Besluitenlijst raadsvergadering 28 januari 2013 (IR13.0044)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Van
der Paard.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vragenkwartier.
De fractie van GroenLinks heeft de volgende vragen over de kapvergunning voor een kastanjeboom
bij Weststraat 110:
1. Hoe is het mogelijk dat de aanvraag voor aan kapvergunning en de vergunningverlening in
dezelfde publicatie vermeld staan?
2. Is het bij het college bekend dat een huismussenkolonie deze kastanje en directe omgeving tot
verblijfplaats heeft gekozen?
3. Zo ja, heeft de gemeente de juiste procedure gevolgd voordat zij de kapvergunning heeft
verleend?
4. Is het college het met ons eens dat, als niet de juiste procedure is gevolgd, de vergunning
ingetrokken moet worden?
Wethouder Den Dulk geeft aan dat de aanvraag en verlening van de vergunning toevallig in één
publicatie terecht zijn gekomen; de bezwaartermijn van 6 weken is gewoon van kracht. Vervolgens
dient ook een ontheffing bij het ministerie van L, E & I aangevraagd te worden. Hierbij is ook de
Vogelwerkgroep van Den Helder betrokken. Daarnaast zal een externe bioloog toetsen of de habitat
van de mussenkolonie gewaarborgd is.
De fractie van de Vrije Socialisten heeft de volgende vragen gesteld over het faciliteren van
evenementenorganisaties en hun vrijwilligers:
1. Welke initiatieven neemt het college van burgemeester en wethouders om faciliterend te zijn aan
evenementenorganisaties en hun vrijwilligers voor wat het opleiden tot gecertificeerde
verkeersregelaar betreft?
2. Gaat het college in overleg met de politie en de vrijwilligersorganisaties om tot de oorspronkelijke
werkwijze van certificering te komen?
3. Kunnen maatregelen tijdig worden genomen, zodat geen problemen ontstaan voor het komende
evenementenseizoen?
Wethouder Den Dulk geeft aan dat het college hier niet over gaat maar dat de politie de
verkeersregelaars opleidt. Die heeft bepaald dat deze opleiding in het vervolg per e-learning wordt
aangeboden. Alleen bij uitzondering kan dit, in overleg met de politie, eventueel klassikaal.
De voorzitter geeft aan het probleem eveneens onder de aandacht van de politie te brengen.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Rijnten.
5. Vaststelling agenda.
De fractie van GroenLinks kondigt een amendement aan bij agendapunt 9, het rapport van de
rekenkamercommissie “Grip op re-integratie, onderzoek naar het re-integratiebeleid van de gemeente
Den Helder”.
De fractie van de Vrije Socialisten kondigt een motie aan bij agendapunt 12, het voorstel in te
stemmen met het jaarverslag, inclusief de jaarrekening over 2011 van de Stichting Meerwerf
basisscholen en de ontwerpbegroting 2013 van de Stichting Meerwerf basisscholen goed te keuren.
De motie heeft betrekking op de interne situatie bij Stichting Meerwerf.
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een ordevoorstel om agendapunt 11, het voorstel tot
het vaststellen van de wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2011 ten behoeve van
parkeer regulerende maatregelen in het oostelijk deel van het centrum, van de agenda af te voeren en
nogmaals in de commissie te bespreken.
Het ordevoordstel is in meerderheid aanvaard. Voor het ordevoorstel is gestemd door de fracties van
de PvdA, Trots, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie en de Vrije Socialisten.
De fractie van de ChristenUnie dient een motie vreemd aan de orde van de dag in met betrekking tot
het niet invoeren van de hondenpenning. De motie is als punt 13 aan de agenda toegevoegd.

De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie vreemd aan de orde van de dag in
inhoudende de hondenbelasting per direct af te schaffen. De motie is als punt 14 aan de agenda
toegevoegd.
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie vreemd aan de orde van de dag in
inhoudende het beleid zodanig aan te passen dat alle knotwilgen die in de toekomst gerooid moeten
worden verplaatst of herplant worden. De motie is als punt 15 aan de agenda toegevoegd.
6. Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot wijziging van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning Wmo juni 2012.
Het voorstel is unaniem aanvaard.
7. Voorstel tot wijziging van de Legesverordening 2013.
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het
voorstel.
