
Besluitenlijst raadsvergadering 14 december 2015 (BSL15.0069) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Pater en  
de heer Van Deutekom.  
 
De heer Klut staat als nestor van de raad stil bij de herbenoeming van burgemeester Schuiling.  
Ook wethouder Haitsma spreekt de burgemeester toe. De burgemeester ontvangt het beeld “De Jutter” 
en een kruik Juttersbitter. 
 
De raadsleden ontvangen als kerstcadeau taaitaai in de vorm van het gemeentewapen, gebakken door 
de jubilerende bakkerij Dunselman.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenkwartier.   
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Baanstra.   
 
5. Vaststelling agenda. 
De fracties van de ChristenUnie, de Vrije Socialisten, GroenLinks, Vermooten, Behoorlijk Bestuur en 
Beter voor Den Helder kondigen een amendement aan bij agendapunt 14, het voorstel over het rapport 
van de Rekenkamercommissie Den Helder "In zee met de marine". 
 
De fractie van Behoorlijk Bestuur kondigt een amendement aan bij agendapunt 17, het voorstel met 
betrekking tot afstoot van gemeentelijke vastgoedobjecten. 
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten, Beter voor Den Helder, GroenLinks, de 
ChristenUnie en Vermooten hebben een amendement aangekondigd bij agendapunt 18, het voorstel tot 
het vaststellen van de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2015. De fractie van D66 heeft 
eveneens een amendement aangekondigd bij dit agendapunt. De genoemde fracties hebben hun 
amendementen samengevoegd tot één amendement. De gewijzigde tekst is ter vergadering uitgedeeld. 
 
De fracties van GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vrije Socialisten, Beter voor Den Helder, ChristenUnie, 
D66 en Vermooten kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag aan over de tweede 
wijkmanager en de visie op wijkgericht werken. De motie is als punt 19 aan de agenda toegevoegd. 
     
De fractie van het CDA kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over niet bestede 
huishoudelijke hulptoelage. De motie is als punt 20 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder, de PvdA, het CDA, Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, 
de ChristenUnie, de Vrije Socialisten, Vermooten en GroenLinks kondigen een motie vreemd aan de orde 
van de dag aan over thuiszorg. De motie is als punt 21 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fractie van Beter voor Den Helder kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over de 
beelden bij de voormalige schouwburg aan het Bernhardplein. De motie is als punt 22 aan de agenda 
toegevoegd. 
 
 
Hamerpunten 
 
6. Vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelasting 
 2016. 
De raad besluit in meerderheid (21/8): 
de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak belastingen 2016 vast te stellen. 
 
De fracties van GroenLinks, Vermooten, D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, het CDA en de VVD 
stemmen voor het voorstel. 
 
  



7. Voorstel tot het intrekken van het raadsbesluit van 12 oktober 2015, nummer RB15.0106, en 
 het beschikbaar stellen van een krediet van € 4,2 mln. voor de realisatie van de Noorderhaaks. 
De raad besluit unaniem: 
1.  Het raadbesluit van 12 oktober 2015 (RB15.0106) in te trekken; 
2.  In samenhang met raadsbesluit RB13.0167 van 13 januari 2014 aanvullend een realisatiekrediet van 
 € 4,2 miljoen beschikbaar te stellen voor de verwerving van de benodigde gronden en de realisatie 
 van de Noorderhaaks, inclusief deelprojecten. Het aanvullend krediet is als volgt opgebouwd: 
 a.  Het fonds Bovenwijks, € 1,5 miljoen 
 b.  De reserve Strategische Visie, € 1,5 miljoen 
 c.  De toegekende provinciale subsidie, € 1,2 miljoen; 
3.  Het ontwerp van de Noorderhaaks, inclusief rotondes vast te stellen als uitgangspunt voor het 
 inkooptraject (ID15.02631 en tekeningnummer 403156-S-3-0101 d.d. 17-07-2015); 
4.  Social Return On Investment toe te passen; 
5.  Vast te stellen de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2015. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de nota Beleid gemeentelijk watersysteem. 
De raad besluit unaniem: 
- De nota ‘Beleid onderhoud gemeentelijk watersysteem’, ID15.01747, vast te stellen houdende de 
 uitgangspunten voor het beheer van de gemeentelijke watergangen. 
- Een egalisatievoorziening ‘groot onderhoud waterwegen’ in te stellen en daarin € 300.000,-- van de 
 afkoopsom van het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier (HHNK) te storten en daarnaast 
 € 250.000,-- van de afkoopsom op te nemen in het projectkrediet “Helders Kanaal’ onderdeel van het 
 gemeentelijk waterplan ‘Waterbreed’. 
- De bij het besluit behorende begrotingswijziging, BGW15.0010, vast te stellen. 
 
