Besluitenlijst raadsvergadering 1 juni 2015 (BSL15.0035)
1. Opening.
De voorzitter, de heer Schuiling opent de vergadering.
De voorzitter geeft aan dat de raad niet door hem voorgezeten zal worden aangezien leden van de raad
het college willen bevragen. De eerste plaatsvervangend voorzitter, de heer Reenders heeft aangegeven
deel te willen nemen aan het debat. In het presidium is daarom besloten dat de tweede plaatsvervangend
voorzitter, de heer Klut, vanavond de raadsvergadering zal voorzitten.
Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Nuninga. Mevrouw Van Dooren komt later.
2. Spreekrecht burgers.
De heer Knippenberg spreekt in over agendapunt 5, bestuurlijke situatie college van burgemeester en
wethouders.
3. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Houtveen.
4. Vaststelling agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Bestuurlijke situatie college van burgemeester en wethouders.
De fractie van het CDA dient een voorstel in inhoudende
1. het vertrouwen in wethouder G.K. Visser op te zeggen;
2. de heer G.K. Visser met onmiddellijke ingang te ontslaan als wethouder van de gemeente
Den Helder.
De raad besluit in meerderheid (18/11) het voorstel te aanvaarden.
Voor het voorstel stemmen de dames Dol, Van Dooren, Houtveen, Kostelijk, Van der Paard, Post en de
heren Baanstra, Bazen, Haitsma, Karhof, Klopstra, Klut, Krijns, Kuipers, Reenders, Slort, Visser en
De Vrij.
Tegen het voorstel stemmen de dames Biersteker, Van Driesten, Pater en Vorstman en de heren
Assorgia, Van Delft, Van Dongen, Koopman, Salverda, Vermooten en Wouters.
De heer De Knijff heeft zich onthouden van stemming.
Naar aanleiding van vragen vanuit de raad geven burgemeester Schuiling en wethouder Kos een
uitgebreide toelichting op de gang van zaken met betrekking tot de situatie van wethouder Visser zoals
die de afgelopen periode gelopen is.
Burgemeester Schuiling geeft aan dat er vanuit het college bereidheid is om onderzoek te doen naar de
hele gang van zaken met betrekking tot dit dossier, waarbij de raad/het presidium in de gelegenheid
wordt gesteld kaders te stellen bij de onderzoeksopdracht.
De fractie van de VVD geeft aan het laten uitvoeren van een onderzoek naar de gang van zaken met
betrekking tot dit dossier in stemming te willen brengen.
De stemmen met betrekking tot dit voorstel staken (15/15)
De fracties van de Vrije Socialisten, ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, GroenLinks en de
Stadspartij Den Helder stemmen voor het voorstel een onderzoek uit te voeren naar de gang van zaken
met betrekking tot dit dossier. De fracties van de CDA, VVD, PvdA, D66 en Helder Onafhankelijk!
stemmen tegen het voorstel een onderzoek uit te laten voeren.
Omdat de stemmen staken wordt het voorstel de eerstvolgende raadsvergadering wederom in stemming
gebracht.
6. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

