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Besluitenlijst raadsvergadering 12 februari 2018 (BSL18.0007) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de dames Dol en 
Schrijver en de heer Papo. De voorzitter deelt mee dat de heer Van Helvert vanavond foto’s maakt tijdens 
de raadsvergadering in het kader van een opdracht van het ministerie van BZK, genaamd ‘Democratie en 
Openbaar bestuur’. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer P. Verploegh spreekt namens de Sportfederatie in over agendapunt 9, het voorstel tot het 
vaststellen van de deelsubsidieverordening 'Topsportregeling'. 
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenkwartier. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Van Deutekom. 
 
5. Vaststelling agenda. 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor agendapunt 7, de bekrachtiging van de 
geheimhouding van de koopovereenkomst Handelskade 10b, van de agenda af te voeren en de 
koopovereenkomst openbaar te maken. De raad stemt hiermee in.  
 
De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, Vermooten, de Vrije 
Socialisten en Gemeentebelangen Den Helder kondigen een amendement aan bij agendapunt 11, het 
voorstel over een lening aan Willemsoord BV voor de ontwikkeling van het horecakwartier. 
 
De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, Sociaal Lokaal Den Helder, 
Vermooten en de Vrije Socialisten kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag aan over de 
website ‘Ontdek Den Helder’. De motie is als punt 12 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fracties van de ChristenUnie en de Vrije Socialisten kondigen een motie vreemd aan de orde van de 
dag aan met betrekking tot de statiegeldalliantie. De motie is als punt 13 aan de agenda toegevoegd. 
  
De fracties van de ChristenUnie en Sociaal Lokaal Den Helder kondigen een motie vreemd aan de orde 
van de dag aan over huishoudelijke hulp. De motie is als punt 14 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, het CDA en de PvdA kondigen een motie vreemd aan de orde 
van de dag aan over de verplaatsing van de coffeeshops. De motie is als punt 15 aan de agenda 
toegevoegd. 
 
De fracties van de ChristenUnie, Vrije Socialisten, Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur en 
Vermooten kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag aan met betrekking tot de mogelijke 
vestiging van een coffeeshop aan de Zuidstraat. De motie is als punt 16 aan de agenda toegevoegd. 
   
 
Hamerpunten: 
 
6. Voorstel tot herbenoeming lid van de Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit. 
De raad besluit bij acclamatie: 
mevrouw ir. Uda Visser met ingang van 1 januari 2018 voor een tweede termijn van drie jaar te 
herbenoemen als lid van de Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit. 
 
7. Bekrachtiging geheimhouding koopovereenkomst Handelskade 10b. 
Het voorstel hiertoe is van de agenda afgevoerd (zie agendapunt 5). 
 
8. Voorstel over het houden van de European Maritime Day (EMD) in Den Helder. 
De raad besluit unaniem: 
voor de uitvoering van de conferentie European Maritime Day in Den Helder € 62.500,- beschikbaar te 
stellen ten laste van de algemene middelen in het jaar 2021. 
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Bespreekpunten: 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de deelsubsidieverordening 'Topsportregeling'. 
De raad besluit in meerderheid (27/1): 
1.  de deelsubsidieverordening “Topsportregeling” vast te stellen onder intrekking van de op  
 11 december 2017 vastgestelde “Topsportregeling”; 
2.  bijgevoegde begrotingswijziging BGW18.0003 vast te stellen. 
De fractie van de ChristenUnie stemt tegen het voorstel. 
 
10. Voorstel met betrekking tot de aankoop van Handelskade 10-B. 
De raad besluit in meerderheid (18/10): 
in te stemmen met de aankoop van de loods aan de Handelskade 10-B voor € 376.000,- inclusief kosten 
koper en hiertoe een investeringskrediet beschikbaar te stellen. 
De fracties van de VVD, het CDA, de Stadspartij Den Helder, de PvdA en D66 stemmen voor het 
voorstel. 
 
11. Voorstel over een lening aan Willemsoord BV voor de ontwikkeling van het horecakwartier. 
De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, Vermooten, de Vrije 
Socialisten en Gemeentebelangen Den Helder dienen een amendement in (A 11.1) waarmee het 
ontwerpbesluit als volgt wordt gewijzigd: 
 
De tekst: 
“Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, van de Financiële verordening 
gemeente Den Helder het college te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen het 
voorgenomen besluit van het college van B&W om voor de ontwikkeling van de eerste fase van het 
horecakwartier op de Oude Rijkswerf Willemsoord BV € 850.000,- te lenen (op basis van een 
marktconforme rente), onder de voorwaarden dat: De omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van 
gebouw 51 onherroepelijk is.” 
 
Wordt vervangen door de volgende tekst: 
“Op grond van artikel 169. lid 4. Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, van de Financiële 
verordening gemeente Den Helder het college van burgemeester en wethouders te berichten dat de raad 
de volgende wens/bedenking heeft over het voorgenomen besluit van het college om voor de 
ontwikkeling van de eerste fase van het horecakwartier op de Oude Rijkswerf Willemsoord BV  
€ 850.000,- te lenen (op basis van een marktconforme rente), onder de voorwaarden dat de 
omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van gebouw 51 onherroepelijk is: 
- Geen lening van € 850.000,- te verstrekken aan Willemsoord BV.” 
 
De raad besluit in meerderheid (10/18): 
het bovengenoemde amendement te verwerpen. 
De fracties van de Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, Beter voor  
Den Helder en Gemeentebelangen Den Helder stemmen voor het amendement. 
  
