Besluitenlijst raadsvergadering 6 september 2019 (BSL19.0046)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de dames Kootkar,
Pater en Wisgerhof en de heer Houben.
Mevrouw Van Driesten spreekt een woord van dank uit aan de raad over de steun die ze heeft ondervonden
tijdens haar ziekteperiode.
De raad staat stil bij het overlijden van twee oud-raadsleden: de heer S. Post, raadslid voor de fractie van het
CHU/CDA van 1968 tot en met 1988 (van 1982 tot 1988 tevens wethouder) en de heer H. Kroonstuiver,
raadslid voor de fractie van de PvdA in 1974.
De voorzitter meldt het ontslag van de volgende commissieleden:
- M.C.L. De Knijf, Gemeentebelangen Den Helder (meegedeeld op 21 juli 2019);
- P.W.L. Oord, PVV (meegedeeld op 19 augustus 2019);
- M.R. Abrahams, PVV (meegedeeld op 30 augustus 2019);
- W.J. van Donkelaar-Wietsma, ChristenUnie (meegedeeld op 8 juli 2019);
- M.J. Driehuis-Jak, Seniorenpartij (meegedeeld op 10 september 2019), tevens fractieassistent.
2. Spreekrecht burgers.
De heer A. Pruiksma spreekt in over agendapunt 6, het afscheid van raadslid de heer J. Klopstra.
De heer B. Fritzsche spreekt in over agendapunt 15, het voorstel tot het vaststellen van de Algemene
plaatselijke verordening Den Helder 2019.
3. Vragenkwartier.
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Camara.
5. Vaststelling agenda.
In de raadsvergadering van 8 juli 2019 staakten de stemmen over de motie van de fractie van GroenLinks
over middelen toegankelijkheid en rolstoelroute Donkere Duinen. De motie dient daarom vanavond nogmaals
in stemming te worden gebracht en is hiertoe als punt 20 aan de agenda toegevoegd.
De fractie van het CDA kondigt een amendement aan bij agendapunt 11, het voorstel tot het vaststellen van
de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Den Helder 2019.
De fractie van de VVD heeft besloten een eerder aangekondigde motie bij agendapunt 13, het voorstel tot het
vaststellen van het Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingsplan 2019-2021, alsnog niet in te dienen.
De fractie van de VVD kondigt een amendement aan bij agendapunt 15, het voorstel tot het vaststellen van de
Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2019. Het amendement gaat over verontreiniging door
paarden. De fractie van het CDA heeft een vergelijkbaar amendement aangekondigd bij dit agendapunt.
De fractie van het CDA besluit haar amendement niet in te dienen ten faveure van het amendement van de
fractie van de VVD. De fractie van de VVD zal haar amendement aanvullen met het derde lid van het
amendement van de fractie van het CDA.
De fractie van het CDA kondigt een amendement aan over agendapunt 15, over een verbod op happy hours
in de nacht.
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Ook de fractie van de PvdA kondigt een amendement aan bij dit agendapunt, te weten over het verbod op
magneetvissen.
De fracties van Gemeentebelangen Den Helder en de Seniorenpartij kondigen een motie vreemd aan de orde
van de dag aan over camperstaanplaatsen op Willemsoord. De motie is als punt 16 aan de agenda
toegevoegd.
De fractie van D66, Behoorlijk Bestuur en Gemeentebelangen Den Helder kondigen een motie vreemd aan de
orde van de dag aan over het Van der Vaartplantsoen. Deze motie is als punt 17 aan de agenda toegevoegd.
De fracties van D66, Behoorlijk Bestuur en Gemeentebelangen Den Helder kondigen een motie vreemd aan
de orde van de dag aan over cameratoezicht op de algemene begraafplaats. Deze motie is als punt 18 aan de
agenda toegevoegd.
De fractie van het CDA kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over het op orde brengen van
ruiterpaden. Omdat deze motie inhoudelijk is verweven met de discussie die speelt bij agendapunt 15, het
vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening, wordt deze motie bij dat agendapunt betrokken.
6. Afscheid raadslid J. Klopstra.
De voorzitter houdt een toespraak voor de heer Klopstra, die vanaf 27 maart 2014 raadslid is geweest.
De heer Klopstra ontvangt bloemen en een boek.
7. Verslag commissie onderzoek geloofsbrieven en beëdiging en installatie van het benoemde
raadslid, mevrouw M.E. Dijk.
De raad besluit bij acclamatie:
mevrouw M.E. Dijk toe te laten tot lid van de raad van de gemeente Den Helder.
Mevrouw Dijk legt de eed af en ontvangt bloemen.
Hamerpunten
8. Voorstel tot opvolging van (ex-)raadslid J. Klopstra in diverse commissies.
De raad besluit bij acclamatie:
1. E.J. Dasbach te benoemen tot voorzitter voor de raadscommissies Bestuur en Middelen,
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer;
2. E.M. Krijns te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie;
3. N. List te benoemen tot lid van de commissie onderzoek geloofsbrieven;
4. H. van Dongen als tweede persoon te belasten met de waarneming van het voorzitterschap van de raad
bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester.
