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Raadsvragen 

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende communicatie 
bouwprojecten 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

Op 12 juli 2021 heeft de fractie D66 onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over communicatie bouwprojecten, het antwoord 
vindt u onder de vraag: 

Een aantal coalitiefracties legden bij hun “kadernota inbreng” (motie 6.17 / 6.18 / 6.19) terecht veel 
nadruk op woningbouw, vooral de wens om snel te bouwen. 
Daarbij o.a. de opdracht om woningbouwprojecten te faciliteren, te stimuleren en op korte termijn 
ontwikkelingslocaties aan te wijzen. Deze opdracht blijkt in praktijk echter moeilijk uitvoerbaar, omdat 
de vertraging vooral bij de ambtelijke organisatie wordt veroorzaakt. 
D66 neemt waar en wordt geïnformeerd over stroperig optreden en communicatieproblemen bij de 
voortgang van bouwprojecten. Dit betreft zowel woningbouwprojecten die al leken te passen binnen 
omgevingsvergunningen en projecten die nog moeten worden voorbereid. 

Met het aantrekken van ontwikkel- en woonprojecten bevinden wij ons als stad in een periode van groei. Een 
wenselijke periode. Eveneens een periode waarin een grote vraag aan de gemeente, vraagt om een goede 
organisatie die flexibel, kwalitatief en  kwantitatief goed georganiseerd is. Hoe wij dat organiseren antwoorden 
wij op uw vragen. Ondanks alle inspanningen en flexibiliteit kunnen in de praktijk piekmomenten in de vraag, 
in deze uitdagende tijd, knellen met de capaciteit  

1. Is de gemeentelijke organisatie kwantitatief en kwalitatief op orde om de vele voorgenomen
bouwactiviteiten in de stad voor te bereiden, te ondersteunen en te versnellen?
1a. Zo nee, waarom niet?
1b. Zo ja, waarom worden steeds andere planvoorbereiders, projectmanagers en projectleiders extern
aangetrokken?
De organisatie is met betrekking tot dit onderwerp zo ingericht om de opgave die op het gebied van wonen
voor ons ligt adequaat en efficiënt op te pakken. Daarin is het een bewuste keuze in te zetten op een flexibele
schil. Binnen de opgave liggen vraagstukken waarbij specifieke kennis of ervaring vereist is. Het is dan zinvol
om te werken met een flexibele schil, waarbij mensen specifiek voor bepaalde opdrachten of vraagstukken
worden ingehuurd op het moment dat dit nodig is. Deze mensen brengen kennis binnen en kunnen
doelgericht aan een opdracht werken. De inzet van specifieke kennis of vaardigheden is projectafhankelijk,
een generalist buiten de flexibele schil maakt ons minder flexibel en efficiënt. Het overzicht, de continuïteit, de
lokale kennis en ervaring is geborgd in de reguliere organisatie, die tevens coördinerend is op de flexibele
schil.

2. Externe deskundigen komen veelal uit alle windstreken van Nederland, kennen Den Helder niet,
moeten lang inwerken en worden – naar blijkt – vaak na korte tijd weer door andere externen
vervangen.
Is het college met ons van mening dat steeds wisselen van externe deskundigen per project (speelt
onder andere in de binnenstad en Nieuw Den Helder) zeer nadelig is voor de voortgang van de
woningbouw?
2a. Zo nee, wilt u dit toelichten?
Wij herkennen ons niet in het beeld dat er steeds gewisseld wordt van externe deskundigen in de
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woningbouwprojecten. Aan de woningbouwprojecten werken externe deskundigen die in veel gevallen voor de 
periode van het project bij ons werkzaam zijn. De ervaring die zij meebrengen uit andere windstreken van 
Nederland is vaak complementair aan de kennis binnen Den Helder. Ten behoeve van de voortgang van een 
project volgt de keuze een andere persoon met andere kwaliteiten in te zetten op het project. 

2b. Zo ja, wat denkt u daaraan te doen?  
Wij blijven de voortgang van de woningbouw monitoren en de daarvoor benodigde capaciteit en inzet van 
deskundigen. 

Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 

Den Helder, 5 oktober 2021 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

J.A. (Jan) de Boer MSc. 
burgemeester 

R. M. (Robert) Reus
secretaris


