
Amendementen begroting 2021

A6.1 GroenLinks Huishoudelijke hulp (tekstueel) Progr. 2

A6.2 Behoorlijk Bestuur v Subsidiëring van de Stichting Progr. 2
D-H & Julianadorp Odensehuis

A6.3 PW, Senioren Actief Structurele verhoging subsidie Progr. 4
Den Helder en LOS
omstreken, Behoorlijk
Bestuur v D-H &
Julianadorp

Moties begroting 2021

M6.1 Beter voor Den Helder, Actiepunten 10 Progr.
CDA, VVD, PvdA, aandachtsgebieden 1t/m 4
Stadspartij Den Helder,
ChristenUnie

M6.2 PVV Vrijstelling belastingen horeca Progr. 1
ondernemers

M6.3 D66 Opknappen gevels aan het Progr. 3
Julianaplein

M6.4 D66 Fabrieksgracht/ Spoorgracht Progr. 4

M6.5 D66 Herschikking schoolgebouwen Progr. 4
SAZ

M6.6 GroenLinks Stimuleren onttegelen van Progr. 4
achtertuinen



GROEN
LINKS
DEN HELDER

AMENDEMENT nr.:. [_.l

datum raadsvergadering:
_ov€+ 220

aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement over aanbesteding huishoudelijke hulp

De raad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen op 4 november 2020;
gelezen het raadsvoorstel nummer 2020-050523, voorstel tot het vaststellen van de
programmabegroting 2021, van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder;

besluit:

de tekst van de inleiding op pagina 5 van de programmabegroting onder het kopje "Blijven investeren":

De huishoudelijke hulp moet opnieuw worden aanbesteed.

aan te vullen met de tekst:

Hierbij geeft de gemeente in de aanbestedingsprocedure de voorkeur aan aanbieders die de beste
arbeidsomstandigheden en beloning voor hun medewerkers bieden. Het belang hiervan zal besproken
worden met de andere gemeenten vin de regionale aanbestedingsprocedure. Verder zal de gemeente
kijken of op de een of andere manier het aandachtsuur dat in de vorige raadsperiode twee jaar is
gefaciliteerd weer terug kan komen.

GroenLinks

M. Boessenkool

Toelichting:

De gemeente Den Helder investeert in de stad en haar inwoners. Er wordt daarbij ingezet op de
veerkracht in de samenleving. Maar niet alle inwoners hebben die veerkracht. De gemeente wil de
kwetsbare inwoners ondersteunen. Dit betekent, dat deze inwoners een steuntje in de rug moeten
krijgen. Dit kan door bij die inwoners die in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp, een deel van
de uren vrijer inzetbaar te maken, waarbij inwoners kunnen aangeven wat ze in die tijd willen. Meer
huishoudelijke hulp, waarbij net iets meer gedaan kan worden dan het standaardwerk, of persoonlijke
aandacht in de vorm van een gesprek, gezelschap of hulp bij bijvoorbeeld boodschappen doen. Met
name in de huidige tijd, waarin inwoners nog meer de kans lopen te vereenzamen doordat er geen of
weinig sociale contacten mogelijk zijn als gevolg van de coronapandemie kan dit voor onze kwetsbare
inwoners een waardevolle dienstverlening zijn.

Door bij de aanbesteding niet alleen te kijken naar de goedkoopste aanbieder, maar ook aandacht te
besteden aan de werkomstandigheden en beloning van de werknemers (bijvoorbeeld: met wat voor
contracten wordt gewerkt, moeten werknemers zelf hun vervanging regelen of wordt dit voor hen
gedaan etc.) komt de kwaliteit van de hulp op een hoger plan. Goed verzorgde werknemers zijn
gelukkige werknemers en gelukkige werknemers leveren beter werk.



AMENDEMENT nr.:
datum raadsvergadering:

,_ ov 22

aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement Odensehuis

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 4 november 2020;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer 2020-050523,
tot het vaststellen van de programmabegroting 2021 (agendapunt 6);

besluit:

1. beslispunt 1 van het ontwerpbesluit aan te vullen met de volgende tekst:
", met dien verstande dat voor het subsidiëren van de Stichting Odensehuis Den Helder een
structureel budget van € 35.000,- wordt opgenomen in de begroting;

2. voor de jaren 2021 en 2022 in de dekking te voorzien door voor een gelijk bedrag te beschikken
over de algemene reserve;

3. voor de jaren 2023 en volgende het benodigde budget ten laste te brengen van het positieve
exploitatieresultaat.

