
Besluitenlijst raadsvergadering 18 maart 2013 (IR13.0144) 
 
 
1. Opening. 
Uit naam van de Helderse Vallei brengen “Grootmoeder en Roodkapje” de expositie over ‘de 
sprookjesachtige ontdekkingstocht in het bos van Roodkapje’ onder de aandacht. Hierna opent de 
voorzitter de vergadering. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heren Fokker, Prins, 
Rademaker en Reiff. Mevrouw Post komt later.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Rijnten.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van de PvdA dient een amendement in bij het bestemmingsplan De Schooten 2012 
(agendapunt 8) en een motie vreemd aan de orde van de dag over het bestemmingsplan 
Willemsoord. De motie vreemd aan de orde van de dag wordt aan de agenda toegevoegd als 
agendapunt 11. 
 
De fracties van GroenLinks, de PvdA en de Vrije Socialisten dienen drie amendementen in bij de 
Kadernota Sportbeleid 2013-2016 (agendapunt 9). 
 
De fractie van D66 dient drie amendementen en een motie in bij de Kadernota Sportbeleid 2013-2016 
(agendapunt 9). 
 
De fracties van de PvdA en GroenLinks dienen gezamenlijk een amendement in bij de Kadernota 
Sportbeleid 2013-2016 (agendapunt 9). 
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie in bij de Kadernota Sportbeleid 2013-2016 
(agendapunt 9).  
 
Op verzoek van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdA, de Stadspartij Den Helder en 
de Vrije Socialisten, is het agendapunt betreffende een uitbreiding van de onderzoekscommissie 
Willemsoord 2013 aan de agenda toegevoegd als agendapunt 12. 
 
6. Voorstel tot verlenging zendmachtiging L.O.S. Den Helder. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Aanmeldnotitie bedrijventerrein Kooypunt Den Helder 

m.e.r.-beoordeling. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Schooten 2012. 
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A8.1) inhoudende aan artikel 8.1 van de regels 
lid d. toe te voegen met de tekst “evenementen” en de rest van het artikel te hernummeren. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten. 
 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
Wethouder Bruin zegt toe de uitspraak van de Raad van State (LJN nr. AT3708; ... in het kader van 
planologisch relevant gebruik van grond, evenementen met een cyclisch karakter opgenomen moeten 
zijn in het bestemmingsplan) en de doorwerking hiervan op de bestemmingsplannen nader te 
onderzoeken.  
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota sportbeleid 2013-2016. 
De fracties van GroenLinks, de PvdA en de Vrije Socialisten dienen een amendement in (A9.1) 
inhoudende een wijziging van de tekst op pagina 2, onder het kopje ‘wat gaan de gemeente niet meer 
doen’: Verwijderen bullit 3 ‘Verenigingsondersteuning door Sportservice Den Helder’. 



Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
PvdA, GroenLinks en de Vrije Socialisten.  
De fractie van D66 dient een amendement in (A9.2) inhoudende een wijziging van de tekst op pagina 
2, onder ‘actualisatie sportbeleid’: Schrappen ‘Jeugdtopsportregeling’ en onder ‘Wat behoud de 
gemeente in de periode 2013-2016’: Toevoegen ‘Jeugdtopsportregeling’.  
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
PvdA, D66, GroenLinks en de Vrije Socialisten. 
 
De fracties van GroenLinks, de PvdA, de Vrije Socialisten en de Stadspartij Den Helder dienen een 
amendement in (A9.3) inhoudende het wijzigen van de tekst op pagina 5, hoofdstuk 3, ‘vier 
speerpunten’: Toevoegen 5. Het zoveel mogelijk aanpassen van accommodaties, zodat zij 
toegankelijk zijn voor minder valide sporters. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
PvdA, D66, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, ChristenUnie en de Vrije Socialisten.  
 
