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VOORWOORD 
 
Het raadslidmaatschap is een gecompliceerd vak, waarbij veel zaken op een raadslid af komen. Dit 
komt onder meer door de toename van de taken en verantwoordelijkheden van het lokaal bestuur. De 
relatie tussen de steeds mondigere burgers en het gemeentebestuur speelt ook een grote rol. De 
verwachtingen van burgers en instellingen over de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie nemen 
toe, waardoor zij kritischer zijn op de geleverde prestaties en daartegen zullen ageren. Daarnaast zijn 
ook de lokale media van grote betekenis in relatie tot het raadslidmaatschap.  
 
Voor raadsleden betekent dit al met al dat zij goed op hun taken moeten worden voorbereid. Los van 
alle politieke afwegingen die raadsleden moeten maken, is het van groot belang dat raadsleden in 
ieder geval weten hoe de diverse bevoegdheden liggen, hoe bepaalde procedures in elkaar zitten, 
hoe de vergaderdiscipline is en wat er zoals speelt in de gemeente Den Helder. Dit inwerkprogramma 
is geschreven om de raadsleden en commissieleden voor de periode 2022-2026 hierin te faciliteren. 
Uiteraard is het inwerkprogramma niet volledig ‘dichtgespijkerd’ en zal hiervan worden afgeweken als 
de omstandigheden daarom vragen. Het geeft echter wel een goede indicatie van alle zaken die rond 
de installatie van de nieuwe raad spelen. 
 
Het inwerkprogramma is ook zeer relevant voor degenen die al eerder gemeenteraadslid zijn geweest. 
Behalve dat het opfrissen van de ‘basics’ nooit kwaad kan, is het ook zo dat veel onderdelen van het 
inwerkprogramma ingaan op de onderlinge omgang en samenwerking binnen de raad. Voor een 
gremium dat bijna per definitie bestaat uit tegenstellingen in opvattingen, kan dit van grote 
meerwaarde zijn! 
 
Tenslotte wordt nog opgemerkt dat in het kader van het coronavirus en de daarbij behorende RIVM-
maatregelen bijeenkomsten, data en locaties kunnen wijzigen. Hierbij is het bijvoorbeeld mogelijk dat 
bijeenkomsten digitaal gehouden worden in plaats van fysiek.   
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HOOFDSTUK I  INSTALLATIE EN WAT DAARAAN VOORAFGAAT  
 
1.1. Gemeenteraadsverkiezingen 
 
woensdag 16 maart 2022  
Op woensdag 16 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In het kader van de 
Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) is er de mogelijkheid tot vervroegd stemmen op maandag 
14 maart en dinsdag 15 maart. De stembureaus sluiten op woensdag 16 maart om 21.00 uur. Daarna 
begint het tellen van de stemmen.  
 
Op woensdagavond 16 maart wordt er in de Stadshal van schouwburg De Kampanje een 
verkiezingsavond georganiseerd. Op deze avond wordt een zeer voorlopige uitslag van de 
verkiezingen bekend gemaakt. Een meer betrouwbare uitslag volgt in de dagen daarna. De invulling 
van deze avond is afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen. In ieder geval zijn 
de lijsttrekkers aanwezig op deze avond.      
 
 
1.2. Bijeenkomsten lijsttrekkers gekozen fracties 
 
donderdag 17 maart 2022 om 12.00 uur; besloten bijeenkomst (raadszaal)  
De lijsttrekkers kijken informeel terug op de verkiezingen (zowel procesmatig als de voorlopige 
uitslag), vooruit op de onderhandelingen (informatie/formatie) en benoemen eventueel controversiële 
onderwerpen. Tevens wordt de bijeenkomst van diezelfde avond voorbesproken. Daarnaast worden 
een aantal logistieke zaken de orde gesteld. 
 
donderdag 17 maart 2022 om 19.30 uur; openbare bijeenkomst (raadszaal) 
De lijsttrekkers van de gekozen fracties krijgen de gelegenheid de voorlopige verkiezingsuitslag te 
duiden, eventueel controversiële onderwerpen te benoemen en verdere vervolgstappen te bespreken 
voor de informatiefase.  
 