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp

S. Hamerslag

Toelichting:

De Stichting heeft een subsidieaanvraag hiervoor ingediend in mei 2020 maar deze is niet terug te
vinden in de voorliggende begroting.
Den Helder kende in 2019 1116 burgers met indicatie dementie. In 2050 is dat aantal gestegen naar
2114. Om dit groeiende aantal burgers een ,wetenschappelijk bewezen, betere kwaliteit van leven
te geven zijn de Odensehuizen tien jaar geleden al in het leven geroepen. Nederland telt op dit
moment veertig Odensehuizen. Deze ontmoetingscentra zijn in verschillende beleidsdocumenten
speerpunten van beleid. Twee voorbeelden.

1. Met de toekenning van de subsidie wordt aangesloten bij de aanbevelingen van de
Regiorapportage Dementie Monitor Noord-Holland Noord 2019 (pag. 37):

Wees creatief in het opzetten van verschillende vormen van dagopvang en bevraag cliënten met
dementie en mantelzorgers hierbij actiefnaar hun (specifieke) behoeften en oplossingen. Denk
bijvoorbeeld ook aan samenwerking met buurtcentra, sportverenigingen en clubs.

Doordat de levensverwachting toeneemt en mensen met dementie langer thuis blijven wonen, zal
het beroep op de voorzieningen van de Wmo de komendejaren sterk gaan stijgen. Anticipeer hierop
door hiervoor extra budget vrij te maken.



2. Tevens wordt met deze structurele bijdrage aangesloten bij de speerpunten uit de Nationale
Dementie Strategie die op 21 september 2020 is gelanceerd door het ministerie van VWS.
Het betreft hier:

Het bieden van mogelijkheden voor mensen met dementie om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen,
zoals in Dementalent-projecten, en om gebruik te maken van ontmoetingscentra voor mensen met
dementie en hun mantelzorgers.

In 2030 heeft 80% van de thuiswonende mensen toegang tot een ontmoetingscentrum voor mensen
met dementie in de nabijheid van hun eigen woning. Hier krijgt men het aanbod van zinvolle
activiteiten.

Tot slot. Deze laatste doelstelling sluit aan bij het Rijksbeleid dat burgers langer thuis dienen te
blijven wonen. Met het hebben van een Odensehuis binnen onze gemeentegrenzen kan dit worden
gerealiseerd en kunnen deze burgers langer uit de zeer dure Langdurige Zorg worden gehouden.



~VOORDE VRIJHEID
Den Helder

AMENDEMENT nr.:. _B_.3
datum raadsvergadering:

L, Novo 2_o2
aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement "Structurele subsidie LOS Den Helder"

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 4 november 2020, gelezen het
raadsvoorstel 2020-050523 met betrekking tot de programmabegroting 2021 en meerjarenraming
2022-2024, 'programma 4 leefbare gemeente' met betrekking tot de subsidie van de Lokale
Omroep Stichting (LOS) Den Helder,

besluit:

1. beslispunt 1 van het ontwerpbesluit aan te vullen met de volgende tekst:
", met dien verstande dat de subsidie voor de LOS met ingang van 2021 structureel wordt
verhoogd tot € 115.000,- per jaar;

2. daar verder geen aanvullende eisen ten aanzien van externe inkomsten aan te verbinden;
3. de subsidieverhoging in 2021 en 2022 ten laste te brengen van de algemene reserve en de

jaren daarna ten laste van het exploitatieresultaat.

