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Besluitenlijst raadsvergadering 17 december 2018 (BSL18.0053) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter, de heer Krul, opent de vergadering. Hij vervangt de heer Schuiling, die hedenavond afwezig is. 
Er zijn voorts berichten van verhindering ontvangen van de dames Pater en Polonius en de heren Van 
Esdonk, Houben en Saliha.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Klut.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van GroenLinks kondigt een motie aan bij agendapunt 12, het voorstel met betrekking tot 
Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2030. 
 
De fractie van GroenLinks kondigt een amendement aan bij agendapunt 13, het voorstel met betrekking tot 
aankoop percelen Port of Den Helder en het bijdragen in de renovatiekosten van diverse kunstwerken van 
Port of Den Helder. 
 
De fracties van de PvdA, Beter voor Den Helder, het CDA, de VVD, de Stadspartij Den Helder, de 
Seniorenpartij, Gemeentebelangen Den Helder, de PVV, de ChristenUnie en GroenLinks kondigen bij 
agendapunt 13 een motie aan. 
 
De fracties van de VVD, Beter voor Den Helder, Gemeentebelangen Den Helder, de Stadspartij Den Helder, 
GroenLinks, de PVV, de PvdA, de Seniorenpartij, de ChristenUnie en Behoorlijk Bestuur dienen een motie 
vreemd aan de orde van de dag in over deelname aan NLDoet. Deze motie is als punt 14 aan de agenda 
toegevoegd. 
 
De fractie van het CDA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over onveilige situatie bij de 
parkeergarage Sluisdijk. Deze motie is als punt 15 aan de agenda toegevoegd. 
 
Hamerpunten: 

 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening 
 maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018. 
De raad besluit unaniem:  
de verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018 vast te 
stellen. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening individuele 
 inkomenstoeslag Participatiewet. 
De raad besluit unaniem:  
de verordening tot wijziging van de verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet vast te stellen. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 
 2019. 
De raad besluit unaniem:  
de verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2019 vast te stellen. 
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9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak 
 belastingen 2019. 
De raad besluit unaniem:  
de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak belastingen 2019 vast te stellen. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van een veegwijziging begroting 2018. 
De raad besluit unaniem:  
de veegwijziging op de programmabegroting 2018 (BGW18.0017) vast te stellen. 
 
11. Voorstel tot het sluitend maken van het meerjarenperspectief van de programmabegroting 2019. 
De raad besluit unaniem:  
1. in te stemmen met het aanpassen van het meerjarig perspectief zoals voorgesteld in raadsvoorstel 
 RVO18.0141, zodat er structureel sprake is van een sluitende begroting. Dit betekent concreet over de 
 periode 2020-2022: 
 - verlaging van de post ‘Ruimtevragers nog nader in te vullen’ met € 685.000,- 
 -  verlaging van de post personeelskosten Sociaal Domein met € 130.000,- 
2.  in te stemmen met het aanpassen van de begroting 2019 als volgt: 
 -  verlaging van de post ‘Ruimtevragers nog nader in te vullen’ met € 685.000,- 
 -  verlaging van de post personeelskosten Sociaal Domein met € 130.000,- 
 -  verlaging uitname frictiefonds/algemene reserve met € 130.000,- 
3.  de bij dit besluit behorende begrotingswijziging BGW18.0019 vast te stellen. 
 
12. Voorstel met betrekking tot Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2030. 
De raad besluit unaniem:  
in te stemmen met de voorliggende Regionale visie op verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2030 en het 
bijbehorend Ontwikkelkader. 
 
De fractie van GroenLinks dient een motie in (M 12.1) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen bij het toepassen van de Regionale visie op verblijfsrecreatie Noord-Holland 
Noord 2030 en het bijbehorend Ontwikkelkader naast de drie genoemde toetsingsaspecten, te weten: 
I.  Regioversterkend;  
II.  Meerwaarde in de markt;  
III.  Economische haalbaarheid 
een vierde toetsingsaspect te gebruiken, te weten: 
IV. Effect op natuur en milieu. 
De fractie van GroenLinks trekt haar motie in op basis van de toelichting van wethouder Keur dat het effect 
op natuur en milieu voldoende is gewaarborgd door andere regelgeving en de motie daarmee overbodig is. 
 
Bespreekpunt: 

 
13. Voorstel met betrekking tot aankoop percelen Port of Den Helder en het bijdragen in de 
 renovatiekosten van diverse kunstwerken van Port of Den Helder. 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A 13.1), waarmee punt 1 van het besluit wordt 
gewijzigd in de volgende tekst: 
“1. Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college te berichten dat de raad de volgende  
 wens/bedenking aan het college van burgemeester en wethouders ter overweging meegeeft met  
 betrekking tot de voorgenomen aankoop van de vier percelen die bekend staan onder de namen  
 Westoever en Spoorweghaven voor 4,2 miljoen euro: 
  - de raad ontraadt het overnemen van de vier percelen van Port of Den Helder.” 
De raad besluit in meerderheid (1/25): 
het bovengenoemde amendement te verwerpen. De fractie van GroenLinks stemt voor het amendement. 
 
