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2  Verslag werkzaamheden gemeenteraad en commissies 
 

2.1 Bestuurlijke aangelegenheden 

 

2.1,1 Afscheid en installatie (waarnemend) burgemeester 

Op 15 februari nam de raad afscheid van de heer Nobel als waarnemend burgemeester. De heer 
Nobel heeft voor een langere periode dan gebruikelijk waargenomen. De heren Krul en Visser hebben 
respectievelijk namens de raad en het college van burgemeester en wethouders een woord van dank 
uitgesproken.  
 
In december 2021 had de gemeenteraad besloten 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 om de 
nieuwe burgemeester van de gemeente Den Helder te worden. De benoeming en installatie heeft op 4 
maart plaatsgevonden in de Stadshal van Theater De Kampanje. Helaas was het slechts voor een 
beperkt groep genodigden mogelijk de speciale raadsvergadering vanwege de coronabeperkingen bij 
te wonen. Hierbij speelde ook nog eens dat de avondklok van toepassing was, waardoor de 
bijzondere raadsvergadering al om 18.00 uur moest starten. De heer Krul, als plaatsvervangend 
voorzitter van de raad, Lotte Mollema, als kinderburgemeester, mevrouw van Kampen, namens de 
burgemeesterskring Noordkop en de heer Visser, locoburgemeester namens het college van 
burgemeester en wethouders, hielden toespraken. Voorafgaand hieraan had de commissaris van de 
Koning, de heer van Dijk, ook een toespraak gehouden en de heer de Boer beëdigd en geïnstalleerd.  
 

2.1.2  Coronavirus: maatregelen en vergaderen 

Vanaf 15 december 2020 was door het oplevende coronavirus de landelijke ‘harde’ lockdown van 
kracht. Deze werd op 19 januari verlengd, inclusief een avondklok, en vervolgens nogmaals tweemaal 
tot en met respectievelijk 2 maart en 20 april. Daarnaast werden tussentijds, in week 28, de 
coronamaatregelen aangescherpt vanwege sterk oplopende besmettingscijfers. Gedurende deze 
periode heeft de raad digitaal vergaderd.  
 
Pas vanaf eind juni is weer een start gemaakt met fysieke raadsvergaderingen in de Stadshal van 
Theater De Kampanje.  
 

2.1.3 Tweede Kamerverkiezingen 

Van 15 tot en met 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezing gehouden. De uitslag van Kieskring 11 
(Den Helder) is op 22 maart bekend gemaakt en vastgesteld via een zitting van het hoofdstembureau. 
Omdat het vanwege de coronamaatregelen niet wenselijk was om deze openbare bijeenkomst fysiek 
voor publiek toegankelijk te maken, is ervoor gekozen de vergadering live uit te zenden via de website 
en de Regio Noordkop (vml. LOS) en is de mogelijkheid geboden digitaal in te kunnen spreken. De 
raadsgriffie heeft de uitzending gefaciliteerd en vastgelegd. 
 

2.1.4 Regionale samenwerking – Regionale raadcommissie Noordkop 

Als gevolg van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen, vonden alle 
bijeenkomsten van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) in 2021 online plaats. Toch is 
veel en vaak vergaderd in RRN-verband in 2021. De RRN is in totaal elf maal online bijeen gekomen. 
Vijf van deze bijeenkomsten waren adviserende bijeenkomsten van de RRN. Vijf bijeenkomsten waren 
beeldvormende bijeenkomsten. Een bijeenkomst betrof een gecombineerde adviserende en 
beeldvormende bijeenkomst.  
 

2.1.5 Evaluatie werkwijze raad en commissies  

De laatst gehouden evaluatie van de werkwijze van de raad en de commissies dateerde uit 2015. 
Sindsdien zijn een aantal zaken gewijzigd in de werkwijze, onder andere het afgelopen jaar ingegeven 
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door de coronamaatregelen. Daarnaast was het laatste jaar van de bestuursperiode aangebroken. 
Redenen voor het presidium om de werkwijze van de raad en commissies in te evalueren. 
Om deze evaluatie te kunnen voorbereiden is in maart een enquête uitgezet onder de raadsleden. 19 
raadsleden hebben de enquête ingevuld. 
Aan de hand van de uitkomsten zijn vijf thema’s gedestilleerd: de bestuurlijke termijnkalender, 
inspraak en participatie, commissies, debatvoering en werkconferenties. Het presidium heeft de 
bevindingen van de evaluatie op 21 juni per thema samengevat en conclusies en aanbevelingen 
geformuleerd. De raad heeft de aanbevelingen, met inbegrip van twee amendementen, vastgesteld op 
6 september. Een aantal onderwerpen zijn opgenomen in het overdrachtsdocument voor de nieuwe 
raad. 
 

2.1.6 Digitaal stemmen 

In de digitale Starleaf-vergaderingen van de raad waren stemmingen een omslachtige en tijdrovende 
aangelegenheid. Ieder raadslid moest opvolgend zijn stem uitbrengen en daarbij goed in beeld 
komen. Om dit te ondervangen is een stemmodule van het raadsinformatiesysteem in gebruik 
genomen waarmee alle raadsleden weer gelijktijdig hun stem konden uitbrengen. Dit leverde tijdwinst 
op in de raadsvergaderingen en het was voor het publiek ook prettiger te volgen. Om het digitale 
stemsysteem onder de knie te krijgen is voor de raadsleden in februari een trainingsavond 
georganiseerd. Ook heeft de griffie een duidelijke handleiding voor de raadsleden gemaakt. Het 
digitale stemmen is op 15 februari ingevoerd en de raadsleden bleken het grotendeels snel onder de 
knie te hebben. 
 

2.1.7 Herziening Verordening inzake burgerinitiatieven 

De verordening inzake het burgerinitiatief is in mei 2008 vastgesteld door de raad. In een periode van 
ruim 12 jaar zijn er slechts 12 burgerinitiatieven ingediend; in de afgelopen vijf jaren zijn er zelfs maar 
twee burgerinitiatieven ingediend. Het is dan ook de vraag of dit instrument nog past binnen het 
instrumentarium van bestuurlijke vernieuwing en zo ja, welke aanpassingen gewenst zijn. 
Los daarvan is de gebruikelijke behandelwijze van burgerinitiatieven in de praktijk niet als zodanig 
terug te vinden in de verordening.  
 
Bij de in 2021 gehouden evaluatie van de werkwijze van de raad kwam naar voren dat circa driekwart 
van de raadsleden tevreden is met het instrument ‘burgerinitiatieven’. Reden om de verordening te 
actualiseren. Door andere prioriteiten is het echter niet gelukt de geactualiseerde verordening in 2021 
aan de raad aan te bieden. Een eerste concept is opgesteld en voorgelegd aan de juristen.  
De verwachting is dat de geactualiseerde verordening in het tweede of derde kwartaal van 2022 aan 
de raad kan worden voorgelegd. Dit onderwerp is ook meegenomen in het overdrachtsdocument voor 
de nieuwe raad. 
 

2.1.8 100-dagengesprek burgemeester 

De commissie klankbordgesprekken burgemeester, bestaande uit de raadsleden Boessenkool, Bruin, 
Van Dongen, Hamerslag en Houben, heeft tot taak jaarlijks klankbordgesprekken te houden met de 
burgemeester. Ook voert de commissie het zogenoemde 100-dagengesprek met de burgemeester, 
(ongeveer) 100 dagen na zijn benoeming. In dit gesprek worden de eerste ervaringen onderling 
gewisseld. Dit gesprek heeft plaatsgevonden in juni en de burgemeester heeft hierin een presentatie 
gehouden over zijn kijk op de gemeente Den Helder. De commissie klankbordgesprekken 
burgemeester heeft het 100-dagengesprek uitvoerig voorbereid onder begeleiding van mevrouw S. 
van Zuydam van Necker van Naem. 
 
De burgemeester heeft later aangegeven dat hij de presentatie over zijn kijk op de gemeente  
Den Helder ook graag zou willen delen met alle fractievoorzitters. Dit is gebeurd op in november in de 
raadzaal. 
 

2.1.9 Motie onderzoek N.V. Port of Den Helder 

Op 25 mei heeft de raad unaniem een motie aanvaard waarmee het college van burgemeester en 
wethouders werd verzocht: 
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1.  een onderzoek gericht op visie, structuur, personeel, financiële prognose en marketingstrategie, 
ten aanzien van de N.V. Port of Den Helder uit te laten voeren; 

2.  de uitkomst van dit onderzoek uiterlijk 1 november 2021 met de raad te delen; 
3.  kansen en potenties te herijken op basis van informatie uit het verleden. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding hiervan op 15 juli een 
raadsinformatiebrief uitgebracht waarin onder meer werd verwezen naar de observaties van de 
nieuwe Raad van Commissarissen van de N.V. Port of Den Helder. De inhoud van deze 
raadsinformatiebrief was voor de raadsfracties reden een verzoek in te dienen voor een extra 
raadsvergadering.  
 
In een extra raadsvergadering op 21 juli heeft de raad besloten het verzoek aan het college in te 
trekken en zelf het initiatief te nemen. Op 28 juli heeft de raad vervolgens de Tijdelijke verordening 
begeleidingscommissie onderzoek N.V. Port of Den Helder 2021 vastgesteld en een 
begeleidingscommissie ingesteld, bestaande uit de raadsleden Assorgia, Blank, Krul, Van Esdonk en 
Van den Born, met ondersteuning van de griffie. De commissie is de opdracht meegegeven de 
onderzoeksopdracht nader uit te werken op basis van de genoemde thema's visie, structuur, 
personeel, financiën en marketingstrategie. 
 
De eerste vergadering van de begeleidingscommissie vond plaats op 2 augustus. 
De begeleidingscommissie heeft als eerste een offertevraag opgesteld en drie onderzoekbureaus 
gevraagd een offerte uit te brengen. In de eerste week van september is de opdracht verstrekt aan 
onderzoeksbureau Panteia. In de periode september tot en met december 2021 heeft de commissie 
zes vergaderingen met Panteia gehouden, deels fysiek en deels digitaal, waarin met Panteia is 
overlegd over de opzet en voortgang van het onderzoek. Iedere maand heeft de begeleidings-
commissie een informatiebrief naar buiten gebracht met de stand van zaken op dat moment.  
 
Op 23 december heeft Panteia een First Impression Report uitgebracht met de voorlopige bevindingen 
op hoofdlijnen. Dit report is door de begeleidingscommissie openbaar gemaakt.  
Volgens de planning wordt het onderzoek door Panteia in januari 2022 afgerond, vindt er in 
januari/februari 2022 hoor en wederhoor plaats en kan de bestuurlijke behandeling plaatsvinden in de 
raadsvergadering van 7 maart 2022. 