 
1.3. Bijeenkomst centraal stembureau en kandidaat-raadsleden  
 
maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur (raadszaal)  
Het centraal stembureau stelt in een openbare zitting de definitieve uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022 vast. De kandidaat-raadsleden worden uitgenodigd 
hierbij zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Doel is informatieverstrekking over en voorbereiding op de 
installatie van de nieuwe raad. Daarbij wordt een en ander administratief afgehandeld: in ontvangst 
nemen van de benoemingsbrief, ondertekenen van het formulier van de verklaring aanvaarding van 
de benoeming *), overlegging van verklaring openbare betrekkingen.  
 
*) Kandidaat-raadsleden hebben formeel tien dagen na dagtekening van de benoemingsbrief (uitgaande van 
benoeming op 21 maart 2022 is dit tot 1 april 2022) de gelegenheid om de benoeming te aanvaarden en de 
nodige stukken in te leveren, maar zij kunnen dit ook direct na de uitreiking doen.  
 
Om alle administratieve handelingen tijdig te kunnen uitvoeren worden de kandidaat-raadsleden uitdrukkelijk 
verzocht de geloofsbrieven vóór 25 maart 2022 in leveren zodat zij op 30 maart 2022 kunnen worden 
geïnstalleerd. Een latere aanlevering kan inhouden dat het kandidaat-raadslid pas in een latere vergadering 
geïnstalleerd kan worden. De installatievergadering kan zelfs in zijn geheel niet doorgaan als op 29 maart 2022 
niet de helft van de geloofsbrieven van het wettelijk aantal verplichte raadsleden (31) zijn goedgekeurd. Dan blijft 
de huidige raad zitten totdat hiervan wel sprake is. Een commissie, gevormd uit leden van de oude raad, zal de 
geloofsbrieven van de nieuwe raad onderzoeken. Dit zal gebeuren voorafgaand aan de raadsvergadering van 29 
maart 2022. 

 
Tevens wordt tijdens deze bijeenkomst informatie verstrekt over praktische zaken zoals fractiekamers, 
leeskamer, beveiliging, postverzorging, personele aspecten van het raadslidmaatschap en informatie- 
en communicatietechnologie. Ook worden dan de toegangspasjes uitgereikt. 
 
Ook wordt op internet praktische informatie beschikbaar gesteld met daarin onder andere informatie 
over logistieke zaken, rechtspositie, instrumenten die ter beschikking staan van de raad, formats en 
diverse verordeningen. Een papieren exemplaar wordt beschikbaar gesteld aan de fractie-assistent. 
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1.4.  Laatste vergadering van de oude gemeenteraad  
 
dinsdag 29 maart 2022 om 19.30 uur (raadszaal)  
Op de agenda van de laatste vergadering van de oude gemeenteraad staat in ieder geval: afscheid 
van niet terugkerende raadsleden en kennisgeving onderzoek geloofsbrieven en beslissing 
betreffende de toelating door de gemeenteraad van benoemden. Op een afzonderlijk dag voorafgaand 
aan de raadsvergadering komt de commissie die de geloofsbrieven onderzoekt bijeen om haar 
werkzaamheden in de procedure te verrichten. 
 
 
1.5.  Installatie van de nieuwe gemeenteraad  
 
woensdag 30 maart 2022 om 19.30 uur (raadszaal)  
De installatievergadering van de nieuwe raad is wettelijk bepaald op 30 maart 2022. Op de agenda 
van de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad staat in ieder geval het afleggen van eed of 
belofte door de benoemde raadsleden.  
 
Daarnaast kunnen de fracties tijdens deze raadsvergadering in een korte eerste ronde indrukken 
wisselen op de verkiezingsuitslag, waarin kan worden beschouwd hoe de verkiezingsuitslag kan 
worden geïnterpreteerd en welke gevolgen dat zou kunnen hebben volgens de partijen voor de 
vorming van een nieuwe coalitie. Hierna zullen dan de daadwerkelijke formatiebesprekingen volgen. 
 