PVV Den Helder

V.H. van den Born

Toelichting:

Behoorlijk Bestuur
v. D-H& Julianadorp

S. Hamerslag

Senioren Actief Den Helder
en omstreken

K. van Driesten

De LOS heeft de afgelopen jaren nadrukkelijk werk gemaakt van de door de gemeente Den Helder
gevraagde professionalisering en keer op keer de met de gemeente gemaakte afspraken
nagekomen. Er wordt door de LOS een belangrijke bijdrage geleverd aan de promotie van onze
stad door elke dag opnieuw via meerdere kanalen te berichten over Den Helder. De LOS voorziet
nadrukkelijk in een behoefte van de Helderse gemeenschap, zo ook is gebleken uit het in 2019 op
verzoek van de gemeente gehouden kijk- en luisteronderzoek. Door de LOS is ook nadrukkelijk
werk gemaakt van de door de gemeente gevraagde 'streekvorming', dit geheel in lijn met de
landelijke ontwikkeling. Wij zijn van mening dat deze positieve en professionele houding van onze
lokale omroep nu ook mag worden gehonoreerd met zekerheid omtrent de jaarlijkse bekostiging,
opdat de LOS ook voor langere termijn beleid kan ontwikkelen en niet elk jaar opnieuw moet
afwachten wat financieel mogelijk is. De meerjarenraming biedt voldoende ruimte om de subsidie
van de LOS structureel te verhogen. Alleen in de jaren 2021 en 2022 is een onttrekking aan de
algemene reserve nodig.



datum raadsvergadering:
L, ilaeA( 2o2_o

I
aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

.IMOTIE nr.:

ChristenUnie

@
PvoA

Motie 'Slagvaardig de toekomst tegemoet. Juist nu!'

De Gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 4 november 2020, gehoord de
beraadslagingen;

van mening zijnde dat:

• we bestuurlijk gericht en slagvaardig op dreef zijn om Den Helder een nieuwe toekomst te
geven (Het Helders Perspectief);

• we op maatschappelijk, sociaal, economisch en financieel terrein uitvoeringsgericht en in
participatie met bewoners, bedrijven en instellingen daar invulling aan geven;

• de kwaliteit van de openbare ruimte een impuls krijgt;
• de bouwstromen worden geïntensiveerd;
• we daadkrachtig reageren als bedreigingen zich voordoen zoals bijvoorbeeld het instellen van

het nood-, ondersteunings- en stimulerings(NOS)-fonds bij het uitbreken van de COVID-crisis;
• we alert zijn als kansen zich voordoen om die voorwaartse gerichtheid verder te borgen door

bijvoorbeeld het afsluiten van de regiodeal.

overwegende dat:
• we de kansen voor de toekomst van Den Helder slagvaardig willen verzilveren;
• de duur van de COVID-crisis daarvoor een bedreiging kan vormen;
• gerichtheid op concrete uitvoering binnen alle programma's daarvoor nu de beste remedie is.

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

Gerichte inspanning te leveren op het realiseren, bewerkstelligen en uitvoeren van de navolgende 10
werkterreinen:

1. Julianadorp.
o Met kracht en tempo werken aan de opwaardering van het Loopuytpark en
o Het uitvoeren van de eerste snel te realiseren voorstellen van panorama Julianadorp;

2. Stadshart Den Helder & Willemsoord
o Het versnellen van de bebouwingsplannen in de binnenstad: in het bijzonder

■ op het Vinkenterrein en
■ in de Koningstraat.

o Het intensiveren van de gevelrenovaties in het stadshart en
o Het verbeteren verkeersveiligheid/verblijfsstatus met name in de Beatrixstraat;



o Het realiseren van flankerende maatregelen voor de komst van het stadhuis op
Willemsoord;

3. Havenontwikkeling
o Het uitvoeren van een set aan maatregelen die overlast van (parkerende) Texelgangers

tegengaat;
o Het starten van de voorbereidingen voor een veilige, gezonde en op doorstroming

gerichte ontsluiting van het havengebied inclusief de aanliggende bewoning waarbij de
diverse verkeersstromen goed gescheiden van elkaar worden afgewikkeld;

o Het actief ter hand nemen van de H2-energietransitie van het haven;
o Het starten van innovatieprojecten op het gebied van de maritieme technologie.

4. Duurzaam Den Helder
o De realisatie van de uitvoeringsstappen voor 2021 vertalen in een meetbare opbrengst i

relatie tot de doelstelling voor 2040. (Welke tree van de duurzaamheidsladder bereiken
we?)