8. Voorstel met betrekking tot het indienen van zienswijzen tegen de gewijzigde begroting en
het milieuwerkprogramma 2013 van de Milieudienst Kop van Noord-Holland.
Het voorstel is unaniem aanvaard.
9. Rapport rekenkamercommissie Grip op re-integratie onderzoek naar het re-integratiebeleid
van de gemeente Den Helder.
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A 9.1), inhoudende beslispunt 3 van het
ontwerpbesluit te vervangen door: het college van burgemeester en wethouder op te dragen de
aanbevelingen tot uitvoering te brengen en de raad uiterlijk 1 juni 2013 hierover te informeren.
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de
PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, ChristenUnie en de Vrije Socialisten.
Het voorstel is unaniem aanvaard.
Wethouder Visser zegt toe de raad te consulteren met betrekking tot een Regionale uitvoeringsdienst.
De commissie Maatschappelijke ontwikkeling zal hierover voor juni 2013 geïnformeerd worden. Hierbij
worden dan tevens de financiële consequenties meegenomen.
10. Voorstel tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening 2013 en intrekking van de
Algemene subsidieverordening 2008.
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van GroenLinks stemt tegen het voorstel.
11. Voorstel tot het vaststellen van de wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2011
ten behoeve van parkeer regulerende maatregelen in het oostelijk deel van het centrum.
Het voorstel is van de agenda afgevoerd.
12. Voorstel in te stemmen met het jaarverslag, inclusief de jaarrekening over 2011 van de
Stichting Meerwerf basisscholen en de ontwerpbegroting 2013 van de Stichting Meerwerf
basisscholen goed te keuren.
De heer Nihot is niet aanwezig bij de behandeling van dit onderwerp.
Het voorstel is unaniem aanvaard.
De fractie van de Vrije Socialisten dient een motie (M 12.1) in met betrekking tot de interne situatie bij
Stichting Meerwerf inhoudende:
1. het college van burgemeester en wethouders op te dragen om onafhankelijke, externe
deskundigheid passend binnen de wettelijke bevoegdheden te organiseren met als doel het
geschonden vertrouwen tussen leden van de GMR, de algemene directie en het bestuur van
Stichting Meerwerf te doen herstellen;
2. het college van burgemeester en wethouders uit te nodigen gebruik te maken van het recht van
voordracht tot benoeming van een bestuurslid in het bestuur van Stichting Meerwerf nu de
zittingsperiode van de door de raad op 15 december 2008 op voordracht van het college van
burgemeester en wethouders benoemde lid is verstreken;
3. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken deze voordracht de raad zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk voor het zomerreces ter besluitvorming aan te bieden;
4. het college van burgemeester en wethouders op te dragen de raadscommissie Maatschappelijke
ontwikkeling in 2013 per kwartaal, voor het eerst in de vergadering van deze raadscommissie van

11 maart 2013, te informeren over de stand van zaken omtrent de uitvoering van de opdracht uit
deze motie.
De motie is unaniem aanvaard.
13. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van de ChristenUnie met betrekking tot
het niet invoeren van de hondenpenning.
De voorzitter doet een voorstel deze motie (M 13.1), alsmede de motie onder agendapunt 14, aan te
houden en eerst aan het college van burgemeester en wethouders ter beoordeling voor te leggen om
de consequenties in kaart te brengen en hier vervolgens zo snel mogelijk op terug te komen.
De indieners gaan akkoord met dit voorstel.
14. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van de Stadspartij Den Helder
inhoudende de hondenbelasting per direct af te schaffen.
De voorzitter doet een voorstel deze motie (M 14.1), alsmede de motie onder agendapunt 13, aan te
houden en eerst aan het college van burgemeester en wethouders ter beoordeling voor te leggen om
de consequenties in kaart te brengen en hier vervolgens zo snel mogelijk op terug te komen.
De indieners gaan akkoord met dit voorstel.
15. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van de Stadspartij Den Helder
inhoudende het beleid zodanig aan te passen dat alle knotwilgen die in de toekomst
gerooid moeten worden verplaats of herplant worden.
De voorzitter doet een ordevoorstel deze motie (M 15.1) eerst aan het college van burgemeester en
wethouders ter beoordeling voor te leggen om de consequenties in kaart te brengen.
De indieners gaan akkoord met dit voorstel en houden daarom de motie aan tot de volgende
raadsvergadering.
16. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