 
 

2.2 Overige onderwerpen 

 

2.2.1 Vaststellingsovereenkomst beëindiging samenwerking Baggerbeheer in Milieupark 
Oost  

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 januari besloten om de 
'Vaststellingsovereenkomst beëindiging samenwerking Milieupark Oost' aan te gaan met 
Baggerbeheer Den Helder B.V. en Milieutechniek De Vries & Van de Wiel. De raad heeft op 25 januari 
aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit van het college om in te 
stemmen met een garantstelling om 50% bij te dragen in het tekort aan het opgebouwde 
doelvermogen voormalige insteekhaven, tot maximaal € 500.000,- in geval van een door de  
provincie naar beneden bij te stellen rekenrente doelvermogen voormalige insteekhaven. 
 

2.2.2 Burgerinitiatief locatiebesluit 

Op 13 oktober 2020 is een burgerinitiatief ontvangen waarin de gemeenteraad wordt gevraagd alsnog 
een besluit te nemen over de locatie voor het stadskantoor. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft de raad in zijn preadvies in overweging gegeven het burgerinitiatief af te wijzen 
onder verwijzing naar een uitspraak in beroep van de rechtbank Noord-Holland van 9 november 2020. 
De rechtbank heeft hierin geoordeeld dat de locatiebepaling van het stadskantoor al is vervat in een 
eerder raadsbesluit van 25 februari 2019. De gemeenteraad heeft vervolgens in meerderheid besloten 
het burgerinitiatief af te wijzen. 
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2.2.3 Extra raadsvergadering over verlies werkgelegenheid, gebrek aan ondersteuning bij 
verlies werkgelegenheid en de actieve en passieve informatieplicht van het college van 
burgemeester en wethouders naar de raad  

Op 16 maart hebben de fracties van D66, PVV, GroenLinks, Senioren Actief Den Helder en omstreken 
en Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, een verzoek ingediend tot het houden van een extra 
raadsvergadering over verlies werkgelegenheid, gebrek aan ondersteuning bij verlies 
werkgelegenheid en de actieve en passieve informatieplicht van het college van burgemeester en 
wethouders naar de raad. Deze raadsvergadering vond plaats op 31 maart. De verzoekende fracties 
dienden een motie in met het volgende dictum: “de raad besluit de uitkomsten van een onafhankelijk 
onderzoek in opdracht van Behoorlijk Bestuur, D66, GroenLinks, Senioren Actief en de PVV, waaruit 
onderbouwd moet blijken wat de consequenties zijn voor de nautische werkgelegenheid op 
Willemsoord door de vestiging van het Stadhuis en het Stadskantoor, serieus te betrekken bij de 
afweging tussen de zienswijze van het Helderse bedrijfsleven en de zienswijze van het college van 
burgemeester en wethouders”. De motie is in meerderheid verworpen. 
 

 
 
 

2.2.4 Transitievisie warmte  

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de uitstoot van 
broeikasgassen en het inzetten van duurzame en schone energiebronnen. Gemeenten zijn verplicht 
om een Transitievisie Warmte op te stellen en die voor het eind van 2021 vast te stellen. 
De eerste verkenning Transitievisie Warmte is op 3 maart besproken in de commissie 
Stadsontwikkeling en –beheer. Vanuit de commissie is ondermeer aangegeven dat participatie in dit 
kader belangrijk is en dat het betaalbaar moet blijven voor onze inwoners. 
In de Transitievisie Warmte is het pad uitgestippeld naar een duurzame en toekomstbestendige 
warmtevoorziening om bij te dragen aan CO2-reductie. De in deze visie benoemde technieken zijn de 
duurzame technieken die in 2021 als meest logisch voor de toekomst gezien worden. De Transitievisie 
Warmte moet de komende jaren uitgewerkt worden met wijkuitvoeringsplannen, waar alle 
stakeholders nauw bij betrokken gaan worden. De Transitievisie warmte is op 20 december door de 
raad vastgesteld.  
 



 

9 
 

2.2.5 Voorstel voor het verhogen van het budget voor woonleningen en startersleningen  

De starterslening en woonleningen van de gemeente Den Helder zijn een succes. Vele starters zijn op 
weg geholpen op de woningmarkt in Den Helder en veel woningen zijn verduurzaamd of 
levensloopgeschikt gemaakt. Om de continuering in 2021 te waarborgen is een nieuwe storting op de 
rekening-couranten benodigd. De raad heeft op 6 april besloten een bedrag van € 1 mln. te storten op 
de rekeningcourant van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten 
(SVn). En op 29 november heeft de raad besloten nogmaals een bedrag van  
€ 1 mln. beschikbaar te stellen voor de startersleningen. 
 

2.2.6 Benoemen leden Jongeren Adviesraad  

Op 4 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten tot het instellen van een Jongeren Adviesraad 
(JAR). In de raadsvergadering van 6 april zijn elf personen benoemd tot lid van de JAR. In verband 
met de coronamaatregelen was dit helaas een digitale vergadering en kon er slechts één 
vertegenwoordiger van de JAR, mevrouw Guijken, ceremonieel aanwezig zijn voor het installeren van 
de gehele JAR. Op een later moment zou uitgebreider aandacht worden gegeven aan de JAR en het 
kennismaken met de leden. 
De heer Camara, initiatiefnemer van de JAR, heeft een korte toespraak gehouden en daarnaast heeft 
de heer Lindenaar, docent ROC Kop van Noord-Holland, ook nog ingesproken.  
 

 
Leden JAR 1 

 

2.2.7 Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord  

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 energieregio’s in Nederland een Regionale 
Energiestrategie (RES) opstellen. Noord-Holland Noord (NHN) is een van de 30 energieregio’s.  
De energieregio’s maken in de RES afspraken om in 2030 samen 35 Terrawatt uur (TWh) aan 
grootschalige hernieuwbare elektriciteit op land op te wekken. Ook wordt in de Regionale Structuur 
Warmte (RSW) toegewerkt naar het maken van afspraken over de inzet van regionale duurzame 
warmtebronnen. De RES 1.0 is een actualisatie, verdieping en concretisering van de concept-RES 
(april 2020). De gemeenteraad heeft input gegeven door middel van de wensen en bedenkingen naar 
aanleiding van de concept-RES. Na besluitvorming in de raad is de RES 1.0 NHN aangeboden aan 
het nationaal Programma RES. 
 

2.2.8 Woonzorgvisie Den Helder 

In de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 22 juni is gesproken over de Woonzorgvisie. 

Hierbij is ingegaan op de groei in de vraag naar woningen met zorg, de spreiding van doelgroepen en 

het toetsingskader dat gebruikt wordt bij de spreiding van de voorzieningen. Op 5 oktober is een 

voorstel voor het vaststellen van de Woonzorgvisie Den Helder ter advisering voorgelegd aan de 

commissie Maatschappelijke ontwikkeling. De commissie gaf onder andere als bespreekpunt aan: het 

tegengaan van het uit elkaar halen van echtparen bij opname in een zorginstelling. Bij de behandeling 
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in de raadsvergadering van 1 november is met betrekking tot dit bespreekpunt door de fracties van 

GroenLinks, het CDA en Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp een amendement ingediend 

waarmee de tekst onder het kopje “Samengestelde zorg” wordt vervangen door de volgende tekst: 

“De zorgvraag verandert en dat vraagt wat van het zorgaanbod. Zo hebben echtparen met 

verschillende zorgvragen behoefte aan een intramurale woonvorm waar zij samen kunnen blijven 

wonen indien zij dat wensen. Het gebeurt namelijk vaak dat de ene partner eerder of andere zorg 

nodig heeft dan de andere partner. Het is zeer onwenselijk dat deze mensen uit elkaar gehaald 

worden als zij dat niet willen. Er is samenwerking en samenhang nodig tussen de gemeente  

Den Helder, zorgpartijen en woningcorporaties om die woon- of maatschappelijke voorziening te 

kunnen bieden, en waar een individuele cliënt een extra zorgvraag nodig heeft die een partij niet kan 

bieden.” Het amendement is unaniem aanvaard evenals het (geamendeerde) voorstel. 
 

2.2.9 Lokale Inclusie Agenda gemeente Den Helder 2021-2022 

In de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 22 juni is dit onderwerp gepresenteerd. In de 
presentatie is onder andere ingegaan op de opdracht uit het VN-verdrag, de definities die gehanteerd 
worden, bewustwording en communicatie, overleg met stakeholders en wat er al gedaan is en wat er 
nog gedaan wordt om de fysieke en sociale toegankelijkheid van Den Helder te vergroten. Op 5 
oktober is het voorstel tot het vaststellen van de Lokale Inclusie Agenda gemeente 
Den Helder 2021-2022 ter advisering aan de commissie voorgelegd.  

Bij de behandeling in de raadsvergadering van 1 november heeft de fractie van GroenLinks een 

amendement ingediend waarmee aan de Lokale Inclusie Agenda, op bladzijde 5, een 4e belangrijk 

aspect wordt toegevoegd: “Op eigen niveau deel kunnen nemen aan het arbeidsproces”. De raad 

besloot unaniem het amendement te aanvaarden evenals het (geamendeerde) hoofdvoordstel.  

 

De fracties van de PvdA, D66 en de Stadspartij Den Helder hebben een motie ingediend waarmee het 

college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen een speciaal addendum met concrete 

activiteiten en inspanningen op te stellen en op te nemen in de Lokale Inclusie Agenda 2021-2022 ten 

aanzien van de zorgbewoners van ’s Heeren Loo. De raad besloot in meerderheid de motie te 

aanvaarden. De fracties van het CDA, de ChristenUnie en mevrouw Vorstman stemden tegen de 

motie.  

 

De fractie van GroenLinks diende nog een motie in waarmee het college van burgemeester en 

wethouders werd opgedragen de voortgang van de uitvoering van de inclusieagenda voor te leggen 

aan de raad in het tweede kwartaal van 2022 en daarna ieder half jaar. De raad besloot unaniem deze 

motie te aanvaarden. 
 

2.2.10 Voorstel tot het vaststellen van een aanvullend krediet van € 1,9 miljoen voor de 
realisatie van het stadhuis op Willemsoord 

Voor het realiseren van een stadhuis op Willemsoord is een krediet van € 24,8 miljoen beschikbaar 
gesteld. Bij de aanbesteding bleken de kosten voor deze investering door de recente ontwikkeling van 
de kosten op de grondstoffenmarkt en in de bouw sterk te zijn gestegen, waardoor een aanvullend 
krediet van € 1,9 miljoen noodzakelijk was. Door de daling van de rentelasten konden de 
exploitatielasten van de huisvesting binnen het door de raad vastgestelde exploitatiebudget blijven. 
Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het aanvullend krediet beschikbaar 
te stellen is op 31 augustus in een extra vergadering van de commissie Bestuur en Middelen en in de 
raadsvergadering van 6 september behandeld. De raad heeft in meerderheid besloten het krediet 
beschikbaar te stellen. 
 