5. Vernieuwd ondernemerschap.
o Het uitbreiden van het ondernemersloket ten behoeve van het ondersteunen van

(plaatselijke) ondernemersinitiatieven;
o Stimuleren van samengesteld ondernemerschap in de Koegraspolder in het licht van een

heroriëntatie op de ontwikkelingsvisie en bestemmingsmogelijkheden van het gebied.

6. Armoedebeleid.
o Het ondersteunen van financieel kwetsbaren (e.g. inzet financiële fit-teams);
o Het intensiveren van de schuldsanering.

7. Buurt- en wijkbeheer
o Installeren wijkteams opererend vanuit laagdrempelige onderkomens in wijken;
o Gemeentelijke inspanning (e.g. participatie; schoon, heel en veilig) intensiveren in

voormalige stadsvernieuwingsbuurten als voorbereiding op latere opwaardering.

8. Jeugd en onderwijs
o Waarborgen voldoende contacturen (fysiek) onderwijs;
o Actieve bemiddeling naar passende stageplaatsen;
o Met middelbaar onderwijs jongeren gezond en financieel bewust houden;
o Jong volwassenen actief en doelgericht naar werk begeleiden.

9. Den Helder Cultuurstad
o In het bijzonder ook de cultuursector is door de corona-crisis onder druk komen te staan.

Het is zelfs de vraag of binnen cultuurbeleving de komende jaren nog wel op de oude
voet kan en zal terugkeren. Voor de omslag van (hoofdzakelijk) binnen naar (in
belangrijke mate) ook buiten is dan een nieuw cultuurbedrijfsmodel nodig. Den Helder
bezit een aantal passelijke en aantrekkelijke buitenlocaties ( bijvoorbeeld op Willemsoord
zelf maar ook in de rest van de stad). In samenwerking met grote cultuurorganisaties als
de Kampanje, Triade, de bibliotheek en die organisaties of locaties waar op een
bedrijfsmatige en veilige wijze cultuuruitingen kunnen plaatsvinden zal een hernieuwd
aantrekkelijk cultuuraanbod worden gerealiseerd waardoor een dreiging omgezet wordt
in een kans> Den Helder: Cultuurstad van Noord-Holland.



10. Samen met-elkaar
o Met sterke maatschappelijke partners activiteiten ontplooien die de maatschappelijke en

sociale samenhang van de veelzijdige Helderse gemeenschap als geheel ondersteunt en
helpt voor-elkaar en met-elkaar de corona-crisis te doorstaan.

Namens de fracties van:

PvdA

P. Blank

Beter voor
Den Helder

G. Assorgia

CDA VVD

H.M. Krul P.T. Bais

Stadspartij
Den Helder

H. van Dongen

ChristenUnie

J.P. van Donkelaar

Toelichting

We zijn in Den Helder flink op dreef. De opwaardering in de binnenstad vordert gestaag. Willemsoord
wordt steeds meer een gewaardeerd stadskwartier voor bewoners en bezoekers. Door de hele stad
heen -met in het bijzonder Julianadorp- zijn er volop bouwactiviteiten. En de afgelopen
zomermaanden hebben -ondanks de coronacrisis- vele toeristen op de stranden van Julianadorp en
Den Helder en van hun verblijf binnen onze gemeentegrenzen kunnen genieten.

Ook op het maatschappelijk terrein zijn er de nodige vorderingen gemaakt. De overgang van
gerichtheid op organisaties naar een primaire focus op het realiseren van concrete resultaten en
directe aanwezigheid in buurten en wijken, is volop in gang gezet. Zo komen er wijkkantonniers en
wijkteams, wordt er geïnvesteerd in het beheer van de openbare ruimte en zijn bezuinigingen in het
culturele domein voorkomen. Den Helder is de cultuurstad van de Noordkop geworden.
Maar ook werd slagvaardigheid getoond toen het besef ontstond dat de coronapandemie een flinke
aanslag zou kunnen betekenen op de in gang gezette voorwaartse ontwikkelingen. Er dreigde zelfs,
maatschappelijk en economische een negatieve omslag. Besluitvaardig en eendrachtig heeft de
gemeenteraad zelf het initiatief genomen om een steunfonds in het leven te roepen waarbij niet
alleen de negatieve gevolgen konden worden opgevangen (ledigen nood) maar ook er financiële
mogelijkheden zijn gecreëerd voor ondersteuning en zelfs stimulering.