De raad besluit vervolgens in meerderheid (25/1): 
als volgt bij te dragen in de financiering van de Port of Den Helder: 
1.  op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet in samenhang met artikel 7 Financiële verordening 
 gemeente Den Helder 2015 het college te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen de 
 aankoop van de 4 percelen die bekend staan onder de namen Westoever en Spoorweghaven voor 
 4,2 miljoen euro; 
2.  op grond van artikel 212 Gemeentewet in samenhang met artikel 5, lid 5, Financiële verordening 
 gemeente Den Helder 2015 te besluiten 2,8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een bijdrage in de 
 kosten van het renoveren van diverse kunstwerken die deel uitmaken van de openbare ruimte van 
 Den Helder.  
De fractie van GroenLinks stemt tegen het voorstel. 
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De fracties van de PvdA, Beter voor Den Helder, het CDA, de VVD, de Stadspartij Den Helder, de 
Seniorenpartij, Gemeentebelangen Den Helder, de PVV, de ChristenUnie en GroenLinks dienen een motie 
in (M 13.1), waarin wordt uitgesproken dat:  
1. de gemeente een expliciete participerende rol op zich gaat nemen in de transformatie van de haven van 
 Den Helder en daartoe ten aanzien van de Port of Den Helder een herstructurering -met name ten 
 aanzien van de ontwikkelingsfunctie- doorvoert met betrekking tot taken, verantwoordelijkheden en 
 bevoegdheden;  
2. bij de voorstellen ten aanzien van infrastructurele aanpassingen in het havengebied met nadruk ook de 
 gevolgen voor de leefbaarheid van de aangrenzende bewoners meeneemt en daartoe bij deze 
 voorstellen ook de zogeheten gele variant betrekt als strategische ontsluitingsmogelijkheid voor het 
 havengebonden gemotoriseerde verkeer;  
3. bij de aanbieding van het bedrijfsplan van Port of Den Helder door het college aan de raad deze te 
 vergezellen van een gemeentelijke audit;  
4. in de aankomende kadernota resultaten en voorstellen op te nemen betreffende bovengenoemde 
 onderwerpen;  
en waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen bovenstaande punten 1 tot en 
met 4 te bewerkstelligen. 
De raad besluit unaniem: 
de bovengenoemde motie te aanvaarden. 
 
14. Motie over deelname van raadsleden, commissieleden, fractieassistenten en collegeleden aan 
 NLDoet. 
De fracties van de VVD, Beter voor Den Helder, Gemeentebelangen Den Helder, de Stadspartij Den Helder, 
GroenLinks, de PVV, de PvdA, de Seniorenpartij, de ChristenUnie en Behoorlijk Bestuur dienen een motie in 
(M 14) waarmee: 
 - alle raadsleden, commissieleden, fractieassistenten en leden van het college worden opgeroepen op  
 16 maart 2019 deel te nemen aan de landelijke actie NLDoet en die dag, samen met alle andere 
 vrijwilligers, zo veel mogelijk grote en kleine klussen voor alle vrijwilligersorganisaties (stichtingen, 
 verenigingen, zorginstellingen, kinderboerderijen, etc.) in onze gemeente op te knappen; 
- alle vrijwilligersorganisaties in de gemeente Den Helder worden opgeroepen om via de website van 
 NLDoet hun klussen aan te melden;  
- een delegatie van de raad zorg laat dragen voor de organisatie (zoals aanmelding, verdeling van 
 klussen, contact met de vrijwilligersorganisaties), zodat hiervoor geen ambtelijke capaciteit  
 benodigd is. 
De raad besluit unaniem: 
de bovengenoemde motie te aanvaarden. 
 
15. Motie over defecte lift in de parkeergarage Sluisdijk. 
De fractie van het CDA dient een motie in (M 15) waarmee het college van burgemeester en wethouders 
wordt verzocht voor het einde van dit jaar met een oplossing te komen om aan de gevaarlijke situatie met de 
defecte lift bij de parkeergarage Sluisdijk een eind te maken. 
De fractie van het CDA trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder Keur dat het college 
van burgemeester en wethouders de raad zo snel mogelijk zal informeren over de stand van zaken. Dit zal 
naar waarschijnlijkheid niet meer voor de jaarwisseling worden. 
 
16. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 20.45 uur.  
 
 
 


