
Besluitenlijst raadsvergadering 16 oktober 2017 (BSL17.0046) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij maakt melding van het feit dat mevrouw A. Postma voorafgaand 
aan de raadsvergadering een petitie heeft aangeboden over de inzameling van huishoudelijk afval. 
De tekst van deze petitie, alsmede een korte reactie hierop van de zijde van het college van 
burgemeester en wethouders, wordt de raad toegezonden. 
Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.  
De voorzitter geeft een korte uitleg over de vereenvoudigde bediening van de vergaderapparatuur.   
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heren M. Nihot, A. van Zon, J. Spoolder, P.P. Solkesz, J. Mooij en P. Schmidt spreken in over 
agendapunt 10, het voorstel met betrekking tot renovatie van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg.  
De heer Schmidt dient bij deze gelegenheid een petitie in namens 327 medewerkers. De voorzitter zegt 
dat de tekst van de petitie aan de raad wordt toegezonden. 
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Pater.   
 
5. Vaststelling agenda. 
Aan de (concept)agenda is vorige week een punt toegevoegd, te weten het voorstel tot vermindering van 
het aantal wethouders. 
 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur, de PvdA, de Vrije 
Socialisten, GroenLinks, de ChristenUnie en Vermooten dienen drie amendementen en een motie in over 
agendapunt 10, het voorstel met betrekking tot renovatie van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg. 
 
De fracties van de PvdA, de Stadspartij Den Helder, D66, de Vrije Socialisten, Vermooten, Sociaal Lokaal 
Den Helder, Behoorlijk Bestuur en het CDA kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag aan 
over het voornemen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om zestien minderjarige 
vluchtelingen in het voormalige Triade-gebouw aan de Jacob van Heemskerckstraat onder te brengen. 
De motie is als punt 11 aan de agenda toegevoegd. 
 
 
Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van het beleidskader cultureel erfgoed 'Oog voor het verleden, 
visie op de toekomst' en de Erfgoedverordening gemeente Den Helder 2017. 
De raad besluit unaniem: 
1.  het beleidskader cultureel erfgoed ‘Oog voor het verleden, visie op de toekomst’ vast te stellen; 
2.  de Erfgoedverordening gemeente Den Helder 2017 vast te stellen; 
3.  de Nota Cultuurhistorische waarden in te trekken; 
4.  vanuit de reserve Monumenten € 77.000 beschikbaar stellen voor de uitvoering van het beleidskader 
 voor de jaren 2017-2019.  
 
7. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Willem Alexanderhof, uitbreiding  
 fase 4.1 2017. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Willem Alexanderhof, uitbreiding fase 4.1 2017 
 vast te stellen; 
2.  de door indiener 1 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en te volgen; 
3.  op grond van overwegingen welke zijn vastgelegd in de “Nota van beantwoording ontwerp 
 Bestemmingsplan Willem Alexanderhof, uitbreiding fase 4.1 2017” de in hoofdstuk 4 van deze nota 
 voorgestelde wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan; 
4.  het bestemmingsplan “Willem Alexanderhof, uitbreiding fase 4.1 2017”, als vervat in de dataset met 
 planidentificatie NL.IMRO.0400.513BPWAHFASE412017-VST1, met de in de nota van 
 beantwoording aangegeven wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan langs 
 elektronische weg vast te stellen; 
5.  de bij dit besluit behorende verbeelding van de bestemming op papier vast te stellen; 
6.  vast te stellen dat o_ NL.IMRO.0400.513BPWAHFASE412017-VST1_Ondergrond GBKN de voor dit 
 bestemmingsplan gebruikte ondergrond is; 



7.  geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal binnen het plan niet noodzakelijk is; 
8.  dat het bijbehorend raadsvoorstel en nota van beantwoording integraal onderdeel uitmaken van het 
 besluit.  
 