Die daadkracht toont de bestuurlijke rust die de laatste jaren het politieke klimaat in Den Helder
kenmerkt. Zo is er bijvoorbeeld een sober maar doeltreffend begrotingsbeleid gevoerd. Dat merken
ook de bestuurders van de andere overheden. Eendrachtige samenwerking is ontstaan met als
belangrijkste voorbeeld het aangaan van de regiodeal en de afspraak om de grote vraagstukken in en
rondom de haven gezamenlijk en eendrachtig op te pakken. Met het breed ondersteunde actieplan
van het Helderse perspectief wordt vervolgens zelf het voortouw genomen: Den Helder voorwaarts!
Maar ondanks de in gang gezette acties, de inmiddels vastgestelde plannen en getoonde bestuurlijke
daadkracht tot nu toe, zijn we er nog niet. De corona-crisis toont zich van zijn donkerste kant. Naast
eerder de aanslag op onze gezondheid, dreigt nu de aanslag op ons economisch en zelfs
maatschappelijk welzijn. De werkgelegenheid krijgt hoogstwaarschijnlijk een meer dan behoorlijke
klap te verduren. Hele sectoren staan onder druk en vervangende werkgelegenheid is niet zo maar
voorhanden. Er dreigt een heuse economische recessie. Hoe diep en hoe lang is niet aan te geven.
Zekerheden bestaan niet meer! Landelijke maatregelen zullen wellicht de pijn kunnen verzachten.
Aan landelijke bezuinigingen wordt voorlopig niet gedacht maar de oplossingen zullen vooral ook in
het land zelf moeten worden gecreëerd. Ook in Den Helder dus. We mogen dus niet verzaken en
volop aan de bak blijven gaan.



Wat nu te doen in Den Helder? In eerste instantie doorgaan met wat we deden. De richting is goed.
De inhoud is prima. En de eerste effecten veelbelovend. Maar we zullen er een schep bovenop
moeten doen. De landelijke overheid richt zich met haar beleid vooral op het in stand houden van de
werkgelegenheid. Sectoren die goed draaien moeten de kar gaan trekken en waar banen verdwijnen,
moeten er nieuwe worden gecreëerd. Voor dat laatste gaan we een prima programma in uitvoering
brengen. De regiodeal zal zich in belangrijke mate richten om door innovaties nieuwe maritieme
werkgelegenheid te creëren. Maar dat zal niet genoeg zijn en geeft te weinig soelaas op de korte
termijn. Er is nu al actie nodig. Maar ook daar zijn in den Helder prima kansen voor aanwezig. De
bouwsector en toeristische sector zijn juist in Den Helder om stevige pijlers te blijven en zelfs steviger
pijlers te worden. Mits daar nu slagvaardig bij wordt geacteerd. Ideeën moeten sneller plannen
worden plannen moet sneller tot uitvoering worden gebracht. Bureaucratische hobbels dienen dus te
worden weggenomen en de condities voor uitvoering door het bedrijfsleven dienen voorspoedig tot
stand te komen. Slechts door werk in uitvoering ontstaat werkgelegenheid. Met die daadkracht en
slagvaardig willen wij met vertrouwen de onzekere toekomst tegemoet. Maar daarvoor moet nog wel
wat gebeuren. We moeten keuzes maken!

Inzoomend op de Helderse situatie zijn er een aantal initiatieven en projecten die direct in
aanmerking komen om de noodzakelijke daadkracht en slagvaardigheid te tonen. Verdere inzet en
prioriteitstelling zijn daarvoor noodzakelijk. Daarom moeten er ook keuzes worden gemaakt en is er
een top 10 samengesteld. Zij zijn de handvatten waarmee de economische en maatschappelijke
gevolgen van het coronavirus kunnen worden aangepakt. Zij tonen de inzet van een voortgaande
bestuurlijke slagvaardigheid. Zij geven stevig fundament aan de positieve ontwikkelingen die onze
stad doormaakt. Zij vormen de basis waardoor we sociaal en maatschappelijk ook juist die inwoners
de zorg en aandacht kunnen blijven geven voor wie dat het meest nodig hebben.

