
Besluitenlijst raadsvergadering 5 juni 2013 met uitloop op 12 juni 2013 
(BSL13.0009) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw 
Jellema. 
  
De raad neemt een moment stilte in acht wegens het overlijden van de heer Ton Wendel op 7 mei 
2013. De heer Wendel is van 2006 tot 2010 commissielid geweest voor de fractie van Behoorlijk 
Bestuur. 
 
De heer Bakker legt een verklaring af over de afsplitsing van de fractie van de Stadspartij Den Helder. 
Samen met mevrouw Post (vicefractievoorzitter) en de heer Nihot (raadslid) vormt hij (als 
fractievoorzitter) thans de fractie Helder Onafhankelijk!  
 
De heer Koopman legt namens de fractie van de Stadspartij Den Helder ook een korte verklaring af.  
  
2. Spreekrecht burgers. 
De heer H. Richter van Camping ’t Noorder Sandt spreekt in over het voorstel tot het vaststellen van 
de kadernota 2014-2017 (over de toeristenbelasting).  
 
3. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Dol.  
 
4. Vaststelling agenda. 
De voorzitter schetst de behandelprocedure van de kadernota. De agenda is overigens ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
Hamerpunt 
  
5. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar aan de Aloysiusstichting 
 voor het oprichten van een tijdelijke nevenvestiging van voorgezet speciaal onderwijs in 
 Den Helder. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
Bespreekpunt 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de kadernota 2014-2017. 
De fracties geven hun algemene beschouwingen weer. Het college van burgemeester en wethouders 
geeft hierop een reactie. 
 
De voorzitter schorst de vergadering tot 12 juni 2013, 16.30 uur. 
 
De voorzitter hervat de vergadering op 12 juni 2013, 16.30 uur. De heren Bruin en Fokker komen later. 
Mevrouw Jellema is aanwezig.  
 
Amendementen (in volgorde van behandeling): 
 
A 6.18 van de fractie van de ChristenUnie waarbij beslispunt 2a wordt gewijzigd in de volgende tekst: 
het opleidingsbudget de komende 2 jaarschijven alleen uit het frictiefonds te dekken. 
De fractie van de ChristenUnie trekt haar amendement in omdat haar is gebleken dat het een 
wettelijke verplichting betreft. 
 
A 6.17 van de fractie van de ChristenUnie waarbij beslispunt 2b wordt gewijzigd in de volgende tekst: 
het budget projectleider midoffice over 2 jaarschijven uit te spreiden. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en Helder 
Onafhankelijk! 
 
A 6.1 van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije 
Socialisten en Helder Onafhankelijk! Over het realiseren van een bomenbank. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur en Helder Onafhankelijk! 



  
A 6.2 van de Stadspartij Den Helder om de ruimtevraag voor het beheer openbare ruimte met  
€ 150.000,- te verlagen, zijnde het bedrag voor het bomenplan. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fractie van 
de Stadspartij Den Helder. 
 
A 6.19 van de fractie van de ChristenUnie over het verdelen van de budgetten voor het beheer 
openbare buitenruimte en beoogde maatregelen in het bomenplan over meerdere jaarschijven.  
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en Helder 
Onafhankelijk! 
    
A 6.3 van de fractie van Trots, inhoudende het laten vervallen van de ruimtevraag voor openbare 
verlichting.  
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fractie van 
Trots. 
 
A 6.22 van de fractie van de ChristenUnie over het verdelen van het budget voor duurzame openbare 
verlichting over twee jaarschijven. 
De fractie van de ChristenUnie trekt het amendement in omdat zij zich heeft laten overtuigen van het 
nut van de investering in één keer. 
 
A 6.4 van de fractie van Trots, inhoudende een sluitende business case over het Assorgiaplein als 
voorwaarde te stellen voor het beschikbaar stellen van middelen voor de openbare ruimte rondom dit 
plein.  
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
Trots, D66, de VVD, Helder Onafhankelijk! en het CDA. 
 

A 6.16 van de fractie van de ChristenUnie waarmee de reserve strategische visie gebruiken als 
dekking om de openbare ruimte rondom het Assorgiaplein in te kunnen richten, nadrukkelijk als  
PM-post wordt opgenomen in de begroting. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, GroenLinks, de VVD, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en Helder 
Onafhankelijk! 
  
A 6.5 van de fractie van de PvdA waarin de ruimtevraag voor de rotonde aan de Parallelweg komt te 
vervallen. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur en de Vrije 
Socialisten. 
 
