
Besluitenlijst raadsvergadering 25 april 2016 (BSL16.0018) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heren Van Delft 
en Van Deutekom. 
De voorzitter deelt mee dat mevrouw Westerbeek wegens haar verhuizing is gestopt als fractie-assistent 
van de VVD. 
Tenslotte wijst de voorzitter op de aan de raad beschikbaar gestelde boekjes over de Museumhaven 
Willemsoord en over Samen bouwen aan Den Helder.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
De heer Klut vraagt aan het college van burgemeester en wethouders de stedelijke en ook burger AED’s 
in een overzicht op de gemeentelijke site weer te geven, deze ook aan te melden bij Stichting AED ter 
vermelding in het overzicht van de Noordkop gemeenten en tevens aan te melden bij de veiligheidsregio. 
Wethouder Kos antwoordt dat de AED’s alleen door getrainde vrijwilligers mogen worden gebruikt.  
De coördinatie van een en ander loopt via het Rode Kruis. De getrainde vrijwilligers ontvangen bij een 
oproep via sms de locatie van de AED. Hij zal met het Rode Kruis overleggen of een koppeling met de 
door de heer Klut aangegeven websites een meerwaarde kan hebben. Tenslotte wijst hij erop dat er 
voldoende AED’s in de gemeente beschikbaar zijn. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Pater.  
 
5. Vaststellen agenda. 
In het overleg van de fractievoorzitters, voorafgaand aan de raadsvergadering, zijn een aantal 
vervolgvragen aan de orde gekomen over agendapunt 7, het voorstel tot benoemen van leden voor de 
Raad van Toezicht van Stichting Meerwerf basisscholen. Op basis daarvan is besloten de behandeling 
van dit voorstel aan te houden tot de eerstvolgende raadsvergadering van 23 mei 2016.  
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur en de Vrije Socialisten kondigen een motie vreemd aan de orde van de 
dag aan over de vrijheid van meningsuiting. De motie is als punt 10 aan de agenda toegevoegd. 
 
Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de toekomstvisie 'Van Galen 2025' als leidraad voor 
 gemeentelijk beleid. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de toekomstvisie ‘Van Galen 2025’ als leidraad voor gemeentelijk beleid vast te stellen; 
2.  in het kader van het bestemmingsplan nader af te wegen in hoeverre, al dan niet op maat, ruimte 
 geboden kan worden aan buurtinitiatieven voor kleinschalige detailhandel via individuele 
 afwijkingsprocedures; 
3.  samen met betrokkenen (eigenaar, buurt) een plan van aanpak maken voor de voormalige Groen van 
 Prinstererschool en omgeving. 
 
7. Voorstel tot het benoemen van twee leden voor de Raad van Toezicht van Stichting Meerwerf 
 basisscholen. 
Het voorstel is van de agenda afgevoerd (zie agendapunt 5). 
 
Bespreekpunten 
 
8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 350.000,- voor het verbeteren van de 
 brandveiligheid in de parkeergarage Koninckshoek. 
De raad besluit in meerderheid (20/9): 
1.  een aanvullend krediet, groot € 350.000,--, beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de 
 brandveiligheid in de parkeergarage Koninckshoek; 
2.  de aan dit krediet verbonden kapitaallast als onontkoombaar effect meenemen in de Kadernota 2017; 
3.  de hogere beheerskosten voor de sprinklerinstallatie, respectievelijk € 4.000,-- voor jaarlijks beheer, 
 en € 2.000,-- voor meerjarig onderhoud, mee te nemen in de Kadernota 2017, 
4.  de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen. 



De fracties van GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, het CDA en de 
VVD stemmen voor het voorstel. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de visie cultuur. 
De raad besluit in meerderheid (18/11): 
de visie cultuur vast te stellen. 
De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, Beter voor Den Helder, Helder Onafhankelijk!, de Vrije 
Socialisten, Vermooten en Behoorlijk Bestuur stemmen tegen het voorstel. 
 
10. Motie van de fractie van Behoorlijk Bestuur over de vrijheid van meningsuiting. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen: 
1. door middel van een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken de regering kenbaar te maken dat 
 het bestuur van de gemeente Den Helder zich zorgen maakt over de internationale ontwikkelingen 
 die de vrije meningsuiting onder druk zetten en haar vervolgens oproept hier in woord en daad en 
 zelfs ongeacht internationaal diplomatieke belangen krachtig stelling tegen te nemen; 
2. deze motie onder de aandacht te brengen van het provinciaal bestuur en de overige gemeenten van 
 Noord-Holland. 
Op basis van de beraadslagingen en de daarin uitgesproken standpunten besluiten de indieners de motie 
in te trekken. 
 
11. Sluiting. 
De voorzitter wijst op de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen, morgenochtend om 10.00 uur in 
theater De Kampanje. Vervolgens sluit hij de vergadering. 


