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Observaties

11

Wat is de reden voor uw vertrek uit de gemeenteraad van Den Helder?

Totaal

7

0

0

4

0 1 2 3 4 5 6 7

Ik ben niet herkozen

Persoonlijke redenen

Het kost me teveel tijd

Anders, namelijk

Observaties

4

Wat is de reden voor uw vertrek uit de gemeenteraad van Den Helder? Anders, namelijk:

Totaal

4
Open antwoorden
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Observaties

11

Hoeveel uur bent u in uw raadsperiode gemiddeld per week bezig geweest met aan de gemeenteraad
gerelateerde activiteiten?

Totaal

0Maximaal 10 uur

211-15 uur

516-20 uur

4Meer dan 20 uur

Observaties

11

Hoe heeft u de voorbereiding op de raadsvergaderingen ervaren?

Totaal

Negatief

Neutraal

Positief

10

6
5

11
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2
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9

10
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Raadsinformatiesysteem Kwaliteit van de stukken Tijdige aanlevering van de
stukken

Ondersteuning door de griffie
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Observaties

8

Hoe heeft u de voorbereiding op de raadsvergadering ervaren? Wilt u uw antwoorden toelichten?

Totaal

8
Open antwoorden

Observaties

11

Wat vindt u van de wijze waarop onderwerpen in de raad werden behandeld voor de onderstaande aspecten?

Totaal

Negatief

Neutraal

Positief

5

9 9

4

1
2

1
2
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Spreektijd Mijn mening kunnen geven Rol van de voorzitter
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Observaties

6

Wilt u uw antwoorden toelichten? Spreektijd, mening kunnen geven en rol van de voorzitter

Totaal

6
Open antwoorden

Observaties

11

Hoe beoordeelt u de vergadercultuur binnen de gemeenteraad op de verschillende aspecten?

Totaal

Onprettig

Neutraal

Prettig

3 3 3
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Toonzetting Benadering Onderlinge communicatie / debat
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Observaties

8

Wilt u uw antwoorden toelichten? Vergadercultuur: toonzetting, benadering, onderlinge communicatie

Totaal

8
Open antwoorden

Observaties

11

Vindt u dat u als raadslid/raad voldoende benaderbaar bent geweest voor de inwoners van Den Helder, kijkend
naar de volgende aspecten?

Totaal

Negatief

Neutraal

Positief

8 8

2
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7

4

2

6
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Aantal contacten met
inwoners

Mijn eigen zichtbaarheid Zichtbaarheid van de raad als
geheel

Invloed van
Coronabeperkingen
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Observaties

6

Wilt u uw antwoorden toelichten? Benaderbaar voor inwoners, verschillende aspecten

Totaal

6
Open antwoorden

Observaties

11

Heeft u tijdens uw raadsperiode last gehad van bedreiging en/of intimidatie en zo ja, door wie?
Meerdere antwoorden mogelijk

Totaal

6

1
0 0

2

0

2

0

1
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3

4

5

6

Nee, ik ben niet bedreigd Door een lid van het
college

Door een ander raadslid Door een commissielid Door een inwoner Door een ondernemer Anders, namelijk
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Observaties

2

Heeft u tijdens uw raadsperiode last gehad van bedreiging en/of intimidatie en zo ja, door wie? Anders,
namelijk...

Totaal

2
Open antwoorden

Observaties

11

Wat zijn uw ervaringen geweest in het contact met burgers?

Totaal

11
Open antwoorden
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Observaties

11

Hoe heeft u de regionale samenwerking ervaren (met Hollands Kroon, Schagen en Texel)?

Totaal

6Positief

4Neutraal

1Negatief

Observaties

7

Wilt u uw antwoorden toelichten? Regionale samenwerking

Totaal

7
Open antwoorden
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Observaties

11

Hoe heeft u de werkzaamheden in of van de Regionale Raadscommissie Noordkop ervaren?

Totaal

2Positief

6Neutraal

0Negatief

3Weet niet/geen mening

Observaties

11

Welke verbeteringen zouden hierin mogelijk doorgevoerd kunnen worden?

Totaal

8Geen verbeteringen

3De volgende verbeteringen:
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Observaties

3

Welke verbeteringen zouden hierin mogelijk doorgevoerd kunnen worden? Werkzaamheden RRN

Totaal

3
Open antwoorden

Observaties

11

Op welke wijze kan de huidige gemeenteraad een bijdrage leveren aan het imago van Den Helder?