A 6.15 van de fractie van de ChristenUnie over het laten vervallen van de rotonde aan de Parallelweg. 
Het amendement is ingetrokken door de fractie van de ChristenUnie ten faveure van amendement  
A 6.5 van de fractie van de PvdA. 
 
A 6.20 van de fractie van de ChristenUnie over het laten vervallen van de bijdrage van € 20.000,- voor 
de stichting Het Buurtcollectief.  
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en Helder 
Onafhankelijk! 
  
A 6.6 van de Vrije Socialisten waarmee de ruimtevraag van € 30.000,- voor het digitaliseren van het 
proces bijzondere bijstand komt te vervallen en dit bedrag wordt opgeteld bij de ruimtevraag van  
€ 100.000,- voor de participatie van de jeugd via sport en cultuur. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk! 
  
A 6.7 van de fractie van Trots over de herformulering van de doelgroep voor de participatie van de 
jeugd via sport en cultuur. 
De fractie van Trots trekt het amendement in omdat de voorgestelde herformulering juridisch niet 
mogelijk is. 
  



 
A 6.13 van de fractie van de ChristenUnie waarmee vanaf 2015 structureel € 100.000,- voor de 
participatie van de jeugd via sport en cultuur beschikbaar wordt gesteld.  
De fractie van de ChristenUnie trekt het amendement in ten faveure van amendement A 6.6 van de 
fractie van de Vrije Socialisten. 
 
A 6.21 van de fractie van de ChristenUnie over het laten vervallen van het bedrag van € 30.000,- voor 
het digitaliseren van het proces bijzondere bijstand. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en Helder 
Onafhankelijk! 
 
A 6.8 van de fractie van de Stadspartij Den Helder waarmee de ruimtevraag voor de kosten van 
bewindvoering met € 94.000,- wordt verlaagd. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder trekt het amendement in naar aanleiding van de constatering 
van wethouder Visser dat de schuldhulpverlening en de bewindvoering beter moeten worden 
georganiseerd en de toezegging dat hierover na de zomer met de raadscommissie wordt gesproken. 
    
A 6.9 van de fractie van D66 over het opvoeren van een ruimtevraag van eenmalig € 700.000,- met 
betrekking tot de rijksbezuinigingen ten laste van het begrotingsoverschot 2014.  
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
Trots, D66, de VVD, de Stadspartij Den Helder en het CDA. 
 
A 6.14 van de fractie van de ChristenUnie over de uitbreiding van beslispunt 2 met de volgende zin: 
“Ook het komende jaar niet te bezuinigen op schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, uitvoering 
WMO en langdurigheidstoeslag.”  
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
GroenLinks, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk! 
    
A 6.10 van de fractie van Helder Onafhankelijk! over het afschaffen van de hondenbelasting.  
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije 
Socialisten en Helder Onafhankelijk! 
    
A 6.11 van de fractie van Helder Onafhankelijk! waarmee de toeristenbelasting niet wordt verhoogd en 
het maximumbedrag in stand wordt gehouden.  
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en Helder 
Onafhankelijk! 
    
A 6.12 van de fractie van de Stadspartij Den Helder waarmee de stelpost rijksbezuinigingen ad  
€ 700.000,- in stand wordt gehouden.  
De fractie van de Stadspartij Den Helder trekt het amendement in ten faveure van amendement  
A 6.9 van de fractie van D66. 
 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Tegen het voorstel stemmen de fracties van de Vrije 
Socialisten, de ChristenUnie, de PvdA, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en Helder Onafhankelijk! 
 
 
Moties (in volgorde van behandeling): 
 
M 6.1 van de fractie van D66 over het toetsen van de strategische visie op realiteit en actualiteit. 
Naar aanleiding van de toezegging van de burgemeester om op korte termijn met de raadsfracties in 
gesprek te gaan, houdt de fractie van D66 haar motie aan. 

 
M 6.2 (herziene nummering) van alle fracties van de raad over het uitvoeren van een financiële 
stresstest door Ernst & Young. 
De motie is tekstueel aangepast, onder meer voor wat de rol van het college van burgemeester en 
wethouders betreft, en vervolgens unaniem aanvaard. 
 
M 6.3 (herziene nummering) van de fracties van de VVD, Trots, het CDA, D66 en de Stadspartij  
Den Helder over het uitvoeren van een financiële stresstest door Ernst & Young. 
De motie is ingetrokken ten faveure van motie M 6.2. 



