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Datum:   2 juni 2022 
Aan:  Presidium 
Van:  F. Blok 
Onderwerp: Enquête vertrekkende raadsleden 
 
 
Na de verkiezingen in maart 2022 zijn er 14 nieuwe raadsleden in de gemeenteraad van Den Helder 
gekozen. Voor de raadsgriffie was dit, zoals ook opgenomen in het door u vastgestelde jaarplan 2022, 
een goed moment om de ervaringen en opvattingen van de oud-raadsleden in kaart te brengen.  
Hiervoor is een digitale enquête met vragen toegestuurd aan alle raadsleden, die om verschillende 
redenen niet zijn teruggekeerd in de gemeenteraad. Van de 14 vertrokken raadsleden hebben 11 
raadsleden gereageerd. 
 
Samenvatting  
De belangrijkste reden waarom raadsleden niet zijn teruggekeerd is dat zij niet herkozen zijn (zeven 
personen). Daarnaast wordt aangegeven dat er ruimte gemaakt wordt voor anderen. Negen 
raadsleden hebben aangegeven dat zij meer dan 16 uur per week aan het raadslidmaatschap 
besteden, waarvan vier meer dan 20 uur. 
 
Met betrekking tot de vergaderingen is het tijdig aanleveren van stukken en de kwaliteit hiervan 
(ambtelijk taalgebruik/jargon) een (blijvend) aandachtspunt. De wijze waarop de onderwerpen worden 
behandeld in de raadsvergadering wordt over het algemeen als positief ervaren. Punt van aandacht 
blijft spreektijd; een aantal maal wordt genoemd hier soepeler mee om te gaan. Over de 
vergadercultuur zijn enkele opmerkingen gemaakt met betrekking tot verharding en respect. Hierin 
ligt een rol voor de voorzitter. 
 
De raadsleden geven aan over het algemeen wel voldoende zichtbaar en benaderbaar te zijn 
geweest voor de inwoners van Den Helder. De ervaringen met de contacten met de burgers worden 
over het algemeen positief ervaren. Corona heeft echter wel invloed op beide zaken gehad. Helaas is 
er ook een negatieve kant; er zijn door de vertrekkende raadsleden vijf meldingen genoemd met 
betrekking tot bedreiging en intimidatie. 
 
De regionale samenwerking met Texel, Hollands Kroon en Schagen wordt over het algemeen 
positief ervaren. Hoewel er een Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) is wordt aangegeven 
dat er toch onvoldoende onderling contact is; de bestuurlijke uitwisseling zou vaker dan één keer per 
jaar plaats kunnen vinden. Met betrekking tot de werkzaamheden van de RRN worden geen negatieve 
reacties gegeven. Als aandachtspunt wordt wel meegegeven de onderwerpen eerder bij de 
commissieleden te introduceren zodat er ook in de eigen achterban over gesproken kan worden.  
          
Samen optrekken, respectvol vergaderen, meer zoeken naar overeenkomsten, aandacht voor de 
onderlinge bejegening worden onder andere aangegeven als aandachtspunten voor het functioneren 
van de raad en het leveren van een (positieve) bijdrage aan het imago van Den Helder.  Verbeter de 
onderlinge sfeer en het contact. Ga meer de wijken in en maak bewoners meer betrokken met hun 
wijk/straat. Informeer bewoners meer en beter wat een gemeenteraad nu werkelijk doet. 
 
Belangrijke ontwikkelingen voor Den Helder waarin de gemeenteraad een rol kan spelen zijn volgens 
de vertrekkende raadsleden het vertrouwen in de politiek herstellen (ook landelijk),  
energietransitie, vergrijzing, armoedebeleid, woningbouw, werkgelegenheid en de 
bereikbaarheid van Den Helder. 
 
De vertrekkende raadsleden geven als advies aan de nieuwe raad(sleden) mee goed voorbereid te 
zijn op de besluitvorming. En het allerbelangrijkste advies is om in contact met de inwoners te 
blijven en naar de inwoners te luisteren.  
 
Alle ervaringen, opvattingen en tips die u kunt gebruiken tijdens de uitvoering van uw 
raadslidmaatschap kunt u teruglezen in het bijgevoegde document ‘Vertrokken raadsleden 2022’.  



 
Het presidium wordt voorgesteld:  
1. de resultaten van de enquête Vertrekkende raadsleden onder de raads- en commissieleden 

te verspreiden;  
2. de resultaten van de enquête Vertrekkende raadsleden te betrekken bij de werkconferentie 

pilot gemeentelijk Manifest op 29 juni 2022. 
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