9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 120.000,-- voor het 
 realiseren van nutsvoorzieningen voor de reddingsposten. 
De raad besluit unaniem: 
1.  tot het beschikbaar stellen van het investeringskrediet van € 120.000,-- (wordt afgeschreven 
 in 20 jaar) voor het realiseren van eigen gemeentelijke nutsvoorzieningen voor de reddingsposten; 
2.  de bijbehorende begrotingswijziging (BGW15.0008) vast te stellen. 
 
10. Voorstel met betrekking tot de implementatie van de Wet markt en overheid. 
De raad besluit unaniem: 
de volgende economische activiteiten aan te wijzen als economische activiteiten die plaatsvinden in het 
algemeen belang als bedoeld in artikel 25h van de Mededingingswet: 
1.  Verhuur maatschappelijke instellingen; 
2.  Exploitatie zwembad; 
3.  Exploitatie buiten sportaccommodaties; 
4.  Exploitatie en beheer van parkeergarages en parkeerterreinen; 
5.  Het in gebruik geven van antikraak; 
6.  Verbonden partijen, Zeestad Beheer B.V. en Zeestad CV. 
 
11. Voorstel de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2015 in te trekken en de 
 Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2016 vast te stellen. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2016 vast te stellen. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot wijziging van de Afstemmingsverordening 
 Participatiewet. 
De raad besluit in meerderheid (26/3): 
de Verordening tot wijziging van de Afstemmingsverordening Participatiewet vast te stellen. 
Enig artikel: Aan artikel 9 eerste lid wordt onderdeel h toegevoegd dat komt te luiden als volgt: 
h. het niet op komen dagen bij de toets als bedoeld in artikel 18b tweede lid van de wet. 
Deze wijzigingsverordening wordt gepubliceerd en treedt daarna op 1 januari 2016 in werking. 
 
De raadsleden Assorgia, Vorstman en Koopman stemmen tegen het voorstel. 
 
13. Voorstel tot het vaststellen van het normenkader en controleprotocol 2015 ten behoeve van de 
 jaarrekening 2015 van de gemeente. 
De raad besluit unaniem: 
het normenkader 2015 en het controleprotocol voor de controle op de jaarrekening 2015 vast te stellen. 
 



14. Voorstel met betrekking tot het rapport 'In zee met de marine' van de Rekenkamercommissie 
 Den Helder. 
De fracties van de ChristenUnie, de Vrije Socialisten, GroenLinks, Vermooten, Behoorlijk Bestuur en 
Beter voor Den Helder dienen een amendement in (A 14.1), inhoudende het niet overnemen van 
aanbeveling 5, “verken samen de ontwikkeling van de stad als vestigingsplaats voor bedrijven met een 
hoog risicoprofiel”. 
 
De genoemde fracties trekken het amendement in op basis van de toezegging van wethouder Krijns dat 
het college van burgemeester en wethouders geen onomkeerbare besluiten zal nemen wat het vraagstuk 
milieucategorieën betreft zonder daarin de raad mee te nemen en dat het college onderzoek en 
visieontwikkeling doet voordat het college bij de raad terugkomt. 
 
