
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 9 mei 2011 (IR11.0110) 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Haitsma, opent de vergadering. Hij maakt melding van het feit dat op woensdag 25 mei 
een werkbezoek aan de stadhuizen van Schiedam en Spijkenisse plaatsvindt. Het werkbezoek is bedoeld voor 
raadsleden, waarbij een raadslid zich bij verhindering mag laten vervangen door een commissielid. Deelnemers 
moeten zich vóór vrijdag 13 mei 2011 aanmelden bij de raadsgriffie. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer L.B.J. Movig en mevrouw D. van Kalsbeek (namens Recron en op persoonlijke titel) spreken in over 
agendapunt 4, het burgerinitiatief wijziging gemeentenaam in Den Helder aan Zee. 
 
3. Vaststelling agenda. 
Op verzoek van wethouder Den Dulk is de behandeling van agendapunt 7, het voorstel met betrekking tot 
bodemsanering Nijverheidsweg en herhuisvesting Team Wijkbeheer, doorgeschoven naar het einde van de 
vergadering. 
Voorts wordt voorgesteld de agendapunten 8 tot en met 13 over de arbeidsvoorwaarden gecombineerd te 
behandelen. Op verzoek van de Stadspartij Den Helder wordt agendapunt 8 apart behandeld en de 
agendapunten 9 tot en met 13 gecombineerd. 
 
Ter bespreking 
 
4. Burgerinitiatief wijziging gemeentenaam in Den Helder aan Zee. 
De commissie neemt bij haar advisering de varianten, genoemd in het memo van het presidium als 
uitgangspunt: 
A1. U bent bereid de naam van de gemeente Den Helder te wijzigen in Den Helder aan Zee en laat daarbij de 
 naam van de woonplaatsen en postcodegebieden ongewijzigd, of 
A2. U bent bereid de naam van de gemeente Den Helder te wijzigen in Den Helder aan Zee en verandert de 
 naam van de woonplaatsen en postcodegebieden mee (dus alles verandert in Den Helder aan Zee), of 
A3. U bent bereid de naam van de gemeente Den Helder te wijzigen in Den Helder aan Zee en verandert de 
 naam van de woonplaatsen in Den Helder aan Zee, Julianadorp aan Zee en Huisduinen aan Zee. 
B. U bent bereid de naam van de gemeente Den Helder te wijzigen waarbij Den Helder aan Zee één van de 
 opties is. Andere namen zijn ook mogelijk. 
C.   U bent niet bereid de naam van de gemeente Den Helder te wijzigen. 
De fracties van het CDA, GroenLinks, de ChristenUnie, de Stadspartij Den Helder, de SP, Behoorlijk Bestuur en 
de VVD kiezen hierbij voor variant C, het niet (officieel) wijzigen van de naam van de gemeente. Als redenen 
worden onder meer genoemd dat de huidige naam krachtig genoeg is, dat een naamswijziging op zich niet veel 
resultaat geeft, de ‘dorpse’ klank van de toevoeging ‘aan Zee’ en de mening dat de vlag de lading niet dekt. 
Een groot deel van de fracties heeft overigens totaal geen problemen met het informeel gebruiken van de naam 
Den Helder aan Zee voor bijvoorbeeld promotionele doeleinden. Volgens de fractie van de VVD kan de 
‘citymarketinggroep’ hierbij ook een rol spelen.  
De fractie van D66 en de PvdA hebben een voorkeur voor variant A1, waarbij de fractie van D66 wel het 
kostenaspect wil laten meewegen en waarbij de fractie van de PvdA eerst een referendum onder de inwoners 
van Den Helder wil houden, bijvoorbeeld bij de verkiezingen voor het Europees parlement.  
De fractie van Trots was niet vertegenwoordigd in de vergadering.  
De commissie zal haar bevindingen onder de aandacht van het presidium brengen. Het presidium zal mede op 
basis hiervan de raad een voorstel aanbieden over de naamswijziging.  
 
5. Raadsinformatiebrief over het treffen van een voorziening van € 5,6 miljoen in de 
 programmarekening 2010 met betrekking tot Willemsoord BV. 
De commissie bespreekt de raadsinformatiebrief. Bij de behandeling van de programmarekening 2010 en bij de 
besluitvorming over de gemeentelijke bezuinigingen bij de Kadernota 2012-2015 zal een en ander weer aan de 
orde kunnen worden gebracht. Wethouder Visser geeft aan dat de raad een overzicht wordt verstrekt over de 
jaren 2003 tot en met 2010 over het verloop van omzet, kosten en resultaat. 
 
Ter advisering 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening  
 Den Helder 2006. 
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 16 mei 2011. 



 
8. Voorstel tot vaststellen integrale Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 2004 
 inclusief de toelichtingen. 
9. Voorstel tot wijzigen Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 2004; hoofdstuk 18 en 19. 
10. Voorstel tot wijzigen Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 2004; minimum 
 vakantietoelage. 
11. Voorstel tot wijzigen Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 2004; 
 aanstellingskeuring brandweer. 
12. Voorstel tot wijzigen Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 2004; functies en 
 vergoedingen vrijwillige brandweer. 
13. Voorstel tot wijzigen Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 2004; reisregeling en 
 hoofdstuk 17. 
Van de zijde van de commissie bestaan een aantal technische vragen. Het gaat hierbij over de relatie van de 
OR ten opzichte van de griffie voor wat de arbeidsvoorwaarden betreft (moet de OR nog adviseren?) en over de 
relatie met de regelingen die de brandweer betreffen. Bij agendapunt 8 heeft de Stadspartij Den Helder 
gevraagd wat de werkkosten inhouden. De griffie zal het college van burgemeester en wethouders verzoeken 
deze vragen vóór de raadsbehandeling van de voorstellen te beantwoorden. Met inachtneming hiervan adviseert 
de commissie de raad positief over de voorstellen en stelt daarbij voor deze te agenderen als hamerpunten voor 
de raadsvergadering van 16 mei 2011. 
 
Overig 
 
14. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 28 maart 2011. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
15. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
7. Voorstel met betrekking tot bodemsanering Nijverheidsweg 5 en herhuisvesting Team Wijkbeheer 
 op het gemeentelijke complex Ambachtsweg 25. 
Tijdens de behandeling van het voorstel is geen vertegenwoordiging van het college van burgemeester en 
wethouders aanwezig. De commissie komt hierdoor niet tot een inhoudelijk advies. Desondanks adviseert de 
commissie de raad unaniem het voorstel als bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering van  
16 mei 2011. 
 
16. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


