Besluitenlijst raadsvergadering 2 november 2020
1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de digitale vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van
mevrouw Houtveen.
2. Spreekrecht burgers.
De heer P.A. Schaap spreekt in over agendapunt 14, het voorstel over het burgerinitiatief
locatiebesluit stadskantoor.
De heer M. Pastoor spreekt in over agendapunt 15, het voorstel tot het vaststellen van de Woonvisie
Den Helder 2020-2025.
3. Vragenkwartier.
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Dasbach.
5. Vaststelling agenda.
Op 13 oktober 2020 is een burgerinitiatief ontvangen van de heer P.A. Schaap over een locatiebesluit
voor het stadskantoor. Overeenkomstig de Verordening inzake burgerinitiatieven 2008 is het initiatief
toegevoegd aan de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering; de vergadering van vanavond.
De voorzitter geeft aan dat hij over dit voorstel vanmiddag een e-mail heeft verzonden met een
aangepast raadsvoorstel en een memo.
Bij het voorstel tot het vaststellen van de Woonvisie 2020-2025, agendapunt 15, zijn vier
amendementen aangekondigd:
- een amendement van de fracties van de Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder en de
PvdA;
- twee amendementen van de fractie van GroenLinks;
- en een amendement van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, D66, Gemeentebelangen Den Helder,
Senioren Actief Den Helder en omstreken en de PVV kondigen een motie vreemd aan de orde van de
dag aan over de verkeersafwikkeling bij winkelcentrum ‘De Riepel’ en het Loopuytpark. De motie is als
agendapunt 17 toegevoegd aan de agenda.
De fractie van de ChristenUnie kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over
Jeugdzorg Plus. De motie is als agendapunt 18 toegevoegd aan de agenda.
Hamerpunten
6.

Voorstel tot het benoemen van de heer N. de Vos en de heer J.C. van Dongen tot lid van de
Raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en
Stadsontwikkeling en -beheer.
De fractievoorzitter van Senioren Actief Den Helder en omstreken heeft aangegeven dat de heer
J.C. van Dongen afziet van het commissielidmaatschap.
De raad besluit bij acclamatie:
de heer N. de Vos te benoemen tot lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen,
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
De heer De Vos legt vervolgens de belofte af en ontvangt bloemen.

7.

Voorstel tot het wijzigen van artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening
(cameratoezicht).
De raad besluit in meerderheid (29/1):
het voorstel tot wijziging van artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast te
stellen.
De fractie van GroenLinks stemt tegen het voorstel.
8.

Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot 2e wijziging van de Verordening
op de auditcommissie.
De raad besluit unaniem:
de Verordening tot 2e wijziging van de Verordening op de auditcommissie Den Helder waarmee de
taken en bevoegdheden van de auditcommissie explicieter worden benoemd vast te stellen.
9.

Voorstel met betrekking tot onderzoek Rekenkamercommissie naar GGD Hollands
Noorden.
De raad besluit unaniem:
1. de conclusies van het eindrapport Financiële risico’s in perspectief, Rekenkameronderzoek met
betrekking tot de GGD Hollands Noorden te onderschrijven, te weten:
1.1 Momenteel zijn de financiële risico’s zoals die zich hebben voorgedaan in het verleden
beheersbaar. De methodiek van risicomanagement is echter nog in ontwikkeling en niet
compleet. Bovendien spelen er nog risico’s met betrekking tot de implementatie van het digitaal
dossier en met betrekking tot de continuïteit van de dienstverlening.
1.2. Er is in de sturing met betrekking tot de GGD sprake van verlegd in plaats van verlengd bestuur.
De gemeenteraden hebben en ervaren nauwelijks grip op de GGD.
1.3. Er wordt onvoldoende invulling gegeven aan de rolverdeling tussen het eigenaarschap en het
opdrachtgeverschap van gemeenten met betrekking tot de GGD. Het is daardoor niet helder
vanuit welke rol er wordt gehandeld en als gevolg hiervan is het samenspel diffuus: tussen
gemeenteraden en colleges en tussen de GGD en de gemeenten.
2.

