
 
 

 
 
Besluitenlijst raadsvergadering 4 november 2020. 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de digitale vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de 
dames Dijk en Houtveen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Fritzsche, voorzitter van de Stichting Odensehuis Den Helder, spreekt in over agendapunt 6, 
het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2021. 
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Pater. 
  
5. Vaststelling agenda.  
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. Er zijn drie amendementen en zes moties bij agendapunt 6 
aangekondigd.  
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2021.  
 
Amendementen: 
 
A 6.1 van de fractie van GroenLinks over huishoudelijke hulp. 
Met het amendement wordt de tekst van de inleiding op pagina 5 van de programmabegroting onder 
het kopje Blijven investeren: “De huishoudelijke hulp moet opnieuw worden aanbesteed” aangevuld 
met de tekst: “Hierbij geeft de gemeente in de aanbestedingsprocedure de voorkeur aan aanbieders 
die de beste arbeidsomstandigheden en beloning voor hun medewerkers bieden. Het belang hiervan 
zal besproken worden met de andere gemeenten vin de regionale aanbestedingsprocedure. Verder 
zal de gemeente kijken of op de een of andere manier het aandachtsuur dat in de vorige raadsperiode 
twee jaar is gefaciliteerd weer terug kan komen.” 
De raad besluit in meerderheid (10/19):  
het amendement te verwerpen. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, GroenLinks, D66, Senioren Actief Den Helder 
en omstreken, Gemeentebelangen Den Helder en de PVV stemmen voor het amendement. 
 
A 6.2 van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over subsidiëring van de 
Stichting Odensehuis. 
Met het amendement wordt voorgesteld het besluit als volgt te wijzigen: 
1. beslispunt 1 van het ontwerpbesluit aan te vullen met de volgende tekst: 
 “, met dien verstande dat voor het subsidiëren van de Stichting Odensehuis Den Helder een 
 structureel budget van € 35.000,- wordt opgenomen in de begroting; 
2. voor de jaren 2020 en 2021* in de dekking te voorzien door voor een gelijk bedrag te beschikken 
 over de algemene reserve; 
3. voor de jaren 2022, 2023 en volgende Stichting Odensehuis structureel in de begroting te laten 
 opnemen.*  
* tekst mondeling aangepast ten opzichte van de verspreide versie.  



De raad besluit in meerderheid (10/19):  
het amendement te verwerpen. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, GroenLinks, D66, Senioren Actief Den Helder 
en omstreken, Gemeentebelangen Den Helder en de PVV stemmen voor het amendement. 
 
A 6.3 van de fracties van de PVV, Senioren Actief Den Helder en omstreken en Behoorlijk 
Bestuur v D-H & Julianadorp van de GroenLinks over structurele verhoging subsidie LOS. 
Met het amendement wordt voorgesteld het besluit als volgt te wijzigen: 
1. beslispunt 1 van het ontwerpbesluit aan te vullen met de volgende tekst: 
 “, met dien verstande dat de subsidie voor de LOS met ingang van 2021 structureel wordt 
 verhoogd tot € 115.000,- per jaar; 
2. daar verder geen aanvullende eisen ten aanzien van externe inkomsten aan te verbinden; 
3. de subsidieverhoging in 2021 en 2022 ten laste te brengen van de algemene reserve en de 
 jaren daarna ten laste van het exploitatieresultaat. 
De indienende fracties trekken het amendement in en dienen een motie in over dit onderwerp. 
 
Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2021. 
De raad besluit vervolgens in meerderheid (20/9): 
1.  de Programmabegroting 2021 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming  
 2022-2024; 
2.  het meerjareninvesteringsplan 2021-2024, zoals opgenomen in bijlage 1 van de begroting, vast 
 te stellen; 
3.  een krediet van € 19.163.000, dat deel uit maakt van het meerjareninvesteringsplan 2021-2024, 
 voor de noodzakelijke (vervangings)investeringen in 2021 beschikbaar te stellen. 
De fracties van Beter v D-H & Julianadorp, GroenLinks, D66, Senioren Actief Den Helder en 
omstreken en de PVV stemmen tegen het voorstel. 
 