Totaal

11
Open antwoorden
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Observaties

11

Welke aandachtspunten ten aanzien van het functioneren van de (oude) raad zouden volgens u meer aandacht
verdienen?

Totaal

11
Open antwoorden

Observaties

11

Welke belangrijke ontwikkelingen ziet u de komende periode op Den Helder afkomen, en welke rol kan de
gemeenteraad hierin spelen?

Totaal

11
Open antwoorden
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Observaties

11

Welke adviezen zou u aan de nieuwe raad(sleden) willen meegeven?

Totaal

11
Open antwoorden

Observaties

11

Heeft u tot slot nog opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst?

Totaal

11
Open antwoorden



Open antwoorden
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Wat is de reden voor uw vertrek uit de gemeenteraad van Den Helder? Anders, namelijk:
1. Ruimte geven aan anderen binnen de partij. Ruimte creëren voor mijzelf om anderzijds van waarde te zijn voor de (lokale) omgeving.

2. Lang door lopende covid klachten waarbij ik geen goede balans meer kan vinden tussen privé, politiek en de hoge werkdruk als
wijkverpleegkundige.

3. Ruimte maken voor jongeren

4. Ik ben van mening dat een raadslid nooit langer dan 2 (max 3) termijnen zitting moet nemen in de raad. Roulatie en continuïteit hierin vind ik
belangrijk en je voorkomt hiermee dat je "bedrijfsblind" word. (Dit mag van mij in de wet worden vastgelegd)

Hoe heeft u de voorbereiding op de raadsvergadering ervaren? Wilt u uw antwoorden
toelichten?
1. Ik heb de ondersteuning van de Griffie als heel fijn, kundig en professioneel ervaren.

2. Stukken worden te laat aangeleverd en de pasklare oplossing staat er al weinig meer om over te debatteren

3. Griffie is een prima ploeg welwillende ondersteuners!!

4. Mbt kwaliteit van de stukken. Zeker aan het begin van de raadsperiode is het taalgebruik niet altijd even duidelijk te begrijpen geweest. Veel gebruik
van afkortingen die doorgaans niet als pas beginnend raadslid bekend zijn evenals gebruik van vakjargon is als beginnend raadslid lastig.

5. Het terugzoeken van RIB's zou simpeler moeten zijn.

6. De taal is nog steeds te ambtelijk

7. Niet altijd waren de stukken compleet en zodanig op tijd dat er een redelijke voorbereiding mogelijk was.

8. Het college heeft nog weleens moeite met tijdig aanleveren van stukken.

Wilt u uw antwoorden toelichten? Spreektijd, mening kunnen geven en rol van de voorzitter
1. De voorzitter handelde positief, inlevend, opbouwend en met kennis van zaken.

2. Zeker bij de kadernota met inbreng van moties en amendementen te weinig tijd je zit als je spreektijd erop zit er als luisteraar bij en kan niets meer .
dan mag je blij zijn als collega je inbreng erbij doen zeker bij de kadernota meer spreektijd. De voorzitter moet meer letten op de non-verbale
communicatie kan misschien nog wel storender zijn dan verbale communicatie

3. nee

4. Dat er paal en perk gesteld wordt aan spreektijd is logisch en begrijpelijk echter soms bij bepaalde belangrijke agenda punten mag daar wel eens
wat soepeler mee om worden gegaan.

5. Spreektijd als negatief beoordeeld, daar ik vind dat je voor elk agendapunt een statement moet kunnen maken. Ik heb div malen geconstateerd dat
de spreektijd van een fractie overschreden was voordat alle agendapunten behandeld waren. Gelimiteerde spreektijd kan de uitkomst van een
vergadering negatief beïnvloeden.

6. Vaak werd een opkomend debat kortgesloten met tijd als argument.

Wilt u uw antwoorden toelichten? Vergadercultuur: toonzetting, benadering, onderlinge
communicatie
1. Het debat mocht sterk zijn op de inhoud en niet op de persoon. De voorzitter bewaakte dat goed. Waardoor de sfeer in de raad voor mij positief en
sterk was.

2. Door de dichtgetimmerde coalitie was de benadering op de oppositie soms erg aanvallend juist had ik gehoopt dat de cultuur deze 4 jaar was
veranderd. Ik denk nog slechter geworden

3. nee

4. Er is, gelijk eender met de landelijke politiek, een soort van verharding gaande waarbij het lijkt of er steeds minder respect voor elkaars mening lijkt
te zijn. Hier mag wat mij betreft de voorzitter wel harder tegen optreden.