2.2.11 Nota Parkeernormen Den Helder 2022 

Met het vaststellen van de Nota Parkeernormen Den Helder 2022 zijn de parkeernormen van Den 
Helder weer up-to-date. Deze parkeernormen hebben tot doel te komen tot objectieve normen voor 
parkeren bij ontwikkelingen waar een omgevingsvergunning voor verplicht is. Nieuw in deze nota is 
dat parkeernormen zijn opgenomen voor het stallen van fietsen en dat ook het aandeel 
parkeerplaatsen met laadpalen voor de meeste functies is opgenomen. Ook is een rekenmodel 
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toegevoegd voor plekken ten behoeve van Kiss+Ride bij scholen. De raad heeft de nota op 27 
september vastgesteld. 
 

2.2.12 Oprichting Mobipunten B.V.  

In de Kop van Noord-Holland is een groeiend netwerk van Mobipunten opgezet om duurzame 
bereikbaarheid en leefbaarheid in de grote en kleine kernen te behouden of te verbeteren.  
Het gaat om een pilot van drie jaar. Over de voorgenomen oprichting en deelneming in de BV is de 
raad in de gelegenheid gesteld eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Tevens is de 
raad gevraagd om op grond van de Wet Markt en Overheid een algemeen belang besluit te nemen 
voor Mobipunten B.V. De raad heeft op 27 september aangegeven geen wensen of bedenkingen te 
hebben. 
 
 

 
 
 

2.2.13  Keuzeopgaven gemeenteraad in het kader van de Omgevingswet 

Vóór de geplande invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022 diende de gemeenteraad op een 
viertal onderwerpen keuzes te maken en deze ook vast te stellen. Op 14 september is eerst tekst en 
uitleg in de commissie Stadsontwikkeling en –beheer gegeven over de verschillende keuzeopgaven. 
Vervolgens is het voorstel van de keuzeopgaven in de commissie van 17 november  behandeld en 
heeft de raad op 29 november de volgende documenten vastgesteld: 

- de lijst van gevallen waarin de uitgebreide procedure wordt toegepast bij aanvraag om 
 omgevingsvergunning; 

- de lijst met gevallen waarin verplichte participatie door de initiatiefnemer geldt bij aanvraag om  
 omgevingsvergunning; 

- de lijst met gevallen waarin adviesrecht van de gemeenteraad geldt bij aanvraag om  
 omgevingsvergunning; 

- de lijst van onderdelen van het omgevingsplan die gedelegeerd worden aan het college van  
 burgemeester & wethouders. 
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2.2.14 Notitie over woonwagenstandplaatsen 

De commisse heeft de notitie besproken, waarbij een aantal aandachtspunten naar voren zijn 
gekomen. Aangegeven is dat de beleidsnotitie nog nadere toelichting en aanpassing behoeft en dat 
deze nog niet in de Huisvestingsverordening verwerkt kan worden. Na participatie en de gerechtelijke 
uitspraak werd de aangepaste notitie opnieuw behandeld in de commissie. 
 

2.2.15 Eindrapportage Haalbaarheidsonderzoek ONS en mogelijke gebiedsontwikkeling 
Julianadorp 

In de motie 'Julianadorp', op 6 november 2019 aangenomen door de gemeenteraad, is het college van 
burgemeester en wethouders  opgeroepen om het initiatief ONS (Ontspanning, Natuur en Sport) 
verder te faciliteren en op haalbaarheid te onderzoeken. Het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek 
heeft uitgewezen dat de realisatie van het initiatief ONS, in combinatie met herontwikkeling van de 
vrijkomende locaties en een aansluitende gebiedsontwikkeling van Julianadorp-Oost, ruimtelijk en 
financieel haalbaar is en door de partijen gedragen wordt. De gemeenteraad heeft de eindrapportage 
van het haalbaarheidsonderzoek vastgesteld. Partijen traden daarna in overleg om een realisatie-
overeenkomst te sluiten. 
 

2.2.16 Wensen en bedenkingen met betrekking tot de locatieanalyse naar middelgrote locaties 
voor de huisvesting van buitenlandse werknemers 

Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor de economie in de Kop van Noord-Holland, maar er is een tekort 
aan goede huisvesting voor deze doelgroep. De provincie Noord-Holland heeft samen met de 
gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor 
de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit heeft 14 voorkeurszoekgebieden nabij kernen en Agriport 
opgeleverd. Voor Den Helder zijn twee locaties benoemd: 
- Burgemeester Ritmeesterweg (Doggershoek naast AZC);  
- de noordzijde van Julianadorp, onder andere rondom De Riepel, Noorderhaaks en Van Foreestweg. 
 
In de vergadering van de Regionale Raadscommissie Noordkop van 23 september is dit voorstel 
besproken, waarbij de vertegenwoordigers van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Juliandorp 
aangeven hebben opmerkingen en mogelijk ook enkele wensen en bedenkingen te hebben met 
betrekking tot de locatieanalyse. In de raadsvergadering van 1 november wees de fractie van 
Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp onder andere op de ‘druk op de eigen woningmarkt’ en ‘dat 
deze grond dan niet meer door onszelf kan worden ontwikkeld’. Dit leidde echter niet tot het indienen 
van wensen en/of bedenkingen door de fractie. De raad besloot dan ook unaniem dat het geen 
wensen en bedenkingen had tegen het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en 
wethouders om het locatieonderzoek huisvesting buitenlandse werknemers vast te stellen.   
 

2.2.17  Strategische Uitgangspunten bij de omgevingsvisie gemeente Den Helder 

De gemeente Den Helder werkt, in samenspraak met bewoners, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties, ketenpartners en andere belanghebbenden, aan de omgevingsvisie.  
De omgevingsvisie is hét instrument onder de nieuwe Omgevingswet waarmee de gemeente richting 
geeft aan de ontwikkeling van de leefomgeving. In 2018 en 2019 heeft de gemeenteraad de 
Omgevingsvisie Huisduinen en de Omgevingsvisie Julianadorp al vastgesteld als deel-
omgevingsvisies. Voor een verdere uitwerking van de stad Den Helder worden vijf deelvisies (Stad 
binnen de Linie, Maritiem Cluster, De Stelling, Nieuw Den Helder en De Schooten) opgesteld. 
De gemeente Den Helder staat namelijk voor grote opgaven, zoals het realiseren van het Helders 
Perspectief, een woningbouwopgave van 1.500 nieuwe woningen tot 2030, het faciliteren van nieuwe 
(duurzame) economische activiteiten en het inspelen op enorme maatschappelijke transities als de 
energietransitie, klimaatadaptatie en vergrijzing. Deze opgaven vragen om een duidelijk 
langetermijnperspectief en sturing hierop door de gemeente. Deze strategische uitgangspunten 
schetsen dit langetermijnperspectief door de belangrijkste hoofdlijnen, opgaven en ontwikkelingen 
weer te geven waarop de gemeente wenst in te zetten in de omgevingsvisie. 
De raad heeft de strategische uitgangspunten op 20 december vastgesteld. Deze worden vervolgens 
ingebracht in de participatieprocessen om te komen tot (deel)omgevingsvisies voor de gebieden Stad 
binnen de Linie, De Stelling, het Maritiem Cluster, Nieuw Den Helder en De Schooten. 
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2.2.18 Werkgroep Algemene plaatselijke verordening 

In de commissie Bestuur en Middelen van 23 maart is het voorstel tot vaststellen van de Algemene 
plaatselijke verordening 2021 zowel op inhoudelijke gronden als dereguleringsgronden nog niet 
besluitrijp geacht. Daarop heeft de burgemeester namens het college van burgemeester en 
wethouders gevraagd welke informatie de raad nodig heeft om wel tot besluitvorming te kunnen 
overgaan. Raadslid Houtveen heeft hierop de werkgroep Algemene plaatselijke verordening opgericht, 
verder bestaande uit de raads- en commissieleden Blank, Dekker, Kolsteeg, Oudijk, Pastoor en 
Salverda, ondersteund vanuit de organisatie en de griffie. De werkgroep heeft een inventarisatie 
gemaakt van de artikelen die een nadere toelichting behoefden. Het college heeft het voorstel op 
basis van deze inventarisatie nader toegelicht en aangepast. Hierop is de Algemene plaatselijke 
verordening 2021 in december alsnog door de raad vastgesteld. 
 

2.2.19  Vreemde moties 

 
Motie over scholingsfonds Maritiem Kop van Noord-Holland 
De fractie van Beter voor Den Helder heeft in de raadsvergadering van 25 januari een motie ingediend 
waarmee het college van burgemeester en wethouders werd verzocht te onderzoeken of het beoogde 
‘scholingsfonds Maritiem Kop van Noord-Holland’ een bijdrage kan leveren aan de geïdentificeerde 
doelen én te realiseren is. De motie is door het college van burgemeester en wethouders 
overgenomen. In een raadsinformatiebrief heeft het college onder andere aangegeven dat: “Binnen de 
regiodeal ‘Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland’, naar voorbeeld van onder andere het 
scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland, onder de programmalijn human capital een bedrag 
gereserveerd is voor een scholingsfonds (onder de werktitel leerwerkvouchers)”. Het functioneren en 
effect van de leerwerkvouchers zal worden gemonitord. Vervolgens kan worden bekeken of een 
eventuele uitbreiding en/of vervolg in een scholingsfonds mogelijk en wenselijk is. 
 
Motie over keuzevrijheid taxi bij Wet maatschappelijke ondersteuning   
In de raadsvergadering van 25 januari diende de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp 
een motie in waarmee het college van burgemeester en wethouders werd opgedragen om vervoerder 
Taxi Den Helder alsnog aan de lijst van WMO-taxi aanbieders toe te voegen. 
Bij de beraadslagingen wordt door de verschillende fracties aangegeven dat het WMO-taxivervoer via 
een correcte aanbestedingsprocedure tot stand is gekomen en dat dit daarom niet de weg is om 
alsnog een WMO-taxiaanbieder toe te voegen. Op grond van te weinig draagvlak en tijdsdruk trok de 
fractie de motie in. 
 
Motie over de kosten en risico’s met betrekking tot de vestiging van een stadhuis op 
Willemsoord 
De fracties van Senioren Actief Den Helder en omstreken, D66 en Behoorlijk Bestuur voor D-H & 
Julianadorp dienden in de raadsvergadering van 25 januari een motie in waarmee het college van 
burgemeester en wethouders werd verzocht zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 maart 2021 de kosten 
van het nieuw te bouwen stadhuis en de daarmee samenhangende kosten zoals ontsluiting, 
asbestverwijdering en parkeren, helder inzichtelijk te maken voor alle inwoners. Hetzelfde wordt 
verzocht voor de risico’s die hierbij thans onderkend zijn en de maatregelen die zijn genomen om deze 
risico’s  te managen.  
Wethouder Wouters gaf aan dat de bouwmanager lid is van het ontwerpteam en dat op die manier de 
kosten voortdurend getoetst worden. Alles is bekend en de risico’s worden onderkend. 
De motie is op basis van de beraadslagingen aangehouden. De stemming over de motie heeft niet 
plaats gevonden in de daarvoor gestelde termijn; de motie wordt daarmee geacht te zijn vervallen. 
 