De raad besluit vervolgens unaniem: 
1.  de conclusies uit het rapport ‘In zee met de marine’ te onderschrijven; 
2.  de aanbevelingen uit het rapport ‘In zee met de marine’ over te nemen; 
3.  het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven de aanbevelingen uit het rapport uit 
 te voeren en de raad hiertoe uiterlijk 1 mei 2016 een plan van aanpak voor aan te bieden. 
 
15. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 831.000,-- voor de herinrichting van 
 het Anton Pieckplein. 
De raad besluit in meerderheid (26/2): 
- Een bedrag van € 831.000,-- beschikbaar te stellen uit het budget stedelijke vernieuwing 2015 (door 
 middel van onder-uitputting) / 2016 en om te zetten naar een bestemmingsreserve ‘Uitvoeringskrediet 
 herinrichting Anton Pieckplein’, ten behoeve van de herinrichting van het plein inclusief flankerende 
 maatregelen;  
- De hierbij behorende begrotingswijziging (BGW15.0009) vast te stellen;  
- Voor de herinrichting van het plein het geld te onttrekken uit de bestemmingsreserve onder de 
 voorwaarde dat: 
 1.  De initiatiefnemer en Woningstichting Den Helder de werkzaamheden ten aanzien van hun 
  plannen hebben voltooid (respectievelijk nieuwe bebouwing aan de zijde van de Prinsenstraat 
  te realiseren door de initiatiefnemer en aan de zijde van de Spuistraat te realiseren door 
  Woningstichting Den Helder); 
 2.  De gemeente en Woningstichting Den Helder overeenstemming hebben bereikt over het 
  beschikbaar stellen door Woningstichting Den Helder van haar gronden aan de gemeente voor 
  de herinrichting van het plein; 
 3.  De gemeente en de initiatiefnemer overeenstemming hebben bereikt over de wijze waarop het 
  plein gaat worden beheerd en schoongehouden; 
 4.  De voor de aanleg van het plein benodigde publiekrechtelijke besluiten tot stand zijn gekomen 
  en onherroepelijk zijn geworden.  
- De openstelling van de Spoorstraat en Koningstraat via de oost-west variant uit te voeren (het 
 verkeer op de route Spoorstraat - Koningstraat rijdt vanaf de Palmstraat richting de 
 Koningdwarsstraat); 
- Voor de realisatie van de oost-west variant het geld te onttrekken uit de bestemmingsreserve. 
 
De fracties van de Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, D66, de PvdA, de Stadspartij  
Den Helder, Beter voor Den Helder, Helder Onafhankelijk!, het CDA en de VVD stemmen voor het 
voorstel. De heer Assorgia heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen en stemming. 
 
16. Voorstel tot het benoemen van drie leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Meerwerf 
 basisscholen voor een periode van vier jaar met ingang van 1 januari 2016.  
De raad besluit bij acclamatie: 
1.  De heer T. Monasso te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Meerwerf 
 basisscholen voor een periode van vier jaar met ingang van 1 januari 2016; 
2.  De heer R. in het Veld te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Meerwerf 
 basisscholen voor een periode van vier jaar met ingang van 1 januari 2016; 
3.  Mevrouw L. van der Bij-Timmering te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting 
 Meerwerf basisscholen voor een periode van vier jaar met ingang van 1 januari 2016. 
  



Bespreekpunten 
 
17. Voorstel met betrekking tot afstoot van gemeentelijke vastgoedobjecten. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een amendement in (A 17.1), inhoudende het toevoegen van de 
volgende tekst aan besluitpunt 4: “de raad twee maal per jaar door middel van een raadsinformatiebrief te 
informeren omtrent aan- en verkopen van vastgoed en daarin ook de stand van de bestemmingsreserve 
(vastgoedreserve) aan te geven.”   
Op basis van de toezegging van wethouder Kuipers dat het college van burgemeester en wethouders de 
strekking van het amendement overneemt, trekt de fractie van Behoorlijk Bestuur haar amendement in. 
 