8. Voorstel tot het vaststellen van het beleidsplan 'Ruimte voor water, gezamenlijk gemeentelijk 
 rioleringsplan Noordkop 2018-2022’. 
De raad besluit unaniem: 
1.  het beleidsplan ‘Ruimte voor water; gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan Noordkop 2018-2022’ 
 vast te stellen; 
2.  het voorgestelde kostendekkingsscenario ‘Activeren’ vast te stellen. 
 
9. Voorstel tot vermindering van het aantal wethouders. 
De raad besluit unaniem: 

op basis van artikel 39 van de Gemeentewet het aantal wethouders met 0,8 FTE te verminderen. 
  
 
Bespreekpunten 
 
10. Voorstel met betrekking tot renovatie van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg. 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur, de PvdA, de Vrije 
Socialisten, GroenLinks, de ChristenUnie en Vermooten dienen een amendement in (A 10.1)* waarmee 
1. een nieuw beslispunt aan het ontwerpbesluit RB17.0056 wordt toegevoegd dat als volgt luidt: “Een 
 uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 0,8 miljoen (excl. BTW) inclusief de bouwkundige 
 kosten als investering voor de klimaatplafonds.” 
2. beslispunt 3. van het ontwerpbesluit, zijnde het benodigde krediet van € 0,5 mln. voor de sloop van 
 het resterende deel van de Drs. F. Bijlweg 20, wordt geschrapt; 
3. het uitvoeringskrediet voor de niet-gebouw gebonden kosten wordt verlaagd van € 2,5 mln. Naar 
 € 2,2 mln. 
De raad besluit in meerderheid (18/13): 
het bovengenoemde amendement te aanvaarden. 
De fracties van de VVD, het CDA, D66 en Sociaal Lokaal Den Helder stemmen tegen het amendement. 
 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur, de PvdA, de Vrije 
Socialisten, GroenLinks, de ChristenUnie en Vermooten dienen een amendement in (A 10.2)** waarmee  

1. een nieuw beslispunt aan het ontwerpbesluit RB17.0056 wordt toegevoegd dat als volgt luidt: “Een 
 uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 73.000 excl. BTW, voor het verwijderen van de 
 balkons aan de buitenzijde van het gebouw”; 
2. het benodigde krediet voor aanvullende wensen ten opzichte van het programma van eisen  
 € 0,25 mln. wordt verlaagd met € 50.000,-. 
De raad besluit in meerderheid (18/13): 
het bovengenoemde amendement te aanvaarden. 
De fracties van de VVD, het CDA, D66 en Sociaal Lokaal Den Helder stemmen tegen het amendement. 
 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur, de PvdA, de Vrije 
Socialisten, GroenLinks, de ChristenUnie en Vermooten dienen een amendement in (A 10.3)*** waarmee 
de beslispunten 2 t/m 6 van het ontwerpbesluit komen te vervallen en worden vervangen door de 
volgende beslispunten: 
2. Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 8,15 miljoen (excl. Btw), als volgt opgebouwd: 

- Realisatie stadhuis op basis van PVE  € 7,30 miljoen 
- Tijdelijke huisvesting    € 0,85 miljoen 

3. Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 0,4 mln. (excl. Btw) voor aanvullende eisen ten 
 opzichte van het programma van eisen voor 30 extra werkplekken; 
4. Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 0,2 mln. (excl. Btw) voor aanvullende wensen ten 
 opzichte van het programma van eisen voor een crisisruimte en extra vergaderruimte; 
5. Een krediet van € 0,65 mln. (excl. Btw) beschikbaar te stellen voor het treffen van 
 maatregelen voor de bewoners van appartementencomplex Zuyderhorn; 
6. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 2,2 mln. (excl. Btw) voor niet-gebouw gebonden 
 kosten; 
7. Bijbehorende begrotingswijziging (aangepast) BGW17.0012 vast te stellen. 
De raad besluit in meerderheid (18/13): 
het bovengenoemde amendement te aanvaarden. 
De fracties van de VVD, het CDA, D66 en Sociaal Lokaal Den Helder stemmen tegen het amendement. 
 
