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1.  

 Datum: 17 november 2022 

Aan: Presidium 

Van: Pieter Kos, wethouder financiën 

Onderwerp: Concept procesvoorstel kadernota 2024-2027 

 

Aanleiding 

In het voorjaar 2023 vindt besluitvorming plaats over de eerste kadernota in deze nieuwe bestuursperiode. 

Voor de gemeenteraad betreft de kadernota hét moment om de doelstellingen en bijbehorende activiteiten 

voor de komende jaren te formuleren. Dit memo weergeeft een concept procesvoorstel inzake de 

kadernota 2024-2027 met daarbij een globale uitwerking van de te nemen stappen en bijbehorende 

planning. Het presidium wordt verzocht wensen of suggesties mee te geven aan het college voor het 

proces inzake de Kadernota 2024-2027. 

 

Terugblik P&C producten 2018-2022 

Het huidige format van de P&C cyclus is in de winter van 2018/2019 tot stand gekomen (onder begeleiding 

van de Argumentenfabriek). Terugkijkend is er vanuit het college een aantal bevindingen: 

 

- De hoofdstukindeling met de vier programma’s (bestuurlijke vernieuwing, zorgzame gemeente, 

vitale gemeente en leefbare gemeente) geeft overzicht;    

- De opbouw van ieder programma met trends/ontwikkelingen, doelen, activiteiten en indicatoren 

geeft een goede basis doordat er geredeneerd wordt van een groter geheel naar concrete 

zaken/acties; 

- De trends/ontwikkelingen, doelen en indicatoren zijn voor meerdere jaren vastgesteld (alleen de 

activiteiten werden ieder jaar aangepast). Dit gaf twee aandachtspunten: 

1. Enkele doelen waren in de loop van termijn niet meer passend. 

             2. Indicatoren waren niet altijd meetbaar, relevant of passend/actueel. 

 

Uitgangspunten richting kadernota 2024-2027 

Op basis van de opgedane ervaringen en bestuurlijke uitgangspunten van het college wordt voorgesteld 

onderstaande uitgangspunten mee te nemen in de uitwerking van de kadernota: 

 

- De hoofdstukindeling met de vier programma’s in stand te houden (alleen titel van bestuurlijke 

vernieuwing aanpassen naar bestuurlijke samenwerking); 

- Opbouw binnen de programma’s (van groter algemeen geheel naar concrete activiteiten) 

behouden. We nemen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Vereinigde Naties als 

uitgangspunt. We actualiseren de maatschappelijke trends en werken vervolgens de doelen, 

activiteiten en indicatoren uit; 

- Alleen een indicator toevoegen wanneer het van toegevoegde waarde en meetbaar is. Aantal 

indicatoren kan daardoor beperkt blijven;  

- Een proces met ruimte voor de gemeenteraad om input te geven en uiteindelijke keuzes te maken 

op de voorgenoemde onderdelen. 

 

Voorstel proces 

In de coalitievorming is er op 21 juni 2022 een bijeenkomst geweest van twee vertegenwoordigers per 

fractie met circa 20 personen uit het maatschappelijk middenveld (zie voor meer informatie over deze 

avond de bijlage op pagina 3). Uitnodigingen waren op persoonlijke titel om vooral de personen aan tafel 

te hebben die ontwikkelingen kunnen duiden. De genodigden stonden centraal om de raadsleden te 

informeren vanuit de vraag: wat is naar uw mening de bijdrage van de gemeente in de opgave waar u voor 

staat? De avond werd door de raadsvertegenwoordigers en de genodigden als nuttig en voor herhaling 

vatbaar benoemd. Bij de begrotingsbehandeling op 2 november 2022 is een motie aangenomen waarin 

het college wordt verzocht jaarlijks een bijeenkomst te organiseren met het maatschappelijk middenveld.  

Voorstel: een dergelijke bijeenkomst in januari organiseren als opmaat naar de behandeling van de 

Kadernota.  
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De kracht van de bijeenkomst van 21 juni zat ons inziens in de eenvoud van de opzet (ronde tafel gesprek 

aan vier tafels, waarbij de gasten bleven zitten en de raadsleden één keer van tafel wisselden) en het 

evenwicht tussen aantal raadsleden en aantal genodigden. We stellen voor om vast te houden aan dit 

concept. 

 

De verwachting van de genodigden toen is dat ze nu weer worden uitgenodigd. Dat is ook logisch vanuit 

de vraag die hen toen is gesteld. Om het gesprek een nieuwe impuls te geven, zouden aan elke tafel twee 

nieuwe gasten kunnen worden toegevoegd. 