Op de avond van de vergadering worden foto’s gemaakt van de raad, de fracties en de individuele 
raadsleden.  
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HOOFDSTUK II INTRODUCTIE VAN DE NIEUWE RAAD  
 
Het introductieprogramma wordt opgesplitst in twee delen:  
- een algemeen deel op 10 en 17 februari 2022;  
- een meer specifiek deel op 4 april 2022. 
 
2.1.  Algemene introductiebijeenkomsten raad 
  
donderdag 10 en donderdag 17 februari 2022 om 19.30 uur (locatie nader te bepalen)  
Het algemene deel vindt dus nog vóór de verkiezingen plaats over twee avonden. Alle kandidaat-
raadsleden worden hiervoor uitgenodigd. Het doel van deze bijeenkomsten is niet alleen in globale zin 
informatie te verkrijgen, maar ook elkaar (beter) te leren kennen.  
 
De onderwerpen die aan de orde komen, worden slechts ‘aangesneden’. Van verdieping is (nog) geen 
sprake. De algemene introductiebijeenkomsten zijn er voornamelijk op gericht een goed beeld te 
creëren van wat het raadslidmaatschap zoal inhoudt.  
  
De avonden bevatten onder meer een introductie door de burgemeester en een toelichting van de 
griffier over de plaats van de raad in het bestel, de taken van de gemeente, de algemene 
bevoegdheden en instrumenten van de raad. Ook zal de gemeentesecretaris de raad informeren over 
zijn rol binnen de gemeente. 
 
Voordat een raadslid goed kan opereren, moet hij weten in welke context hij aan de slag gaat.  
Het gaat hierbij om een korte introductie waarin vragen aan de orde komen als:  
- wat zijn de plaats, de taken en bevoegdheden van de gemeente?  
- wat doen de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester?  
- wat zijn belangrijke inkomsten en uitgaven van de gemeente?  
- hoe werkt het beleidsproces?  
- wat zijn belangrijke instrumenten voor de raad? 
- wat is de stand van zaken op het gebied van regionale samenwerking? 
- hoe is het toezicht door hogere overheden op de gemeente geregeld? 
- hoe ziet de gewenste bestuurscultuur eruit? 
- wat is bepaald op gebied van integriteit van het bestuur? 
- wat kan men verwachten van de griffie en ambtelijke ondersteuning?  
- wat is de positie van de ambtelijke organisatie?  
 
Een en ander zal in een later stadium worden gevolgd door een wat uitgebreider algemeen scholings- 
en trainingsprogramma (zie onder meer hoofdstuk IV paragraaf 4.1.).  
 
 
2.2. Specifieke introductiebijeenkomst raad  
 
maandag 4 april 2022 van 16.30 uur tot 20.30 uur (commissiekamers en raadszaal of 
Waddenzaal Verkeerstorenweg) 
De specifieke introductiebijeenkomst gaat in op de stand van zaken van verschillende beleidsterreinen 
binnen de gemeente en de bevoegdheden en taken van de raad daarbij. Hierbij wordt dus 
kennisgemaakt met de organisatie. Ook de kandidaat-commissieleden worden voor deze bijeenkomst 
uitgenodigd. Door vanaf het begin duidelijkheid te geven over de mogelijkheden van de raad en de 
verdeling van bevoegdheden tussen raad en college, kan een goede samenwerking worden 
bevorderd. Verschillende onderwerpen die van belang zijn voor de (nieuwe) raadsleden om kennis 
van te hebben, worden door adviseurs toegelicht met de maatschappelijke opgaven als uitgangspunt. 
Daarnaast wordt een markt georganiseerd voor de raads- en kandidaat-commissieleden waar zij 
gericht aan de directie, het management, projectleiders en adviseurs vragen kunnen stellen. De 
onderwerpen kunnen op een later moment per commissie verdieping krijgen.  
 