5. Meerdere malen geconstateerd dat niet de inhoud maar de persoon belangrijker was

6. Er zit een blok van zeer onaangename mensen, deze zouden misschien eens kunnen worden ingelicht over wat zij de gemeente Den Helder hebben
gekost qua projecten

7. In de coalitie/oppositie verhouding heb ik veel UPH (uit-pure-hufterigheid)stemmingen waargenomen waarbij de coalitie de zaak gewoon
dichttimmerde.

8. De ene vergadering is beter dan de andere. Maar ik vermoed dat Den Helder hierin vergelijkbaar is aan andere gemeenten in Nederland
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Wilt u uw antwoorden toelichten? Benaderbaar voor inwoners, verschillende aspecten
1. Ik was volksvertegenwoordiger en altijd bereikbaar via mijn mobiele telefoon of via social media. De raad wordt in de media zichtbaar gemaakt.

2. Het vergaderen was heel lastig digitaal niet iedereen is hierin even vaardig heeft mee gesproken deze 4 jaar Raad als geheel weining zichtbaar heb
sommige raadsleden bijna nooit horen spreken

3. nee

4. De eerste drie hebben alles te maken met de laatste vraagstelling. We zijn voor mijn gevoel onvoldoende zichtbaar en wellicht ook benaderbaar
geweest.

5. Het contact met de bewoners was voor mij een leuk deel van mijn raadswerk en leverde mij veel informatie op ter ondersteuning van mijn
beeldvorming. De raad als geheel functioneerde, door gebrek aan samenwerking tussen coalitie en oppositie en ook belangenverstrengeling sterk
onder de maat.

6. Helaas heeft Corona gemaakt dat contacten, zichtbaarheid etc etc op een laagpitje stonden.

Heeft u tijdens uw raadsperiode last gehad van bedreiging en/of intimidatie en zo ja, door wie?
Anders, namelijk...
1. SBCE rouwadvertentie

2. Diverse malen mijn kop boven het maaiveld uitgestoken. Dit heeft geresulteerd in een boze mail van een medewerkster van de ARBO-dienst (op
persoonlijke titel). Daar zij in haar relaas schijnbaar het verschil tussen het vaststellen van een diagnose en het herkennen van een overtreding niet
kende heb ik hier verder geen aandacht aan geschonken.

Wat zijn uw ervaringen geweest in het contact met burgers?
1. 1 Geen commentaar

2. Burgers worden graag gehoord als zij te maken hebben met uitdagingen. Daarnaast worden zij graag (pro-actief) op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen.

3. Altijd positief, omdat wij zochten naar een oplossing.

4. Goede ervaringen. Jammer dat de Corona ervoor heeft gezorgd dat een grote periode niet live kon.

5. Hier zat je voor in de raad en de vragen die gesteld werden probeerde je iets mee te doen voor zover dat in je vermogen lag Dit was voor mij
raadswerk

6. Over het algemeen positief alhoewel het door corona veel minder frequent is geweest. Online is toch anders als iemand fysiek aan te spreken.

7. Zeer positief tot minder positief. Vaak de dialoog gehad mbt het stadhuis op WO. Deze druiloren zal ik niet missen.

8. Grotendeels prettig, wel gedeeltelijk negatief ivm anonieme berichten op social media

9. Zeer plezierig en leerzaam, maar tevens een tweerichtingsverkeer als ik iets kon doen voor iemand.

10. Prima contacten gehad, maar ik vind dat een aantal collegeleden zich wel heel erg makkelijk achter corona verschuilen

11. In de 1e vier jaar heb ik leuke contacten gehad met de inwoners van Den Helder. De laatste vier jaar helaas weinig tot niet.

Wilt u uw antwoorden toelichten? Regionale samenwerking
1. De informatie was duidelijk, regelmatig overleg en terugkoppeling.

2. Ook door de coronatijd . De 4 jaar hiervoor waren de vergadering op locatie en daar waren ook meer raadsleden. Heb digitaal wel eens vergaderd
met 3 raadsleden uit den Helder

3. nee

4. Echter ook dit zou frequenter kunnen als alleen een bestuurlijke uitwisseling welke 1x per jaar wordt gehouden. Hoewel er een RRN is, blijkt toch
vaak onvoldoende onderling contact geweest te zijn. Hierdoor is er niet altijd voldoende begrip voor de problemen die er regionaal soms zijn.

5. Texel negatief door de TESO rompslomp

6. In de regionale raadscommissie was het interessant om waar te nemen hoe de diverse meningen konde verschillen per onderwerp.