 
 



De raad besluit vervolgens in meerderheid (18/13): 
1.  het definitief ontwerp (ID17.03647) vast te stellen; 
2.  een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 8,15 miljoen*** (excl. BTW), als volgt 
 opgebouwd: 
 -  Realisatie stadhuis op basis van PVE € 7,3 miljoen 
 - Aanvullende eisen t.o.v. het PVE € 0,4 miljoen*** 
 - Aanvullende wensen t.o.v. het PVE € 0,25 miljoen*** 
 -  Tijdelijke huisvesting € 0,85 miljoen; 
3. een investeringskrediet van 0,50 miljoen excl. BTW beschikbaar te stellen voor de sloop van het 
 resterende gedeelte van de Drs. F. Bijlweg 20;* 
3.  een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 0,4 miljoen (excl. BTW) voor aanvullende 
 eisen ten opzichte van het programma van eisen voor 30 extra werkplekken;*** 
4. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 0,2 miljoen** (excl. BTW) voor aanvullende 
 wensen ten opzichte van het programma van eisen voor een crisisruimte en extra 
 vergaderruimte;*** 
5.  een krediet van € 0,65 miljoen (excl. BTW) beschikbaar te stellen voor het treffen van maatregelen 
 voor de bewoners van appartementencomplex Zuyderhorn; 
6.  een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 2,2 miljoen* (excl. BTW) voor niet-gebouw 
 gebonden kosten;*** 
7. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 0,8 miljoen (excl. BTW) inclusief de 
 bouwkundige kosten als investering voor de klimaatplafonds;* 
8. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 73.000 (excl. BTW) voor het verwijderen 
 van de balkons aan de buitenzijde van het gebouw;** 
9.  bijbehorende begrotingswijziging (BGW17.0012) vast te stellen. 
De fracties van de VVD, het CDA, D66 en Sociaal Lokaal Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur, de PvdA, de Vrije 
Socialisten, GroenLinks, de ChristenUnie en Vermooten dienen een motie in (M 10.1) waarmee het 
college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
- te onderzoeken of er bedrijven of instellingen geïnteresseerd zijn tot koop of huren van het onbenutte 
 deel van het stadhuis na de verbouwing; 
- bij de geïnteresseerden te melden dat de uitstraling van de buitenkant van het gebouw aangepast 
 wordt aan een in harmonie zijnde uitstraling met de rest van het pand; 
- over de hierboven genoemde opdrachten uitslag te geven in het eerste kwartaal van 2018. 
De raad besluit in meerderheid (18/13): 
de bovengenoemde motie te aanvaarden. 
De fracties van de VVD, het CDA, D66 en Sociaal Lokaal Den Helder stemmen tegen de motie. 
 
11. Motie over het onderbrengen van minderjarige vluchtelingen in het voormalige Triade-gebouw 
 aan de Jacob van Heemskerckstraat. 
De fracties van de PvdA, de Stadspartij Den Helder, D66, de Vrije Socialisten, Vermooten, Sociaal Lokaal 
Den Helder, Behoorlijk Bestuur en het CDA dienen een motie in, waarmee het college van burgemeester 
en wethouders wordt verzocht in overleg te treden met de wijk en met betrokken zorg- en 
handhavingsorganisaties, zodat er eerst onderzoek gedaan kan worden naar de ervaren druk op de wijk 
en de overlast die daarbij wordt ervaren door de wijkbewoners, met als doel de noodzakelijke 
beheersmaatregelen en afspraken te maken met de wijk, alvorens het COA in dit proces een volgende 
stap maakt. 
De indienende fracties trekken de motie in op basis van de toezegging van wethouder Kos dat het college 
nader in overleg treedt met de wijk en de betrokken organisaties. 
 
12. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 