Zoals in de organisatievisie is aangegeven liggen de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. 
Daarom worden de marktkramen bemenst door de beleidsadviseurs die zich bezig houden met de 
specifieke onderwerpen en worden de presentaties ook door deze personen gegeven.  
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Voor de presentaties kunnen de aanwezigen een keuze maken uit drie onderwerpen. Hiermee kunnen 
ze specifiek kiezen voor datgene wat voor hen van belang is. Over onderwerpen waarvan ze een 
presentatie hebben gemist kunnen ze tijdens de markt gerichte vragen stellen. Het onderwerp 
financiën wordt niet opgenomen omdat hierover op een ander moment een training wordt verzorgd. 
 
De onderwerpen en belangrijke dossiers van deze bijeenkomst worden ingedeeld aan de hand van de 
vijf strategische opgaven. Deze vijf opgaven worden eerst in samenhang gepresenteerd, waarna de 
aanwezigen hun weg kunnen vervolgen op de markt. De vijf strategische opgaven zijn als volgt:  
 
Zorg op maat 
Een ontwikkeling van de Helderse samenleving, waarin iedereen kan meedoen en waar nodig wordt 
ondersteund om de eigen kracht en mogelijkheden te benutten. 
 
Leefbare stad 
Een gezonde, veilige stad vraagt netwerkregie in buurten en wijken en vergt een 
duurzaamheidsagenda voor de thema’s klimaatadaptatie, energie, circulaire economie, biodiversiteit 
en mobiliteit. 
 
Ondernemende stad 
Meer werkgelegenheid passend in het DNA van de stad. Een goed vestigings- en ondernemersklimaat 
vergt herstructurering, innovatie, marketing en samenwerking tussen bedrijven, kennis en onderwijs. 
 
Betekenis voor de regio 
Dat wat Den Helder onderscheidt en van toegevoegde waarde is behouden en versterken. Het vergt 
bestuurlijke samenwerking tussen overheden, maar ook samenwerking met bovenlokale organisaties 
en instellingen. 
 
Aantrekkelijke woonstad 
Een ontwikkeling van krimp naar groei met kwalitatief goede woningen en bijzondere woonmilieus in 
een aantrekkelijke leefomgeving. 
 
Na afloop wordt een korte enquête/quiz uitgedeeld die door de raads- en kandidaat-commissieleden 
kan worden ingevuld waarbij zij hun opgedane kennis over de betrokkenheid van de organisatie en de 
samenwerking en rolverdeling met de griffie kunnen toetsen.   
 
De raads- en kandidaat-commissieleden kunnen tijdens deze bijeenkomst ook onderwerpen 
aangeven waarop zij graag een verdiepingsslag zouden willen tijdens commissievergaderingen en/of 
informatiebijeenkomsten. Dit zal in de daarop volgende maanden worden georganiseerd. 
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HOOFDSTUK III  DE NIEUWE RAAD AAN HET WERK  

 
3.1.  Instructiebijeenkomst ICT  
 
maandag 11 april 2022 om 17.00 uur tot 18.30 uur (raadszaal)  
Op de instructiebijeenkomst worden raadsleden, kandidaat-commissieleden en fractie-assistenten 
geïnformeerd en geïnstrueerd over het raadsinformatiesysteem (RisBis) en overige toepassingen. Bij 
deze bijeenkomst zijn de leveranciers van het raadsinformatiesysteem en het vergadersysteem 
(GemeenteOplossingen en dB audiovisueel) eveneens aanwezig.  
 
Tussen de Instructiebijeenkomst ICT en de ‘proef raadsvergadering’ wordt een maaltijd aangeboden. 
 
 
3.2.  Voorbereiding eerste raadsvergadering, ‘proef raadsvergadering’  
 
maandag 11 april 2022 om 19.30 uur (raadszaal)  
Ter voorbereiding op de eerste ‘echte’ raadsvergadering worden de raadsleden uitgenodigd om aan 
de hand van een agenda met fictieve onderwerpen de verschillende aspecten van een 
raadsvergadering door te nemen: het gebruik van de vergaderinstallatie, spreekrecht burgers, 
vragenkwartier, agendapunten in de categorie ‘hamerpunten’ (besluitvorming met eventueel 
stemverklaring) en de categorie ‘bespreekpunten’ (besluitvorming na bespreking) en de diverse 
manieren van stemmen. Tevens wordt op uitgebreidere wijze dan tijdens de informatiebijeenkomsten 
(zie hoofdstuk II paragraaf 2.1.) ingegaan op het Reglement van orde en de daarin beschreven 
instrumenten van de raad (schriftelijke vragen, amendementen, moties, initiatiefvoorstellen, e.d.). 
 
