
Besluitenlijst raadsvergadering 20 juni 2011 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw 
Kolhorn en de heer Reiff.   
 
2 Spreekrecht burgers. 
Mevrouw J. van Os van de Belangenvereniging Visbuurt spreekt in over agendapunt 8, het voorstel tot 
het vaststellen van de Huisvestingsverordening Den Helder 2011. De voorzitter zegt toe dat het 
college van burgemeester en wethouders de vragen van mevrouw Van Os schriftelijk zal 
beantwoorden. De raad krijgt een afschrift van de beantwoording en kan deze desgewenst agenderen 
voor een commissievergadering.  
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenkwartier.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Van der Paard.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA kondigen twee amendementen aan over  
agendapunt 9, het voorstel tot het vaststellen van de programmarekening 2010 van de gemeente  
Den Helder.  
De fractie van de PvdA kondigt een motie aan over hetzelfde agendapunt. 
De fractie van het CDA zegt een motie te zullen indienen bij agendapunt 10, het voorstel tot het 
beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 315.000,- voor het vervolgtraject tot 
verzelfstandiging van de haven. 
 
A.  Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Binnenhaven 37-40. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Boatex 2010. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
  
8. Voorstel tot het vaststellen van de Huisvestingsverordening Den Helder 2011. 
Het voorstel is unaniem aanvaard met inachtneming van dat wat onder agendapunt 2, het spreekrecht 
voor burgers, is gesteld. 
 
B.  Bespreekpunten 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de programmarekening 2010 van de gemeente Den Helder. 
De fracties van de PvdA, GroenLinks en de SP dienen een amendement in (A 9.1) waarmee aan het 
ontwerpbesluit het volgende beslispunt wordt toegevoegd: “Een bestemmingsreserve in te stellen: 
“onderhoud gymzalen” en daar € 610.000 in te storten”. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie 
en de SP stemmen voor het amendement. 
 
De fracties van de PvdA, GroenLinks en de SP dienen een amendement in (A 9.2) waarmee aan het 
ontwerpbesluit het volgende beslispunt wordt toegevoegd: ǲDe onderbesteding van € 637.000 op de 
uitvoering van de WMO toe te voegen aan de reserves WMO”.  
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie 
en de SP stemmen voor het amendement. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van de PvdA, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks, de 
ChristenUnie en de SP stemmen tegen het voorstel. 
 
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 9.1) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen binnen 3 maanden een actueel, duidelijk en compleet overzicht van 
alle stille reserves op te stellen en dit overzicht op de daartoe gebruikelijke wijze onder geheimhouding 
ter inzage te leggen bij de griffier. 



De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, 
Behoorlijk Bestuur, de Stadspartij Den Helder, GroenLinks, de ChristenUnie en de SP. 
 
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 9.2) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen het advies van de auditcommissie over de verbonden partijen op te 
volgen. 
De motie is unaniem aanvaard. 
 
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 9.3) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen de nota’s, genoemd in het advies van de auditcommissie, te weten het 
beheerplan openbare ruimte, het beheerplan onderhoud gebouwen en de kadernota 
subsidieverlening, dit jaar (2011) nog aan de raad aan te bieden. 
De motie is unaniem aanvaard. 
 
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 9.4) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen exacte bedragen te geven over de bouwkosten en onderhoud stadhuis, 
alsmede over de andere diensten/taken die in de DBFMO-constructie worden opgenomen. 
De motie is in meerderheid verworpen. De fracties van de PvdA, de Stadspartij Den Helder, 
GroenLinks, de ChristenUnie en de SP en de heer Nihot stemmen voor de motie. 
 
10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 315.000,- voor het 

vervolgtraject tot verzelfstandiging van de haven. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
De fractie van het CDA dient een motie in (M 10.1) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen in september/oktober 2011 de raad over de voortgang van de 
verzelfstandiging van de haven schriftelijk en in commissieverband te rapporteren, waarbij in ieder 
geval ingegaan wordt op de omvang van het gebied, de wijze waarop de gemeentelijke havendienst 
onderdeel gaat uitmaken van het nieuwe Havenbedrijf en de juridische vorm van de verzelfstandiging, 
voordat in december 2011 definitieve verzelfstandigingsvoorstellen aan de raad worden voorgelegd. 
De motie is unaniem aanvaard. 
  
11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


