
Besluitenlijst raadsvergadering 12 oktober 2009. 
 
1. Opening. 
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Biersteker en de heren M. Bakker, Van Dongen 
en Wijker. De voorzitter heet in het bijzonder de Gasten van de raad welkom. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer J. van der Kraan spreekt in over agendapunt 7, het burgerinitiatief over een alternatief plan 
voor bebouwing aan de Californiëstraat, en agendapunt 8, het voorstel tot het onttrekken van het 
parkeerterrein Californiëstraat aan de openbaarheid.  
 
3. Vragenkwartier. 
 
Vragen van de fractie van de VVD over overlast in de binnenstad. 
- Is het college met ons van mening dat in het kader van het gesloten convenant ”Keurmerk veilig 
 ondernemen Binnenstad ”adequate maatregelen moeten worden genomen om overlast van 
 rondhangende zwervers, drugsdealers en verslaafden te beëindigen? 
- Is er sprake van uitbreiding van drugspanden in de binnenstad? 
- Wat denkt het college daar aan te doen? 
- Is het college met ons van mening dat het plaatsen van een extra camera in het gebied tussen 
 station en Julianaplein noodzakelijk is om efficiënter te kunnen reageren? 
 
Vragen van de fractie van het CDA over cameratoezicht Julianaplein. 
- Onderschrijft het college ook het belang van een camera op het Julianaplein?  
- Heeft het verzoek om plaatsing het college bereikt? 
- Wat is het besluit van het college geweest? 
- Indien afwijzend is beschikt, is het college alsnog bereid het verzoek te honoreren? 
- Indien geen budget aanwezig is, is het college bereid alsnog door middel van herprioritering tot  
 uitvoering over te gaan en zo ja, binnen welke termijn? 
- Welk bedrag is gemoeid met het plaatsen van de camera? 
 
Deze vragen zijn gecombineerd behandeld. De burgemeester geeft in het antwoord onder meer aan 
dat moet worden geïnvesteerd in dagbesteding en sociale activering van de genoemde groep. Ook 
legt hij de relatie naar het creëren van containerwoningen. Een uitbreiding van het aantal 
drugspanden is bij geen van de betrokken instanties bekend en tegen drugspanden wordt 
onherroepelijk opgetreden. De gevraagde extra camera zal er komen en de middelen hiervoor zijn 
verwerkt in de conceptbegroting 2010. 
 
Vragen van de fracties van de SP en GroenLinks over de ontstane situatie rondom de re-integratie- 
opdrachten van de gemeente Den Helder.  
- Waarom heeft de wethouder de raad pas in juni 2009 geïnformeerd over een contract dat al in juni 
 2008 is afgesloten? 
- Er zijn (in de commissie en verschillende documenten) veel redenen genoemd waarom 
 Noorderkwartier en de gemeente Den Helder geen contract meer hebben met elkaar. Wat is de 
 echte reden dat Noorderkwartier op dit moment geen aannemer is van de re-integratie- 
 opdrachten? 
- Wat is de reden dat Noorderkwartier nu wel weer een plek in de keten krijgt? 
- Is er sprake van het voorbereiden van verlengen en/of vernieuwen van het contract van WNK. 
 Zo ja, wat is de reden hiervan? 
- Wat verstaat de wethouder onder het begrip regiegemeente? 
- Hoe gaat de wethouder de regie houden als hij de regievoering uitbesteed aan een van de 
 ketenpartners? 
- Is de wethouder voornemens eerst met de raad te overleggen alvorens een nieuw contract met 
 betrekking tot de re-integratie af te sluiten? 
 
Wethouder Kragt beantwoordt dat Noorderkwartier in november 2008 eenzijdig het contract heeft 
opgezegd. Het betreft een uitvoeringskwestie die des colleges is. Afhankelijk van een onderzoek 
wordt thans bezien of Noorderkwartier weer een plek in de keten kan krijgen. De regie ziet hij op 
beleidsniveau bij de gemeente en op uitvoeringsniveau bij de WNK-bedrijven. De wethouder heeft de 



raad thans uitgenodigd voor een ronde tafelgesprek over dit onderwerp. Tevens wordt de raad 
betrokken bij de besluitvorming via de wensen- en bedenkingenprocedure. 
 
Vraag van de fractie van Progressief Den Helder over nauwkeurigheid en zorgvuldigheid over brief 
AU09.06753. 
- Heeft loco-burgemeester J. Boskeljon de brief AU09.06753 klakkeloos ondertekend of heeft hij in 
 het kader van nauwkeurigheid en zorgvuldigheid er zich nog van vergewist dat de strekking en 
 inhoud van deze brief juist en volledig is? 
 
De burgemeester geeft aan dat de brief niet klakkeloos is ondertekend. 
 
Vragen van de fractie van Progressief Den Helder over de technische staat van het wagenpark. 
- Voldoen de wagens van onder andere de milieudienst nog wel aan de technische eisen?  
- Is het verantwoord onze medewerkers met deze wagens de weg op te laten gaan? 
- Wanneer zijn de laatste technische keuringen uitgevoerd?  
 
