemaakt van hun instrumenten: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Inspreekrecht inwoner 7 15 8 8 5 

Inspreekrecht inwoner tijdens 
commissievergaderingen 

10 9 3 8 2 

Burgerinitiatief 0 0 0 0 1 
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III  Kijkersaantallen 

 
"unique viewers specification":   datum:  max aantal kijkers in de raadzaal: 
 

Raadsvergadering:   3 februari   34 

     24 februari   32 

     20 april  108   

     11 mei  89 

     18 mei  76 

     2 juni  74 

     8 juni   72 

     15 juni  59 

     24 juni  74 

     29 juni  79 

     30 juni  66 

     1 september  22 (profielschets) 

     28 september  60  

     26 oktober  61 (Begr en 2e Tussenrapp) 

     2 november  79 (2e Tussenrapp) 

     4 november  55 (Begroting) 

     23 november   70 

     9 december   ? onbekend (in De Kampanje) 

     14 december  57  
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Commissievergaderingen:   20 januari  12 (commissie MO) 

     10 februari   13 (commissie MO) 

     14 september  52 (ccommissie BenM) 

     15 september  24 (commissie MO) 

     16 september  39 (commissie Senb) 

     5 oktober  34 (commissie BenM) 

     6 oktober  28 (commissie MO) 

     7 oktober  35 (commissie Senb) 

     19 oktober  50 (extra commissie BenM 

verbonden partijen) 

     27 oktober  35 (hervatting van commissie 

BenM op 19/10) 

     9 november  36 (commissie BenM) 

     10 november  44 (commissie MO) 

     11 november  42 (commissie Senb)  

     17 november  37 (commissie MO) 

     30 november   55 (commissie BenM) 

     1 december  35 (commissie MO) 

     2 december  36 (commissie Senb) 

 

Dit zijn de kijkers via de internetsite. Mensen in één gemeentehuis tellen niet mee. Huishoudens 

waar het op meer dan één scherm openstaan telt als één. 
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