Besluitenlijst raadsvergadering 23 november 2020
1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de digitale vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de
heren Houben en Van Esdonk.
De voorzitter doet mededeling van de ontslagname van de commissieleden mevrouw Beets (PVV) op
6 november 2020, de heer Papo (D66) op 7 november 2020 en de heer Van Deutekom (D66) op
9 november 2020.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vragenkwartier.
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp heeft naar aanleiding van een artikel in de krant
van 21 november 2020 de volgende vragen over de extra kosten voor de opslag van de kunstcollectie
van Rob Scholte:
1. Klopt de berichtgeving dat de collectie nog steeds bij BVA is opgeslagen en dat de gemeente
50% extra voor opslagkosten bij BVA moet betalen ten opzichte van Imming Fine Art B.V.? Indien
dit niet klopt kunt u een factuur overleggen waaruit dat blijkt?
2. Klopt de berichtgeving dat de gemeente de 50% extra opslagkosten op Friedberg & Mahn wenst
te verhalen? Zo ja, waarom bent u deze mening toegedaan? En hoe heeft de rechtbank hierover
geoordeeld?
3. Klopt de berichtgeving dat er geen ruimte is bij de vorige bewaarder van de kunstcollectie te
weten Imming Fine Art BV? Zo ja, wat heeft u gedaan om de oplopende extra kosten te
voorkomen, bent u bijvoorbeeld hierover met advocaten Friedberg & Mahn in gesprek? En is er
een alternatieve locatie gevonden?
4. Bent u van mening dat de gemeente de uitspraak van de rechter artikel 2.5 nakomt? Zo ja,
waarom, zo nee hoe denkt u dit wel te gaan doen?
Wethouder Wouters antwoordt dat er wel in hoger beroep is gegaan tegen het vonnis. Dit is een
privaatrechtelijke zaak waarbij de gemeente partij is. De wethouder zegt toe schriftelijk op de vragen
terug te komen onder de voorwaarde dat dit de positie van de gemeente niet schaadt. De vraag om
een overzicht van de gemaakte en nog te verwachten kosten in dit executiedossier wordt ook
meegenomen in de beantwoording.
De fractie van de VVD heeft de volgende vragen over de toegankelijkheid van de dijk bij het
Huisduinerstrand:
Den Helder kent met de strandopgang bij Huisduinen een uniek stukje natuurgebied. Bijna een
kilometer lang strekt de dijk zich uit, langs het steeds breder wordende strand tussen de
strekdammen, tot deze overgaat in duinen bij de strandtent. Dit maakt het, ook in dit jaargetijde, tot
een geliefde plek om te wandelen en, vooral ook, te fietsen. Inmiddels is dit dijkgedeelte echter weer
volledig met zand bedekt en daardoor onbegaanbaar voor fietsers en overig verkeer. Navraag leert
dat nog steeds niet duidelijk is wat nu precies de bedoeling is en wat de afspraken zijn met betrekking
tot het zandvrij houden van dit dijkgedeelte. Vraag is daarom:
1. Wat zijn nu precies de afspraken wat betreft het zandvrij houden of periodiek zandvrij maken van
de dijk langs het Huisduinerstrand? En vooral wat betreft het toegankelijk en begaanbaar houden
van dit unieke stukje natuurgebied voor fietsers? Concreet: wanneer wordt dit dijkgedeelte weer
zandvrij gemaakt?
2. Moet dit gedeelte van de dijk gebruikt kunnen worden door voertuigen van hulp- en
veiligheidsdiensten en zo ja, is dat nog mogelijk als het helemaal verzand is?
3. Er zijn of waren plannen om dit gedeelte van de dijk volledig te laten verzanden, maar dan zou er
wel een (fiets)pad worden aangelegd tot en met de volgende opgang. Wat is precies de stand
van zaken hieromtrent?

