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Besluitenlijst raadsvergadering 24 september 2018 (BSL18.0037) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat de heer G.K. Visser zijn raadslidmaatschap per  
1 september 2018 heeft beëindigd. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Van den Born.  
De voorzitter staat stil bij het overlijden van voormalig raadslid en wethouder, de heer R. M. Laning. De raad 
neemt een moment van stilte in acht.  
 
2. Installatie en beëdiging van benoemde raadsleden. 
De commissie onderzoek geloofsbrieven bestaat uit mevrouw Pater (voorzitter) en de heren Klopstra en 
Krul. De voorzitter van de commissie brengt verslag uit aan de raad. 

 
Daarop besluit de raad bij acclamatie: 
1.  mevrouw T.C. Polonius-Padmore; 
2.  mevrouw S. Hamerslag; 
3.  mevrouw E.G.J. Kootkar; 
4.  de heer H. van Dongen; 
5.  de heer P. Blank; 
6.  de heer E.J. Dasbach; 
7.  mevrouw N. List 
toe te laten tot lid van de raad van de gemeente Den Helder. 
 
De raadsleden Blank, Dasbach, Van Dongen, Hamerslag, Kootkar en List leggen de belofte af. Raadslid 
Polonius legt de eed af. Zij ontvangen bloemen.  
 
Na de beëdiging en installatie is de vergadering kort geschorst voor een felicitatiemoment. 
 
3. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
4. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend.  
 
5. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Boessenkool. 
 
6. Vaststelling agenda. 
De fractie van het CDA doet het ordevoorstel punt 18, het voorstel tot het vaststellen van de regionale nota 
bodembeheer, van de agenda af te voeren. De raad stemt hier unaniem mee in en neemt kennis van de 
toezegging van wethouder Duijnker de raad via een raadsinformatiebrief nader te informeren. 
  
De fracties van de Seniorenpartij, Beter voor Den Helder, Gemeentebelangen Den Helder, GroenLinks en de 
PVV kondigen een amendement aan bij agendapunt 17, het voorstel tot het vergroten van de inzet vanuit het 
programma Gebiedsgerichte aanpak.  
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder kondigt eveneens een amendement aan bij agendapunt 17, het 
voorstel tot het vergroten van de inzet vanuit het programma Gebiedsgerichte aanpak.  
 
De fractie van Behoorlijk Bestuur kondigt een amendement aan bij agendapunt 20, het voorstel tot het 
vaststellen van de Verordening op het presidium Den Helder 2018. 
 
De fractie van de VVD kondigt twee amendementen aan bij agendapunt 21, het voorstel tot vaststellen van 
de Verordening op de raadscommissies Den Helder 2018. 
 
De fractie van de VVD kondigt twee amendementen aan bij agendapunt 22, het voorstel tot het vaststellen 
van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van 
Den Helder 2018.  
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De fractie van GroenLinks kondigt drie amendementen aan bij agendapunt 22, het voorstel tot het vaststellen 
van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van 
Den Helder 2018.  
 
De fractie van de ChristenUnie kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan met betrekking tot het 
Kinderpardon. De motie is als punt 23 aan de agenda toegevoegd.  
 
De fractie van het CDA en Beter voor Den Helder kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag aan 
met betrekking tot de huisvesting van seizoenarbeiders. De motie is als punt 24 aan de agenda toegevoegd.  
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan met 
betrekking tot geluidsoverlast van warmtepompen. De motie is als punt 25 aan de agenda toegevoegd.  
 
Hamerpunten: 

 
7. Voorstel tot vaststelling van de Wijziging op de Verordening commissie bezwaarschriften 
 gemeente Den Helder 2018. 
De raad besluit unaniem: 
de wijziging op de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Den Helder 2018 vast te stellen. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de 
 auditcommissie aangaande het aanwijzen van een voorzitter en het benoemen van twee leden in 
 de auditcommissie. 
De raad besluit bij acclamatie: 
1.  overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Verordening op de auditcommissie van de gemeente 
 Den Helder de volgende personen te benoemen in de auditcommissie: 
 a.  de heer H.S. Mosk; 
 b.  de heer C. van der Gaag. 
2.  tot het vaststellen van de hierna volgende Verordening tot wijziging van de Verordening op de 
 auditcommissie van de gemeente Den Helder: 
 Artikel I wijziging van artikel 3, lid 3 van de verordening: benoeming voorzitter auditcommissie: 
 Artikel 3 Leden van de auditcommissie 
 3.  De auditcommissie wijst uit zijn midden een voorzitter aan. De voorzitter neemt deel aan de  
  vergadering en heeft stemrecht. 
 Artikel II inwerkingtreding. 
 Deze wijzigingsverordening treedt in werking de dag volgende op die van haar bekendmaking. 
 