9. Voorstel tot het ontslaan van de heer V.I.M.J. Bornebroek als lid voor de raadscommissies Bestuur
en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
De raad besluit unaniem:
de heer V.I.M.J. Bornebroek te ontslaan als lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen,
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
10. Voorstel tot het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen in relatie tot de
omgevingsvergunning Rijksweg 78.
De raad besluit unaniem:
overeenkomstig artikel 6.4 1e lid van het Besluit omgevingsrecht te verklaren geen bedenkingen te hebben in
relatie tot de omgevingsvergunning met kenmerk AU18.09340.
11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Den Helder 2019.
De fractie van het CDA dient een amendement in (A 11.1) waarmee artikel 12 onder hoofdstuk 4
‘’Fractieassistentschap’’ als volgt wordt gewijzigd:
Van:
1. Elke fractie heeft het recht één persoon, niet zijnde een raadslid, voor te dragen als fractieassistent, ter
ondersteuning van de fractie in het raadswerk.
Naar:
1. Elke fractie heeft het recht twee personen, niet zijnde een raadslid, voor te dragen als fractieassistent, ter
ondersteuning van de fractie in het raadswerk.
De raad besluit in meerderheid (24/3):
het bovengenoemde amendement te aanvaarden.
De fracties van de Stadspartij Den Helder, GroenLinks en de heer Bruin stemmen tegen het amendement.
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De raad besluit vervolgens unaniem:
de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Den Helder 2019 (geamendeerd) vast te stellen.
12. Voorstel generieke gelimiteerde achtervangovereenkomst Stichting Woontij 2019.
De raad besluit unaniem:
op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, van de Financiële verordening
gemeente Den Helder het college van burgemeester en wethouders te berichten dat de raad geen
bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college om een nieuwe gelimiteerde generieke
achtervangovereenkomst ten behoeve van Stichting Woontij aan te gaan tot een bedrag van € 22,5 miljoen
voor de periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2023.
13. Voorstel tot het vaststellen van het Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingsplan
2019-2021.
De raad besluit unaniem:
het VTH-plan 2019-2021 vast te stellen. Dit beleidsplan vormt het strategisch kader voor de komende drie jaar
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. In het plan wordt door middel van het
vaststellen van doelen en prioriteiten aangegeven welke werkzaamheden er dienen te worden uitgevoerd.
Bespreekpunten
14. Voorstel financiële bijdrage aan Port of Den Helder.
De raad besluit in meerderheid (20/7):
1. op grond van artikel 212 Gemeentewet in samenhang met artikel 5 Financiële verordening gemeente
Den Helder 2015 te besluiten een investeringskrediet van € 14,4 miljoen beschikbaar te stellen in de
periode 2020-2028 voor de onderhoudsopgave Port of Den Helder;
2. op grond van artikel 160, lid 2, en 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 7 van de
Financiële verordening gemeente Den Helder het college van burgemeester en wethouders te berichten
dat de raad geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college om aan Port of
Den Helder NV een lening van € 3 miljoen te verstrekken, waarvan de lasten door de gemeente worden
gedragen, een en ander ter financiering van de laatste betalingstranche van Kooyhaven;
3. de bij dit besluit behorende begrotingswijziging (BGW19.0010) vast te stellen;
4. jaarlijks de niet benutte middelen voor de ontwikkeling van de haven (€ 1 miljoen structureel) toevoegen
aan de reserve Bijdrage locatie RWS+, die bestemd is voor projecten in het kader van civiel-militaire
samenwerking;
5. de door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding over de bijlagen bij dit
advies “Bedrijfsplan met daarin opgenomen meerjarenbegroting” (ID 19.05177) en “Rapportage KPMG”
(ID 19.05174) op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet te bekrachtigen.
De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur, D66 en GroenLinks stemmen tegen het voorstel.
15. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2019.
De voorzitter wijst de raad erop dat op dit moment in het voorstel APV bij artikel 2:59 het college staat
genoemd als bevoegd orgaan. De VNG adviseert het bestuursorgaan burgemeester aan te wijzen als
bevoegd orgaan, omdat het een openbare orde aangelegenheid is. Hij vraagt de raad akkoord te gaan met
een ambtelijke wijziging en het artikel 2:59 te wijzigen naar de burgemeester als bevoegd orgaan. Omdat in
artikel 2:59a de burgemeester wordt genoemd, is dit eveneens duidelijker. De raad stemt hiermee in. De griffie
zal een en ander administratief verwerken.
De fractie van de VVD dient een amendement in (A 15.1), waarmee in artikel 2.58 de onderstaande
doorgestreepte woorden worden geschrapt:
Artikel 2:58 Verontreiniging door honden of paarden
1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats of een paard buiten de ruiterpaden begeeft is
verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond of paard onmiddellijk worden verwijderd.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn
handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden.
Het amendement is aangevuld met het volgende lid (zie agendapunt 5, vaststelling agenda):
3. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.
De raad besluit in meerderheid (19/8):
het bovengenoemde (aangevulde) amendement te aanvaarden.