 
3.3.  Beeldvormende raadsvergadering   
 
maandag 25 april 2022 om 19.30 uur (raadszaal) 
De commissies dienen voor de voorbereiding van de besluitvorming in de raad en voor overleg met 
het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester. De gemeenteraad heeft 
hiervoor onder meer drie raadscommissies, te weten de commissie Bestuur en Middelen, de 
commissie Maatschappelijke ontwikkeling en de commissie Stadsontwikkeling en -beheer.  
De vergaderingen van deze commissies ter voorbereiding op de raadsvergadering (van 9 mei 2022) 
zouden in principe volgens een reguliere vergadercyclus achtereenvolgens plaatsvinden op de 
maandag- dinsdag- en woensdagavond (in week 17). Omdat dan echter nog geen commissieleden en 
commissievoorzitters zijn benoemd en beëdigd, wordt tot de tijd van benoeming gewerkt met een 
beeldvormende raadsvergadering. Deze beeldvormende raadsvergadering wordt alleen gehouden als 
er voorstellen zijn waarvan de besluitvorming geen uitstel duldt (zie ook de raadsvergadering van 
9 mei 2022).  
 
 
3.4.  Eerste raadsvergadering 
  
maandag 9 mei 2022 om 19.30 uur (raadszaal)  
De ervaring leert dat de besprekingen over een nieuwe coalitie enkele weken in beslag neemt. Zolang 
er geen nieuwe coalitie is, gaat de huidige coalitie c.q. het huidige college van burgemeester en 
wethouders door. Besluitvorming vindt plaats over wat geen uitstel duldt (zie ook de beeldvormende 
raadsvergadering van 25 april 2022). Als zodanig moet de raadsvergadering van 9 mei 2022 worden 
gezien.  
 
Indien mogelijk kunnen in deze raadsvergadering ook de benoemingen aan de orde komen. Het gaat 
dan om benoemingen met betrekking tot het belasten van raadsleden met het waarnemend 
voorzitterschap van de raad (twee), benoeming van raadscommissieleden (maximaal vijf per fractie), 
benoeming van voorzitters voor de raadscommissies (zes), benoeming van leden en 
plaatsvervangend leden voor de Regionale Raadscommissie Noordkop (één per fractie), benoeming 
van de leden in de auditcommissie (zes), benoeming van de leden van de commissie 
klankbordgesprekken burgemeester (vijf), benoeming van leden commissie onderzoek geloofsbrieven 
(drie), benoeming van de leden van de werkgeverscommissie (drie) en benoeming van een lid en een 
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plaatsvervangend lid voor de Vereniging van Waddenzeegemeenten. De fracties wordt vooraf 
schriftelijk verzocht kandidaten voor te dragen voor de vacatures.    
 
 
3.5.  Vaststellen diverse zaken door de raad  
 
Nader te bepalen datum (raadszaal) 
Als de coalitiebesprekingen zijn afgerond dient er een extra raadsvergadering te komen. In deze 
vergadering worden dan in ieder geval de wethouders benoemd en het coalitieprogramma besproken. 
Daarnaast kunnen in deze vergadering eventueel benoemingen aan de orde komen voor zover deze 
nog niet zijn gedaan (zie raadsvergadering 9 mei 2022).  
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HOOFDSTUK IV  DE NIEUWE RAAD DOET KENNIS OP 
 
4.1.  Scholings- en trainingsprogramma 
 
Vanaf mei 2022  
Voor het goed functioneren van de raad is het van belang dat een goed scholings- en 
trainingsprogramma voor raadsleden wordt verzorgd. Ook commissieleden wordt een scholings- en 
trainingsprogramma geboden. De programma’s kunnen over meerdere jaren lopen, mede ook in 
relatie tot de kosten, waarbij het uiteraard voor de hand ligt de belangrijkste trainingen als eerste op te 
pakken. Tevens wordt bezien welke trainingen samen met omliggende gemeenten kunnen worden 
georganiseerd.  
 