9. Voorstel tot het benoemen van leden in de vertrouwenscommissie. 
De raad besluit bij acclamatie: 
de volgende vijf leden te benoemen in de vertrouwenscommissie: 
1.  H. van Dongen; 
2. S. Hamerslag; 
3. L.G.J.M. van Esdonk; 
4. P.W.H. Houben; 
5. R.N. Bruin.  
 
10. Voorstel tot benoemen van leden voor de werkgeverscommissie. 
De raad besluit bij acclamatie (nadat een aantal kandidaten zich ter vergadering heeft teruggetrokken): 
de volgende personen te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie: 
1. H. van Dongen; 
2. L.G.J.M. van Esdonk; 
3. J. Klopstra.  
 
11. Voorstel tot benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de Regionale Raadscommissie 
 Noordkop. 
De raad besluit bij acclamatie: 
de volgende leden van de raad als lid aan te wijzen voor de vergaderingen van de Regionale 
Raadscommissie Noordkop: 
1.  Namens Behoorlijk Bestuur: S. Hamerslag; 
2.  Namens de ChristenUnie: J.P. van Donkelaar; 
3.  Namens de PvdA: P. Blank; 
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4.  Namens de Seniorenpartij: K. van Driesten. 
 
Vervolgens besluit de raad bij acclamatie: 
de volgende personen als plaatsvervangend lid aan te wijzen voor de vergaderingen van de Regionale 
Raadscommissie Noordkop: 
1.  Namens de ChristenUnie: T.C. Polonius-Padmore; 
2.  Namens D66: H.S. Mosk; 
3.  Namens GroenLinks: C.J. Dol-Cremers; 
4.  Namens de Seniorenpartij: E.G.J. Kootkar; 
5.  Namens de VVD: E.J. Dasbach. 
  
12. Voorstel tot het benoemen van een lid voor de agendacommissie van de Regionale 
 raadscommissie Noordkop. 
De raad besluit bij acclamatie: 
de heer H. van Dongen te benoemen tot lid van de agendacommissie van de Regionale Raadscommissie 
Noordkop. 
 
13. Raadsbesluit tot het benoemen van een plaatsvervangend lid voor de Vereniging van 
 Waddenzeegemeenten. 
De raad besluit bij acclamatie: 
de heer H.S. Mosk als plaatsvervangend lid voor de Vereniging van Waddenzeegemeenten te benoemen. 
 
14. Voorstel tot het afsluiten van de grondexploitatie Doggerswijk West en het voordelig saldo 
 van € 1.064.000,- ten gunste van de exploitatie te brengen. 
De raad besluit unaniem: 
1.  De grondexploitatie Doggerswijk West, met een voordelig saldo van € 1.064.000, af te sluiten. 
2.  Een deel van de grond (ruim 3,2 ha) in afwijking van de opzet van de grondexploitatie in te zetten voor 
 verhuur ten behoeve van een zonnepark. 
 
15. Voorstel tot vaststelling van de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing 
 en inning van leges 2018 (Legesverordening 2018). 
De raad besluit unaniem: 
de verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2018 vast te stellen.  
 
16. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning 
 Zonnepark Kooypunt. 
De raad besluit unaniem: 
een verklaring van geen bedenkingen af te geven zodat de omgevingsvergunning voor het oprichten van: 
-  een zonnepark, 
-  vier transformatorhokjes, 
-  één inkoopstation en 
-  een erfafscheiding 
op de percelen C 11158 en C 10518 (Kooypunt) te Den Helder kan worden verleend. 
 
17. Voorstel tot het vergroten van de inzet vanuit het programma Gebiedsgerichte aanpak. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een amendement in (A17.1) inhoudende: 
-  beslispunt 1 van het ontwerpbesluit te schrappen; 
-  beslispunt 2 van het ontwerpbesluit te schrappen en te vervangen door: Voor 2019 te kiezen voor de 
 inzet op drie buurten, namelijk: de Oostslootbuurt, Kruiszwin 3-5 en de Jeruzalembuurt.  
De raad besluit in meerderheid (7/23): 
het bovenstaande amendement te verwerpen. De fracties van de PVV, Gemeentebelangen Den Helder, de 
Seniorenpartij en de Stadspartij Den Helder stemmen voor het amendement. 
 
