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     MOTIES KADERNOTA 2020-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Programma 1   Bestuurlijke vernieuwing Beslissing Stemming 

M6.1 PVV Toevoegen van een extra paragraaf aan de begroting en de jaarrekening 
over de nieuwbouw van het stadhuis 

  

M6.2 PVV Het verschuiven van het OZB gebruikersdeel naar het OZB eigenarendeel 
voor niet-woningen verwerken in de programmabegroting voor 2020 e.v. 

  

   
Programma 2  Zorgzame gemeente   

M6.3 GrL Voorstel tot het instellen van een draagkrachtregeling ter voorkoming een 
armoedeval 

  

M6.4 CDA, CU De voorgestelde bezuiniging op de indicatiestelling voor de voedselbank, ad 
€ 25.000,- niet door te zetten en in overleg met De Wering te zoeken naar 
een alternatieve invulling 

  

M6.5 GrL Het instellen van een sociaal wijkteam in alle wijken   

M6.6 CDA De gereserveerde budgetten voor het jeugddebat (2 x € 20.000,-) te 
reserveren voor de nog op te richten Jongerenadviesraad 

  

M6.7 BB, PVV Onderzoek naar de invoering van een stadspas   

M6.8 BB, PVV Voorziening voor het vervoer van leerlingen naar Schagen en/of Texel   

M6.9 BB Voorstel voor een tegemoetkoming in de onkosten van huisdieren voor 
minima 

  

M6.10 PVV Capaciteitsproblemen bij verpleeghuisorganisaties en een ingeboekte 
bezuiniging bestemmen voor Jeugdzorg 
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Programma 3   Vitale gemeente beslissing  

M6.11 GrL (her)Invoeren betaald parkeren   

M6.12 BvDH Inspanningen gericht op een 3-baans verbinding tussen Alkmaar en Den 
Helder 

  

M6.13 PvdA Onderzoek naar scheiding van uitgaand en inkomend Texel-verkeer   

M6.14 PvdA Inzet van een ‘rijkscoördinator’ voor het oplossen van de verkeers- en 
leefbaarheidsproblematiek rondom de haven 

  

M6.15 BvDH Het aanstellen van een ambassadeur voor Den Helder als pilot voor een 
periode van twee jaar 

  

M6.16 SPDH Plaatsing van een molen op het Vinkenterrein te heroverwegen en op zoek te 
gaan naar een alternatieve locatie 

  

M6.17 SPDH Het terugdraaien van de plannen tot het plaatsen van een loopbrug van 
Willemsoord naar de Weststraat 

  

M6.18 SPDH Het terugdraaien van het voornemen tot verplaatsing van de Pinas   

M6.19 CDA Het instellen van een particulier gevelrenovatiefonds   

M6.20 GrL Het aanleggen van een rolstoelroute in de Donkere Duinen   

M6.21 BvDH Onderzoek naar het gebruik van Snuffelfietsen voor het in kaart brengen van 
luchtvervuiling 
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Programma 4   Leefbare gemeente 

M6.22 PvdA, SenP Uitbreiding formatie beheer openbare ruimte voor een periode van twee jaar   

M6.23 BB Inrichting van het Anton Pieckplein als parkeerplaats voor auto’s en fietsen   

M6.24 PvdA, SPDH, 
SenP 

Het onderbrengen Wildopvang bij de Helderse Vallei   

M6.25 BB Het realiseren van een dierenbegraafplaats binnen het gebied van de 
algemene begraafplaats te Huisduinen 

  

M6.26 BB Het terugplaatsen van hondenpoepbakken in de Visbuurt en het gebruik 
ervan volgens afspraak te evalueren 

  

M6.27 BvDH Het opstellen van een hondenbeleid   

M6.28 GrL Het realiseren van een bewaakte fietsenstalling in combinatie met een 
openbaar invalidentoilet in het centrum 

  

M6.29 GrL Middelen vrij te maken om uitvoering te kunnen geven aan het 
initiatiefvoorstel met betrekking tot toegankelijkheid 

  

 
 
  