 
M 6.4 van de fractie van de Vrije Socialisten over een sluitende aanpak met betrekking tot 
bewindvoering en het onderzoek instellen naar de mogelijkheid van een afdeling bewindvoering. 
De motie is aangehouden op basis van de constatering van wethouder Visser dat de 
schuldhulpverlening en de bewindvoering beter moeten worden georganiseerd en de toezegging dat 
hierover na de zomer met de raadscommissie wordt gesproken. 
 
M 6.5 van de factie van Trots over het instellen van onderzoek naar een afdeling bewindvoering. 
De motie is aangehouden op basis van de constatering van wethouder Visser dat de 
schuldhulpverlening en de bewindvoering beter moeten worden georganiseerd en de toezegging dat 
hierover na de zomer met de raadscommissie wordt gesproken. 
 
M 6.6 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over een onderzoek naar de noodzaak van de 
verhoging van het opleidingsbudget. 
De motie is ingetrokken omdat het opleidingsbudget een wettelijke verplichting betreft. 

 
M 6.7 van de fractie van Trots over het onderzoeken van bezuinigingsvoorstellen voor de griffie. 
De motie is uitgebreid met het onderzoeken van overige kostenposten voor de raad. Daarnaast is ook 
het college van burgemeester en wethouders uit de motie gehaald omdat het college hierin geen 
bevoegdheid heeft. De gewijzigde motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie is gestemd door 
de fracties van de Trots, D66, de VVD, Helder Onafhankelijk! en het CDA. 
 
M 6.8 van de fractie van het CDA over het opnemen van het onderhoud van de begraafplaats in de 
BOR. 
De fractie van het CDA houdt haar motie aan naar aanleiding van de toezegging van Wethouder Bruin 
om hiervan vóór 1 oktober 2013 de consequenties in beeld te brengen. 
 
M 6.9 van de fractie van Helder Onafhankelijk! over indicatiestelling WMO. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van Trots, 
GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur en Helder Onafhankelijk! 
en mevrouw Van der Paard en de heer Rijnten. 
 
M 6.10 van de fractie van Trots over het inzichtelijk maken van de activiteiten in het kader van het 
hondenbeleid. 
De motie is door de fractie van Trots ingetrokken wegens de afschaffing van de hondenbelasting met 
de aanvaarding van amendement A 6.10 van de fractie van Helder Onafhankelijk! 
 
M 6.11 van de fractie van GroenLinks over het opnemen van een kopje “participatie milieu- en 
natuurverenigingen” in raadsvoorstellen. 
De motie is ingetrokken op basis van de mededeling van de voorzitter dat deze onderwerpen thans 
ook goed kunnen worden ondergebracht in de raadsvoorstellen, zoals onder de kopjes communicatie 
en maatschappelijk draagvlak. 

 
M 6.12 van de fractie van de ChristenUnie over het vormgeven van het project ‘maatschappelijke 
stage’. 
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, 
GroenLinks, drie leden van de fractie van de VVD, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, 
Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten, Helder Onafhankelijk! en het CDA. 
  
M 6.13 van de fractie van de ChristenUnie over het niet gebruiken van chemicaliën voor 
onkruidbestrijding. 
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, 
GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en 
Helder Onafhankelijk! 
  
M 6.14 van de fractie van de ChristenUnie over het samenvoegen van het Jeugd Onderwijs en 
Cultuurfonds en het Jeugd Sport Fonds. 
De fractie van de ChristenUnie heeft de motie tekstueel aangepast. Het college van burgemeester en 
wethouders dient op basis van deze aanpassing de mogelijkheid tot het samenvoegen te 
onderzoeken. De aangepaste motie is unaniem aanvaard. 
  
  



M 6.15 van de fractie van de ChristenUnie over het afschaffen van de commissie voor ruimtelijke 
kwaliteit. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van de Stadspartij 
Den Helder, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk! en de heer Rijnten. 
  
M 6.16 van de fracties van de GroenLinks, de Vrije Socialisten, de PvdA, de ChristenUnie, Behoorlijk 
Bestuur, de Stadspartij Den Helder, en Helder Onafhankelijk! over herziening van de Strategische 
Visie 2020 en het Uitwerkingsplan Stedelijke Vernieuwing vóór de behandeling van de begroting 2014. 
Op basis van de toezegging van de burgemeester dat heel binnenkort met de gehele raad een start 
wordt gemaakt om over deze onderwerpen te praten, trekken de indieners de motie in. 
 
7. Sluiting. 
De nestor van de raad, de heer Klut, spreekt een dankwoord uit. Vervolgens sluit de voorzitter de 
vergadering. 


