
Besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2011 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Schilt.  
 
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 Baanstra.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
A.  Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot vaststelling van de nota reserves en voorzieningen 2011. 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in, mede ondertekend door de fractie van de SP,  
(A 6.1) waarmee de nota reserves en voorzieningen wordt vastgesteld met de volgende wijziging: 
2.1.3 Bijstelling beleid: “een minimumgrens van 100.000 euro” te vervangen door “een minimumgrens 
van 50.000 euro”. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de PvdA, de Stadspartij Den Helder, 
GroenLinks en de SP stemmen voor het amendement.  
 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in, mede ondertekend door de fractie van de SP, 
(A 6.2) waarmee de nota reserves en voorzieningen wordt vastgesteld met volgende wijziging: 
2.4.1. Tweede zin “Op enkele reserves uitgezonderd (...) aan de voorzieningen.” komt te vervallen. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de Stadspartij Den Helder, 
GroenLinks, de ChristenUnie en de SP stemmen voor het amendement.  
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van GroenLinks stemt tegen het voorstel. 
 
7. Voorstel tot vaststelling van de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2011. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
B.  Bespreekpunten 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van het visiedocument Willemsoord. 
De fracties van de ChristenUnie en GroenLinks dienen gezamenlijk een amendement in (A 8.4) 
waarmee het visiedocument Willemsoord wordt vastgesteld met uitzondering van de tekstpassages 
die woningbouw op Willemsoord toestaan. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks en de SP 
stemmen voor het amendement.  
 
De fracties van het CDA, de Stadspartij Den Helder, D66, de VVD, Trots en Behoorlijk Bestuur dienen 
gezamenlijk een amendement in (A 8.1) waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen met prioriteit en in overleg met het havenbedrijfsleven uitgangspunten en 
randvoorwaarden te formuleren die gehanteerd dienen te worden bij een toekomstig besluit over 
woningbouw op Willemsoord, met het oogmerk om de belemmering van de huidige en toekomstige 
havenactiviteiten te voorkomen. Bij dit onderzoek dienen de reeds gedane onderzoeken te worden 
betrokken. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fracties van GroenLinks, de SP en de PvdA (met 
uitzondering van de heer Pruiksma) stemmen tegen het amendement. 
 
De fracties van GroenLinks en de SP dienen gezamenlijk een amendement in (A 8.2) waarmee het 
visiedocument Willemsoord wordt vastgesteld met de volgende wijziging: 
blz. 2, onder het kopje “Functionele ontwikkeling van Willemsoord”: 
de volgende passage komt te vervallen:  
“Daarnaast heeft Willemsoord een cultureel aanbod dat versterkt zal worden door de verplaatsing van 
de schouwburg naar de gebouwen 60 en 63. Er zal een wisselwerking ontstaan tussen de 



schouwburg, het bestaande entertainment- en culturele programma (gebouw 51, het marinemuseum, 
de kunsthal en de kunstuitleen) en de horeca langs het werfkanaal”  
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van GroenLinks, de SP, de ChristenUnie 
en de PvdA (met uitzondering van de heer Pruiksma) stemmen voor het amendement. 
 
De fracties van de ChristenUnie en GroenLinks dienen een amendement in (A 8.5) waarmee het 
Visiedocument Willemsoord wordt vastgesteld met de volgende wijziging: 
Alle tekst onder het kopje “de rolverdeling tussen gemeente, Zeestad CV/BV en Willemsoord BV in de 
ontwikkeling van Willemsoord te laten vervallen en te wijzigen in: 
De directie van Willemsoord BV (eventueel versterkt met een raad van commissarissen) is 
verantwoordelijk voor beheer en exploitatie van de gronden en gebouwen op de oude Rijkswerf 
Willemsoord.  
Zeestad CV/BV treedt op als projectorganisatie voor de stedenbouwkundige planvorming binnen de 
kaders en de uitgangspunten die de gemeente heeft vastgelegd onder verantwoordelijkheid van de 
directie van Willemsoord BV. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, 
de Stadspartij Den Helder en de PvdA (met uitzondering van de heer Pruiksma) stemmen voor het 
amendement. 
 
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 8.3) waarmee het visiedocument Willemsoord 
wordt vastgesteld met de volgende in cursief aangegeven wijzigingen op bladzijde 4: 
“De gronden van Willemsoord die onbebouwd zijn en geschikt voor toevoeging van nieuwe functies, 
worden door Zeestad CV/BV ontwikkeld. Zeestad CV/BV verwerft daartoe in principe het economisch 
eigendom van de grond. Bij opheffing van Zeestad CV/BV vervallen alle daaruit voortkomende 
rechten/plichten om niet aan Willemsoord. 
Het amendement is unaniem aanvaard. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van GroenLinks, de SP en de PvdA (met 
uitzondering van de heer Pruiksma) stemmen tegen het voorstel. 
 
De fractie van de ChristenUnie dient een motie in (M 8.1) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen: 
1. Uiterlijk twee maanden voorafgaand aan het in procedure brengen van het bestemmingsplan 

Willemsoord, aan de raad twee planologische en stedenbouwkundige onderbouwde varianten aan 
te bieden: een variant met en een variant zonder woningbouw; 

2. de onder (1) genoemde varianten te laten vergezellen van een financiële onderbouwing 
(exploitatie); 

3. bij het voorgaande onverwijld rekening te houden met de door de raad geuite en in het 
Visiedocument verwoorde wensen, waarbij voorop staat dat de havenontwikkelingen ongestoord 
plaats moeten kunnen blijven vinden.  

De motie is in meerderheid verworpen. De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks en de SP 
stemmen voor de motie. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