Motie intrekken aanvraag omgevingsvergunning en sloopmelding Willemsoord 66 en 72 
De fracties van Behoorlijk Bestuur voor D-H & Julianadorp, Senioren Actief Den Helder en omstreken, 
D66, de PVV en GroenLinks dienden in de raadsvergadering van 25 januari een motie in waarmee het 
college van burgemeester en wethouders werd verzocht de aanvraag Omgevingsvergunning alsmede 
de sloopmeldingen met betrekking tot de gebouwen Willemsoord 66 en 72 per direct in te laten te 
trekken met als doel om deze in overeenstemming te brengen met de toekomstige Omgevingswet. 
Wethouder Duijnker zei dat alle verplichte stappen zijn doorlopen en dat een advies van de 
Rijksdienst Cultureel erfgoed, dat door de vergunningverlener wordt aangevraagd, verplicht is bij 
rijksmonumenten.    
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De motie is daarop in meerderheid verworpen; de fracties van Behoorlijk Bestuur voor D-H & 
Julianadorp, Senioren Actief Den Helder en omstreken, D66, de PVV en GroenLinks stemden voor de 
motie. 
 
Motie over ondersteuning voor digibeten 
De fracties van de PVV en Senioren Actief Den Helder en omstreken hebben in de raadsvergadering 
van 15 februari een motie ingediend waarmee het college van burgemeester en wethouders werd 
verzocht zo snel mogelijk met relevante partners (onder andere gemeente gerelateerde organisaties, 
het MKB, de financiële en zorgsector) te onderzoeken op welke wijze de dienstverlening voor 
genoemde doelgroepen kan worden verbeterd, zodat zij volwaardig kunnen blijven participeren in 
onze samenleving. De motie werd in meerderheid aanvaard.  
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad met een raadsinformatiebrief 
geïnformeerd. Hierin werd onder andere uiteengezet hoe, samen met netwerk- en gecontracteerde 
partners, gekeken wordt hoe zorg en ondersteuning in deze digitaal wordende wereld vorm gegeven 
kan worden. 
 
Motie over terrassen horeca 
In de raadsvergadering van 6 april hebben de fracties van Beter voor Den Helder en het CDA een 
motie ingediend waarmee in navolging tot de oproep van de burgemeesters van de grote steden zoals 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de gemeenteraad van Den Helder zich uitspreekt voor 
openstelling van de terrassen, en de burgemeester verzocht deze uitspraak van de raad over te 
brengen naar de voorzitter van de veiligheidsregio en of het veiligheidsberaad. 
In reactie op de motie gaf de voorzitter aan dat de motie een politieke uitspraak betreft van de 
gemeenteraad. Hij zou dit meenemen in de bestuurlijke gremia waarin hij actief is. De raad besloot 
unaniem de motie te aanvaarden. 
 
Motie over houtstook 
De fracties van GroenLinks en D66 hebben in de raadsvergadering van 6 april een motie ingediend 
waarmee het college van burgemeester en wethouders onder andere werd verzocht te onderzoeken 
op welke manieren de uitstoot van houtstook verminderd kan worden. Naar aanleiding van de 
beraadslagingen werd de motie aangepast in die zin, dat het college van burgemeester en 
wethouders werd verzocht het in januari 2021 gestarte onderzoek bij de drie pilotgemeenten 
(Helmond, Utrecht en Nijmegen) te monitoren en de evaluatie hiervan af te wachten en daarnaast 
voorlichting aan de inwoners te verstrekken over het stoken van hout. De motie is in meerderheid 
aanvaard. De fractie van de PVV en de heer Dasbach stemden tegen de motie. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven dat zodra de evaluatie gereed is 
deze met de raad gedeeld wordt. Het betreft een pilot onder coördinatie van de gemeente Utrecht, 
een exacte planning is daarom niet aan te geven. Verwacht wordt dat de pilot in het tweede kwartaal 
van 2023 wordt afgerond. 
 
Motie over de hondenlosloopgebieden  
De fractie van de VVD heeft in de raadsvergadering van 6 april een motie ingediend waarmee het 
college van burgemeester en wethouders werd opgedragen de bordjes met de aanduiding 
“Losloopgebied” terug te plaatsen overal waar dat noodzakelijk is in verband met de duidelijkheid over 
het begin en einde van een losloopgebied. Daarnaast dient de informatie op de kaart op de website 
van de gemeente met het overzicht van de losloopgebieden in overeenstemming te zijn met de 
werkelijkheid en omgekeerd, alsmede dat binnen parken en plantsoenen zo veel als mogelijk een 
eenduidig en logisch beleid geldt. De motie is in meerderheid aanvaard. 
Zoals eveneens in de motie is opgedragen heeft het college van burgemeester en wethouders de raad 
met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Hierin is ingegaan op de huidige afspraken, het  
informeren van bewoners en een proef in Timorpark waarbij het gehele Timorpark wordt aangewezen 
als losloopgebied. Daarnaast is de ‘online’ kaart aangepast. 
 
Motie behoud Rehorstpark 
Op 12 mei heeft het college een raadsinformatiebrief (2021-020878) uitgebracht over de 
Randvoorwaarden kaart gebiedsontwikkeling Station Zuid. Deze is toegelicht in de commissie 
Stadsontwikkeling op 9 juni. Vervolgens heeft de raad op 14 juni een motie aangenomen waarmee de 
raad heeft uitgesproken dat: 
1.  bij de planvorming van het plan ‘ontwikkeling station-zuid en omgeving’ het voorgenomen 

kappen/verwijderen deel Rehorstpark te verwijderen uit alle documenten; 
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2.  intensief inzet te plegen om met bewoners een gezamenlijk gedragen plan te realiseren, waarbij 
alle ontwikkelrichtingen eerst met inwoners worden besproken. 

Bij raadsinformatiebrief van 27 oktober heeft het college aangegeven dat de randvoorwaarden kaart, 
maar ook de aanpak en de planning is aangepast. In het vierde kwartaal zijn diverse bijeenkomsten 
met de buurt geweest. Deze inspraakreacties zijn meegenomen in de uitwerking van het uiteindelijke 
concept schets stedenbouwkundig plan. 
 
Motie van afkeuring wethouder Wouters   
Op 17 mei heeft de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp verzocht om inlichtingen met 
betrekking tot de realisatie van het nieuwe stadhuis en De Kleine Werf op Willemsoord. Op 9 juni is 
hierop een reactie van het college van burgemeester en wethouders gekomen. De gevraagde 
inlichtingen en de daarop gegeven antwoorden zijn vervolgens, conform het Reglement van orde, 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 juni. 
 
De fractie van Senioren Actief Den Helder en omstreken heeft bij de behandeling van dit onderwerp 
een motie ingediend, waarmee de raad besloot zijn afkeuring uit te spreken over het optreden van 
wethouder Wouters ten aanzien van zijn informatieverstrekking aan de raad over de vestiging van het 
stadhuis op Willemsoord. De raad heeft in meerderheid besloten de motie te verwerpen. De fracties 
van D66, Senioren Actief Den Helder en omstreken, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur v D-H & 
Julianadorp hebben voor de motie gestemd. 
 
 
Motie ontwikkeling kleine werf Willemsoord 
Op 20 mei heeft het college van burgemeester en wethouders een raadsinformatiebrief uitgebracht 
over de ontwikkeling van de Kleine werf op Willemsoord. Mede naar aanleiding hiervan heeft de raad 
op 25 mei unaniem een motie aanvaard over het project. Het college van burgemeester en 
wethouders is opgedragen de voortgang van het project afhankelijk te maken van een geactualiseerd 
ladderonderzoek voor zowel horeca- en hotelcapaciteit, uit te voeren medio 2022 doch uiterlijk 1 
september 2022, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan het economisch herstel na Corona 
en de uitkomsten met de gemeenteraad zijn geëvalueerd. Voorts is het college opdragen voor 1 juli  
een notitie over het project aan te bieden. Het college heeft op 29 juni een raadsinformatiebrief 
uitgebracht (2021-028983). In deze raadsinformatiebrief is ingegaan op het participatieproces, de 
planning, de betrokkenheid van de gemeenteraad en overeenkomsten met ontwikkelaars. 
 
Motie over standbeeld zeehond ‘Bertus’ 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp heeft in de raadsvergadering van 5 juli een 
motie ingediend waarmee het college van burgemeester en wethouders onder andere werd verzocht 
een nieuw standbeeld te laten maken, treffend in gelijkenis van de kegelrob ‘Bertus’, en een voorstel 
te doen om het standbeeld een ‘passende’ plaats met plaquette in de gemeente Den Helder te geven, 
waar het vele jaren kan blijven staan. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp besloot de motie in te trekken naar aanleiding 
van de beraadslagingen waarbij met name is aangegeven dat dit initiatief vanuit de samenleving tot 
stand dient te komen door bijvoorbeeld crowdfunding. Diverse fracties hebben tijdens de bespreking 
van de motie al een financiële bijdrage toegezegd aan het initiatief.  
 
Motie over het brugwachtershuisje Ankerpark 
In de raadsvergadering van 25 januari dienden de fracties van Gemeentebelangen Den Helder, 
Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, D66, de PVV, de PvdA, Senioren Actief Den Helder en 
omstreken en de Stadspartij Den Helder een motie in waarmee het college van burgemeester en 
wethouders onder andere werd opgedragen al het mogelijke te doen ter voorkoming van verder verval 
en behoud van sloop van het Brugwachtershuisje Ankerpark en de gemeenteraad uiterlijk op 31 maart 
te informeren over de concrete acties die zijn en worden ondernomen om dit pand in goede staat te 
brengen en te houden. 
Wethouder Visser gaf een toelichting en zegde toe dat de raad schriftelijk wordt geïnformeerd over de 
concrete acties die worden ondernomen, gericht op het onderhoud van het pand. Deze toegezonden 
informatie heeft op 6 april weer geleid tot vragen in het vragenkwartier van de fractie van 
Gemeentebelangen Den Helder. Bij de beantwoording hiervan gaf wethouder Visser onder andere 
aan dat hij nog geen datum kan geven wanneer het object ingepakt wordt ter conservering en ter 
bescherming van verder verval. Op 4 mei volgde er een raadsinformatiebrief waarin het college 
aangeeft dat een gesprek gestart wordt met Port of Den Helder met als doel het eigendom van het 
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pand over te laten dragen aan de gemeente. Vervolgens werd de procedure om Ankerpark 1 aan te 
wijzen als gemeentelijk monument gestart. Als het brugwachtershuisje aangewezen is als monument 
kan een herbestemmingssubsidie bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed worden aangevraagd, waarna 
gesprekken met mogelijke initiatiefnemers voor herbestemming worden gestart. Eind augustus 
beantwoorde het college schriftelijke vragen van de fractie van Gemeentebelangen Den Helder waarin 
ingegaan werd op de verwijdering van de Japanse Duizendknoop en de renovatie. De verwachting 
was dat in het najaar gestart kon worden met de renovatie. 
 