De fracties van GroenLinks, de PvdA, de Vrije Socialisten en de Stadspartij Den Helder dienen een 
amendement in (A9.4) inhoudende het wijzigen van de tekst op pagina 5, hoofdstuk 3, ‘vier 
speerpunten’: Toevoegen 6. Stimuleren van sportdeelname van alleenstaande ouders, laag 
opgeleiden en inwoners met niet westerse afkomst. 
Naar aanleiding van de toezegging van wethouder Turnhout dat de tekst: ‘… en daarom stimuleert de 
gemeente sportdeelname van alleenstaande ouders, laagopgeleiden en inwoners van niet westerse 
afkomst.’ opgenomen wordt in de kadernota Sportbeleid 2013-2016 wordt het amendement 
ingetrokken.  
 
De fractie van D66  dient een amendement in (A9.5) inhoudende een wijziging van de tekst op pagina 
10 onder ‘Jeugdsportfonds’ na  …. een doorstart kan maken.: Toevoegen ‘Hiertoe dient er een 
structurele oplossing te komen voor de periode die volgt op het stoppen van de Aboutaleb gelden’. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
PvdA, Trots, D66, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie en de Vrije Socialisten.  
 
De fractie van D66 dient een amendement in (A9.6) inhoudende een wijziging van de tekst op pagina 
12, hoofdstuk 3, paragraaf 3, na ‘…in de wijk ’t Laar…’ de volgende tekst invoegen: ‘,in de Visbuurt is 
eveneens een instructiebad’. 
Het amendement is unaniem aanvaard. 
 
De fracties van de PvdA en GroenLinks dienen een amendement in (A9.7) inhoudende het schrappen 
van paragraaf 4: ‘Nieuwe kansen voor de Helderse sport: zee, strand en openbare ruimte’ uit 
hoofdstuk 3. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en de heer 
Haitsma.  
 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
De dames Van der Paard en Pater verlaten de vergadering. Mevrouw Post neemt vanaf dit moment 
deel aan de vergadering. 
 
De fractie van D66 dient een motie in (M9.1), inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen de Kadernota Sportbeleid 2013-2016 aan te vullen met een financiële 
paragraaf waarin de diverse geldstromen ook die vanuit andere beleidsmiddelen, duidelijk worden 
aangegeven. 
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie stemmen de fracties van de PvdA, D66, 
GroenLinks, Stadspartij Den Helder, ChristenUnie en de Vrije Socialisten. 
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie in (M9.2) inhoudende het college van 
burgemeester en wethouders op te dragen in het eerste halfjaar van 2013 in overleg te treden met e 
onderwijsinstellingen, oudergeledingen en medezeggenschapsraden binnen het basisonderwijs en te 
onderzoeken in hoeverre er, en waar, een gemis is ontstaan door het ontbreken van deze 
opvoedkundige gezonde sportieve veilige schakel in het onderwijskundig programma en nog voor de 
begroting de bevindingen aan de raad te rapporteren. 
De motie is in meerderheid aanvaard. De fractie van de VVD stemt tegen de motie. 
 



10. Procedure samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. 
De voorzitter stelt de fracties in de gelegenheid een reactie te geven op de plannen tot samenvoeging 
van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. 
 
Na de bijeenkomst van aanstaande woensdag dient een gezamenlijk standpunt van de raad bepaald 
te worden. 
 
11. Motie van de PvdA over het bestemmingsplan Willemsoord. 
De PvdA dient een motie in (M.11.1) inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te 
dragen wordt opgedragen een herziening van het bestemmingsplan Willemsoord aan de raad ter 
vaststelling voor te leggen, zodat evenementen met een cyclisch karakter zijn toegestaan. 
Naar aanleiding van de toezegging van wethouder Bruin dat hierop zo spoedig mogelijk wordt 
teruggekomen, maar wel voordat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt, is de motie 
aangehouden.  
 
Zie ook de toezegging van wethouder Bruin bij agendapunt 8. 
 
12. Voorstel tot uitbreiding van de onderzoekscommissie Willemsoord 2013. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
De raad benoemt bij  acclamatie de heer Rijnten als lid en de heer Pruiksma als plaatsvervangend lid 
van de onderzoekscommissie Willemsoord. 
 
13. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