De fracties van de Seniorenpartij, Beter voor Den Helder, Gemeentebelangen Den Helder, GroenLinks en de 
PVV dienen een amendement in (A 17.2), inhoudende beslispunt 2 als volgt te wijzigen: ‘Zuiderzeebuurt’ 
wordt vervangen door ‘Jeruzalembuurt’. 
De indienende partijen trekken het amendement in op basis van de toezegging van wethouder Biersteker dat 
eind van het jaar op basis van het dan te verschijnen uitvoeringsprogramma een discussie komt over het 
tempo en de ambities. 
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Vervolgens besluit de raad in meerderheid (28/2): 
1.  de inzet vanuit het programma Gebiedsgerichte aanpak in 2019 te vergroten van drie naar vier buurten 
 om in dat jaar in elke wijk één buurt te kunnen aanpakken; 
2.  voor 2019 te kiezen voor de inzet op de buurten Oostslootbuurt, Zuiderzeebuurt, Kruiszwin 3-5 en de 
 Landmetersbuurt. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het voorstel. 
 
18. Voorstel tot het vaststellen van de regionale nota bodembeheer. 
Het voorstel is van de agenda afgevoerd (zie agendapunt 6, vaststelling agenda). 
 
19. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de agendacommissie Den Helder 2018. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening op de agendacommissie Den Helder 2018 vast te stellen. 
 
20. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op het presidium Den Helder 2018. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een amendement in (A 20.1), waarmee het ontwerpbesluit als volgt 
wordt gewijzigd: 
Artikel 2, lid 4, luidende: 
“Elke fractievoorzitter wijst een lid van de raad aan, dat hem bij zijn afwezigheid in het presidium vervangt.”  
wordt gewijzigd in: 
“Elke fractievoorzitter wijst een lid van de raad, fractie-assistent(e) of commissielid aan, die hem/haar bij 
zijn/haar afwezigheid in het presidium vervangt.” 
De raad besluit in meerderheid (21/9): 
Het bovenstaande amendement te aanvaarden. De fracties van de VVD en het CDA stemmen tegen het 
amendement. 
 
Vervolgens besluit de raad unaniem:  
de Verordening op het presidium Den Helder 2018 (geamendeerd) vast te stellen. 
 
21. Voorstel tot vaststellen van de Verordening op de raadscommissies Den Helder 2018. 
De fractie van de VVD dient een amendement in (A 21.1), inhoudende: 
1.  Aan het vierde lid van artikel 4 wordt de volgende zin toegevoegd: 
 “Een fractie die sinds de laatste raadsverkiezingen twee jaar in de raad vertegenwoordigd is, mag echter 
 ook personen als commissielid voordragen die bij deze verkiezingen niet op enige kandidatenlijst 
 verkiesbaar zijn geweest.” 
2.  In de toelichting op artikel 4 wordt na de desbetreffende alinea (“De niet-raadsleden … 
 vertegenwoordigd is”) het navolgende ingevoegd: 
 Deze voorwaarde vervalt echter zodra een fractie twee jaar in de raad vertegenwoordigd is. Zitting 
 hebben in een raadscommissie en deelnemen aan een commissievergadering kan een leerschool zijn 
 voor aankomend raadsleden. Uiteraard is dat niet het primaire doel van een raadscommissie, echter 
 niet-raadsleden kunnen onmiskenbaar op deze wijze ervaring opdoen in de politieke arena en met het 
 politieke debat. Daarnaast wordt het zo voor geïnteresseerde nieuwe leden interessanter om gedurende 
 de raadsperiode politiek actief te worden. Als ze moeten wachten tot na de volgende verkiezingen 
 voordat ze zich daadwerkelijk nuttig kunnen maken, bestaat het gevaar dat men afhaakt. Dat is zeker in 
 de huidige tijd, waarin het voor veel partijen lastig is om goede gekwalificeerde kandidaten te vinden, 
 een ongewenste situatie. Potentiële kandidaat-raadsleden dienen daarom de mogelijkheid te krijgen om 
 in de loop van de raadsperiode in een raadscommissie te worden benoemd. 
 In verband met de kenbaarheid en kiezerslegitimiteit zal de voorwaarde dat een commissielid op de 
 kandidatenlijst heeft gestaan wel de eerste 2 jaar dat een fractie actief is in de raad van toepassing zijn.
 Echter na een zekere tijd spelen deze waarden steeds minder een rol en gaat het belang om 
 nieuwkomers, die pas na de verkiezingen zich hebben aangesloten bij een politieke partij, een kans te 
 bieden ervaring op te doen in een commissie, zwaarder wegen. 
De raad besluit in meerderheid (23/7): 
het bovenstaande amendement te aanvaarden. De fracties van de PVV en het CDA stemmen tegen het 
amendement. 
 