de aanbevelingen over te nemen, dan wel het dagelijks bestuur te verzoeken deze nader uit te
werken en zo nodig met nadere voorstellen te komen, te weten:
met betrekking tot risico’s en risicomanagement:
2.1. Maak topprioriteit van de besturing en beheersing van de financiële risico’s van de GGD in zijn
algemeenheid en met betrekking tot het digitaal dossier en Veilig Thuis en andere
openeinderegelingen (zoals bijvoorbeeld de WvGGZ) in het bijzonder.
2.2. Verzoek de GGD Hollands Noorden om via de bestuursrapportage naast over de financiële
risico’s en de nadere toelichting en context ervan ook te rapporteren over de continuïteit van de
dienstverlening in relatie tot de invulling van vacatures.
met betrekking tot het versterken van de grip van de gemeenteraden:
2.3. Dring bij de Regietafel Noord-Holland Noord aan op een versnelde uitvoering van de toezegging
om na te gaan in hoeverre gebruik wordt gemaakt van de bestuursrapportage met betrekking tot
de eigenaarsrol van de gemeenteraden.
2.4. Overweeg vaste agendering van de stukken voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur
van de GGD Hollands Noorden in gemeentelijk commissieverband en ga erover in gesprek met
de portefeuillehouder Volksgezondheid om hem/haar te voeden voor de inbreng in de
vergadering van het Algemeen Bestuur.
2.5. Overweeg om te gaan werken met een klankbordgroep voor de portefeuillehouder
Volksgezondheid en een rapporteur vanuit de gemeenteraad met betrekking tot de GGD
Hollands Noorden.
2.6. Herzie het proces van vraag en aanbod van de jaarlijkse dienstverlening door de GGD door als
gemeenten vanuit het lokale volksgezondheidsbeleid een opdracht te formuleren voor de GGD,
die op basis daarvan een meerjarenuitvoeringsprogramma maakt in samenspraak met de
individuele gemeenten en over de uitvoering rapporteert via de bestuursrapportage aan de
opdrachtgevende colleges.
met betrekking tot de verbetering van de Rolinvulling en Governance:
2.7. Scherp de invulling van de Governancerollen van opdrachtgever en eigenaar met betrekking tot
de GGD Hollands Noorden aan. Geef als portefeuillehouder Volksgezondheid meer dan nu
herkenbaar invulling aan de opdrachtgeversrol en rapporteer hierover in de eigen gemeentelijke
P&C-cyclus op basis van de rapportage vanuit de GGD aan de opdrachtgevende colleges.
3.

het besluit van de raad van de gemeente Den Helder te delen met de overige gemeenten die bij
dit gezamenlijke onderzoek betrokken zijn.

10. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Koningstraat Spoorstraat 2020.
De raad besluit in meerderheid (28/2):
1. In te stemmen met de behandeling van de zienswijzen zoals opgenomen in de “Nota van
Beantwoording Zienswijzen en ambtelijke wijzigen” en daarmee deels tegemoet te komen aan de
ingediende zienswijzen.
2. Het bestemmingsplan Koningstraat Spoorstraat 2020 bekend onder identificatienummer
NL.IMRO.0400.214BPKONSPOOR2019-VST1 gewijzigd vast te stellen conform het beschrevene
in de Nota van Beantwoording Zienswijze en ambtelijke wijzigingen.
3. In relatie tot het bestemmingsplan Koningstraat Spoorstraat 2020 bekend onder
identificatienummer NL.IMRO.0400.214BPKONSPOOR2019-VST1 geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
4. de vaststelling van het bestemmingsplan te publiceren in het Stadsnieuws Den Helder, de
Staatscourant, het gemeenteblad en op de gemeentelijke website.
5. de indiener van de zienswijze van het vaststellingsbesluit in kennis te stellen
De fractie van de PVV stemt tegen het voorstel.
11. Voorstel met betrekking tot herontwikkeling gebied Prinsenstraat.
De raad besluit in meerderheid (28/2):
1. Het reeds ingestelde investeringskrediet van € 756.000 met een bedrag van € 51.948 op te
trekken naar het niveau van de communicerende kapitaalegalisatiereserve, te weten € 807.948.
2. Het investeringskrediet en kapitaalegalisatiereserve herinrichting A. Pieckplein in te zetten voor
het vernieuwde plan herontwikkeling Prinsenstraat en herinrichting deel Spoorstraat.
3. Het bedrag binnen de investering, groot € 233.133 dat betrekking heeft op bodemsanering direct
als last in de exploitatie op te nemen en hiertoe een compenserend bedrag uit de
kapitaalegalisatiereserve vrij te laten vallen.
De fractie van de PVV stemt tegen het voorstel.
12. Voorstel tot het vaststellen van de Subsidieverordening Verduurzaming bestaande
Koopwoningvoorraad.
De raad besluit in meerderheid (28/2):
de “Subsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw
2020 - 2023” vast te stellen.
De fractie van de PVV stemt tegen het voorstel.
13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Reductie Energiegebruik subsidie
energievoucher Den Helder 2020.
De raad besluit in meerderheid (28/2):
de “Verordening reductie energiegebruik – subsidie energievoucher Den Helder 2020” vast te
stellen.
De fractie van de PVV stemt tegen het voorstel.
Bespreekpunten
14. Voorstel over het burgerinitiatief locatiebesluit stadskantoor.
De raad besluit unaniem:
1. het burgerinitiatief van de heer P.A. Schaap betreffende het nemen van een locatiebesluit voor
het stadskantoor geldig te verklaren;
2. het verzoek tot agendering van het burgerinitiatief toe te wijzen;
3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen binnen zes weken een preadvies te
geven over een door de raad te nemen besluit;
4. de agendacommissie te verzoeken het burgerinitiatief met het preadvies van het college ter
advisering te agenderen voor de commissie Stadsontwikkeling en -beheer in januari 2021.
15. Voorstel tot het vaststellen van de Woonvisie Den Helder 2020-2025.
De fracties van de Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder en de PvdA dienen een
amendement (A15.1)* in, inhoudende de volgende passage toe te voegen aan het ontwerpbesluit:
, met dien verstande dat:
Aan pagina 10, onderaan de 3e alinea, na de zin: ‘We zien in Den Helder buurten waar de vestiging
van kwetsbare bewoners zich concentreert en dat dit tot sociale onrust leidt.’
het volgende wordt toegevoegd:

“Bij de verdere huisvesting van kwetsbare bewoners zullen we er zorg voor dragen dat de sociale
druk die dit met zich meedraagt evenredig over de wijken verdeeld wordt. Het is daarom van groot
belang dat er maximale burgerparticipatie plaatsvindt binnen de planfase per wijk.”
De raad besluit unaniem:
het amendement te aanvaarden.
De fractie van GroenLinks dient een amendement (A15.2) in, inhoudende dat de volgende tekst op
pagina 17 van de woonvisie: “We willen in 2040 een energie-neutrale gemeente zijn. Jaarlijks
realiseren wij een energiebesparing van 2%, ook in de woningvoorraad.”
wordt gewijzigd in: “We willen in 2040 een energie-neutrale gemeente zijn. Jaarlijks realiseren wij een
energiebesparing van 5%, ook in de woningvoorraad.”
De raad besluit in meerderheid (3/27):
het amendement te verwerpen. De fracties van GroenLinks en D66 stemmen voor het amendement.
De fractie van GroenLinks dient een amendement (A15.3) in, inhoudende dat de volgende tekst op
pagina 18 van de woonvisie:
“Energie-neutrale nieuwbouw (Nul op de Meter-woning) is voor ontwikkelaars en bouwers nog niet
rendabel genoeg. We volgen in de basis de landelijke duurzaamheidseisen van het Bouwbesluit en
binnenkort die volgens BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). We stellen ons hierbij afhankelijk
van landelijk beleid zodat we een gelijk speelveld creëren op het gebied van nieuwbouwwoningen
voor ontwikkelaars in de regio. Gasloze nieuwbouw is de verplichte norm volgens de wet Voortgang
Energietransitie. We onderzoeken of we kopers van een nieuwbouwwoning die verder willen gaan dan
de normen van BENG en die Nul op de Meter wensen, kunnen stimuleren om hiervoor extra te
investeren.”
wordt gewijzigd in: “De gemeente Den Helder streeft naar energieneutraliteit. Om dit te bereiken is het
verstandig om meer te verlangen bij nieuwbouw dan het vereiste minimum. Per 1 januari 2021 moeten
woningen minimaal volgens de BENG-normen gebouwd worden. Den Helder wil een stap verder
gaan, om hiermee op kop te lopen in de regio. Daarom zal de gemeente alleen nog NOM-woningen
laten bouwen.”
Het amendement wordt op voorstel van de fractie van D66 aangevuld met de volgende tekst: "… , met
een waterstofinfrastructuur ten behoeve van de toekomstige invoering van waterstof levering ten
behoeve van kokken en stoken."
De raad besluit in meerderheid (3/27):
het (gewijzigde) amendement te verwerpen. De fracties van GroenLinks en D66 stemmen voor het
amendement.
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp dient een amendement (A15.4) in, inhoudende
dat de volgende tekst wordt toegevoegd aan het kopje ‘Stadskracht: we doen het samen’ (op pagina
6):
Participatie
Bij plannen/onderzoeken/vergunningaanvragen die
 gevolgen hebben voor de vigerende gebiedsvisie of het bestemmingsplan;
 of tot sociale onrust en/of overlast in een buurt of wijk kunnen leiden;
dient met betrekking tot de bestemming wonen voorafgaand aan de besluitvorming in de raad een
representatief bewonersonderzoek gehouden te worden. Om draagvlak te creëren zullen de
uitkomsten van dat onderzoek als richtinggevend in de overwegingen worden meegenomen.
De raad besluit in meerderheid (8/22):
het amendement te verwerpen. De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de PVV,
Senioren Actief Den Helder en omstreken en mevrouw Pater stemmen voor het amendement.
vervolgens besluit de raad in meerderheid (24/6):
de Woonvisie Den Helder 2020-2025 (“Den Helder in beweging”) vast te stellen met dien verstande
dat aan pagina 10, onderaan de 3e alinea, na de zin: ‘We zien in Den Helder buurten waar de
vestiging van kwetsbare bewoners zich concentreert en dat dit tot sociale onrust leidt.’
het volgende wordt toegevoegd:
“Bij de verdere huisvesting van kwetsbare bewoners zullen we er zorg voor dragen dat de
sociale druk die dit met zich meedraagt evenredig over de wijken verdeeld wordt. Het is
daarom van groot belang dat er maximale burgerparticipatie plaatsvindt binnen de planfase per
wijk.”*
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de PVV en mevrouw Van Driesten
stemmen tegen het voorstel.