7. Daar ben ik deze periode niet bij aanwezig geweest.
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Welke verbeteringen zouden hierin mogelijk doorgevoerd kunnen worden? Werkzaamheden
RRN
1. Vanuit iedere partij een afvaardiging ik weet niet of je hier iets mee kan doen maar nu waren het altijd dezelfde gezichten en dat was nog minimaal.
Van belang als de stukken in de raad komen nu vaak meteen een hamerstuk terwijl ik vaak de indruk had dat raadsleden niet eens wisten wat er
speelde

2. Meer ondetling contact.

3. De onderwerpen eerder bij de commissieleden introduceren zodat er ook in de eigen achterbannen over kan worden gesproken. Zeker gezien dat
dan ook nog eens afstemming moet plaatsvinden in de vier partijfracties van de deelnemende gemeenten. Dat kost tijd.

Op welke wijze kan de huidige gemeenteraad een bijdrage leveren aan het imago van Den
Helder?
1. 1 Geen commentaar

2. Op een respectvolle manier vergaderen en meer kijken naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen.

3. Door samen op te trekken. Het debat sterk voeren op de inhoud. De gemeenteraad is betrokken anders zit je er niet in.

4. Naar buiten treden en participatie en hier iets mee doen niet alleen opstarten en daarna zelf de plannen maken

5. geen idee

6. De bewoners meer en beter informeren wat een gemeenteraad nu werkelijk doet en waarom het belangrijk is om voor een juiste GR te gaan
stemmen. Informatie door eenmaal per week in een huis aan huis krant info en mededelingen te doen is mijns inziens niet voldoende.

7. Over 2 jaar is er weer rust in de tent. Dat geeft een positieve bijdrage aan ons imago

8. Door zich respectvoller uit te laten over elkaar in het openbaar/ social media

9. Stoppen met tegenstrijdige verklaringen als het gaat om het houden van beloften vanuit de verkiezingsprogramma's en daarna de uitwerking in een
coalitieprogramma. De laatste vier jaren was er sprake van een regelrechte tegenspraak inzake het coalitieakkoord en de draai die er gemaakt werd
bij de uitvoering daarvan.Bv. Pagina 17 inzake de locatie van het gemeentehuis. Halte Bellevue. Zeker waar het gaat om de participatie zijn wmb de
regels van het fatsoen echt overschreden. En ik ben er niet zeker van dat dit gaat verbeteren gezien de nu al vertoonde verdraaiingen in de aanloop
naar een coalitieovereenkomst.

10. De onderlinge bejegening en normaliseren en minder populistische taal bezigen die je toch niet waar kunt maken.

11. Geef het positieve meer aandacht dan het negatieve.

Welke aandachtspunten ten aanzien van het functioneren van de (oude) raad zouden volgens u
meer aandacht verdienen?
1. 3 Geen commentaar

2. Geen.

3. Dat iedereen mee doet en er niet alleen maar een keer in de maand zit En plannen raadsbreed opnemen niet alleen in de coalitie en oppositie heeft
dan altijd het nakijken

4. Het continue verbeteren van de sfeer en het onderlinge contact. Een aantal partijen die nu beweert dat het de afgelopen periode zo "rustig" was, wat
dat betreft, naar zij zeggen door de eendrachtige coalitie, vergeet te vermelden dat het juist de oppositie was die beheerst heeft geacteerd in de
afgelopen vier jaar. Het is niet te hopen dat de een aantal (of 1) van de vorige coalitiepartijen in de oppositie zittend, er weer voor gaat zorgen dat met
veel goedkoop geschreeuw de goede sfeer weer wordt verpest....

5. Informatie verstrekken Bewoners meer betrokken maken met hun wijk/straat

6. Probeer eens niet continue over elkaar heen te plassen qua onderwerpen. Veel ervan is geneuzel voor de buhne

7. Stoppen met het etaleren van de onderlinge verschillen maar zoeken naar overeenkomsten om vanuit samen te gaan werken en dit ook uitstralen
naar onze inwoners. De opkomst bij de verkiezingen heeft toch duidelijk aangegeven dat het vertrouwen in het stadsbestuur erg laag is. Ter verbetering
zal daar heel veel in moeten worden geïnvesteerd. Gebeurt dit niet dan is het bij de volgende verkiezingen nog slechter.