De fractie van de VVD dient een amendement in (A 21.2), inhoudende:  
1.  In de eerste zin van het 3e lid van artikel 21 wordt de zinsnede “ten minste 24 voor aanvang van de 
 vergadering” vervangen door: 
 “uiterlijk om 12:00 op de dag van de desbetreffende raadsvergadering” 
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2.  In de Toelichting op voornoemde Verordening wordt de toelichtende tekst bij artikel 21 navenant 
 aangepast. 
De raad besluit in meerderheid (29/1): 
het bovenstaande amendement te aanvaarden. De heer Van Esdonk stemt tegen het amendement. 
 
Vervolgens besluit de raad unaniem: 
de Verordening op de raadscommissies Den Helder 2018 (geamendeerd) vast te stellen. 
 
Bespreekpunten: 

 
22. Voorstel tot het vaststellen van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
 werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2018 
De fractie van de VVD dient een amendement in (A 22.1), waarmee het ontwerpbesluit als volgt wordt 
gewijzigd: 
Het derde lid van artikel 37 wordt vervangen door de onderdelen 3 en 4 van het huidige artikel 37 in het 
Reglement van orde 2015: 
3.  De verlangde inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende of in de daarop 
 volgende vergadering gegeven. 
4.  De gestelde vragen en het antwoord vormen een agendapunt voor de vergadering, waarin de  
 antwoorden zullen worden gegeven.  
De raad besluit unaniem: 
het bovenstaande amendement te aanvaarden. 
 
De fractie van de VVD dient een amendement in (A 22.2), inhoudende:  
1. Het eerste lid van artikel 16 wordt aangevuld met de woorden “dan wel direct voorafgaand aan het 
 agendapunt waarover wordt ingesproken” en komt te luiden als volgt: 
 Na de opening van de vergadering, dan wel direct voorafgaand aan het agendapunt waarover wordt 
 ingesproken, kunnen aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord 
 voeren over geagendeerde onderwerpen. 
2. In de eerste zin van het 3e lid van artikel 16 wordt de zinsnede “ten minste 24 uur voor aanvang van de 
 vergadering” vervangen door: 
 “uiterlijk om 12:00 op de dag van de desbetreffende raadsvergadering” 
3. In de eerste zin van het 2e lid van artikel 38 wordt de zinsnede “ten minste 24 voor aanvang van het 
 vragenkwartier” vervangen door: 
 “uiterlijk om 12:00 op de dag van de desbetreffende raadsvergadering” 
4. In de Toelichting op het Reglement van Orde wordt in de toelichtende tekst bij artikel 38 de laatste alinea 
 (“In het tweede lid … geldt).”) geschrapt. 
De raad besluit in meerderheid (28/2): 
het bovenstaande amendement te aanvaarden. De fractie van de PVV stemt tegen het amendement. 
 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A 22.3), inhoudende in artikel 7.9 de zin:  
“De afgesplitste fractie, of het afgesplitste raadslid, heeft geen recht op fractievergoeding” te vervangen door: 
“De afgesplitste fractie, of het afgesplitste raadslid, heeft recht op fractievergoeding.” 
De raad besluit in meerderheid (24/6): 
het bovenstaande amendement te aanvaarden. De fracties van de PVV en de VVD stemmen tegen het 
amendement. 
 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A 22.4), inhoudende in artikel 14.1 de zin:  
“De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in één spreektermijn, tenzij de raad anders 
beslist” te vervangen door: “De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in twee termijnen, 
tenzij de raad anders beslist.” 
De stemmen over dit amendement staken (15/15): 
Voor het amendement stemmen de fracties van het CDA, D66, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, 
Gemeentebelangen Den Helder, en vijf leden van de fractie van Beter voor Den Helder.  
De fracties van de VVD, de Stadspartij Den Helder, de Seniorenpartij, de PVV, de PvdA en de ChristenUnie 
en de heer Niggendijker stemmen tegen het amendement. 
 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A 22.5), inhoudende in artikel 15.1 De zin: “Iedere 
fractie krijgt een spreektijd van 13 minuten” te vervangen door: “Iedere fractie krijgt een spreektijd van ten 
minste 13 minuten, te verhogen door de voorzitter van de raad bij een groot aantal bespreekpunten op de 
agenda of indien dit door de raad gewenst wordt.” 
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De raad besluit in meerderheid (7/23): 
het bovenstaande amendement te verwerpen. De fracties van GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, D66 
en Behoorlijk Bestuur en de heer Houben stemmen voor het amendement. 
 