De corona-crisis geeft onzekerheid en dreiging. Maar in onzekere tijden ontstaan ook kansen en
nieuwe perspectieven. We staan in Den Helder al in de startblokken. Laten we doorpakken en gericht
en slagvaardig de ingeslagen koers vasthouden.



PARTIJ VOOR DE VRIJHEID
Den Helder

MOTIE nr.: NM

datum raadsvergadering:

- yven lg2_
'

Motie PVV Den Helder

aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

De raad van de gemeente Den Helder, in openbare vergadering bijeen op 4 november 2020,
behandelend het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2021;

constateert dat:
de coronacrisis verstrekkende sociaaleconomische gevolgen heeft voor onze samenleving en veel
horecaondernemers in grote financiële problemen brengt;

overweegt dat:
horecaondernemers niet alleen een belangrijke sociale functie vervullen, maar ook een bijdrage
leveren aan onze lokale economie, alsmede levendigheid en bedrijvigheid brengen in onze stad;

de horecasector opnieuw getroffen is door strenge coronamaatregelen en veel tijd nodig zal
hebben om de harde financiële klappen die zij nu moeten incasseren enigszins te boven te komen;

horecaondernemers er daarom gebaat bij zijn als over een langere periode geen gemeentelijke
onderneming gerelateerde belastingen hoeven te worden betaald;

van mening zijnde dat:
de financiële positie van de gemeente voldoende ruimte biedt om de Helderse horeca
ondernemers in 2021 financieel tegemoet te komen;

draagt het college van burgemeester en wethouders op

1. in december 2020 een voorstel aan de raad voor te leggen waarmee de Helderse horeca
ondernemers in 2021 vrijstelling of kwijtschelding danwel korting wordt verleend van de
gemeentelijke belastingen;

2. de hieruit voortvloeiende lasten bij voorkeur geheel of gedeeltelijk te dekken uit de budgetten
voor een stadhuis op Willemsoord en/of het door de raad beschikbaar gestelde
coronafonds.

V.H. van den Born
PVV Den Helder



MOTIE nr.:

datum raadsvergadering:

, Nye@_ 2e2_o

aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

Motie 'opknappen gevels van panden grenzend aan het Julianaplein'

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 4 november 2020;

overwegende dat:

• de gemeenteraad heeft uitgesproken dat het verder investeren in de entree van de
stad een structureel positief effect heeft op de leefbaarheid en uitstraling van ons
stadshart;

constaterende dat:

• het college van burgemeester en wethouders van Den Helder een
raadsinformatiebrief heeft opgesteld als reactie op de motie van het CDA en Beter
voor Den Helder d.d. 30 juni 2020, waarin het college stelt dat een grondige
gevelrenovatie van de appartementencomplexen aan het Julianaplein voorlopig niet
aan de orde is;

• deze raadsinformatiebrief aantoont dat de opdracht voortvarend en breed opgezet is
uitgevoerd;

• de raadsinformatiebrief onvoldoende houvast geeft om zo snel als mogelijk door te
pakken;

• deze raadsinformatiebrief tegelijkertijd aangeeft dat een plan om elk jaar iets aan de
gevelverbetering bij te dragen ontbreekt;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

l. de eerste mogelijkheid tot het opknappen van gevels, te weten de gevel van het pand
Wienerhof, qua renovatie en gevelverbetering middels gemeentelijke begeleiding en
financi le bijdrage uit het gevelrenovatiefonds te ondersteunen en dit in de eerste
helft van 2021 te realiseren;

2. nogmaals voortvarend met alle verenigingen van eigenaren en andere betrokken
partijen in overleg te treden, om te trachten in 2021 en volgende jaren de eerste
concrete stappen te zetten voor wat de bedoelde grondige gevelrenovatie van de
appartementencomplexen aan het Julianaplein betreft.