In de raadsvergadering van 27 september stelde de fractie van Gemeentebelangen Den Helder 
wederom vragen in het vragenkwartier over het Brugwachtershuisje. 
Wethouder Visser gaf aan dat de woekerplant, de Japanse Duizendknoop, zich ook bevindt in de 
fundering. Daarom zal er mogelijk langs en in de fundering gegraven moeten worden. Dat vraagt om 
expertise van een gespecialiseerd bedrijf in verband met mogelijke instabiliteit. Het is nog steeds de 
bedoeling het huisje in oude glorie te herstellen. Als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zal het 
college de raad informeren. 
 
Motie over de Sinterklaasintocht 
De fractie van het CDA heeft in de raadsvergadering van 27 september een motie ingediend  
inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen zorg te dragen dat alle 
inwoners zich kunnen identificeren met het evenement “sinterklaasintocht”, door nadrukkelijk de 
vereiste garanties die inclusiviteit moeten zekerstellen te benoemen bij het verlenen van de 
vergunning zelf en/of het gesprek daarover. Eén van de overwegingen van het CDA daarbij was dat: 
‘moet worden voorkomen dat het uiterlijk van Sinterklaas en Piet een dreiging vormt voor de openbare 
orde en veiligheid en daarmee het evenement intocht Sinterklaas in gevaar brengt’. De motie is in 
meerderheid aanvaard; de fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en mevrouw Wisgerhof 
hebben tegen de motie gestemd. Het college heeft in een raadsinformatiebrief teruggekoppeld dat bij 
de voorbereidingsgesprekken met de organiserende comités van de twee intochten (Den Helder en 
Julianadorp) de motie is besproken. Beide organisaties hebben aangegeven dat zij de motie kennen 
en bij de uitvoering rekening houden met de inhoud van de motie. 
 
Moties handhaving en ondersteuning coronapas 
In de raadsvergadering van 27 september heeft de fractie van het CDA twee moties ingediend met 
betrekking tot handhaving en ondersteuning coronapas. 
In de eerste motie droeg het CDA  het college van burgemeester en wethouders op de handhaving 
omtrent de controle en uitvoering van de coronapas als toegangsbewijs niet proactief uit te voeren 
anders dan bij excessen. Deze zin werd na de toelichting door de burgemeester aangevuld met “en 
risicovolle drukke locaties”. De fractie heeft naar aanleiding van de nadere toelichting door de 
burgemeester de motie ingetrokken. 
 
In de tweede motie werd het college van burgemeester en wethouders onder andere opgedragen het 
initiatief te nemen in een plan voor een steunpunt waar mensen geholpen kunnen worden met het 
verkrijgen van een coronapas en het gesprek hierover te voeren met sociale partners, waaronder de 
bibliotheek en zorgverleners.  
Wethouder Duijnker heeft daarop toegezegd dat alles er aan gedaan wordt om dit op korte termijn in 
kaart te brengen en de raad hierover te informeren. Naar aanleiding hiervan is de motie ingetrokken 
en heeft de raad op 19 oktober een raadsinformatiebrief ontvangen waarin onder andere uitgebreid 
werd ingegaan op de mogelijkheden een coronapas aan te vragen en op het voorkomen dat 
‘kwetsbare’ burgers door de ingevoerde maatregelen buiten de boot dreigen te vallen en te 
vereenzamen. 
 
Motie over achterstanden in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
De fracties van de VVD en Beter voor Den Helder hebben in de raadsvergadering van 29 november  
een motie ingediend waarmee het college van burgemeester en wethouders werd opgedragen de 
gemeenteraad voor 1 januari 2022 openheid van zaken te geven over de problematiek die er binnen 
de uitvoering van de WMO speelt en de gemeenteraad voor 1 maart 2022 een gedegen plan van 
aanpak te presenteren zodat de wettelijke termijnen weer behaald kunnen worden. De raad heeft de 
motie in meerderheid aanvaard. Op 7 december is de commissie Maatschappelijke ontwikkeling 
verder over dit onderwerp geïnformeerd. Daarbij is ook de op 3 november aangenomen motie van de 
fractie van Senioren Actief Den Helder en omstreken over wachttijden bij de WMO aan de orde 
gekomen.  
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Motie over het in kaart brengen van energiearmoede  
De fracties van de PVV en D66 hebben in de raadsvergadering van 29 november een motie ingediend 
waarmee het college van burgemeester en wethouders werd verzocht zo snel mogelijk, doch uiterlijk 
op 1 februari 2022, de mate van en redenen voor energiearmoede in Den Helder in kaart te brengen 
en de raad de bevindingen, alsmede mogelijke oplossingen voor te leggen. Deze motie is in 
meerderheid aanvaard. Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad via een 
raadsinformatiebrief begin februari 2022 geïnformeerd. Hierin werd onder andere de verdeling van de 
energiearmoede over de wijken in Den Helder aangegeven en werden mogelijke oplossingen ter 
bestrijding van energiearmoede genoemd waaronder de bijdragen van het Rijk en het inzetten van 
energiecoaches. 
 
Motie over behoud vuurtoren ‘Lange Jaap’ 
In de raadsvergadering van 27 november zijn twee moties ingediend met betrekking tot het behoud 
van vuurtoren ‘Lange Jaap’. De fractie van de VVD besloot haar motie in te trekken ten faveure van de 
gewijzigde motie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, D66, het CDA, de ChristenUnie,  
Senioren Actief Den Helder en (nu dus ook) de VVD. In de motie werd het college onder andere 
opgedragen met de grootst mogelijke inzet het overleg met Rijkswaterstaat voort te zetten om 100% 
zekerheid te krijgen over het noodzakelijk onderhoud om de Lange Jaap optimaal te herstellen, vooral 
de veiligheid en de functionaliteit. Daarnaast werd verzocht hierover zo snel mogelijk aan de raad te 
rapporteren en aan te dringen op een plan van aanpak van het noodzakelijk onderhoud, strevend naar 
1 december. De raad heeft de motie unaniem aanvaard. 
 
Het college heeft op 13 oktober in een raadsinformatiebrief een stand van zaken gegeven. Hierin werd 
onder andere aangegeven dat de portefeuillehouder erfgoed regelmatig contact heeft met 
Rijkswaterstaat, net als de burgemeester waar het de veiligheid en openbare orde betreft. 
Rijkswaterstaat heeft het technisch onderzoek naar de aard en ernst van de scheuren afgerond. De 
uitkomsten vormen de basis voor een nota met verschillende opties die aan de minister wordt 
voorgelegd. 
 
In de raadsvergadering van 20 december hebben alle fracties een motie ingediend waarmee de raad 
uitsprak dat de gemeente veel waarde hecht aan het behoud van de Lange Jaap. De raad heeft 
daarop besloten een “brandbrief”, te versturen naar de verantwoordelijke minister en er in deze brief 
op aan te dringen dat dit belangrijke landmark niet mag verdwijnen. De brandbrief, met daarin 
opgenomen de treffende woorden van stadsdichter Yanaika Zomer en een foto van de gemeenteraad 
met op de achtergrond de Lange Jaap is op 21 december naar minister Visser van het ministerie van 
Infrastructuur & Waterstaat gestuurd 
 
. 

  
De Lange Jaap  
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2.3 Werkconferentie, werkbezoeken en informatiebijeenkomsten 

 

2.3.1 (Geen) werkconferentie 

Al in 2020 heeft raadslid Blank het initiatief genomen 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. Door de coronacrisis kon de werkconferentie in 
2020 niet doorgaan. Helaas werden de regels in de loop van 2021 niet zodanig bijgesteld waardoor 
een dergelijke bijeenkomst redelijkerwijs weer binnen de regelgeving georganiseerd kon worden. Pas 
aan het einde van het jaar leek het weer mogelijk, maar het presidium vond het in die fase beter om 
de werkconferentie door te schuiven naar de nieuwe raadsperiode.  
 

2.3.2  Informatiebijeenkomst bestuurlijke vernieuwing, CitizenLlab 

Op 14 juli 2020 is in de betreffende Raadsinformatiebrief (RIB2020-037389) de verbeteragenda 
beschreven die door een werkgroep bestaande uit wethouders, raadsleden en ambtenaren is 
opgesteld. Tijdens een digitale informatieavond op 29 maart is de uitwerking van de beschreven 
thema’s besproken. Daarbij is een presentatie gegeven van het digitaal participatiemiddel CitizenLab: 
https://ingesprek.denhelder.nl/nl-NL/ 
Op dit platform kun je op verschillende manieren een mening geven over projecten van de gemeente. 
Het platform heeft de volgende functies: ideeën ophalen, stemmen, discussiëren, enquêtes, polls, 
burgerbegroting, openbare onderzoeken, ondersteuning voor adviesraden en bewonerscomités en 
veel meer. 
 

2.3.3  Informatieavond projecten Zeestad 

Op 27 mei heeft Zeestad een digitale informatieavond gegeven. De bijeenkomst werd door ongeveer 
30 deelnemers bijgewoond. Tijdens de avond is onder andere ingegaan op de ontwikkelingen met 
betrekking tot het Stadhuis; gebouw 66 en 72. Ook is gesproken over het Dijkzoneplan, Sea Saw en 
de ontwikkelingen aan de Koningstraat/Spoorstraat. 
 

2.3.4  Informatiebijeenkomst regio raads- en commissieleden over Omgevingswet. 

Op 8 september is door de griffiers in regioverband een digitale informatiebijeenkomst over de 
Omgevingswet georganiseerd voor (aspirant) raadsleden. Hierbij is onder meer ingegaan op de 
impact van de wet op de rol van de gemeenteraad en de mogelijkheden voor de raad om een 
kaderstellende rol in te vullen.  
 

2.3.5 Informatiebijeenkomst ‘Onderwijsnetwerk’ en ‘Nieuw perspectief op het onderhoud van 
de openbare ruimte’ 

Op 25 oktober is een informatieavond georganiseerd in de Mastenmakerzaal van Theater De 
Kampanje over ‘Onderwijsnetwerk’ en ‘Nieuw perspectief op het onderhoud van de openbare ruimte’. 
Bij het onderwerp ‘Onderwijsnetwerk’ zijn raads- en commissieleden in gesprek gegaan met 
bestuurders van primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs over het 
onderwijs in Den Helder en de samenwerking tussen de verschillende schoolbesturen op 
onderwerpen als Integraal Kind Centrum, techniek onderwijs en relatie tot de arbeidsmarkt. Bij het 
onderwerp ‘Nieuw perspectief op het onderhoud van de openbare ruimte’ is met een presentatie 
ingegaan op de kapitaalgoederen van de openbare ruimten. Daarna zijn de raads- en commissieleden 
in gesprek gegaan over dit onderwerp en de hieraan verbonden financiën. 
 