Hiermee besluit de raad: 
op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 5a, van de Financiële 
verordening gemeente Den Helder het college van burgemeester en wethouders te berichten dat de raad 
geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college om voor de ontwikkeling van de 
eerste fase van het horecakwartier op de Oude Rijkswerf Willemsoord BV € 850.000,- te lenen (op basis 
van een marktconforme rente), onder de voorwaarden dat de omgevingsvergunning voor de 
herontwikkeling van gebouw 51 onherroepelijk is. 
 
12. Motie over de website ‘Ontdek Den Helder’.  
De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, Sociaal Lokaal Den Helder, 
Vermooten en de Vrije Socialisten dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in (M12) over de 
website ‘Ontdek Den Helder’, inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen in 
overleg met Citymarketing te treden en er bijzonder op aan te dringen om naast de ontwikkeling van de 
portal, de site van Ontdek Den Helder ook als autonome site te erkennen en te ondersteunen. 
De indienende fracties trekken de motie in op basis van de toezegging van wethouder Krijns dat hij bij de 
Citymarketingorganisatie zal neerleggen dat Ontdek Den Helder via een link wordt verbonden aan de 
portal Den Helder Online. 
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13. Motie over de statiegeldalliantie. 
De fracties van de ChristenUnie en de Vrije Socialisten dienen een motie vreemd aan de orde van de dag 
in (M13), inhoudende het college van burgemeester en wethouders te verzoeken namens de gemeente 
Den Helder steun uit te spreken voor de Statiegeldalliantie door zich hierbij aan te sluiten. 
Wethouder Wagner deelt mee dat de gemeente via de HVC al lid is van de alliantie. Mocht het echter een 
toegevoegde waarde hebben om ook als zelfstandige gemeente lid te worden, dan zal hij dat doen en 
hierover de raad informeren. De indienende fracties trekken op basis hiervan de motie in. 
 
14. Motie over huishoudelijke hulp. 
De fracties van de ChristenUnie en Sociaal Lokaal Den Helder dienen een motie vreemd aan de orde van 
de dag in (M14) waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
- per direct een onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor uitbreiding van het budget voor 
 huishoudelijke hulp; 
- opnieuw onderzoek te doen naar het aantal mensen dat voorheen huishoudelijke hulp had en als 
 gevolg van de bezuinigingen nu geen hulp meer heeft en de gemeenteraad onverwijld van de 
 uitkomsten in kennis te stellen; 
- per direct het plafond aan de maximale toekenbare uren zorg los te laten en de WMO consulenten 
 meer ruimte te geven voor maatwerk. 
De raad besluit in meerderheid (13/15): 
de bovengenoemde motie te verwerpen. 
De fracties van de Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, D66, Beter voor 
Den Helder, Gemeentebelangen Den Helder en Sociaal Lokaal Den Helder stemmen voor de motie. 
 
15. Motie over de verplaatsing van de coffeeshops. 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, het CDA en de PvdA dienen een motie vreemd aan de orde 
van de dag in (M15), waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht: 
1. elke activiteit tot overgaan van vergunningverlening te stoppen; 
2. de door de ondernemer gekozen locatie te laten toetsen aan de raadsbreed aangenomen criteria, 
 voordat de omgevingsvergunning wordt verleend:  
 a. Geen scholen of jeugdvoorzieningen in een straal van 350 meter; 
 b. Aanwezigheid sociale controle; 
 c. Niet in de buurt van cafés; 
 d. Niet in kwetsbare gebieden, buurten, plekken; 
 e. Niet in (woon)gebieden die ruimtelijk/fysiek gevoelig zijn voor coffeeshop gerelateerde   
  overlastrisico’s; 
 f. Overleg met en draagvlak bij omwonenden van de beoogde nieuwe locatie is vereiste;* 
3. een informatieavond te beleggen voor de direct omwonenden om het proces van totstandkoming toe 
 te lichten;  
4. een klankbordgroep op te richten van omwonenden waarmee afspraken gemaakt worden omtrent 
 gevolgen voor de vergunning bij overlast, een eenduidige manier om meldingen te kunnen doen, en 
 signalen van overlast direct te zien als klacht en niet af te doen als beleving;  
5. met de ondernemer in gesprek te gaan aan de hand van het Helderse model om tot nadere 
 afspraken te komen over onderwerpen uit dit model waaronder openingstijden, toegang en draagvlak;  
6. de raad periodiek te informeren over de situatie waarbij de klankbordgroep in staat wordt gesteld haar 
 bevindingen aan de raad mee te geven. 
Na een schorsing is de hierboven cursief aangegeven tekst* aan de motie toegevoegd. De motie onder 
agendapunt 16 is daarbij ingetrokken door de indieners.  
De raad besluit unaniem: 
de bovengenoemde (gewijzigde) motie te aanvaarden. 
De heren Klut en Nuninga hebben om persoonlijke redenen niet deelgenomen aan de stemming. 
 
16. Motie met betrekking tot de mogelijke vestiging van een coffeeshop aan de Zuidstraat. 
De indienende fracties van de ChristenUnie, de Vrije Socialisten, Beter voor Den Helder, Behoorlijk 
Bestuur en Vermooten hebben de motie ingetrokken. Zie verder agendapunt 15. 
 
17. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.20 uur. 
 