16. Voorstel tot wijziging van de financiering van Port of Den Helder.
De raad besluit in meerderheid (24/6):
de financieringswijze van (een deel van) de bijdrage van € 17,4 miljoen aan PoDH, zoals
opgenomen in het raadsbesluit van 16 september 2019, nr. RB19.0090, te wijzigen van het
verstrekken van een lening van € 3 miljoen aan PoDH (waarvan de gemeente de financieringslasten
voor haar rekening neemt) in het doen van een kapitaalverstrekking van eveneens € 3 miljoen aan
PoDH in de vorm van aandelen.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, GroenLinks en Senioren Actief
Den Helder en omstreken stemmen tegen het voorstel.
17. Motie over de verkeersafwikkeling bij winkelcentrum ‘De Riepel’ en het Loopuytpark.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Juliandorp, D66, Gemeentebelangen Den Helder, Senioren
Actief Den Helder en omstreken en de PVV dienen een motie in, inhoudende het college van
burgemeester en wethouders te verzoeken:
1. op zeer korte termijn met alle partijen en belanghebbenden, inclusief de winkeliersvereniging de
Riepel, constructief in gesprek te gaan, waarbij een oplossing wordt gezocht voor de verkeer- en
parkeersituatie rondom winkelcentrum ‘De Riepel’ en omgeving;
2. de gemeenteraad uiterlijk in januari 2021 op de hoogte te stellen van de uitkomsten van dit/deze
gesprek(ken);
3. de gemeenteraad een voorstel aan te bieden hoe de afwikkeling en verkeersveiligheid rondom
het winkelcentrum ‘De Riepel’ verbeterd kan worden.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Juliandorp, D66, Gemeentebelangen Den Helder, Senioren
Actief Den Helder en omstreken en de PVV brengen de motie niet in stemming na de toezegging van
wethouder Keur dat zij deze week een afspraak heeft met de winkeliersvereniging ‘De Riepel’ en wil
inzetten op een onafhankelijk verkeersonderzoek van de Schoolweg waarin alle aspecten worden
meegenomen.
18. Motie over de JeugdzorgPlus.
De fractie van de ChristenUnie dient een motie in inhoudende het college van burgemeester en
wethouders op te dragen:
1. aan te dringen bij de samenwerkende gemeenten om een onafhankelijk extern onderzoek in te
laten stellen naar de gang van zaken omtrent de kwaliteit van de geboden Jeugdzorg Plus van
Horizon en of Horizon de gestelde doelen en verwachtingen waarmaakt en/of waar kan maken en
tevens of de uitvoering daarvan verloopt zoals gesteld is bij de aanbesteding;
2. het evaluatierapport ter inzage beschikbaar te stellen aan de raad van Den Helder;
3. het contract inzake JeugdzorgPlus met Horizon nog niet te verlengen of maximaal met 1 jaar,
zodat het onderzoek uitgevoerd kan worden en er, indien nodig, orde op zaken gesteld kan
worden door Horizon;
4. tijdig te beginnen met een nieuwe aanbesteding wanneer blijkt dat Horizon niet in staat blijkt de
continuïteit en kwaliteit van de JeugdzorgPlus te waarborgen.
De fractie van de ChristenUnie houdt de motie aan na de toezegging van wethouder De Vrij dat dit
onderwerp zo spoedig mogelijk wordt geagendeerd in de commissie Maatschappelijke ontwikkeling en
hij er voor zorgdraagt dat de relevante informatie (evaluatierapport 1e jaar, addendum en een
raadsinformatiebrief) bij de raadsleden terecht komt.
De agendacommissie zal beoordelen of er ruimte is (volgende week) een extra vergadering van de
commissie Maatschappelijke ontwikkeling in te plannen.
19. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.30 uur.

