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Besluitenlijst raadsvergadering 15 oktober 2018 (BSL18.0042) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.  
  
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Wisgerhof.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De raad heeft in zijn vergadering van 24 september 2018 besloten het voorstel tot het vaststellen van de 
regionale nota Bodembeheer van de agenda af te voeren. Dit is gebeurd in relatie tot de toezegging van 
wethouder Duijnker dat hij de raad via een raadsinformatiebrief nader zal informeren. Op 10 oktober 2018 
heeft de raad via raadsinformatiebrief RI18.0094 de toegezegde informatie ontvangen. Op basis hiervan is 
het raadsvoorstel weer toegevoegd aan de agenda van hedenavond.  
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur en de PVV kondigen een motie aan bij agendapunt 12, het voorstel een 
bijdrage van € 300.000,- voor de verhoging van de subsidie voor het jaar 2019 aan Theater de Kampanje op 
te nemen in de begroting van 2019. 
 
De fractie van de PVV kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan, inhoudende het schrappen 
van de urgentieregeling statushouders bij de toewijzing van woonruimten. De motie is als punt 13 aan de 
agenda toegevoegd. 
 
Hamerpunten: 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
 werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2018. 
Dit voorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 24 september 2018 omdat de stemmen staakten 
over het ingediende amendement A 22.4 van de fractie van GroenLinks. In deze raadsvergadering zijn de 
amendementen A 22.1, A 22.2 en A 22.3 aanvaard en is amendement A 22.5 verworpen.  
 
Het amendement A 22.4 van de fractie van GroenLinks, waarmee in artikel 14.1 de zin “De beraadslaging 
over een onderwerp of voorstel geschiedt in één spreektermijn, tenzij de raad anders beslist” wordt 
vervangen door “De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in twee termijnen, tenzij de 
raad anders beslist”, is opnieuw in stemming gebracht. 
 
De raad besluit in meerderheid (15/16): 
het bovengenoemde amendement te verwerpen.  
Voor het amendement stemmen de fracties van het CDA, de PvdA, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur en de 
dames Pater en Vorstman en de heren Assorgia, Houben en Saliha van de fractie van Beter voor  
Den Helder en de heer Mosk van de fractie van D66.  
De fracties van de VVD, de Stadspartij Den Helder, de Seniorenpartij, de PVV, de ChristenUnie en 
Gemeentebelangen Den Helder en de heer Niggendijker van de fractie van Beter voor Den Helder en de 
heer Klut van de fractie van D66 stemmen tegen het amendement. 
 
Vervolgens besluit de raad unaniem:  
het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van  
Den Helder 2018 (geamendeerd) vast te stellen.  
 
7. Voorstel tot het ontslaan van mevrouw S. Koene en het benoemen van de heren  
 V.I.M.J. Bornebroek en R.A.J.R. Koekebakker als lid voor de raadscommissies Bestuur en 
 Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De raad besluit bij acclamatie: 
1.  Mevrouw S. Koene te ontslaan als lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke 
 ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer; 
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2.  de heren V.I.M.J. Bornebroek en R.A.J.R. Koekebakker te benoemen tot lid voor de raadscommissies 
 Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.  
Vervolgens legt de heer Bornebroek de eed en de heer Koekebakker de belofte af. 
 
8. Voorstel met betrekking tot de tweede begrotingswijziging van de RUD NHN 2018. 
De raad besluit unaniem: 
Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de positieve zienswijze op de 2de 
Begrotingswijziging RUD NHN 2018 vast te stellen met daarin opgenomen de volgende effecten: 
a.  terugbetaling geldlening provincie Noord-Holland groot € 400.000; 
b.  toevoeging van een deel van het positieve resultaat 2017 groot € 153.311 aan de bestemmingsreserve 
 VTHplustaken; 
c.  toevoeging van € 600.000 aan de reserve Omgevingswet; 
d.  uitkering van het restant positief resultaat 2017 (€ 1.080.053) aan de gemeenten en de provincie; 
e.  extra inkomsten en uitgaven RUD NHN als gevolg van extra opdrachten van de gemeenten voor een 
 bedrag groot € 601.909. 
 
9. Voorstel een bedrag van € 371.000,- beschikbaar te stellen uit de reserve Beschermd Wonen voor 
 diverse projecten in het kader van Beschermd wonen. 
De raad besluit unaniem: 
1.  € 371.000 beschikbaar te stellen uit de Reserve Beschermd wonen voor: 
 -  een pilot met buurtcirkels in de 4 gemeenten; 
 -  een tijdelijke uitbreiding van de formatie Beschermd wonen om wachttijden weg te werken en het 
  uitvoeringsproces te versterken; 
 -  een regionale pilot met de IPS-methodiek (Individual Placement and Support), en een aanvullende 
  pilot activering op Texel, beiden gericht op de toeleiding van een groep kwetsbare mensen naar 
  passend werk; 
 -  internetmodules voor zelfhulp en ondersteuning mantelzorgers; 
 -  vervolg training en voorlichting door ervaringsdeskundigen. 
2.  De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2019. 
De raad besluit unaniem: 
1.  in te trekken met ingang van de datum van in werking treden van het besluit onder 2,  
 de Deelsubsidieverordening Voorschoolse Voorzieningen, vastgesteld op 1 juli 2013; 
2.  vast te stellen de Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2019. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van de regionale nota bodembeheer. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de regionale nota bodembeheer vast te stellen en te publiceren; 
2.  de regionale nota bodembeheer per direct in werking te laten treden. 
  
Bespreekpunten: 
 
12. Voorstel een bijdrage van € 300.000,- voor de verhoging van de subsidie voor het jaar 2019 aan 
 Theater de Kampanje op te nemen in de begroting van 2019. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur en de PVV dienen een amendement in (A 12.1) waarmee het beslispunt 
‘Een bijdrage van € 300.000 euro voor de verhoging van de subsidie voor het jaar 2019 aan Theater  
De Kampanje op te nemen in de begroting 2019’ te wijzigen in ‘Een bijdrage van € 300.000 euro voor de 
verhoging van de subsidie voor het jaar 2019 aan Theater De Kampanje op te nemen in de begroting 2019 
onder de voorwaarde dat Theater De Kampanje in 2019 de huidige horeca-activiteiten zal afstoten’. 
De indienende fracties trekken het amendement in naar aanleiding van de beraadslagingen. 
 
De raad besluit vervolgens in meerderheid (18/13): 
een bijdrage van € 300.000 euro voor de verhoging van de subsidie voor het jaar 2019 aan theater  
De Kampanje op te nemen in de begroting 2019. 
De fracties van de PVV, Gemeentebelangen Den Helder, de Seniorenpartij, Behoorlijk Bestuur en Beter voor 
Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
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13. Motie van de fractie van de PVV over het schrappen van de urgentieregeling statushouders bij de 
 toewijzing van woonruimten. 
De fractie van de PVV dient een motie in (M 13), waarmee het college van burgemeester en wethouders 
wordt opgedragen: 
1. binnen drie maanden een Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening 2015 aan de raad 
 ter vaststelling aan te bieden waarbij de voorrangspositie van statushouders voor sociale huurwoningen 
 wordt beëindigd (schrappen van de voorrangsregel/urgentiebepaling voor statushouders); 
2. al het gemeentelijk beleid daarop aan te passen. 
De raad besluit in meerderheid (8/23): 
de bovengenoemde motie te verwerpen. De fracties van de PVV en Beter voor Den Helder, met uitzondering 
van mevrouw Vorstman, stemmen voor de motie. 
 
14. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.15 uur. 
 
 
 