Het voorstel tot het vaststellen van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2018 is aangehouden tot de volgende 
raadsvergadering wegens het staken van de stemmen over amendement A 22.4. 
 
23. Motie van de fractie van de ChristenUnie over het Kinderpardon. 
De fractie van de ChristenUnie dient een motie in (M 23), inhoudende bij de staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het 
meewerkcriterium van het Kinderpardon en het college van burgemeester en wethouders op dragen 
deze motie te sturen naar de Vereniging van Gemeenten, de regering en de leden van de Tweede Kamer. 
De raad besluit in meerderheid (20/10): 
de bovenstaande motie te aanvaarden. De fracties van de PVV, de VVD, Gemeentebelangen Den Helder, 
Behoorlijk Bestuur en mevrouw Pater en de heer Niggendijker stemmen tegen de motie. 
 
24. Motie van de fracties van het CDA en Beter voor Den Helder over de huisvesting van 
 seizoenarbeiders.  
De fracties van het CDA en Beter voor Den Helder dienen een motie in (M 24), inhoudende het college van 
burgemeester en wethouders op te dragen:  
1. Vooruitlopend op het vaststellen van geactualiseerde ‘Beleidsregels Huisvesting seizoenarbeiders’ toe te 
 staan dat: 
 a.  er per bedrijf maximaal 50 seizoenarbeiders conform bestaande kwaliteitsnormen mogen worden 
  gehuisvest, binnen of aangrenzend aan bestaande bouwblokken; 
 b.  huisvesting op satelliet locaties enkel toegestaan is mits de locatie aantoonbaar onderdeel is van het 
  bedrijf; 
 c.  de onder punt 1. genoemde beleidswijzigingen zo spoedig mogelijk voldoende kenbaar te maken; 
2. voor het zomerreces van 2019 geactualiseerde ‘Beleidsregels seizoenarbeiders’ ter vaststelling aan de 
 raad aan te bieden; 
3. de raad zo spoedig mogelijk te informeren over het voorbereidingstraject, waarvan de afstemming met 
 de regiogemeenten en het maatschappelijk veld deel uitmaken. 
De raad besluit in meerderheid (24/6): 
de bovenstaande motie te aanvaarden. De fracties van de PVV, de PvdA, Gemeentebelangen Den Helder 
en GroenLinks stemmen tegen de motie. 
 
25. Motie van de fractie van de Stadspartij Den Helder over geluidsoverlast van warmtepompen. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie in (M 25), waarmee het college van burgemeester 
en wethouders wordt verzocht nog dit kalenderjaar een voorstel aan de raad voor te leggen tot aanpassing 
van de lokale regelgeving waarbij voorwaarden worden gesteld aan het plaatsen van warmtepompen aan of 
bij woningen, waarbij: 
a. aansluiting wordt gezocht bij de geluidseisen die het Bouwbesluit dienaangaande stelt voor andere 
 installaties in dezelfde woning; 
b. nadere eisen worden gesteld aan de constructie bij plaatsing aan de gevel; 
c. nadere eisen worden gesteld aan de locatie indien de warmte pomp los van de woning wordt geplaatst.  
De fractie van de Stadspartij Den Helder trekt haar motie in op basis van de mededeling van wethouder 
Duijnker dat nu reeds aansluiting bij de landelijke regelgeving plaatsvindt en zijn toezegging dat dit verder 
wordt meegenomen bij de aanpassing van de Algemene plaatselijke verordening. 
 
26. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 uur. 
 
 
 
 
 
 