8. Meer de wijken in.

9. Je kan van alles willen veranderen, maar we moeten niet vergeten dat ons democratisch stelsel zo in elkaar zit dat iedereen raadslid e/o wethouder
kan worden. Dat is prachtig maar geeft ook ruimte voor een "leken" bestuur.
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Welke belangrijke ontwikkelingen ziet u de komende periode op Den Helder afkomen, en welke
rol kan de gemeenteraad hierin spelen?
1. 1 Geen commentaar

2. De vergrijzing van Den Helder. De raad kan en moet daarop anticiperen wat betekent het voor de economie en de cultuur voor Den Helder?

3. Preventie en positieve gezondheid stimuleren

4. Bereikbaarheid den helder, Port of den Helder, Verduurzaming en deze moet bijna bovenaan vergrijzing en armoede

5. Ik heb niets toe te voegen aan de gewenste ontwikkelingen die wij allemaal al lang kennen, maar uitermate moeilijk zijn te realiseren......

6. Vertrouwen in de politiek herstellen. Dat zal wel een hell of a job zijn want het gaat niet alleen om de lokale politiek maar ook de landelijke.

7. Energie transitie

8. Woningbouw Opvang vluchtelingen Oekraïne Armoede aanpak

9. Kijkend naar de ontwikkelingen rond het sociaal domein, zal daar, gezien de sterk afnemende koopkracht een grote investering nodig zijn om de
toenemende schuldendreiging het hoofd te bieden waarbij de koppeling met de energietransitie zich zeker sterk zal doen gelden. In combinatie met de
jongeren en woningproblematiek liggen hier enorme uitdagingen die alleen maar goed aangepakt kunnen worden als de raad en het college er in
slagen om een echte samenwerking aan te gaan en en de coalitie/oppositie perikelen opzij te zetten en steeds het belang van de inwoners als eerste
prioriteit te zien. Doorgaan op de wijze zoals in de afgelopen periode zal leiden tot een verdere vergroting van de afstand tussen de politiek en de
inwoners van onze toch wel mooie stad.

10. Woningbouw opgaven en energie ontwikkelingen. Luister hierin goed naar de bewoners.

11. We ontwaken uit de Corona ellende en belanden nu in recessie. En zeker dat laatste kan wel eens heel vervelend gaan uitpakken op de
werkgelegenheid. En natuurlijk de bekende punten als vergrijzing die er nu echt aankomt, woningnood, energie etc etc. Kortom "luisteren" is een
belangrijk aandachtspunt om de juiste stappen te nemen.

Welke adviezen zou u aan de nieuwe raad(sleden) willen meegeven?
1. 1 Geen commentaar

2. Blijf gefocust op uw volksvertegenwoordigende taak, dus sta altijd in contact met burgers. Bedrijf geen politiek vanuit een ivoren toren, dus wees niet
te druk bezig met elkaar.

3. Geniet ervan. Werk hard, doe je best en luister naar de inwoners van Den Helder. Je bent volksvertegenwoordiger.

4. Zit er niet voor je zelf maar voor onze inwoners

5. geen

6. Pas op dat je niet persoonlijke kwesties mee laat spelen in besluitvorming. Denk niet alleen maar aan het voordeel wat jezelf zou kunnen hebben bij
een bepaald raadsbesluit maar denk vanuit de bewoners van DH in het algemeen.

7. Lees de aan de agenda gehechte stukken, wees voor elke vergadering voorbereid en blijf jezelf.

8. Lees je eens echt in Kijk op locatie Bel de ambtenaar bij vragen Maak goed gebruik van de instrumenten Wees lief voor de griffie ;)

9. Durf over jezelf heen te stappen als het gaat om het bereiken van doelen waarbij de inwoners centraal staan en je gebruik kan maken van de
bevoegdheden, die je krachtens jouw verkiezing in de raad, kan gebruiken.

10. Neem daar waar nodig meer tijd voor bepaalde vraagstukken en zorg er voor dat de mensen gehoord worden.

11. Leren luisteren zonder een oordeel te vormen.

Heeft u tot slot nog opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst?
1. 4 Geen commentaar

2. Ik heb het heel erg fijn gehad. Ook dankzij de ondersteuning van de griffie! Dank aan jullie kennis en kunde en warmte.

3. Nee ik heb alles even kunnen zeggen wat ik wilde succes de komende 4 jaar

4. nee

5. Succes ermee

6. Prima lijst!

7. Ondanks mijn kritiek wens ik de nieuw geïnstalleerden en het latere college veel sterkte en wijsheid toe in een absoluut ongewisse periode die voor
ons ligt en het nodig maakt dat er 31 paar handen ineengeslagen worden

8. XXX
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