 

  

https://ingesprek.denhelder.nl/nl-NL/
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2.4 Financiën 

 

2.4.1 Verbetering opzet en inrichting Planning- en Control documenten 

Het is een taak van de auditcommissie de raad te adviseren over de opzet en inrichting van de P&C 
documenten (kadernota, programmabegroting, tussenrapportages, programmarekening).  
De auditcommissie is in december 2020 voorgesteld hierin een actieve rol te vervullen en het initiatief 
te nemen tot een nadere beschouwing van de instrumentarium. De auditcommissie heeft aangegeven 
deze rol zelf op te willen pakken. Op 18 maart is dit onderwerp opnieuw besproken in de 
auditcommissie naar aanleiding van een notitie van de concerncontroller en ingediende bijdragen van 
de commissieleden. Daarbij is afgesproken dat het onderwerp ‘overdrachtsdocument 2021’ wordt 
geagendeerd voor de auditcommissie in juli en dat de concerncontroller in overleg met de griffie 
hiervoor een notitie voorbereid. In de vergadering van 26 augustus is geconcludeerd dat deze notitie 
nog niet is aangeboden en dat er nog naar een passend moment wordt gezocht om dit onderwerp te 
agenderen. Op 10 november is met de auditcommissie afgesproken dat dit onderwerp wordt 
meegenomen in het overdrachtsdocument voor de nieuwe raad. 
 

2.4.2 Herziening Financiële verordening 

Op 26 oktober heeft het college van burgemeester en wethouders een herziene Financiële 
verordening ex artikel 212 Gemeentewet aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.  
Dit was voor de griffier aanleiding een advies uit te brengen aan de leden van de gemeenteraad en de 
auditcommissie. De auditcommissie heeft op 10 november , overeenkomstig het advies van de griffier, 
aangegeven dat eerst de Visie op Planning en Control geactualiseerd dient te worden en vervolgens 
de daarbij gemaakte afspraken kunnen worden verankerd in een nieuwe Financiële verordening. Het 
college heeft besloten het voorstel in te trekken en de raad via een raadsinformatiebrief van 7 
december te informeren over de consequenties van de intrekking.  
De raad heeft vervolgens op 20 december unaniem een motie aanvaard in lijn met het advies van de 
auditcommissie. In het overdrachtsdocument voor de nieuwe raad wordt opgenomen welke aspecten 
minimaal aan de orde dienen te komen in de geactualiseerde Visie op Planning en Control. 
 

2.4.3 Aanbesteding accountancydiensten 2022 t/m 2026 

De overeenkomst met Ipa-Acon Assurance B.V voor de controle op de jaarrekeningen van de 

gemeente loopt met de controle van het boekjaar 2021 (in juni 2022) af en kan niet meer verlengd 

worden. Voor het afsluiten van een nieuw contract diende de accountancydiensten opnieuw Europees 

aanbesteed te worden. Op 25 mei heeft de raad hiervoor een selectiecommissie aanbesteding 

accountancydiensten ingesteld bestaande uit de raadsleden Dijk, Mosk en Saliha, met ambtelijke 

ondersteuning van Krudde, Ruiten en De Jonge.  

 

De selectiecommissie heeft als eerste een offerteaanvraag opgesteld, die op 6 september  is 

vastgesteld door de raad. Deze offerteaanvraag is op 29 september gepubliceerd op TenderNed met 

als sluitingsdatum 18 november. Hierop zijn twee inschrijvingen ontvangen.  

De selectiecommissie heeft de inschrijvingen beoordeeld en heeft de inschrijving van Q-concepts 

aangemerkt als de economisch meest voordelige inschrijving. De verwachting was dat de raad op 14 

februari 2022 Q-concepts aan zou wijzen als accountant voor de boekjaren 2022 tot en met 2024, met 

een verlengingsmogelijkheid voor de jaren 2025 en 2026. 
 

2.4.4 Jaarrekening 2020 

De raad heeft op 25 januari, vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2020, ingestemd 
met de overheveling van niet bestede budgetten in 2020 naar 2021 tot een bedrag van afgerond € 3,4 
mln. Hiermee konden specifiek benoemde activiteiten alsnog in 2021 worden uitgevoerd of afgerond. 
 
Op 5 juli heeft de gemeenteraad de programmarekening 2020 vastgesteld, met een voordelig saldo 
van € 453.000. Bij het opstellen van de Tweede tussenrapportage 2020 werd een nadelig resultaat 
van € 6.153.000 verwacht. Een verschil van € 6,6 mln. 
De belangrijkste oorzaken voor dit verschilwaren: 
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o uitstel van activiteiten naar 2021, batig effect € 3,4 mln.; 
o hogere bijdrage van het rijk (decembercirculaire), batig effect € 1,7 mln.; 
o voordeel bij SW bedrijven door minder plaatsingen en niet uitgegeven coronabudget, batig effect  

€ 0,8 mln. 
 
Er zijn onrechtmatigheden vastgesteld tot een bedrag van (afgerond) € 416.300,-. Het inkoop- en 
aanbestedingsproces was hierbij een belangrijk aandachtspunt. 
De accountant heeft onzekerheden vastgesteld tot een bedrag van € 1.341.000,-. Dit kwam naar 
voren bij de onderdelen zorgverlening kleine aanbieders, omgevingsvergunningen en 
maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast was er nog sprake van nagekomen informatie. 
Zowel de onrechtmatigheden als de onzekerheden vielen ruim binnen de door de raad vastgestelde 
tolerantiegrenzen, zijnde respectievelijk € 2,3 mln. (1%) en € 6,9 mln. (3%). 
 
De totale weerstandscapaciteit is berekend op € 24,7 mln., de risico’s op € 13,8 mln. 
De weerstandsratio per ultimo 2020 van 1,8 was ruim boven de minimumgrens van 1,0 zoals dat door 
de raad in februari 2019 is bepaald met het vaststellen van het Beleidskader weerstandsvermogen en 
risicomanagement. Het was de auditcommissie wel opgevallen dat zowel de risico’s als het 
weerstandsvermogen significant zijn afgenomen. 
 

2.4.5 Tussenrapportages 2021 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 mei de eerste tussenrapportage 2020 ter 
behandeling aangeboden. Het totale financiële effect van deze tussenrapportage was € 2,6 mln. 
nadelig ten opzichte van de begroting na wijziging. Bij het vaststellen van de programmabegroting 
2021 was er een nadelig resultaat van € 2,4 mln. begroot waardoor het nadelig saldo van de begroting 
zou uitkomen op € 5,0 mln. nadelig. De eerste tussenrapportage is behandeld in de raadsvergadering 
van 5 juli en het voorgestelde besluit is ongewijzigd door de raad overgenomen. 
 
Op 1 november heeft de raad de tweede tussenrapportage 2021 behandeld. 
De tweede Tussenrapportage 2021 had een nadelig effect van € 0,9 mln. tegenover een begroot 
nadelig saldo van € 5,0 mln. na het vaststellen van de eerste Tussenrapportage van 2021.  
Het totale geprognosticeerde nadelige saldo van de begroting 2021 kwam daarmee op € 5,9 mln.  
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 werd het exploitatiesaldo verrekend met de Algemene 
Reserve. De nieuwe ratio van het weerstandsvermogen op 1 januari 2021 is berekend op 1,3. Naar 
aanleiding van een amendement, ingediend door de fractie van het CDA, heeft wethouder Visser  
toegezegd dat hij in de toekomst naar de geest van het amendement verhogingen van 
investeringskredieten, als bedoeld in het amendement, in separate voorstellen aan de raad zal 
aanbieden. 
 
In de raadsvergadering van 20 december heeft de raad een ‘veegwijziging’ vastgesteld. 
Hierbij heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven dat het exploitatieresultaat 
naar verwachting € 4,8 mln. gunstiger uitviel dan in de tweede tussenrapportage is aangegeven. Het 
verwachte exploitatietekort 2021 kwam daarmee op afgerond € 1,1 mln. Het gunstige effect werd 
voornamelijk veroorzaakt door activiteiten die in 2022 worden uitgevoerd. De raad heeft in dezelfde 
vergadering ingestemd met de overheveling van in 2021 niet bestede budgetten naar 2022 tot een 
bedrag van € 2,2 mln. 
 
Vaststellen Tweede tussenrapportage 2021 
Het college van burgemeester en wethouders biedt de raad tweemaal per jaar een tussenrapportage 
aan. Deze Tweede tussenrapportage 2021 geeft de stand van zaken tot en met augustus 2021 weer 
van de uitvoering van de activiteiten van de gemeente en van de financiële positie. De 
tussenrapportage biedt inzicht in afwijkingen en ontwikkelingen ten opzichte van de vastgestelde 
begroting 2021. Bij de behandeling in de raadsvergadering van 1 november heeft de fractie van het 
CDA een amendement ingediend inhoudende het schrappen van beslispunten 2, 3 en 4 te weten: 
een investeringskrediet voor vier afmeerpalen in de Achterbinnenhaven ad € 37.000,- beschikbaar te 
stellen; een aanvullend investeringskrediet voor rioleringswerken in de gebiedsgerichte aanpak ad  
€ 1.072.000,- beschikbaar te stellen en het investeringskrediet HCSC-kunstveld op te hogen met  
€ 305.000,-. Het CDA was van mening dat: “de tussenrapportage een financieel product is waarbij de 
raad geïnformeerd wordt over de gerealiseerde budgetten van reeds vastgestelde opdrachten. Het 



 

21 
 

gaat hierbij om overschrijdingen, onderbestedingen en het mogelijk instellen, afsluiten of doorschuiven 
van reserves en reserveringen. De tussenrapportages zijn nadrukkelijk niet bedoeld om middelen te 
reserveren voor nieuwe ambities, ongeacht de wenselijkheid hiervan. De koninklijke en zuivere 
weg hierbij is om een raadsvoorstel naar de raad te doen komen voor deze afzonderlijke punten, 
waarover men een debat en afweging kan maken in het kader van het budgetrecht van de raad”. 

Wethouder Visser zegde daarop toe dat hij in de toekomst naar de geest van het amendement 

verhogingen van investeringskredieten, als bedoeld in het amendement, in separate voorstellen aan 

de raad zal aanbieden. Op basis van deze toezegging trok de fractie van het CDA haar amendement 

in en werd de Tweede tussenrapportage 2021 in meerderheid vastgesteld. De fractie van Behoorlijk 

Bestuur v D-H & Julianadorp stemde tegen het voorstel. 
 

2.4.6 Kadernota 2022-2025 

Ter voorbereiding op de Kadernota 2022-2025 zijn er drie bijeenkomsten gehouden: 
1. op 17 februari  is een toelichting gegeven op het actuele financiële kader en is een breder beeld 

gegeven van de effecten van de coronacrisis. Wat betekent de coronacrisis voor ondernemend 
Den Helder? En wat zijn de steunmaatregelen en de gevolgen voor de werkgelegenheid en 
organisaties? 