Wethouder Boskeljon antwoordt dat het wagenpark goed is onderhouden en aan alle eisen voldoet. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Visser.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De voorzitter stelt voor agendapunt 8, het voorstel tot het onttrekken van het parkeerterrein 
Californiëstraat aan de openbaarheid, van de agenda af te voeren en later te behandelen als de raad 
instemt met het voorstel onder 7, het in handen stellen van het college van burgemeester en 
wethouders van het burgerinitiatief over een alternatief plan voor de bebouwing van het parkeerterrein 
aan de Californiëstraat. Dit is inherent aan de besluitvorming. Besloten is dit te bezien na de 
behandeling van agendapunt 7.  
De heer P. Bakker geeft aan dat hij bij agendapunt 8 een motie wil indienen om de inspraakprocedure 
met betrekking tot dit agendapunt opnieuw op te starten. Als dit punt van de agenda verdwijnt, zal hij 
deze motie vreemd aan de orde van de dag indienen.     
 
De fractie van de VVD dient een motie in over de Marinedagen. Hierin wordt het college van 
burgemeester en wethouders opgedragen de Vaste Kamercommissie van Defensie schriftelijk te 
informeren over onze bezorgdheid over het terugdringen van de Marinedagen. De motie is als punt 10 
aan de agenda toegevoegd. 
 
De fractie van Progressief Den Helder dient een motie in over het doen van een onderzoek naar de 
woonlastenvergoeding van de voormalige burgemeester. Deze motie is als punt 11 aan de agenda 
toegevoegd. 
 
De fractie van Progressief Den Helder kondigt twee amendementen aan met betrekking tot 
agendapunt 9, het voorstel tot het intrekken van de Algemene Inspraakverordening. Deze komen bij 
de behandeling van het agendapunt aan de orde. 
 
A. Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening VROM-Starterslening Den Helder. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
B. Bespreekpunten 
 
7. Burgerinitiatief betreffende een alternatief plan voor de bebouwing van het parkeerterrein 
 aan de Californiëstraat. 
De raad stemt in meerderheid in met het voorstel het burgerinitiatief ongeldig te verklaren en het 
college van burgemeester en wethouders op te dragen het verzoek af te handelen als ware het een 
burgerinitiatief. De fracties van Progressief Den Helder en de SP stemmen tegen het voorstel.  
  
 
 



 
8. Voorstel tot het onttrekken van het parkeerterrein Californiëstraat aan de openbaarheid. 
De raad besluit het voorstel op basis van de besluitvorming van het vorige agendapunt aan te houden. 
Hierbij zijn de volgende afspraken gemaakt: 
Op verzoek van mevrouw Dol wordt éérst de parkeervisie in de raad behandeld en pas daarna de 
situatie rond de Californiëstraat. De behandeling van de parkeervisie zal gebeuren in de 
raadsvergadering van 2 november 2009 (via de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van  
26 oktober 2009). 
In de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 9 november 2009 komt het 
voorstel tot het onttrekken van het parkeerterrein Californiëstraat aan de openbaarheid in relatie tot de 
parkeervisie en de opmerkingen die in de raadsvergadering van hedenavond zijn gemaakt aan de 
orde.  
Het voorstel tot het onttrekken van het parkeerterrein Californiëstraat aan de openbaarheid wordt dan 
vervolgens opnieuw ter besluitvorming geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 november 
2009. 
De heer P. Bakker houdt zijn inmiddels ingediende motie (M 8.1) om de inspraakprocedure over te 
doen aan tot de behandeling van het voorstel tot het onttrekken van het parkeerterrein Californiëstraat 
aan de openbaarheid. 
 
9. Voorstel tot het intrekken van de Algemene Inspraakverordening en het vaststellen van de 
 nieuwe Inspraakverordening. 
De fractie van Progressief Den Helder dient een amendement in (A 9.1) waarmee artikel 1 onder a 
komt te luiden als volgt: “inspraak: Het tijdig betrekken van de burgers bij beleids- en besluitvorming”. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van Progressief Den Helder, de SP en de 
Stadspartij Den Helder stemmen voor het amendement. 
 
De fractie van Progressief Den Helder dient een amendement in (A 9.2) waarmee aan artikel 4 wordt 
toegevoegd: “Op inspraak zijn de tien spelregels voor behoorlijk omgaan met inbreng en inspraak van 
burgers, uitgebracht door de Nationale ombudsman op 17 september 2009 van toepassing”. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van Progressief Den Helder, de SP en de 
Stadspartij Den Helder stemmen voor het amendement. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Tegen het voorstel is gestemd door de fracties van 
Progressief Den Helder, PRINS-Voor behoorlijk bestuur, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, 
de SP en GroenLinks. 
De burgemeester zegt toe dat het college van burgemeester en wethouders op korte termijn 
(genoemd is dit kalenderjaar) met een nota over burgerparticipatie zal komen waarin de nota van de 
Ombudsman en de relatie tot de Inspraakverordening wordt meegenomen.   
 
10. Motie van de fractie van de VVD over de Marinedagen. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen de Vaste 
Kamercommissie van Defensie schriftelijk te informeren middels de argumenten zoals aangegeven in 
de motie over de bezorgdheid over het voorgenomen besluit van de regering over het terugdringen 
van de jaarlijkse Marinedagen. De motie is unaniem aanvaard. 
 
11. Motie van de fractie van Progressief Den Helder over het doen van een onderzoek naar de 
 woonlastenvergoeding van de voormalige burgemeester. 
Met de motie wordt uitgesproken een onderzoek te doen (op basis van artikel 155a van de 
Gemeentewet) naar het door het college van burgemeester en wethouders gevoerde bestuur inzake 
de woonlastenvergoeding van de voormalige burgemeester. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van de SP, 
Progressief Den Helder en PRINS-Voor behoorlijk bestuur. 
 
12. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