Als elementen waar de trainingen op gericht dienen te zijn, valt te denken aan:  
1.  het vergroten van het inzicht in het raadslidmaatschap over de beginselen van  
 a. dualisme;  
 b. omgaan met de diverse rollen van de raad: volksvertegenwoordiging, kaderstelling en  
  controle;  
2.  persoonlijke vaardigheden over de beginselen van  
 a. debatteren, argumenteren, onderhandelen; 
 b. effectief vergaderen; 
 c. (commissies) voorzitten; 
 d. omgaan met pers en publiciteit. 
 
In ieder geval is het van belang de raad op korte termijn te scholen op het gebied van 
gemeentefinanciën en de planning- en controlcyclus. Dit mede in verband met de behandeling (en de 
daarbij behorende voorafgaande toelichtingen) van de eerste tussenrapportage over 2022 en de 
jaarrekening over 2021 in raad en commissie van juni/juli 2022. Daarom zal hierover april 2022 een 
training worden gegeven. 
 
Digitale leeromgeving raadsleden 
Een digitaal scholingsprogramma dat specifiek onder de aandacht gebracht wordt is de digitale 
leeromgeving voor raadsleden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Deze gratis digitale 
leeromgeving geeft toegang tot informatie die raadsleden in staat stellen het raadswerk het beste uit 
te voeren. De leeromgeving bevat meer dan honderd opleidingsmodules, speciaal gericht op 
raadsleden. Er zijn e-learnings, handleidingen, infographics, tips en educatieve filmpjes over 
onderwerpen die relevant zijn voor het raadswerk. De digitale leeromgeving is te bereiken via de 
volgende link: leeromgeving.raadsleden.nl 
 
GoodHabitz online trainingen 
GoodHabitz geeft online trainingen op diverse gebieden die ook voor raads- en commissieleden 
interessant zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan digitale vaardigheidstrainingen, communicatietrainingen 
en persoonlijke kracht trainingen. Voor de GoodHabitz online trainingen ontvangen raads- en 
commissieleden een uitnodiging.  
 
 
4.2.  Werkbezoeken en overige contacten  
 
Vanaf mei 2022 
Voor een verdere ontwikkeling van de kennis van de raadsleden kunnen verschillende initiatieven 
worden ontwikkeld. Enerzijds kunnen bedrijven, instellingen e.d. worden uitgenodigd zich te 
presenteren (tijdens of buiten vergaderingen of op de informatieavonden), anderzijds kunnen 
werkbezoeken worden afgelegd. Een en ander kan thematisch, per commissie of gecombineerd 
worden aangepakt. De raadsleden doen tijdens de presentaties of de werkbezoeken de nodige kennis 
en indrukken op. Het leggen en onderhouden van contacten met het maatschappelijk veld zijn geen 
zaken die in een paar weken kunnen worden afgerond. In feite dient dit de gehele bestuursperiode 
voort te duren.  
 
Voor de drie raadscommissies zal in ieder geval per commissie één werkbezoek voor het tweede 
kwartaal worden georganiseerd.   
 

https://academieportal.nl/raadsleden/?toremove=/raadsleden&goback=leeromgeving.raadsleden.nl
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Voor externe contacten zoals bijvoorbeeld Koninklijke Marine, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, 
politie, ondernemersverenigingen, Noordwest Ziekenhuisgroep, onderwijsinstellingen, 
zorgorganisaties, HVC, Woningstichting Den Helder worden afzonderlijke momenten ingepland voor 
een werkbezoek op locatie of op het gemeentehuis.  
 
Met de Rekenkamercommissie Den Helder en de Jongeren Adviesraad worden aparte 
contactmomenten georganiseerd. 
 