2. op 2 maart is een online-informatieavond gehouden over de ontwikkelingen rond de haven, 
stadhart en de programma’s  Bestuurlijke vernieuwing en Vitale gemeente; 

3. op 3 maart is een online-informatieavond gehouden over de ontwikkelingen rond jeugd & 
onderwijs, openbare ruimte en de programma’s Zorgzame gemeente en Leefbare gemeente.  

 
Het presidium heeft op 6 april ingestemd met nadere afspraken over de raadvergaderingen op 28 juni 
en 7 juli, namelijk: 
-  de algemene beschouwingen worden niet van tevoren gedeeld met andere fracties en het college 

van burgemeester en wethouders; 
-  de raadsvergadering op 7 juli begint om 15.00 uur; 
-  de vergaderingen op 28 juni en 7 juli worden in principe gehouden in de Stadshal van

 Theater De Kampanje, mits dit mogelijk is volgens de eerder vastgestelde ‘Routekaart 
vergaderen in coronatijd’. 

 

Op 19 mei heeft het college van burgemeester en wethouders een persbericht uit laten gaan met als 
titel ‘Financiële vooruitzichten gemeente Den Helder blijven goed’ De volgende dag, op 20 mei, is een 
informatieavond georganiseerd waarin een technische toelichting is gegeven op de jaarrekening 2020 
en de Kadernota 2022-2025. 
 
De kadernota 2022-2025 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 28 juni 
zijn de algemene beschouwingen uitgesproken en heeft het college hierop een reactie gegeven.  
De tweede termijnbehandeling vond plaats op woensdag 7 juli. Deze vergadering duurde van 15.00 
uur tot 21.00 uur, mede in door het aantal ingediende moties en amendementen. 
Op 7 juli zijn er 5 amendementen en 32 moties ingediend. 
Drie van de vijf amendementen zijn aanvaard. Deze hadden betrekking op: 

- toevoeging extra doelstelling programma zorgzame gemeente; 
- eenmalige ruimtevrager N.V. Port of Den Helder; 
- de ontwikkeling van de horecacluster de Kleine Werf. 

 
Van de ingediende moties zijn er 14 aanvaard, 12 verworpen, 3 ingetrokken op grond van de 
beraadslagingen en 3 aangehouden op grond van de reactie van het college. 
 
De raad heeft de volgende financiële kaders vastgesteld:  x € 1.000,- 

 2022 2023 2024 2025 

Meerjarenbegroting 2021-2024 8 807 1.489 1.489 

Autonome ontwikkelingen 315 278 351 -64 

Nieuw beleid (exploitatie) -2.566 -769 -69 121 

Nieuw beleid (investeringen) 0 -91 -91 -90 

Dekkingsvoorstellen 2.300 0 0 0 

Meerjarenbegroting 2022-2025 56 225 1.680 1.456 
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Hiermee is sprake van een structureel sluitende meerjarenraming. 
 
De ontwikkeling van de weerstandsratio ziet er als volgt uit:  x € 1.000,- 

 2022 2023 2024 2025 

Weerstandscapaciteit 16.137 14.038 13.993 15.403 

Risico’s 13.690 13.690 13.690 13.690 

Weerstandsratio 1,2 1,1 1,1 1,2 

 

 
 
 
 
 

2.4.7 Programmabegroting 2021 

De raad heeft op 3 november de programmabegroting 2022 vastgesteld met inbegrip van drie 
amendementen. In aanvulling op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders heeft 
de raad drie incidentele budgetten beschikbaar gesteld, te weten: 
- € 25.000,- voor het Odensehuis; 
- € 50.000,- voor de Bonaire; 
- € 35.000,- voor de Regio Noordkop (vml. LOS). 
Daarnaast heeft de raad het Meerjaren-investeringsplan 2022-2025 vastgesteld, en afgerond € 25 
mln. beschikbaar gesteld voor noodzakelijke vervangingsinvesteringen. 
 
Met het vaststellen van de begroting 2022 en de bijbehorende belastingvoorstellen ziet het saldo van 
de meerjarenbegroting 2022-2025 er als volgt uit: 
 

Jaar 2022 2023 2024 2025 

Saldo begroting in € 1000,- 312 -368 511 1.327 

Het begrote tekort in 2023 wordt onttrokken aan de Algemene Reserve van de gemeente. 
 
Bij de behandeling van de begroting 2022 zijn 8 amendementen en 21 moties ingediend.  
Drie amendementen zijn aanvaard waarmee eenmalige budgetten beschikbaar zijn gesteld. 
Van de ingediende moties zijn er zes aanvaard, dertien verworpen en twee aangehouden. 
 
De aanvaarde moties hadden betrekking op: 

- activiteiten ter voorkoming van financiële mishandeling van ouderen; 
- het terugbrengen van de wachttijden bij de Wmo; 
- het gebruik maken van ethische hackers; 
- het bevorderen van de bewustwording onder jongeren en ouderen dat wapens niet normaal zijn; 
- een betere structurele financiering van de Regio Noordkop (vml. LOS); 
- de instelling Kees de Jager-prijs. 
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Het weerstandsvermogen ontwikkelt zich als gevolg van deze begroting als volgt: 
 

 2022 2023 2024 2025 

Weerstandscapaciteit (a) 
in   

€ 16,5 mln. € 14,0 mln.
  

€ 13,5 mln. € 11,8 mln. 

Risico's (b) in   € 11,8 mln. € 13,3 mln. € 11,8 mln. € 11,8. mln. 

Weerstandsratio (a/b)   1,4 1,2 1,1   1,1 

 
 
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. 
 

2.4.8 Auditcommissie 

 
Jaarrekening 2020 
In haar vergaderingen van 27 mei en 3 juni heeft de auditcommissie de programmarekening 2020 van 
de gemeente, het Verslag van bevindingen van de accountant en de reactie van het college van 
burgemeester en wethouders op het Verslag van bevindingen met de portefeuillehouder Financiën en 
de accountant besproken.  In het advies van de auditcommissie zijn de volgende onderwerpen 
aangestipt: 

- de geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden; 
- de ontwikkeling van de risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen (beide dalen significant); 
- de actuele weerstandsratio; 
- de monitoring van de voortgang van de adviezen van de accountant; 
- structurele financiering van de beheerplannen openbare ruimte; 
- het toezicht van de raad op medebewindstaken. 

 
Overig 
Verder is in de auditcommissie nog gesproken over: 
- de offerteaanvraag aanbesteding accountancydiensten voor de boekjaren 2022 tot en met 2026; 
- Herziening van de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet; 
- de boardletter naar aanleiding van de interimcontrole 2021 door Ipa-Acon; 
- het toezicht van de raad op medebewindstaken. 
 

2.4.9 Verbetering opzet en inrichting Planning- en Control instrumentarium 

In december 2020 is vanuit de griffie voorgesteld de opzet en inrichting van het vernieuwde P&C 
instrumentarium door een onafhankelijke externe partij nader te laten beschouwen en advies te 
vragen over mogelijke verbeterpunten. De auditcommissie was echter van mening dat de commissie 
zelf in staat zou moeten zijn aan te geven welke verbeteringen er gewenst zijn in de opzet en 
inrichting van de Planning- en Control documenten.  
Het onderwerp is opnieuw aan de orde geweest in de auditcommissie op 18 maart en 10 november. 
Afgesproken is dat het onderwerp wordt meegenomen in het overdrachtsdocument voor de nieuwe 
raad.  
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2.5 Raadscommunicatie  

 

2.5.1 Cursus Politiek Actief  

In samenwerking met ProDemos, huis voor democratie en rechtsstaat, is in november/december de 
cursus ‘Politiek Actief’ aangeboden voor inwoners die zich actief met de gemeentelijke politiek wilden 
gaan bezighouden. De cursus bestond uit vier cursusavonden en kon slechts online gevolgd worden 
vanwege de beperkende coronamaatregelen. Op een vijfde avond kon (online) een raadsvergadering 
bijgewoond worden. Met 30 deelnemers was de cursus geheel volgeboekt. De onderwerpen van de 
cursus waren: introductie/kennismaking en de Gemeente, de gemeente, de gemeenteraad en 
debatteren.  
Het is mooi om te constateren dat een groot aantal cursisten hun weg in de Helderse politiek hebben 
weten te vinden. 
 

 

 

 
 
 

2.5.2 Stemhulp 

In mei heeft het presidium ingestemd met de aanschaf van StemWijzer als digitale stemhulp bij de 
gemeenteraadsverkiezing 2022. Om daaraan invulling te geven is op 10 november door StemWijzer 
een workshop georganiseerd voor alle (tot dan toe aangemelde) politieke partijen die meededen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Door 30 stellingen met eens, oneens of geen mening te 
beantwoorden kunnen kiezers hun standpunten vergelijken met die van politieke partijen en zo bezien 
welke partij hun voorkeur geniet. Voor de totstandkoming van de 30 stellingen is onder leiding van 
ProDemos op 10 november een workshop belegd waarin een groslijst van 60 stellingen is opgehaald. 
Aan de workshop hebben, op één na, alle aan de verkiezingen deelnemende partijen deelgenomen. 
Ook deed een partij hieraan mee die uiteindelijk niet aan de verkiezingen heeft deelgenomen. De op 
de workshop ontbrekende partij is in een latere fase alsnog in de gelegenheid gesteld input te leveren, 
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en van de niet deelnemende partij is de input verwijderd. In samenspraak met alle partijen is deze 
groslijst daarna teruggebracht tot de 30 stellingen die in de StemWijzer zijn opgenomen.  
StemWijzer is in Den Helder 15.047 keer ingevuld. 
 

2.5.3 Communicatieplan gemeenteraadsverkiezingen 2022  

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is in het hele land (ook in Den Helder) de afgelopen 
decennia flink gedaald. Uit een rapport van Tilburg University blijkt, op basis van een kwantitatief 
onderzoek, dat er geen positief effect vast is te stellen tussen gemeentelijke communicatie-inzet en de 
hoogte van de opkomst. Omdat opkomstbevordering als doel niet het gewenste effect bereikt, zijn 
andere doelstellingen geformuleerd: 

 Aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen genereren; 
 Algemene kennis over de gemeenteraad en de verkiezingen vergroten. 

 
Om inwoners breed te informeren over de gemeenteraad en de verkiezingen is het presidium op 25 
januari akkoord gegaan met het vervaardigen van een glossy magazine. Het hele jaar in 2021 hebben 
de voorbereidingen daartoe plaatsgevonden. Daarnaast zijn ook de reguliere communicatiemiddelen 
ingezet (social media, website etc.) 
 
 
 

 
 
 

 

2.5.4 Overige raadsactiviteiten 

Gast van de Raad, Over de Kook, Ideeënmarkt voor inwoners en de Wijkbezoeken hebben allen geen 
doorgang kunnen vinden vanwege de beperkende maatregelen rond het Corona-virus.  
 