De raad besluit vervolgens unaniem: 
-  een bestemmingsreserve (vastgoedreserve) in te stellen ten behoeve van gemeentelijke af te stoten 
 vastgoedobjecten; 
-  winst uit gemeentelijke vastgoedverkopen over te hevelen naar deze vastgoedreserve; 
-  verliesgevende gemeentelijke vastgoedverkopen ten laste te brengen van deze vastgoedreserve. 
 
18. Voorstel tot het vaststellen van de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2015.  
De fracties van Behoorlijk Bestuur, D66, de Vrije Socialisten, Beter voor Den Helder, GroenLinks, de 
ChristenUnie en Vermooten dienen een amendement in (A 18.1), inhoudende het ontwerpbesluit onder 
punt 1 als volgt te wijzigen:  
“1. de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2015 vast te stellen met dien verstande dat het 
 separate besluit van de raad dat de weerstandsratio 1,25 of hoger dient te zijn onverminderd van 
 kracht dient te blijven.” 
De raad besluit in meerderheid (14/15): 
het bovengenoemde amendement te verwerpen. 
 
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, D66, 
de PvdA en Beter voor Den Helder stemmen voor het amendement. 
 
De raad besluit vervolgens unaniem: 
1.  de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2015 vast te stellen; 
2.  de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2011 in te trekken. 
 
19. Motie van de fracties van GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vrije Socialisten, 
 Beter voor Den Helder, ChristenUnie, D66 en Vermooten over tweede wijkmanager en 
 wijkgericht werken. 
De genoemde fracties dienen een motie in inhoudende het college van burgemeester en wethouders op 
te dragen: 
1.  de aanstelling van de tweede wijkmanager te handhaven, 
2.  de visie op het wijkgericht werken zo spoedig mogelijk te delen met de Raad 
 
Op basis van de toezegging van wethouder Van Dongen dat over dit onderwerp een notitie ter 
behandeling in de eerstvolgende vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van  
11 januari 2016 wordt aangeboden en de functionaliteit tot die tijd blijft gehandhaafd, trekken de indieners 
de motie in. 
 
20. Motie van de fractie van het CDA over niet bestede huishoudelijke hulptoelage.  
De fractie van het CDA dient een motie in (M 20), inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders te verzoeken de niet bestede huishoudelijke hulp toelage te oormerken voor huishoudelijke 
hulp, zodat deze in 2016 uitsluitend besteed kan worden aan het inzetten van huishoudelijke hulp voor de 
inwoners van Den Helder. 
Op basis van de toelichting van wethouder Kos dat de beschikbare gelden al op basis van de regelgeving 
uitsluitend voor huishoudelijke hulp kunnen worden aangewend, trekt de fractie haar motie in. 
 
21. Motie van de fracties van de Stadspartij Den Helder, de PvdA, het CDA, Behoorlijk Bestuur, 
 Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten, GroenLinks en de Vermooten 
 over thuiszorg.  
De genoemde fracties dienen een motie in (M 21), inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen:  
1.  te onderzoeken wat de meerkosten zijn voor de gemeente bij uitbetaling van het richtbedrag zoals tot 
 stand is gekomen in de commissie onder voorzitterschap van Doekle Terpstra; 
2.  te onderzoeken wat het effect van betere uitbetaling aan de thuiszorgmedewerkers zal zijn op de 
 kwaliteit van de thuiszorg voor de burgers die gebruikmaken van de thuiszorg; 



3.  te komen met de uitslag van de hierboven gedane opdrachten voor het einde van februari 2016. 
Op basis van de toezegging van wethouder Kos dat het college van burgemeester en wethouders de 
motie overneemt, trekken de indieners hun motie in. 
 
22. Motie van de fractie van Beter voor Den Helder over de beelden bij de voormalige Schouwburg 
 aan het Bernhardplein.  
De fractie van Beter voor Den Helder dient een motie in (M 22), inhoudende in overleg met de raad een 
bestemming binnen de gemeente te vinden voor de herplaatsing van deze beelden. 
De raad besluit in meerderheid (9/20): 
de bovengenoemde motie te verwerpen. 
 
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie en 
Beter voor Den Helder stemmen voor de motie. 
 
23. Sluiting.  
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 