 
4.3.  Kennismaken verbonden partijen  
 
Introductiebijeenkomst met de verbonden partijen (19 april 2022 van 19.00 uur tot 21.00 uur; 
commissiekamers en raadszaal)  
 
Voor de raads- en commissieleden is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van de werkzaamheden 
van de verbonden partijen. Het college biedt de raad daarom twee keer per jaar (maart en september) 
een rapportage aan over de verbonden partijen: Den Helder Airport, Willemsoord BV *), Zeestad 
CV/BV en NV Port of Den Helder. Deze rapportages worden besproken in de commissie Bestuur en 
Middelen waarbij de directeuren aanwezig zijn.  
 
*) Het is de inzet om tot één erfgoedorganisatie te komen in Den Helder. Inmiddels is de Stichting Stelling 
Den Helder omgevormd tot de stichting Erfgoed Den Helder. Zowel de Erfgoedstichting als Ontwikkelings- en 
Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV heeft een en dezelfde directeur (sinds 1 april jl.) en dezelfde raad van 
commissarissen. Alleen de laatste fase waarin Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV zou 
worden opgeheven heeft nog niet plaats gevonden. Stichting Erfgoed staat qua verantwoording echt geheel nog 
los van Willemsoord BV.  

 
In een introductiebijeenkomst kunnen de verbonden partijen zich presenteren en kennismaken met de 
raads- en kandidaat- commissieleden. 
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HOOFDSTUK V  WERKCONFERENTIE 
 
5.1.  Werkconferentie 
 
donderdag 28 en vrijdag 29 april 
Uit de evaluatie met betrekking tot de werkwijze van de raad en commissies (zie raadsvoorstel 
raadsvergadering 6 september 2021) is naar voren gekomen dat bij aanvang van de nieuwe 
bestuursperiode in 2022 een tweedaagse werkconferentie wordt georganiseerd met de nieuwe raad. 
Voor deze werkconferentie is geen minimaal aantal raadsleden noodzakelijk, maar gezien de intentie 
van de werkconferentie is het belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen hieraan deelnemen.  
 
Daarnaast is bij die evaluatie ook aangegeven dat er voor het programma van een werkconferentie 
een lichte voorkeur bestaat voor een combinatie van een werkbezoek en een inhoudelijk programma.  
Ten aanzien van bepaalde onderwerpen kan het van belang zijn over de eigen grenzen heen te kijken 
en bezoeken af te leggen aan andere gemeenten en/of projecten buiten Den Helder. 
 
In dit kader kan opgemerkt worden dat deze werkconferentie als een ‘elkaar leren kennen’ 
werkconferentie opgevat dient te worden. De werkconferentie zal dus een deel informeel zijn en een 
deel ter verbreding van kennis en inzicht op bepaalde onderwerpen die het raadslidmaatschap 
betreffen.     
 
De werkconferentie wordt inhoudelijk voorbereid door burgemeester, gemeentesecretaris en de 
griffier. Indien noodzakelijk wordt externe expertise ingeschakeld.  
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HOOFDSTUK VI  INFORMATIEBRONNEN VAN BUITEN DEN HELDER  
 
6.1. Algemeen  
 
In het kader van het inwerkprogramma van de nieuwe raad is het van belang de nodige adequate 
informatie te verkrijgen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet alleen bij de gemeente en andere 
betrokken instanties, maar ook bij het raadslid zelf. Soms krijgen raadsleden de informatie in de 
schoot geworpen, maar soms moet er enige moeite voor worden gedaan. Voor het verzamelen van 
informatie bestaan in ieder geval veel mogelijkheden. Enkele daarvan worden als voorbeeld hieronder 
weergegeven. 
 
 
6.2.  Mondeling  
 
In den lande worden diverse congressen en bijeenkomsten georganiseerd. Onder meer via de ‘Lijst 
Ingekomen Stukken’ wordt de raad hiervan op de hoogte gehouden.  
 
 
6.3.  Digitaal  
 
Een aantal interessante websites zijn (zonder uitputtelijk te willen zijn):  
www.binnenlandsbestuur.nl (achtergronden en opinie over bestuur en beleid);  
www.kiesraad.nl (kiesrecht en verkiezingen);  
www.nvrr.nl (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies);  
www.raadsleden.nl (Nederlandse Vereniging voor Raadsleden);  
www.griffiers.nl (Vereniging van Griffiers); 
www.vng.nl (Vereniging van Nederlandse Gemeenten);  
www.noord-holland.nl (provincie Noord-Holland); 
www.gemeente.nu (nieuws, opinie en achtergronden lokale overheid. 
Vele websites leggen een link naar andere websites.  
 