2.5.5 Social Media 

De Facebookpagina telt in 2021 1647 volgers waarvan 52% vrouwen en 48% mannen. 66,8% van de 
volgers woont in Den Helder, en 16,3% in Julianadorp. 2,7% van de volgers woont buiten Nederland.  
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Bereik 1 

 
Bezoeken 1 
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Nieuwe paginalikes 1 

Het Twitteraccount telt 818 volgers. 
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3 Verslag werkzaamheden raadsgriffie 
 
Ook dit jaar zijn de werkzaamheden beheerst door het coronavirus met veelal thuiswerken. Er waren 
wekelijkse digitale contactmomenten, zodat het team elkaar in ieder geval kon spreken. Fysiek 
(werk)overleg heeft daarentegen toch de voorkeur en daarom is, zodra dit weer mogelijk was binnen 
de geldende coronamaatregelen, teruggekeerd naar in ieder geval een fysiek werkoverleg en na de 
zomer na een (gefaseerde) terugkeer op kantoor.  
 
Voor de commissie- en raadsvergaderingen is de ondersteuning in de eerste half jaar vooral voor de 
digitale vergaderingen geweest. Daarna is door het presidium besloten dat de fysieke 
commissievergaderingen op de Kerkgracht, en de raadsvergadering in de Stadshal van Theater De 
Kampanje konden worden gehouden. Het niet vergaderen op een vaste locatie bracht uiteraard meer 
werkzaamheden met zich mee in de voorbereidingen.                
 
Een medewerker is eind van het jaar met zwangerschapsverlof gegaan en begin 2022 tijdelijk 
vervangen door detachering vanuit de ambtelijke organisatie.  
 
De formatie binnen de griffie bedraagt met ingang van 1 januari 2022 6,67 fte1.  
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim is ten opzichte van het voorgaande jaar (4,19%) gestegen naar 6,1%, en de 
meldingsfrequentie is gedaald (van 0,7 naar 0,6). Deze cijfers liggen daarmee respectievelijk boven en 
onder de gemiddelde streefcijfers van de ambtelijke organisatie (respectievelijk 5,4% en 0,9). Dit is te 
verklaren uit het feit dat het in dit geval om een medewerker ging die medio 2021 lang uit de roulatie is 
geweest.  
 
 

 
  

                                                      
1 Drie vrouwen en vijf mannen, gemiddelde leeftijd: 53 jaar, gemiddeld aantal dienstjaren: 20,3 jaar.  
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4 Financiële verantwoording gemeenteraad en raadsgriffie 
 
 

Omschrijving ECL_oms Taak_oms BEGROOT REALISATIE RESTANT 

Raadsgriffie Salarissen en sociale lasten - 668.500 655.487 13.013 

Raadsgriffie 
Boeken, abonnementen en 

contributies 
- 1.100 1.028 72 

Raadsgriffie Overige goederen en diensten - 5.400 2.098 3.302 

Raadsgriffie Representatie - 2.200 -5 2.205 

Raadsgriffie Opleiding/cursus - 10.200 750 9.450 

Raadsgriffie Reis- en verblijfskosten - 1.500 74 1.426 

Raadsgriffie Gedetacheerd personeel - -37.000 -25.558 -11.442 

Raadsgriffie Subsidie overige overheden -   -5.697 5.697 

      651.900 628.178 23.722 

            

Raadsgriffie Werkkosten Binnen forfait   131 -131 

Raad Representatie - 21.600 24.721 -3.121 

Raad Overige goederen en diensten - -15.500 0 -15.500 

Raad Salarissen en sociale lasten - 575.000 591.990 -16.990 

Raad Reis- en verblijfskosten - 10.000 219 9.781 

Raad Subsidie overige instellingen/personen - 32.400 15.911 16.489 

Raad Accountantskosten - 98.600 78.670 19.930 

Raad Opleiding/cursus - 15.400 3.419 11.981 

Raad Overige goederen en diensten Rekenkamerfunctie 64.900 51.348 13.552 

Raad Overige goederen en diensten Raadscommunicatie 32.400 30.721 1.679 

Raad Overige goederen en diensten Presentiegelden 24.900 46.581 -21.681 

Raad Overige goederen en diensten ICT apparatuur 30.600 4.518 26.082 

Raad Overige goederen en diensten 
Overige diensten 

Raad 
22.700 60.563 -37.863 

Raad Derden leveranties -   -916 916 

Raad Overige verrekeningen -   -1.041 1.041 

      913.000 906.834 6.166 

 
 
Toelichting 
Er is over 2021 ten aanzien van de budgetten van de raad en de raadsgriffie afgesloten met een 
positief resultaat van € 29.888,-. De afwijkingen boven de € 15.000,- worden hieronder verklaard: 
 
1. Salarissen en sociale lasten (vergoeding raadsleden): de vergoeding was hoger omdat twee 

raadsleden gekozen hebben voor de zgn. opting-in regeling. In dat geval ontvingen zij een hogere 
vergoeding en werden via de inkomstenbelastingaangifte afdrachten gedaan. Bij de andere 
raadsleden werd dit in de salarisadministratie verwerkt. 

2. Subsidie overige instellingen/personen (fractievergoedingen): verschillende fracties hebben de 
fractievergoeding niet geheel gebruikt en een deel van dat bedrag werd teruggestort.  

3. Accountantskosten: er zijn wel meerwerkkosten in rekening gebracht, echter binnen het geraamde 
budget dat daarvoor beschikbaar was.  

4. Presentiegelden: er is meer met commissieleden (in plaats van raadsleden) in de commissies 
vergaderd, waardoor de presentiegelden hoger zijn uitgevallen.  

5. ICT apparatuur: er heeft minder uitgifte van iPads plaatsgevonden. 
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6. Overige diensten Raad: dit betrof voornamelijk de kosten voor het raadsonderzoek naar Port of 
Den Helder; die waren niet geraamd en zijn op deze post geboekt.  
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5 Bijlagen 

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

 
In 2021 zijn er geen wijzigingen in de samenstelling van de gemeenteraad geweest. Wel ging de heer 
Bazen, na een vertrouwensbreuk met de fractie van CDA, op 20 december voorlopig verder als 
Fractie Bazen.  
 
En er hebben een paar naamswijzigingen plaatsgevonden:  
Behoorlijk Bestuur werd Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp en  
 

II  Statistieken vergaderingen 

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

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Raadsvergaderingen 15 14 14 17 18 

Commissievergaderingen:  

 Bestuur en Middelen 18 10 15 8 15 

 Maatschappelijke ontwikkeling 12 5 11 7 9 

 Stadsontwikkeling en -beheer 12 6 9 5 15 

 Regionale raadscommissie 
Noordkop 

4 5 7 7 6 

 Agendacommissie 5 2 5 5 9 

 Werkgeverscommissie 4 2 4 1 1 

 Presidium 6 7 6 7 7 

 Auditcommissie 4 6 5 3 5 

 

In de raadsvergaderingen hebben de fracties en hun raadsleden van de volgende raadsinstrumenten 
gebruik gemaakt: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Initiatiefvoorstel 0 0 2 2 1 

Amendement 30 35 47 34 27 

Motie 28 *) 21 *) 51 *) 55 *) 75 *) 

Inlichtingen 0 0 0 1 2 

Interpellatie 0 0 0 0 0 

Schriftelijke vragen 81 71 76 111 138 

Vragenkwartier 9 13 10 9 10 

 
*) 2017- aantal moties waarvan 11 aangehouden; 
 2018 - aantal moties waarvan 4 aangehouden; 
 2019 - aantal moties waarvan 13 aangehouden; 
 2020 – aantal moties waarvan 6 aangehouden; 
 2021 – aantal moties waarvan 9 aangehouden. 
 
Inwoners hebben op de volgende manier gebruikt gemaakt van hun instrumenten: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Inspreekrecht inwoner 15 8 8 5 11 

Inspreekrecht inwoner tijdens 
commissievergaderingen 

9 3 8 2 11 

Burgerinitiatief 0 0 0 1 1 
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III Kijkersaantallen  
 
"unique viewers specification":    aantal kijkers in de raadzaal: 

Datum Bestuursorgaan Aantal simultane shots 

11-1-2021 Raadscommissie Bestuur en Middelen 50 

12-1-2021 Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 57 

13-1-2021 Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 51 

25-1-2021 Gemeenteraad 27 

3-2-2021 Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 30 

15-2-2021 Gemeenteraad 62 

17-2-2021 Gemeenteraad 19 

3-3-2021 Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 38 

4-3-2021 Gemeenteraad 91 

22-3-2021 Raadscommissie Bestuur en Middelen 24 

23-3-2021 Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 37 

24-3-2021 Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 23 

31-3-2021 Gemeenteraad 116 

6-4-2021 Gemeenteraad 74 

12-4-2021 Raadscommissie Bestuur en Middelen 38 

14-4-2021 Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 48 

19-4-2021 Raadscommissie Bestuur en Middelen 61 

28-4-2021 Raadscommissie Bestuur en Middelen 53 

11-5-2021 Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 47 

12-5-2021 Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 34 

25-5-2021 Gemeenteraad 87 

31-5-2021 Raadscommissie Bestuur en Middelen 36 

1-6-2021 Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 26 

2-6-2021 Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 43 

7-6-2021 Raadscommissie Bestuur en Middelen 62 

9-6-2021 Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 37 

14-6-2021 Gemeenteraad 57 

21-6-2021 Raadscommissie Bestuur en Middelen 40 

22-6-2021 Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 26 

23-6-2021 Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 28 

28-6-2021 Gemeenteraad 48 

5-7-2021 Gemeenteraad 48 

7-7-2021 Gemeenteraad 43 

21-7-2021 Gemeenteraad 42 

28-7-2021 Gemeenteraad 30 

23-8-2021 Raadscommissie Bestuur en Middelen 45 

24-8-2021 Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 27 

25-8-2021 Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 37 
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31-8-2021 Raadscommissie Bestuur en Middelen 44 

1-9-2021 Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 33 

6-9-2021 Gemeenteraad 75 

13-9-2021 Raadscommissie Bestuur en Middelen 47 

14-9-2021 Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 28 

27-9-2021 Gemeenteraad 50 

5-10-2021 Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 32 

6-10-2021 Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 38 

11-10-2021 Raadscommissie Bestuur en Middelen 34 

27-10-2021 Raadscommissie Bestuur en Middelen 36 

1-11-2021 Gemeenteraad 55 

3-11-2021 Gemeenteraad 63 

16-11-2021 Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 48 

17-11-2021 Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 43 

25-11-2021 Raadscommissie Bestuur en Middelen 30 

29-11-2021 Gemeenteraad 86 

6-12-2021 Raadscommissie Bestuur en Middelen 67 

7-12-2021 Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 53 

8-12-2021 Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 60 

20-12-2021 Gemeenteraad 100 

Meerdere mensen in één gemeentehuis tellen niet mee. Huishoudens waar het op meer dan één 

scherm openstaan telt ook als één. 

 
 
 
 