Moties: 
 
M 6.1 van de fracties van Beter voor Den Helder, het CDA, de VVD, de PvdA, de Stadspartij  
Den Helder en de ChristenUnie over actiepunten 10 aandachtsgebieden.  
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
Gerichte inspanning te leveren op het realiseren, bewerkstelligen en uitvoeren van de navolgende 10 
werkterreinen: 
1. Julianadorp.  
o Met kracht en tempo werken aan de opwaardering van het Loopuytpark en  
o Het uitvoeren van de eerste snel te realiseren voorstellen van panorama Julianadorp; 
2. Stadshart Den Helder & Willemsoord  
o Het versnellen van de bebouwingsplannen in de binnenstad: in het bijzonder 
 - op het Vinkenterrein en  
 - in de Koningstraat.  
o Het intensiveren van de gevelrenovaties in het stadshart en  
o Het verbeteren verkeersveiligheid/verblijfsstatus met name in de Beatrixstraat; 
o Het realiseren van flankerende maatregelen voor de komst van het stadhuis op Willemsoord; 
3. Havenontwikkeling  
o Het uitvoeren van een set aan maatregelen die overlast van (parkerende) Texelgangers 
 tegengaat; 
o Het starten van de voorbereidingen voor een veilige, gezonde en op doorstroming gerichte 
 ontsluiting van het havengebied inclusief de aanliggende bewoning waarbij de diverse 
 verkeersstromen goed gescheiden van elkaar worden afgewikkeld; 
o Het actief ter hand nemen van de H2-energietransitie van het haven; 
o Het starten van innovatieprojecten op het gebied van de maritieme technologie. 
4. Duurzaam Den Helder 
o De realisatie van de uitvoeringsstappen voor 2021 vertalen in een meetbare opbrengst in relatie 
 tot de doelstelling voor 2040. (Welke tree van de duurzaamheidsladder bereiken we?)   
5. Vernieuwd ondernemerschap.   
o Het uitbreiden van het ondernemersloket ten behoeve van het ondersteunen van (plaatselijke) 
 ondernemersinitiatieven;    
o Stimuleren van samengesteld ondernemerschap in de Koegraspolder in het licht van een 
 heroriëntatie op  de ontwikkelingsvisie en bestemmingsmogelijkheden van het gebied.   
6. Armoedebeleid. 
o Het ondersteunen van financieel kwetsbaren (e.g. inzet financiële fit-teams); 
o Het intensiveren van de schuldsanering. 



7. Buurt- en wijkbeheer. 
o Installeren wijkteams opererend vanuit laagdrempelige onderkomens in wijken; 
o Gemeentelijke inspanning (e.g. participatie; schoon, heel en veilig) intensiveren in voormalige 
 stadsvernieuwingsbuurten als voorbereiding op latere opwaardering. 
8.  Jeugd en onderwijs. 
o Waarborgen voldoende contacturen (fysiek) onderwijs; 
o Actieve bemiddeling naar passende stageplaatsen; 
o Met middelbaar onderwijs jongeren gezond en financieel bewust houden; 
o Jong volwassenen actief en doelgericht naar werk begeleiden; 
o De aankomende jongerenraad met actieve ondersteuning bij te staan.** 
9. Den Helder Cultuurstad. 
o In het bijzonder ook de cultuursector is door de corona-crisis onder druk komen te staan. Het is 
 zelfs de vraag of binnen cultuurbeleving de komende jaren nog wel op de oude voet kan en zal 
 terugkeren. Voor de omslag van (hoofdzakelijk) binnen naar (in belangrijke mate) ook buiten is 
 dan een nieuw cultuurbedrijfsmodel nodig. Den Helder bezit een aantal passelijke en 
 aantrekkelijke buitenlocaties ( bijvoorbeeld op Willemsoord zelf maar ook in de rest van de stad).  
 In samenwerking met grote cultuurorganisaties als de Kampanje, Triade, de bibliotheek en die 
 organisaties of locaties waar op een bedrijfsmatige en veilige wijze cultuuruitingen kunnen 
 plaatsvinden zal een hernieuwd aantrekkelijk cultuuraanbod worden gerealiseerd waardoor een 
 dreiging omgezet wordt in een kans> Den Helder: Cultuurstad van Noord-Holland.   
10. Samen met-elkaar. 
o Met sterke maatschappelijke partners activiteiten ontplooien die de maatschappelijke en sociale 
 samenhang van de veelzijdige Helderse gemeenschap als geheel ondersteunt en helpt voor-
 elkaar en met-elkaar de corona-crisis te doorstaan.  
** mondeling toegevoegd  

