
Besluitenlijst raadsvergadering 30 mei 2011 (IR11.0132) 
 
1. Opening. 
Voorafgaand aan de opening van de raadsvergadering feliciteert mevrouw K. van Spronsen van de 
Helderse Vallei de raad met het succes van de Helderse Vallei; de 50.000e bezoeker is nu reeds 
bereikt. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw 
Dekker en de heren Klut en Prins.   
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer R. Wegman spreekt namens de HOB in over agendapunt 12, het voorstel de in de nota 
Bouwen en Parkeren 2011-2016 opgenomen parkeernormen als uitgangspunt te hanteren in 
bestemmingsplannen. 
 
Mevrouw D. van Kalsbeek spreekt in over agendapunt 13, het burgerinitiatief over het wijzigen van de 
naam van de gemeente Den Helder. Zij doet dit als voorzitter van Recron Noord-Holland, voorzitter 
van de Raad van Toezicht stichting Regio VVV Kop van Noord-Holland, namens de Federatie 
Helderse Ondernemers (FHO) en als onderneemster van het jaar. 
 
Mevrouw Bies spreekt als initiatiefneemster van het burgerinitiatief eveneens in over agendapunt 13. 
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Nihot.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De behandeling van de agendapunten 10 en 11 vindt wegens de onderlinge samenhang 
gecombineerd plaats. 
De fractie van de PvdA overweegt een motie of amendement in te dienen bij agendapunt 12, het 
voorstel de in de nota Bouwen en Parkeren 2011-2016 opgenomen parkeernormen als uitgangspunt 
te hanteren in bestemmingsplannen. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder zegt eventueel een motie in te dienen bij het genoemde 
agendapunt 12. 
De fractie van de PvdA kondigt een amendement aan met betrekking tot agendapunt 13, het 
burgerinitiatief tot het wijzigen van de naam van de gemeente Den Helder in Den Helder aan Zee.  
  
A.  Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de nota Naar een duurzaam Den Helder. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel met betrekking tot de Notitie Dakterrassen; Stadshart, Van Galenbuurt, Visbuurt, 

Sluisdijkbuurt en Boatex. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
9. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2010 van de Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
B. Bespreekpunten  
 
10. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2012 en meerjarenbegroting 

2013-2015 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
11. Voorstel met betrekking tot uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
Het voorstel is unaniem aanvaard.  
 



12. Voorstel de in de nota Bouwen en Parkeren 2011-2016 opgenomen parkeernormen als 
uitgangspunt te hanteren in bestemmingsplannen. 

De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 12.1), inhoudende dat aan het besluit wordt 
toegevoegd dat bij in de toekomst vast te stellen bestemmingsplannen de TROTS-norm van 10% 
verhoging van de parkeernorm wordt gehanteerd in plaats van de voorgestelde 6,5%. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de PvdA en GroenLinks stemmen voor 
het amendement. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Voor het voorstel is gestemd door de fracties van de 
Stadspartij Den Helder, de VVD, D66, Trots, de ChristenUnie, de SP en het CDA. 
 
Wethouder Den Dulk zegt toe dat het college van burgemeester en wethouders de raad zal informeren 
en vragen naar zijn zienswijzen bij het verlenen van ontheffingen van de parkeernorm bij 
appartementenbouw van grotere volumes in de binnenstad.  
 
13. Burgerinitiatief tot het wijzigen van de naam van de gemeente Den Helder in Den Helder 

aan Zee. 
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 13.1), waarmee punt 1 van het besluit als volgt 
komt te luiden: ͞Een besluit over het wijzigen van de naam van de gemeente Den Helder in  
Den Helder aan Zee aan de bevolking voor te leggen middels een referendum. Dit raadplegend 
referendum wordt tegelijk met de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezing uitgevoerd.” 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de PvdA, GroenLinks en D66 
stemmen voor het amendement. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Voor het voorstel stemmen de fracties van de Stadspartij 
Den Helder, de VVD, Trots, de ChristenUnie, de SP en het CDA en de heren Pruiksma en Baanstra. 
 
14. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


