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Aan: Gemeenteraad 
Van: Wethouder Pieter Kos 

Onderwerp: Indicatoren 

In de raadscommissie Bestuur en Middelen van 20 januari is toegezegd de gemeenteraad een opzet te 
sturen over de informatievoorziening, ook in relatie tot de planning- en controlcyclus. 

In de P&C-stukken zal uiteraard gerapporteerd worden op de voortgang. Een aantal door de raad 
vastgestelde indicatoren maken de voortgang ook meetbaar. We denken daarbij aan: 

Het aantal werkeloze jongeren 
Het gemiddeld aantal openstaande vacatures 
Inwoneraantal 
Koopkracht per wijk 
De netto arbeidsparticipatie in Den Helder (percentage van de werkzame beroepsbevolking 
t.o.v. de beroepsbevolking). 
Gemiddelde reistijd per auto van Amsterdam cs naar Den Helder veerhaven (TESO) op de 
vrijdagmiddag tussen 12.00 en 16.00 uur. 
Aantal banen (vervulde posities) per 1.000 inwoners tussen 15-74 jaar in Den Helder. 
Aantal (vestigingen van) bedrijven in Den Helder. 
Het percentage in de Kop van Noord-Holland afgestuurde mbo'ers dat een baan in de regio 
vindt direct na het afronden van hun opleiding. 
Ontwikkeling aantal woningen naar woningtype 
Aantal woningmutaties en gemiddelde vraagprijs woningen 

Voor het monitoren en meten van deze indicatoren staan ons verschillende hulpmiddelen ter beschikking. 
Harde cijfers uit CBS en Waarstaatjegemeente.nl onder andere. 
Ondernemerspeiling die in 2021 weer wordt uitgevoerd in vervolg op die van 
2018. 
Burgerapp 
Tellingen van bezoekersaantallen winkelcentra en evenementen 
Bezoeken tellen per rubriek van Den Helder Online 
Het instrumentarium dat vanuit Op Kop.nl en Helders Perspectief zelf wordt 
ontwikkeld. 

Naast deze reguliere rapportages zal de raad jaarlijks in het eerste kwartaal geïnformeerd worden over de 
voortgang in een rapportage die de lijn van het uitvoeringsplan volgt. Deze verslaglegging zal terugkijken, 
maar ook vooruitkijken: wat is er gebeurd en wat gaan we het komende jaar doen. De informatie op "wat 
gaan we doen" is vervolgens ook de input voor de begroting die vanaf het 2e kwartaal wordt voorbereid 
voor het jaar erna. 

Den Helder, 28 januari 2020 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 