Namens D66,
HenkMosk



2el0

aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

MOTIEnr.:
datum raadsvergadering:

Motie 'aanpak kruispunt Fabrieksgracht/Spoorgracht'

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 4 november 2020,

constaterende dat de wens opportuun is om het kruispunt Fabrieksgracht/Spoorgracht tot
30 km-zone te maken en het asfalt te vervangen door klinkers, met in het verlengde een
fietspad langs het Vinkenterrein;

tevens constaterende dat het college de standaardzin "deze ruimtevrager vooralsnog niet
mee te nemen om in de komende maanden zoveel mogelijk ruimte te houden met het oog op
een eventueel wijzigend financieel perspectief" hanteert;

overwegende dat er een mogelijkheid bestaat tot het aanvragen van een subsidie bij de
prov1nc1e;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

l. de mogelijkheid van realisatie van de aanpak kruispunt Fabrieksgracht/Spoorgracht in
2021 te onderzoeken
2. hierna in een raadsinformatiebrief de raad te informeren over het resultaat van het
onderzoek, inclusief de financi le consequenties.

Namens D66,

HenkMosk
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Motie 'huisvesting Scholen aan Zee'

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 4 november 2020,

overwegende dat:
- tijdens de begrotingsvergadering 2020 (gehouden op 6 november 2019) de

eventuele herschikking van de aan de drs. F. Bijlweg gelegen
schoolgebouwen uitgebreid aan de orde is geweest, op initiatief van de
fractievoorzitter van de PvdA, met inbreng van veel partijen uit onze raad;

- deze mogelijkheid tot uitruil van gebouwen mede was ingegeven door de
inbreng van de bestuursvoorzitter en de directeur van Scholen aan Zee,
tijdens een bezoek van veel gemeenteraads- en commissieleden aan de
scholengemeenschap,

constaterende dat:
er nog geen stappen zijn ondernomen om hier vorm aan te geven,

besluit:

1 . het college van burgemeester en wethouders te verzoeken te starten met een
inventarisatie van beschikbare gebouwen en benodigde gebouwen aan de
drs. F. Bijlweg, waardoor deze optimaal door Scholen aan Zee kunnen worden
benut;

2. de raad hierover middels een raadsinformatiebrief te informeren in het eerste
kwartaal van 2021.

Namens 066, Henk Mask
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De raad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen op 4 november 2020;
gelezen het raadsvoorstel nummer 2020-050523, voorstel tot het vaststellen van de
programmabegroting 2021, van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder;

constaterende dat:
• er steeds vaker veel neerslag in korte tijd valt en dit water niet snel weg kan door

oppervlakteverharding;
• hierdoor wateroverlast veroorzaakt wordt, omdat water dat op oppervlakteverharding valt,

afgevoerd moet worden door het riool, dat dit bij hevige buien niet aankan;
• door klimaatverandering de temperaturen in de zomer oplopen;
• stenen verharding warmte vasthoudt, waardoor het in stedelijk gebied nog warmer wordt;
• een groot deel van de stedelijke omgeving bestaat uit particuliere grond, dat wil zeggen tuinen

en dat deze tuinen voor een groot deel betegeld zijn;

overwegende dat:
• Den Helder voorbereid wil zijn op de toekomst;
• klimaatadaptatie en waterberging hier belangrijke onderdelen van zijn;
• een groene omgeving bijdraagt aan het bereiken van zowel klimaatadaptatie als waterberging,

omdat het voor verkoeling van de omgeving zorgt en voor een doelmatige afvoer van
regenwater;

voorts overwegende dat:
• inwoners vaak best bereid zijn hun tuin te vergroenen, maar daarbij tegen problemen

aanlopen, zoals het niet zelf kunnen wegbrengen van de tegels naar het afvalbrengstation en
dat dit soort afval niet opgehaald wordt door HVC;

• de gemeente inwoners een zetje in de goede richting zou kunnen geven door een
aanmoedigingsbeleid te voeren;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:
l. inwoners de service te bieden tegels en zand afkomstig uit tuinen in particulier bezit thuis op

te laten halen door HVC met het doel om te vergroenen;
2. te onderzoeken op welke manier een aanmoedigingsbeleid kan worden uitgevoerd, bovenop

die van Stichting Steenbreek, bijvoorbeeld door een actie waarbij inwoners een tuinplant
krijgen bij het inleveren van tuinbestrating;

3. de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te vangen binnen de afvalbegroting.

GroenLinks

Marije Boessenkool


