
Besluitenlijst raadsvergadering 17 september 2012 (IR12.0355) 
 
 
1. Opening. 
In verband met vakantie van de heer Schuiling wordt de vergadering voorgezeten door de 
plaatsvervangend voorzitter mevrouw Biersteker. Er is bericht van verhindering ontvangen van de 
heren Prins en Schilt.  
In verband met de nieuwe werkwijze van de raad geeft de voorzitter mede voor het publiek kort aan 
wat de belangrijkste wijzigingen zijn van de nieuwe werkwijze. 
 
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 mevrouw Dol-Cremers.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van de Vrije Socialisten dient een amendement in ten aanzien van het voorstel tot het 
vaststellen van de Langdurigheidstoeslag; agendapunt 12.  
In verband hiermee wordt agendapunt 12 als bespreekpunt behandeld. 
 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in ten aanzien van het voorstel tot het vaststellen 
van de Structuurvisie Den Helder 2025 en de planMER Structuurvisie Den Helder 2025; agendapunt 
13. 
 
De fractie van de PvdA dient een amendement in ten aanzien van het voorstel tot het vaststellen van 
de Structuurvisie Den Helder 2025 en de planMER Structuurvisie Den Helder 2025; agendapunt 13. 
 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in ten aanzien van het voorstel tot het al dan 
niet indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot de kooprealisatieovereenkomst 
Keizersbrug; agendapunt 14. 
 
De fractie van het CDA dient een amendement in ten aanzien van het voorstel tot het vaststellen van 
het Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2015; agendapunt 15. 
 
De agenda is hierna vastgesteld. 
 
6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de renovatie van r.k.b.s.  
De Drietand. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de nota Actieve en passieve informatieplicht. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 200.000,- voor de 
renovatie van de parkeergarage Koninckshoek. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van de Stadspartij Den Helder en de  
Vrije Socialisten stemmen tegen het voorstel. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de herziene Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Wmo 2012. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ 2012 - 2. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van de Toeslagenverordening WWB 2012 - 2. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 



12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Langdurigheidstoeslag 2012 - 2. 
De fractie van de Vrije Socialisten heeft een amendement (A12.1) ingediend inhoudende het 
verwijderen van de volgende zin uit de toelichting van artikel 2, lid 1 van de Verordening 
Langdurigheidstoeslag 2012-2: ‘Daarmee is beoogd om diegenen die over een concreet perspectief 
op inkomensverbetering beschikken, uit te sluiten van het recht op langdurigheidstoeslag’. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fractie van de VVD stemt tegen het amendement. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
13. Voorstel tot het vaststellen van de Structuurvisie Den Helder 2025 en de planMER 
Structuurvisie Den Helder 2025. 
De voorzitter deelt mede dat er een erratum is ontvangen waarbij de passages ‘wonen op 
Willemsoord’ worden vervangen door ‘hotel/short stay’. Dit erratum maakt onderdeel uit van het 
voorstel. 
 
De fractie van GroenLinks heeft een amendement (A13.1) ingediend inhoudende de tekst 
‘ …. onderlangs het Balgzand via Anna Paulowna ….’ te wijzigen in ‘…. langs de Balgweg door te 
trekken tot Van Ewijcksluis ....’. 
Naar aanleiding van de beraadslagingen besluit de fractie van GroenLinks het amendement in te 
trekken. 
 
De fractie van de Partij van de Arbeid heeft een amendement (A13.2) ingediend inhoudende aan de 
tekst op blz. 41 de volgende passage toe te voegen: ‘De ontsluiting van Willemsoord naar de haven 
zal daarbij via de brug over de sluis van het Boerenverdriet ook plaatsvinden met een, ook voor auto’s, 
openbaar toegankelijke weg over het terrein van de voormalige Bewapeningswerkplaatsen 
aansluitend op het Nieuwe Diep in de nabijheid van de kruising met het Ankerpark’.   
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fracties van het CDA, de ChristenUnie,Trots en de 
VVD stemmen tegen het amendement. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De heer Fritzsche (VVD) stemt tegen het voorstel. 
 
14. Voorstel tot het al dan niet indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot de 
kooprealisatieovereenkomst Keizersbrug. 
De fractie van de ChristenUnie heeft een amendement (A14.1) ingediend inhoudende de volgende 
wens/bedenking mee te geven: ‘het perceel grond dient conform de nota grondprijzen aan 
Westerwaard wonen te worden overgedragen’. 
Het amendement is verworpen. De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de Stadspartij  
Den Helder en de Vrije Socialisten stemmen voor het amendement. 
Gelet op het feit dat er verder geen amendementen zijn ingediend, is hiermee besloten het college 
van burgemeester en wethouders te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen het 
voorgenomen besluit van het college om medewerking te verlenen aan het sluiten van een 
kooprealisatieovereenkomst met Westerwaard Wonen Den Helder B.V. 
 
15. Voorstel tot het vaststellen van het Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-
2015. 
De fractie van GroenLinks stelt voor het voorstel opnieuw te behandelen in de commissie 
Maatschappelijke ontwikkeling alvorens tot besluitvorming wordt overgegaan. Dit ordevoorstel is in 
meerderheid verworpen. De fracties van GroenLinks, de PvdA, de Stadspartij Den Helder en de  
Vrije Socialisten stemmen voor het ordevoorstel. 
 
De fractie van het CDA heeft een amendement (A15.1) ingediend inhoudende het langer voortzetten 
van het schuldhulpverleningstraject voor het opbouwen van een financiële buffer voor de cliënt.  
Naar aanleiding van de beraadslagingen besluit de fractie van het CDA de laatste zin van de 
toelichting: ‘De kosten bedragen gemiddeld tussen de 18 en 54 euro per maand en worden door de 
cliënten zelf betaald’ te schrappen. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fracties van de Stadspartij Den Helder en de  
Vrije Socialisten stemmen tegen het amendement. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van GroenLinks, de PvdA, de Stadspartij  
Den Helder en de Vrije Socialisten stemmen tegen het voorstel. 
 



De fractie van de Vrije Socialisten dient een motie (M15.1) in waarbij het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen ‘een regeling te ontwikkelen danwel de nodige mogelijkheden te 
ontwikkelen en te faciliteren om klanten die zich aan het loket van schuldhulpverlening vervoegen ook 
in de gelegenheid te stellen om gebruik te maken van preventieve schuldhulpverleningstrajecten en 
die daartoe de kosten voor in elk geval maximaal 6 maanden vergoed krijgen’ 
Naar aanleiding van de beraadslagingen besluit de fractie van de Vrije Socialisten de overweging in 
de motie als volgt te wijzigen: ‘cliënten die nog niet in de schuldhulpverlening zitten ook preventief 
geholpen moeten worden’. 
De motie is in meerderheid verworpen. De fracties van GroenLinks, de PvdA, de Stadspartij  
Den Helder met uitzondering van de heer P. Bakker en de Vrije Socialisten stemmen voor de motie. 
 
16. Sluiting. 
De heer Rijnten complimenteert mevrouw Biersteker-Giljou met het voorzitterschap in deze eerste 
raadsvergadering nieuwe stijl. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 