De raad besluit in meerderheid (20/9): 
de motie te aanvaarden.  
De fracties van Beter v D-H & Julianadorp, GroenLinks, D66, Senioren Actief Den Helder en 
omstreken en de PVV stemmen tegen de motie. 
 
M 6.2 van de fractie van de PVV over vrijstelling belastingen horeca ondernemers.  
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
1. in december 2020 een voorstel aan de raad voor te leggen waarmee de Helderse horeca- 
 ondernemers in 2021 vrijstelling of kwijtschelding dan wel korting wordt verleend van de  
 gemeentelijke belastingen; 
2. de hieruit voortvloeiende lasten bij voorkeur geheel of gedeeltelijk te dekken uit de budgetten 
 voor een stadhuis op Willemsoord en/of het door de raad beschikbaar gestelde  
 coronafonds. 
De raad besluit in meerderheid (6/23): 
de motie te verwerpen. 
De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en D66 stemmen voor de motie. 
Wethouder Visser zegt toe dat het college van burgemeester en wethouders de komende week in 
overleg treedt met alle ondernemersverenigingen over hoe vanuit het lokale steunfonds nog extra 
steun kan worden gegeven aan de lokale ondernemers en de horeca in het bijzonder. De afspraak 
hiertoe staat al. Hij zal de raad vervolgens hierover informeren via een raadsinformatiebrief.  
 
M 6.3 van de fractie van D66 over opknappen gevels aan het Julianaplein.  
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
1. de eerste mogelijkheid tot het opknappen van gevels, te weten de gevel van het pand Wienerhof, 
 qua renovatie en gevelverbetering middels gemeentelijke begeleiding en financiële bijdrage uit 
 het gevelrenovatiefonds te ondersteunen en dit in de eerste helft van 2021 te realiseren; 
2. nogmaals voortvarend met alle verenigingen van eigenaren en andere betrokken partijen in 
 overleg te treden, om te trachten in 2021 en volgende jaren de eerste concrete stappen te zetten 
 voor wat de bedoelde grondige gevelrenovatie van de appartementencomplexen aan het 
 Julianaplein betreft. 
De raad besluit in meerderheid (9/19): 
de motie te verwerpen. 
De fracties van GroenLinks, de PVV, Senioren Actief Den Helder en omstreken, D66 en Behoorlijk 
Bestuur v D-H & Julianadorp stemmen voor de motie. De heer Assorgia heeft niet deelgenomen aan 
de stemming. 
 
M 6.4 van de fractie van D66 over Fabrieksgracht/Spoorgracht.  
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht: 



1. de mogelijkheid van realisatie van de aanpak kruispunt Fabrieksgracht/Spoorgracht in 2021 te 
 onderzoeken; 
2. hierna in een raadsinformatiebrief de raad te informeren over het resultaat van het onderzoek, 
 inclusief de financiële consequenties.   
Wethouder Keur zegt toe dat het college van burgemeester en wethouders de motie overneemt.  
Op basis van deze toezegging trekt de fractie haar motie in. 
 