 
6.4.  Schriftelijk  
 
Raadsleden kunnen zich al dan niet gratis op bepaalde uitgaven abonneren, zoals: Binnenlands 
Bestuur, het weekbericht van de provincie Noord-Holland en het VNG-magazine.  
Na de verkiezingen biedt de VNG alle raadsleden een specifiek welkomstpakket aan met relevante 
informatie over rol en positie van de gemeenteraad. 
 
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden biedt de mogelijkheid voor een lidmaatschap. Deze 
vereniging is de belangenvereniging van alle gemeenteraadsleden in Nederland. De vereniging zorgt 
voor ondersteuning met trainings- en onderwijsaanbod voor raadsleden, treedt op als 
belangenbehartiger en vraagbaak van en voor raadsleden, en vormt hét landelijke netwerk van 
raadsleden onafhankelijk van enige politieke partij. De contributie wordt volledig door de gemeente 
vergoed op grond van het rechtspositiebesluit van raadsleden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/
http://www.kiesraad.nl/
http://www.nvrr.nl/
http://www.raadsleden.nl/
http://www.griffiers.nl/
http://www.vng.nl/
http://www.noord-holland.nl/
http://www.gemeente.nu/
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HOOFDSTUK VII  OVERZICHT BELANGRIJKE DATA  
 
7.1. Data die in dit document zijn genoemd (chronologisch)  
 
donderdag 10 februari 2022 om 19.30 uur   Algemene introductiebijeenkomst raad, 
(locatie nader te bepalen)    avond 1 
 
donderdag 17 februari 2022 om 19.30 uur   Algemene introductiebijeenkomst raad, 
(locatie nader te bepalen)    avond 2 
 
maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en  Gemeenteraadsverkiezingen  
woensdag 16 maart 2022 
 
woensdag 16 maart 2022 om 21.00 uur (Stadshal Verkiezingsavond 
schouwburg De Kampanje)   
 
donderdag 17 maart 2022 om 12.00 uur (raadszaal) Besloten bijeenkomst lijsttrekkers  
 
donderdag 17 maart 2022 om 19.30 uur (raadszaal) Openbare bijeenkomst lijsttrekkers  
 
maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur (raadszaal)  Bijeenkomst centraal stembureau en  
       kandidaat-raadsleden  
 
dinsdag 29 maart 2022 om 19.30 uur (raadszaal)  Laatste vergadering van de oude  
       gemeenteraad 
 
woensdag 30 maart 2022 om 19.30 uur (raadszaal)  Installatie van de nieuwe gemeenteraad  
 
maandag 4 april 2022 om 16.30 uur (raadszaal of  Specifieke introductiebijeenkomst raad 
Waddenzaal, Verkeerstorenweg)   
 
maandag 11 april 2022 om 17.00 uur (raadszaal) Instructiebijeenkomst ICT en aansluitend een 

maaltijd 
 
maandag 11 april 2022 om 19.30 uur (raadszaal)  Voorbereiding eerste raadsvergadering, ‘proef 

raadsvergadering’ 
 
dinsdag 19 april 2022 om 19.00 uur (raadszaal) Introductie bijeenkomst met verbonden 

partijen 
 
maandag 25 april 2022 om 19.30 uur (raadszaal)  Beeldvormende raadsvergadering  
 
donderdag 28 en vrijdag 29 april 2022   Werkconferentie 
 
april 2022      Training gemeentefinanciën 
 
maandag 9 mei 2022 om 19.30 uur (raadszaal)   Eerste raadsvergadering met eventueel 

diverse benoemingen  
 
nader te bepalen datum na afronding Vaststellen diverse zaken, benoeming 
coalitiebesprekingen (raadszaal)  wethouders, bespreken coalitieakkoord    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