 

Het collegeprogramma kan vooraf worden toegestuurd alsmede informatie over de 17 duurzame 

ontwikkelingsdoelen. De vraag aan de gasten kan zijn: wat zijn, denkend vanuit de duurzame 

ontwikkelingsdoelen, maatschappelijke trends waar de gemeente op in moet spelen (gespreksronde 1) en 

welke gemeentelijke doelstellingen zou de gemeenteraad zich hierbij moeten stellen (gespreksronde 2)? 

 

Planning 

 

- Week 4 (23 – 27 januari): bijeenkomst met het maatschappelijk middenveld aan het woord om 

maatschappelijke trends en suggesties voor daarbij behorende gemeentelijke doelstellingen in 

beeld te brengen. 

 

- Week 6 (6-10 februari): op basis van een overzicht van de opgehaalde maatschappelijke trends en 

suggesties voor gemeentelijke doelstellingen worden de gemeentelijke doelstellingen tijdens een 

bijeenkomst met de gemeenteraad verder uitgewerkt. Voor deze bijeenkomst wordt ook het 

actuele begrotingsbeeld toegestuurd met daarbij de onderwerpen/activiteiten die vanuit het 

collegeprogramma mogelijk ruimte in de kadernota vragen. Raadsleden zijn dan ook in de 

gelegenheid om aan de lijst met onderwerpen/activiteiten wensen of ideeën toe te voegen. 

 

- Rest van februari: de ambtelijke organisatie werkt de opbrengst van de twee bijeenkomsten uit tot 

concept maatschappelijke trends en doelstellingen. Ook wordt het overzicht van 

onderwerpen/activiteiten die mogelijk ruimte in de kadernota vragen geactualiseerd met eventuele 

door de raadsleden ingediende wensen of ideeën. Deze informatie wordt vervolgens voor een 

check toegestuurd aan de raadsleden die aanwezig waren.  

 

- 27 februari – 3 maart: reces gemeenteraad 

 

- Maart: op basis van de opbrengst uit de vorige stappen wordt een financieel beeld met een 

totaaloverzicht van activiteiten uitgewerkt. Tevens wordt een voorstel gedaan voor de bij de 

doelstellingen op te nemen indicatoren. Vervolgens wordt een informatieavond voor de 

gemeenteraad ingepland (datum nog specifiek te bepalen) om dit te presenteren. Raadsleden 

kunnen dan meedenken en reactie geven.  

 

- April – begin mei: Uitwerking kadernota en besluit college over raadsvoorstel inzake de kadernota 

2024-2027.  

 

- Met vaststelling van het voorstel in het college van 9 mei start besluitvormingstraject in de 

gemeenteraad: 

- 10 mei: kadernota 2024-2027 beschikbaar aan de gemeenteraad. 

- 15 mei: technische toelichting. 

- 15 juni: extra commissie Bestuur en Middelen voor meningsvormende fase. 

- 28 juni: extra raad met algemene beschouwingen. 

- 10 juli: extra raad met besluitvorming. 

 

Vervolgstappen  

Dit concept voorstel wordt op 22 november ook nog in het college besproken. De input van het college 

wordt, samen met de input vanuit het presidium, gebruikt om tot een definitief procesvoorstel te komen. Dit 

zal via een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad worden aangeboden.   
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Bijlage 1: Inrichting avond met maatschappelijk middenveld bij coalitieonderhandelingen  

 

Hieronder staat het programma opgenomen zoals die was opgesteld bij de avond met het maatschappelijk 

middenveld tijdens de coalitieonderhandelingen. Deze opzet kan als basis dienen voor de te organiseren 

gesprekstafel met het maatschappelijk middenveld in het kadernota proces. Eventuele suggesties van het 

presidium over de opzet en/of genodigden kunnen meegenomen worden bij het opzetten van de te 

organiseren bijeenkomst met het maatschappelijk middenveld.    

 

Locatie: Theater De Kampanje (Stadshal) 

 
Datum: 21 juni 2022              

   

Programma: 

 

18.30 uur – 19.00 uur:  Inloop en woord van welkom formateurs                                

19.00 uur – 20.00 uur: Ronde tafel 1                                                                                                     

20.10 uur – 21.10 uur Ronde tafel 2                                                                                  

21.15 uur -  22.30 uur Hapje en een drankje                                                                               

 

Indeling tafels: 

 

Tafel 1 

MEE&De Wering 

Humanitas 

Zorggroep Tellus 

Parlan 

Mantelzorgcentrum 

 

Tafel 2 

Kopgroep Bibliotheken 

Triade Den Helder 

Theater de Kampanje 

Den Helder Suns 

Sportfederatie Den Helder 

Dag van de Muziek 

Strandcamping Oase 

 

Tafel 3 

Willemsoord BV 

Woningstichting Den Helder 

Scholen aan Zee 

Meerwerf Basisscholen 

Helderse Vallei 

 

Tafel 4 

Port of Den Helder 

Georganiseerd bedrijfsleven Den Helder 

Zeestad CV/BV 

ONS Julianadorp 

Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V. 


