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Besluitenlijst raadsvergadering 27 mei 2019 (BSL19.0027)  
 
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Van Driesten. De heer Krijns is ook afwezig. De heer Dasbach komt later of niet, afhankelijk van de eindtijd van de vergadering. De voorzitter maakt melding van de bijeenkomst die na de raadsvergadering zal plaatsvinden. De raad wordt in deze bijeenkomst vooraf geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Noordoosthoek van Willemsoord. Aanstaande woensdag zal deze informatie met ieder ander worden gedeeld. Tot die tijd rust embargo op de informatie.  
 
2. Spreekrecht burgers. Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. De fractie van de PVV stelt de volgende vraag: Alle stukken aangaande kadernota en begroting gelezen, mist de fractie van de PVV nog de input van het Rijk; de meicirculaire. Deze verschijnt begin juni maar is essentieel! Kan de raad meteen na het verschijnen ervan, en ruim voor de behandeling van de Kadernota, een memo krijgen met daarin de implicaties die deze circulaire heeft voor de Kadernota? De verwachting is dat er een lagere bijdrage komt uit het gemeentefonds.  Wethouder Visser geeft een toelichting op de planning- en controlcyclus en zegt desgevraagd toe het gevraagde memo te zullen leveren.  De fractie van Behoorlijk Bestuur stelt een vraag over het verwijderen van de bankjes bij het monument  
‘Den Vaderlant getrouwe’. De fractie wil weten of de bankjes inderdaad verdwijnen en niet meer terugkomen. Wethouder Wouters geeft aan dat dit inderdaad het geval is, maar dat in de verdere ontwikkeling van het gebied zal worden gekeken of er in de nabijheid mogelijk alsnog bankjes kunnen worden geplaatst.          
4. Bepalen stemvolgorde. Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Mosk.   
5. Vaststelling agenda. De fractie van GroenLinks kondigt een motie aan bij agendapunt 8, het voorstel tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening.  De fractie van de Stadspartij Den Helder kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over het 
invoeren van een ‘Participatie-app’. De motie is als punt 12 toegevoegd aan de agenda.  De fractie van de Stadspartij Den Helder kondigt nog een motie vreemd aan de orde van de dag aan over containertuintjes. De motie is als punt 13 toegevoegd aan de agenda.  De fracties van Behoorlijk Bestuur en de PVV kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag over de handelswijze van Schagen FM/Noordkop Centraal in relatie tot de LOS Den Helder. De motie is als punt 14 toegevoegd aan de agenda.  De fracties van het CDA, Beter voor Den Helder en de Stadspartij Den Helder kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag aan over kamerverhuur en woningsplitsing. De motie is als punt 15 toegevoegd aan de agenda.     
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Hamerpunten:  
6. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs. De raad besluit unaniem: de Verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs vast te stellen. 
 
7. Voorstel tot vaststellen van het Protocol agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers 

gemeente Den Helder 2019. De raad besluit unaniem: het Protocol agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2019 vast te stellen. 
 
8. Voorstel tot vaststelling van de Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder 

houdende algemene regels over subsidieverlening (de Algemene subsidieverordening) vast te 
stellen. Wethouder Visser heeft op 23 mei 2019 een memo aan de raad gericht op basis waarvan een wijziging in het voorgenomen besluit moet worden aangebracht. De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (Verordening op de fractieondersteuning 2007) moet namelijk worden uitgesloten in de Algemene subsidieverordening. De raad stemt in met de voorgestelde wijziging. De griffie zal het besluit hierop administratief aanpassen.   De heer Blank geeft aan niet aan de beraadslaging en stemming over dit voorstel te zullen deelnemen in verband met een subsidierelatie met de gemeente.  De raad besluit vervolgens unaniem: de ‘Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder houdende algemene regels over 

subsidieverlening’ (de Algemene subsidieverordening) vast te stellen, met inachtneming van de bovengenoemde wijziging.  De fractie van GroenLinks dient een motie in (M 8), waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen jaarlijks, in aanloop naar de begroting, de raad te informeren over het aantal aanvragen bij de diverse subsidiebudgetten dat is afgewezen, omdat het budget ontoereikend was alhoewel de aanvraag voldeed aan de voorwaarden. Of, indien het beschikbare budget verdeeld werd over alle aanvragers, wat het aantal daadwerkelijke aanvragers was ten opzichte van het verwachte aantal. De fractie houdt haar motie aan. De motie zal eerst in commissieverband worden besproken om duidelijk af te kaderen op welke subsidies de motie betrekking moet hebben. 
 
9. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken van gemeenschappelijke regeling Cocensus. De raad besluit unaniem: 1.  kennis te nemen de jaarstukken 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus inclusief de  controleverklaringen; 2.  kennis te nemen van begroting 2020 en het Meerjarenperspectief 2021-2024 van de Gemeenschappelijke  Regeling Cocensus; 3.  een positieve zienswijze op de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus af te geven en de daarin opgenomen bijdrage voor Den Helder van € 938.100,- vast te stellen en dit in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus. 
 
10. Voorstel tot uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling Cocensus. De raad besluit unaniem: 1.  het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven om in te stemmen met de toetreding van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo tot de gemeenschappelijke regeling Cocensus per   1 januari 2020; 2.  het college toestemming te geven om de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020 aan te gaan en voor vaststelling aan te bieden aan het dagelijks bestuur van Cocensus. 
 
11. Voorstel over verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur over onderliggende stukken 

behorende bij scenario-onderzoek stadhuis. De raad besluit in meerderheid (24/4): 1. de geheimhouding op het rapport van BBN adviseurs inzake de financiële doorrekening van tijdelijke en 
permanente scenario’s voor gemeentelijke huisvesting niet op te heffen en; 2. op het Wob-verzoek van 26 maart 2019 te beschikken middels antwoordbrief met kenmerk AU19.04338. De fracties van D66, Behoorlijk Bestuur en GroenLinks stemmen tegen het voorstel.  
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12. Motie over het invoeren van een ‘Participatie-app’. De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 12), waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: - te onderzoeken of een “participatie app” ingevoerd kan worden en welke kosten hiermee gemoeid gaan; - de raad hierover uiterlijk in de tweede helft van 2019 te informeren. De fractie houdt haar motie aan in afwachting van nader onderzoek door het college van burgemeester en wethouders. De motie en de bevindingen van het onderzoek zullen vervolgens in commissieverband worden besproken. 
 
13. Motie over containertuintjes. De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 13), waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht: 1. te onderzoeken of het mogelijk is een proef te organiseren waarbij ondergrondse containers worden voorzien van een containertuin of een soortgelijk alternatief; 2. de raad zo spoedig mogelijk te informeren over zijn bevindingen en voornemens. De fractie houdt haar motie aan naar aanleiding van het feit dat wethouder De Vrij heeft aangegeven een aantal proefopstellingen te zullen realiseren. 
 
14. Motie over de handelswijze van Schagen FM/Noordkop Centraal in relatie tot de LOS Den Helder.   De fracties van Behoorlijk Bestuur en de PVV dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 14), waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 1. afstand te nemen van de handelswijze van Schagen FM/NKC en niet mee te werken aan het initiatief Schagen FM/NKC; 2. de handelswijze van Schagen FM/NKC te bespreken met de colleges van Hollands Kroon en Schagen;   3. stappen te ondernemen om Schagen FM/NKC te verbieden het logo van de gemeente Den Helder te gebruiken; 4. de gemeenteraad in september 2019 te informeren over de stand van zaken.       De fracties houden de motie aan op basis van de mededeling van wethouder Keur dat ze achter de inhoud van de motie staat, maar dit onderwerp in gezamenlijkheid met de colleges van Hollands Kroon en Schagen wil oppakken. 
 
15. Motie over kamerverhuur en woningsplitsing. De fracties van het CDA, Beter voor Den Helder en de Stadspartij Den Helder dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 15), waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen 1. handhavend op te treden bij illegale kamerverhuurpanden; 2. zeer terughoudend te zijn met de legalisering van kamerverhuur; 3. zeer terughoudend te zijn met het verlenen van nieuwe vergunningen en deze indien mogelijk terug te brengen naar 0 totdat er nieuw beleid is overeengekomen. De fracties trekken hun motie in omdat wethouder Keur toezegt deze te kunnen steunen. 
 
16. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering rond 20.35 uur.  
 
 
 
 