Wethouder Keur antwoordt dat het beleid van het Hoogheemraadschap is de dijk te laten verzanden.
Er wordt gewerkt aan een alternatieve ontsluiting voor wandelaars, fietsers en hulpdiensten. Door de
huidige stikstofwetgeving is dit vertraagd en de realisatie van de alternatieve ontsluiting zal op zijn
vroegst in het najaar van 2021 mogelijk zijn. Tot die periode wordt de dijk geveegd en worden hierover
afspraken gemaakt met de Stichting Strandexploitatie Noordkop.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Assorgia.
5. Vaststelling agenda.
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Juliandorp doet een ordevoorstel agendapunt 9, het voorstel
tot het vaststellen van een tijdelijke verordening onkruid- en veegbeheersing op verharding gemeente
Den Helder 2020, als bespreekpunt te behandelen. De raad stemt hiermee in.
De fracties van de Stadspartij Den Helder en Beter voor Den Helder hebben een motie vreemd aan de
orde van de dag aangekondigd over de lichtjesroute. De motie is als punt 15 toegevoegd aan de
agenda.
De fracties van de PVV en Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp hebben een motie vreemd aan de
orde van de dag aangekondigd over het proefproject veelplegers. De motie is als punt 16 toegevoegd
aan de agenda.
De fracties van Beter voor Den Helder en Gemeentebelangen Den Helder hebben een motie vreemd
aan de orde van de dag aangekondigd over de nacht- en weekenddiensten bij dierenartsen. De motie
is als punt 17 toegevoegd aan de agenda.
Hamerpunten
6. Voorstel in te stemmen met de wijziging van de statuten van de Stichting Scholen aan Zee.
De raad besluit unaniem:
in te stemmen met de wijziging van de statuten van de Stichting Scholen aan Zee.
7.

Voorstel tot het vaststellen van de Regiovisie aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling Noord-Holland Noord.
De raad besluit unaniem:
de regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023 vast
te stellen en in plaats te laten treden van de visie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Noord-Holland Noord, juli 2014.
8.

Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnota Niet-Gesprongen Explosieven met
bijbehorende kaart.
De raad besluit unaniem:
de Niet-Gesprongen Explosieven beleidsnota en bijbehorende kaart vast te stellen.
10. Voorstel tot overdracht van ondergrondse betonbakken van HVC naar gemeente.
De raad besluit in meerderheid (27/2):
1. Op grond van artikel 169, lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7 aanhef en onder a van
de ‘Financiële verordening gemeente Den Helder 2017' het college van burgemeester en
wethouder te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van
het college, de overdracht van ondergrondse betonbakken van HVC naar gemeente.
2. Het beschikbaar stellen van € 540.000,00 (excl. BTW) voor de overname van de betonbakken.
3. De door het college ingevolge artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet opgelegde gehele
geheimhouding op bijlage 3 van het Addendum “Vergoeding investering ondergrondse
containers”, behorende bij de op 18 december 2019 met N.V. HVC gesloten
Dienstverleningsovereenkomst, op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet en artikel 10,
lid 1, sub c, van de Wet openbaarheid van bestuur voor onbepaalde tijd te bekrachtigen.
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp stemt tegen het voorstel.

11. Voorstel met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst uitvoering programma
De Kop Werkt! jaarprogramma 2020 2e tranche.
De raad besluit unaniem:
1. op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, van de Financiële
verordening gemeente Den Helder het college te berichten dat de raad, overeenkomstig het
advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop, geen bedenkingen heeft tegen het in het
kader van de “Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop
Werkt! 2017-2020” vast te stellen jaarprogramma 2020, 2e tranche;
2. kennis te nemen van de halfjaarrapportage 2020 van De Kop Werkt!
3. kennis te nemen van de besluiten van de vijf colleges om de uitvoering van het programma
De Kop Werkt! met een jaar te verlengen en voor het extra uitvoeringsjaar 2021 uit de post
onvoorzien/vrijvallend budget een bijdrage beschikbaar te stellen van € 200.000 t.b.v.
Bestuursopdracht Destinatiemarketing en t.b.v. Bestuursopdracht Arbeidsmarkt en Onderwijs
(onderdeel Arbeidsmarktcommunicatie) een bedrag van € 80.000.
12. Voorstel met betrekking tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands
Noorden.
De raad besluit unaniem:
1. als bestuursorgaan uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden;
2. het college opdracht te geven hierover het algemeen bestuur van GGD Hollands Noorden te
Informeren;
3. het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden volgens bijgaand ontwerp.
13. Voorstel tot het wijzigen van de GrGa en tot het wijzigen van de Begroting van de GrGa
door de nieuwe voorziening Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie
De raad besluit unaniem:
1. de colleges toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland volgens bijgaand
voorstel;
2. geen zienswijze af te geven voor de begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijke
Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland.
Bespreekpunten
9.

