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Betreft: Uitvoeren aanbevelingen Rekenkamercommissie inzake samenwerking met de Koninklijke 
Marine 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 
Inleiding 
De Rekenkamercommissie heeft onderzoek laten uitvoeren naar de wijze van samenwerking met de 
Koninklijke Marine. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven aan het college van burgemeester en 
wethouders de 7 aanbevelingen uit het rapport over te nemen en hiertoe een Plan van Aanpak op te 
stellen.  
 
Plan van Aanpak. 

1. Stem de samenwerking af op de bijzondere positie van de Koninklijke Marine. 
Het college werkt op bestuurlijk en strategisch niveau nauw samen met de Koninklijke Marine. 
Op verschillende beleidsterreinen vindt gestructureerd overleg plaats.  
 

2. Zorg voor goede persoonlijke verhoudingen. 
Bij wijziging in de personele bezetting van cruciale functies  binnen de Koninklijke Marine 
zorgen we een snelle kennismaking met mens, stad en dossier. Tussen beide organisaties is 
sprake van heldere en korte lijnen, zowel binnen projectoverleggen, (de aanloop naar) grote 
evenementen, opleidingen en oefeningen en strategische bijeenkomsten. 
 

3. Structureel strategisch partnerschip met de Koninklijke Marine lijkt kansrijk. 
Binnen de gebiedsontwikkeling haven werken we nauw samen met de Port of Den Helder en 
de Koninklijke Marine zoals in de tussenrapportages van Port of Den Helder opgenomen.  
Onze focus ligt op het verzilveren van kansen door samenwerking met de Koninklijke Marine 
ook op strategisch niveau te intensiveren. Samenwerking op het gebied van onderwijs-
arbeidsmarkt vindt o.a. plaats via MCN. MCN richt zich op het uitbouwen van de mariene, 
maritieme en milieutechnologische sector in de Kop van Noord-Holland 
Ook binnen het thema Citymarketing vinden gemeente en Koninklijke Marine elkaar als het 
gaat om het bevorderen van een goede woon-, werk- en leefomgeving van Den Helder.  
 

4. Overweeg uitbreiding van de samenwerking in het sociale domein.  
Samenwerking op het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt vindt ook plaats via Tech@Connect  
Zowel de gemeente Den Helder als de marine zijn founding partner van Tech@Connect en 
hebben zitting in de klankbordgroep die zich richt op  de ontwikkeling van Tech@Connect.. 
Tech@Connect is een initiatief voor samenwerking en krachtenbundeling tussen onderwijs, 
onderzoek, ondernemers en overheid in de maritieme, energie- en technieksector in de Kop 
van Noord-Holland. 
Voorts werken we ook pragmatisch samen met de Koninklijke Marine in een zgn. divers traject 
aan het verbeteren van scholingsmogelijkheden. Hierin verzorgt de gemeente de selectie voor 
de opleidingen elektrotechniek en scheepsbouw en de jobcoaching. De Koninklijke Marine 
verzorgt de opleidingen die deels met behoud van uitkering kunnen plaatsvinden.   
 

5. Verken samen de ontwikkeling van de stad als vestigingsplaats voor bedrijven met een hoog 
risicoprofiel. 
De Koninklijke Marine wordt actief betrokken in het proces rondom gebiedsontwikkelingen om 
gezamenlijk te verkennen welke ontwikkelingen wenselijk zijn (bestemmingsplannen en 
Omgevingsrecht). 
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6. Geef de gemeenteraad expliciete betrokkenheid bij samenwerkingsprojecten. 
Raadsleden worden op verschillende beleidsterrein tijdig en actief betrokken bij samenwerking 
met de Koninklijke Marine. Het Marsdiepkadedossier toont de betrokkenheid van de 
Koninklijke Marine, de Port of Den Helder bij uitvoering en realisatie van grootschalige 
projecten. Binnen het dossier Building with Nature werken we met de Koninklijke Marine 
gezamenlijk aan het realiseren van regionaal-strategische ambities voor de haven. 
 

7. Deel de successen. 
Zowel in persoonlijke vorm, als in uitingen op de diverse social media benoemen wij de 
positieve resultaten waarmee we ook een spinoff effect voor de toekomst beogen. Ook na 
grootschalige maritieme evenementen zoals Sail Den Helder 2017 en de Marinedagen 2017 
dragen zowel de gemeente Den Helder als de Koninklijke Marine de positieve effecten hiervan 
uit en delen wij deze successen van harte.  

 
Den Helder, 11 juli 2017. 
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