Besluitenlijst raadsvergadering 16 september 2013 (BSL13.0019)
1. Opening.
Mevrouw Biersteker opent de vergadering. Ze vervangt burgemeester Schuiling als voorzitter, wegens
diens vakantie. Wethouder Bruin is wegens ziekte afwezig.
Voor raadsleden en publiek is een uitleg- en aanmeldformulier voor Burgernet beschikbaar gesteld.
De raadsleden is een concept raadsbesluit met betrekking tot het bekrachtigen van de geheimhouding
van de stukken over de exploitatie Zeestad ter beschikking gesteld. Bij het vaststellen van de agenda
wordt hier nader op ingegaan.
Om de extra raadsvergadering van hedenavond is verzocht door de raadsleden P. Bakker, Biersteker,
Dol, Jellema, De Kleijn, Koopman, Nihot, Pastoor en Post. De reden voor deze raadsvergadering is
het initiatiefvoorstel tot het toevoegen van een vierde optie aan de participatie variantenstudie met
betrekking tot nieuwbouw van het stadhuis op de stationslocatie.
2. Spreekrecht burgers.
De dames Bok en De Vries en de heren Papo, Mooij, Boon, Spek en Solkesz spreken in over
agendapunt 8, het voorstel tot het toevoegen van een vierde optie aan de participatie variantenstudie
met betrekking tot nieuwbouw van het stadhuis op de stationslocatie.
3. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Pastoor.
4. Vaststelling agenda.
Aan de agenda is een extra agendapunt 5 toegevoegd over het bekrachtigen van de geheimhouding
met betrekking tot de stukken herziene exploitatie Zeestad.
De fractie van Helder Onafhankelijk! heeft conform artikel 41 van het reglement van orde verzocht om
inlichtingen aan het college van burgemeester en wethouders over de varianten nieuwbouw stadhuis.
De vragen en de beantwoording zijn als punt 7 aan de agenda toegevoegd.
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een motie in bij agendapunt 8 (het voorstel tot het toevoegen
van een vierde optie aan de participatie variantenstudie), inhoudende het college van burgemeester
en wethouders te verzoeken in de voorbereiding benodigd voor de eventuele bouw van een nieuw
stadhuis op de stationslocatie, voor 19 maart 2014 geen activiteiten te ontplooien, dan wel
verplichtingen aan te gaan, die leiden tot voorstellen aan de gemeenteraad die slechts tegen grote
kosten verworpen kunnen worden dan wel onomkeerbare besluiten vereisen.
Hamerpunten
5. Bekrachtigen geheimhouding met betrekking tot de stukken herziene exploitatie Zeestad.
Het voorstel is unaniem aanvaard.
6. Voorstel tot het vaststellen van de nota Geluid en de nota Hogere waarden alsmede het
intrekken van de 'normen geluidsoverlast' zoals die zijn opgenomen in de nota 'Den Helder
gevierd'.
Het voorstel is unaniem aanvaard.
Bespreekpunten
7. Inlichtingen Helder Onafhankelijk! met betrekking tot stadhuis.
De fractie van Helder Onafhankelijk! heeft conform artikel 41 van het reglement van orde inlichtingen
aan het college van burgemeester en wethouder gevraagd inhoudende:
1. kennis te nemen van 3 ontwerpen in de variantenstudie nieuwbouw stadhuis;
2. de manier van stemmen; hoe en waar de burgers hun stem kunnen uitbrengen;
3. waarom de informatievoorziening van de verschillende fracties in de gemeenteraad niet gelijk is
en waarom Helder Onafhankelijk! van andere politieke partijen moeten horen hoe de varianten er
ongeveer uitzien.

Wethouder Den Dulk geeft aan dat de drie varianten aanstaande donderdag 19 september worden
gepresenteerd aan de raad en aan de bewoners. Ze geeft een uitleg over de wijze van stemmen en
ligt toe dat inderdaad gesprekken met partijen hebben plaatsgevonden op verzoek van deze partijen.
Deze open houding betracht het college van burgemeester en wethouders naar alle partijen toe.
8. Voorstel tot het toevoegen van een vierde optie aan de participatie variantenstudie met
betrekking tot nieuwbouw van het stadhuis op de stationslocatie.
Het voorstel is ingediend door de fracties van Helder Onafhankelijk!, de Vrije Socialisten, de
Stadspartij Den Helder en GroenLinks. De fractie van de Stadspartij Den Helder trekt zich tijdens de
beraadslagingen terug als indiener van het voorstel.
Op verzoek van de heer Nihot wordt over het voorstel en de moties hoofdelijk gestemd.
Het voorstel is in meerderheid verworpen met 17 stemmen tegen en 14 stemmen voor. Tegen het
voorstel stemmen de dames Dekker en Kolhorn en de heren Baanstra, M. Bakker, Bruin, Burggraaff,
Fokker, Fritzsche, Haitsma, Klut, Koning, Kuipers, Rademaker, Reiff, Rijnten, Schilt en Verhoef.
De overige raadsleden stemmen voor het voorstel.
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een motie in (M 8.1), inhoudende het college van
burgemeester en wethouders te verzoeken in de voorbereiding benodigd voor de eventuele bouw van
een nieuw stadhuis op de stationslocatie, voor 19 maart 2014 geen activiteiten te ontplooien, dan wel
verplichtingen aan te gaan, die leiden tot voorstellen aan de gemeenteraad die slechts tegen grote
kosten verworpen kunnen worden dan wel onomkeerbare besluiten vereisen.
De motie is in meerderheid verworpen met 17 stemmen tegen en 14 stemmen voor. Tegen de motie
stemmen de dames Dekker en Kolhorn en de heren Baanstra, M. Bakker, Bruin, Burggraaff, Fokker,
Fritzsche, Haitsma, Klut, Koning, Kuipers, Rademaker, Reiff, Rijnten, Schilt en Verhoef.
De overige raadsleden stemmen voor de motie.
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 8.2) waarmee het college van burgemeester en
wethouders wordt opgedragen om vóór, of uiterlijk gelijktijdig met de start van de raadpleging met
spelregels over de bewonersraadpleging te komen.
De motie is in meerderheid verworpen met 16 stemmen tegen en 15 stemmen voor. Tegen de motie
stemmen de dames Dekker en Kolhorn en de heren Baanstra, M. Bakker, Bruin, Burggraaff, Fokker,
Fritzsche, Haitsma, Klut, Koning, Kuipers, Rademaker, Reiff, Schilt en Verhoef.
De overige raadsleden stemmen voor de motie.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