Voorstel tot het vaststellen van een tijdelijke verordening onkruid- en veegbeheersing op
verharding gemeente Den Helder 2020.
De raad besluit in meerderheid (27/2):
de Tijdelijke verordening "uitsluitend recht onkruid- en veegbeheersing gemeente Den Helder 2020"
vast te stellen.
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp stemt tegen het voorstel.
14. Voorstel over meerjarige budgetovereenkomst Citymarketing Den Helder.
De raad besluit unaniem:
1. op grond van artikel 169, lid 4, van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 7 van de
Financiële verordening gemeente Den Helder 2017, het college van burgemeester en wethouders
te berichten dat de raad geen wensen en bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van
het college van B&W om de meerjarige budgetovereenkomst met Citymarketing Den Helder aan
te gaan voor de periode 2021-2024;
2. de activiteit ‘Helder Licht’ € 36.036 per jaar te dekken binnen bestaande budgetten voor toerisme.
15. Motie over lichtjesroute 2020.
De fracties van de Stadspartij Den Helder en Beter voor Den Helder dienen een motie in (M15),
inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen alles in het werk te stellen om
het besluit met betrekking tot de lichtjesroute terug te draaien zodat deze alsnog doorgang kan vinden
waardoor we in Den Helder toch dat kleine lichtpuntje op de horizon kunnen plaatsen waar eenieder
zo’n behoefte aan heeft.
De fracties van de Stadspartij Den Helder en Beter voor Den Helder trekken de motie in naar
aanleiding van de toelichting van burgemeester Nobel waarbij hij wijst op de risico’s en hoge
investeringen in relatie tot de onzekerheid met de betrekking tot de ontwikkelingen en regelgeving in
het kader van het coronavirus.

16. Motie over het proefproject veelplegers.
De fracties van de PVV en Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp dienen een motie in (M16),
inhoudende het college van burgemeester en wethouders te verzoeken zo snel mogelijk de stekker uit
het proefproject te trekken en te onderzoeken of het budget voor de extraatjes besteed kan worden
aan onderwijs voor de ex-gedetineerden.
Wethouder Kos zegt toe de agendacommissie een voorstel te doen voor agendering van de evaluatie
van het tweede jaar van de pilot in het eerste kwartaal van 2021 in de commissie Maatschappelijke
ontwikkeling.
De raad besluit in meerderheid (6/23):
de motie te verwerpen.
De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Gemeentebelangen Den Helder en
mevrouw Pater stemmen voor de motie.
17. Motie over de nacht- en weekenddiensten bij dierenartsen.
De fracties van Beter voor Den Helder en Gemeentebelangen Den Helder dienen een motie in (M17),
inhoudende het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:
1. om te onderzoeken op welke manier de dierenambulance kan worden ingezet voor huisdieren
tijdens spoed- en weekenddiensten;
2. dit voor de behandeling van de kadernota terug te koppelen aan de raad.
Wethouder Duijnker zegt toe dat hij gaat onderzoeken op welke manier de dierenambulance kan
worden ingezet voor huisdieren tijdens spoed- en weekenddiensten. Daarop besluiten de fracties van
Beter voor Den Helder en Gemeentebelangen Den Helder de motie in te trekken.
18. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.05 uur.