M 6.5 van de fractie van D66 over herschikking schoolgebouwen Scholen aan Zee.  
Met de motie wordt: 
1. het college van burgemeester en wethouders verzocht te starten met een inventarisatie van 
 beschikbare gebouwen en benodigde gebouwen aan de drs. F. Bijlweg, waardoor deze optimaal 
 door Scholen aan Zee kunnen worden benut;  
2. de raad hierover middels een raadsinformatiebrief te informeren in het eerste kwartaal van 2021. 
Wethouder Wouters wijst op de integrale aanpak voor dit gebied waarover ook op 2 juni 2020 een 
raadsinformatiebrief is verstuurd. Wethouder Wouters zegt toe dat het college van burgemeester en 
wethouders in het eerste kwartaal een startnotitie aan de raad zal toesturen waarin ook op de 
herschikking van de schoolgebouwen van Scholen aan Zee wordt ingegaan.   
Op basis van deze toezegging trekt de fractie haar motie in. 
 
M 6.6 van de fractie van GroenLinks over stimuleren onttegelen van tuinen.  
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
1. inwoners de service te bieden tegels en zand afkomstig uit tuinen in particulier bezit thuis op te 
 laten halen door HVC met het doel om te vergroenen; 
2. te onderzoeken op welke manier een aanmoedigingsbeleid kan worden uitgevoerd, bovenop die 
 van Stichting Steenbreek, bijvoorbeeld door een actie waarbij inwoners een tuinplant krijgen bij 
 het inleveren van tuinbestrating; 
3. de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te vangen binnen de afvalbegroting. 
 
Op basis van de beraadslagingen wijzigt de fractie het dictum van de motie in de volgende tekst: 
1. te onderzoeken hoe de gemeente inwoners kan stimuleren en aanmoedigen om hun tuinen te 
 vergroenen; 
2. de raad in het eerste kwartaal van 2021 van de uitkomsten van dit onderzoek op de hoogte te 
 stellen zodat beleid hierop meegenomen kan worden in de kadernota 2022. 
De motie is thans mede-ingediend door de fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, 
Senioren Actief Den Helder en omstreken, het CDA en D66. 
De raad besluit in meerderheid (25/4): 
de (gewijzigde) motie te aanvaarden. 
De fractie van de PVV en de heren Assorgia en Saliha stemmen tegen de motie. 
 
M 6.7 van de fracties van de PVV, Senioren Actief Den Helder en omstreken en Behoorlijk 
Bestuur v D-H & Julianadorp van de GroenLinks over structurele verhoging subsidie LOS. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
1. gedurende de periode 2020-2022 de jaarlijkse subsidie uitgekeerd aan de LOS te handhaven op 
 het incidentele bedrag van € 115.000,- uit 2019, te dekken vanuit overige ruimtevragers als 
 beschreven in het NOS-fonds; 
2. deze periode samen met de raad, het college en de LOS te evalueren;  
3. op basis van deze evaluatie de raad vóór de kadernotabehandeling 2023 een voorstel te doen 
 toekomen tot het structureel maken van het incidenteel verleende subsidiebedrag. 
De raad besluit in meerderheid (23/6): 
de motie te aanvaarden. 
De fracties van de ChristenUnie en Gemeentebelangen Den Helder en de dames Anthonijsz en Pater 
en de heer Saliha stemmen tegen de motie. 
 
7.  Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 leges 2021. 
De raad besluit unaniem: 
de Legesverordening 2021 vast te stellen. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 afvalstoffenheffing 2021. 
De raad besluit in meerderheid (24/5): 
de Verordening afvalstoffenheffing 2021 vast te stellen. 



De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Gemeentebelangen Den Helder 
stemmen tegen het voorstel. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 lijkbezorgingsrechten 2021. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021 vast te stellen. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 rioolheffing 2021. 
De raad besluit in meerderheid (26/3): 
de Verordening rioolheffing 2021 vast te stellen. 
De fracties van de PVV en Gemeentebelangen Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 toeristenbelasting 2021. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening toeristenbelasting 2021 vast te stellen. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 precariobelasting 2021. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening precariobelasting 2021 vast te stellen. 
 
13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 forensenbelasting 2021. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening forensenbelasting 2021 vast te stellen. 
 
14.  Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.45 uur. 


