
Besluitenlijst raadsvergadering 13 februari 2012 (IR12.0358) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij maakt melding van de zojuist geopende portrettengalerij.  
Er is bericht van verhindering ontvangen van de dames Jellema en Roelink en de heer P. Bakker.  
Ook de wethouders Turnhout en Visser zijn afwezig. 
 
2. Spreekrecht. 
De heer Richter (Camping ’t Noorder Sandt) en de heer R. de Graaf spreken in over het voorstel tot 
het vaststellen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011. 
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke bestemming begint bij mevrouw Dol.   
 
5. Vaststelling agenda. 
Na behandeling van de bespreekpunten wordt aandacht besteed aan het afscheid van de heer  
L.W. Melis als hoofdbode. De agenda is overigens ongewijzigd vastgesteld. 
 
A.  Hamerpunten 
 
6. Voorstel met betrekking tot de gewijzigde begroting 2012 van de Gemeenschappelijke 

Regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot het aanwijzen van een accountant voor de boekjaren 2012 t/m 2014 met een 

optie voor de jaren 2015 en 2016. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een amendement in (A 7.1) waarmee de tekst “met een 
verlengingsmogelijkheid voor de jaren 2015 en 2016” uit het besluit wordt geschrapt.   
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt voor 
het amendement. 
 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
B.  Bespreekpunten 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011.  
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 8.1) waarmee de door indieners 2 en 8 
ingediende zienswijzen ontvankelijk wordt verklaard en wordt gevolgd met dezelfde argumentatie als 
gegeven is voor zienswijze 10. 
 
De fracties van D66 en de VVD dienen een motie in (M 8.1), mede ondertekend door de fracties van 
het CDA, de PvdA, en de Vrije Socialisten, waarmee het college van burgemeester en wethouders 
wordt verzocht bij de beoordeling van een vergunningaanvraag van tennisvereniging Julianadorp voor 
het plaatsen van lichtmasten de volgende uitgangspunten te betrekken:  
1. duurzame (LED) verlichting voor lichtmasten van maximaal 10 meter; 
2. de tennisvereniging Julianadorp bekostigt zelf de rapportage waaruit dient te volgen dat 

lichtmasten ter plaatse geen belemmering vormen voor Natura 2000; 
3. het plaatsen van lichtmasten heeft voor de gemeente geen nadelige financiële gevolgen. 
 
De fractie van de ChristenUnie stelt voor het besluit op het voorstel te verdagen. Dit ordevoorstel is in 
meerderheid aanvaard. De fractie van Behoorlijk Bestuur stemt tegen het voorstel.  
De fractie van D66 houdt haar motie aan.  
De fractie van de ChristenUnie trekt haar amendement in.  
 
9. Sluiting. 
De voorzitter spreekt namens de raad zijn dank uit voor de inzet van de heer L.W. Melis als 
hoofdbode. Hij ontvangt bloemen, een stropdas en een theaterbon. De heer Melis spreekt de raad toe 
en overhandigt de bodebus aan de voorzitter. 
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering. 