De fracties van de PvdA, Gemeentebelangen Den Helder, de Stadspartij Den Helder, D66, GroenLinks en de
Seniorenpartij stemmen tegen het amendement.
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 15.4), waarmee artikel 2:22, het verbod op
magneetvissen in het geheel wordt geschrapt.
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De raad besluit in meerderheid (24/3):
het bovengenoemde amendement te aanvaarden.
De fracties van de ChristenUnie en de Stadspartij Den Helder stemmen tegen het amendement.
De fractie van het CDA dient een amendement in (A 15.3), waarmee artikel 2:34f wordt gewijzigd in de
volgende tekst:
“Verbod happy hours in de nacht
Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het verboden om tussen
23.00-06.00 uur bedrijfsmatig anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter
plaatse tegen een prijs die lager is dan 60% van de prijs die in de desbetreffende horecalokaliteit op of het
desbetreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.”
De raad besluit in meerderheid (17/10):
het bovengenoemde amendement te aanvaarden.
De fracties van de PvdA, de VVD, Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, GroenLinks en het CDA
stemmen voor het amendement.
Vervolgens besluit de raad unaniem:
de (geamendeerde) Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2019 vast te stellen.
De fractie van het CDA dient een motie in (M 19), waarmee het college van burgemeester en wethouders
wordt verzocht:
1. met de maneges en eventuele overige stakeholders in kaart te brengen wat waar nodig is om de
ruiterpaden weer in goede staat te brengen en wat dit bij benadering zal kosten;
2. hierover de gemeenteraad te informeren uiterlijk 2 weken voor de begrotingsbehandeling 2020.
De fractie houdt haar motie aan op basis van de toezegging van wethouder Duijnker dat het college van
burgemeester en wethouders deze overneemt.
16. Motie over camperstaanplaatsen op Willemsoord.
De fracties van Gemeentebelangen Den Helder en de Seniorenpartij dienen een motie in (M 16) waarmee het
college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester wordt opgedragen:
1. BV Willemsoord er op te wijzen dat zij verantwoordelijk is voor uitvoering van het collegebesluit om tijdelijk
maximaal 40 campers op Willemsoord toe te staan en niet meer dan dat aantal;
2. BV Willemsoord en de exploitant van het camperterrein te laten weten dat de toestemming voor maximaal
40 campers wordt ingetrokken indien laatstgenoemde zich niet per direct aan de afspraken houdt.
3. de gemeenteraad binnen drie maanden te informeren over de resultaten hiervan.
De indieners houden hun motie aan op basis van de toezegging van wethouder Visser dat het college van
burgemeester en wethouders punt 1 en punt 3 van de motie overneemt.
17. Motie over het Van der Vaartplantsoen.
De fracties van D66, Behoorlijk Bestuur en Gemeentebelangen Den Helder dienen een motie in (M 17),
waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:
1. te inventariseren wat het opnieuw aanbrengen van de nettenconstructie kost en tevens
wat het kost om het gehele park er weer perfect uit te laten zien;
2. hierover de gemeenteraad te informeren enkele weken voor de begrotingsbehandeling 2020.
Wethouder De Vrij geeft aan dat het college van burgemeester en wethouders graag aan het verzoek voldoet,
waarmee de motie is overgenomen door het college en als ingetrokken kan worden beschouwd.
18. Motie over cameratoezicht op de algemene begraafplaats.
De fractie van D66, Behoorlijk Bestuur en Gemeentebelangen Den Helder dienen een motie in (M 18),
waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen:
1. te inventariseren wat het aanbrengen van (wellicht minimaal noodzakelijke aantal) vier camera's kost op
de algemene begraafplaats, te weten 1 aan het begin aan de Jan Verfailleweg kant, 1 aan de ingangzijde
vanaf de Huisduinerweg en 2 stuks op de meest goede plaats op de begraafplaats zelf;
2. bij de inventarisatie ook alternatieven qua aantal, plaats en kosten te onderzoeken, waarbij het
“zichtresultaat” en daardoor de eventuele pakkans eveneens optimaal dient te zijn;
3. hierover de gemeenteraad -gelet op de behandeling van de begroting 2020- uiterlijk 11 oktober 2019 te
informeren.
De indienende fracties houden de motie aan op basis van de toezegging van wethouder De Vrij dat hij de raad
zal informeren via een raadsinformatiebrief.
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20. Motie middelen toegankelijkheid en rolstoelroute Donkere Duinen.
In de raadsvergadering van 8 juli 2019 staakten de stemming over deze motie van de fractie van GroenLinks,
waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen:
1. in de komende begroting voor 2020 middelen vrij te maken om uitvoering te kunnen geven aan het
initiatiefvoorstel met betrekking tot toegankelijkheid;
2. hierbij ook met een voorstel te komen voor het aanleggen van een rolstoelroute in de Donkere Duinen.
De raad besluit thans in meerderheid (15/12):
de bovengenoemde motie te aanvaarden.
De fracties van de PVV, de ChristenUnie, Gemeentebelangen Den Helder, de Stadspartij Den Helder,
Behoorlijk Bestuur, GroenLinks, de Seniorenpartij en het CDA stemmen voor de motie.
21. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.40 uur.
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