Besluitenlijst raadsvergadering 23 april 2012 (IR12.0359)
1 Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet iedereen welkom en in het bijzonder Gast van de raad,
mevrouw J. Lobles.
Hij deelt mee dat aanvankelijk was beoogd voorafgaand aan de raadsvergadering een brief te
ondertekenen over het Gemini. Op basis van een aantal omstandigheden is besloten eerst nader in
overleg te treden met het platform 'Laat het Gemini niet in de kou staan' en pas daarna tot
ondertekening over te gaan.
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Kuipers.
2. Spreekrecht burgers.
De heer Abbenes (secretaris van de ABVAKABO FNV, afdeling Kop van Noord Holland) spreekt in
over agendapunt 8, de Herstructureringsfaciliteit Wsw.
3. Vragenkwartier.
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Rijnten.
5. Vaststelling agenda.
Agendapunt 10, het voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke participatie
2012, gaat van de categorie bespreekpunten naar de categorie hamerpunten.
De fractie van de ChristenUnie stelt voor een extra agendapunt op te voeren, te weten het
voorontwerp bestemmingsplan Willemsoord. De fractie wil dat het voorontwerp bestemmingsplan
Willemsoord uit de inspraak wordt gehaald en eerst wordt herschreven in overeenstemming met het
visiedocument Willemsoord, het aangescherpte coalitieprogramma en het besluit van november 2011.
De raad stemt in meerderheid voor het ordevoorstel. De fracties van de VVD en D66 stemmen tegen
het ordevoorstel. Het onderwerp is als punt 11 aan de agenda toegevoegd.
De fractie van de PvdA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in, waarmee het college van
burgemeester en wethouders wordt opgedragen in overleg te treden met het bestuur van de
Vereniging Huisduiner Belang met als uitgangspunt vervreemding van het Dorpshuis tegen de WOZwaarde. Deze motie is als punt 12 aan de agenda toegevoegd.
De fractie van de PvdA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over toekenning van
subsidie aan het Comité Koninginnedag. Deze motie is als punt 13 aan de agenda toegevoegd.
De PvdA stelt voor agendapunt 8, de Herstructureringsfaciliteit Wsw, van de agenda af te voeren.
Dit voorstel is verworpen. Voor het voorstel is gestemd door de fracties van de PvdA en de Vrije
Socialisten. De fractie van de PvdA kondigt daarop een motie aan bij agendapunt 8.
A. Hamerpunten
6. Voorstel tot het vaststellen van een route gevaarlijke stoffen.
Het voorstel is unaniem aanvaard.
7. Voorstel tot het vaststellen van een verordening tot wijziging van de
Brandbeveiligingsverordening 2010.
Het voorstel is unaniem aanvaard.
8. Voorstel om in het kader van de Herstructureringsfaciliteit Wsw het college van
burgemeester en wethouders op te dragen het projectplan in te dienen bij de Commissie
Herstructurering Wsw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van Behoorlijk Bestuur, Trots, de VVD,
GroenLinks, D66, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie en het CDA stemmen voor het voorstel.
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 8.1) waarmee het college van burgemeester en
wethouders wordt opgedragen binnen 6 maanden de mogelijkheden te onderzoeken voor het
oprichten van een - vooralsnog zo te noemen - Gemeentelijk Werkbedrijf dat, mede door middel van

het zogenaamde Social Return concept, mensen in dienst neemt die anders in de SW-bedrijven
werkzaam zijn of zullen zijn (nieuwe instromers).
De motie is in meerderheid verworpen. De fracties van GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de
PvdA en de Vrije Socialisten stemmen voor de motie.
9. Voorstel tot het vaststellen van het Beheerplan wegen 2013-2017.
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het
voorstel.
10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke participatie 2012.
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van Behoorlijk Bestuur, Trots, de VVD, D66, de
Stadspartij Den Helder en het CDA stemmen voor het voorstel.
B. Bespreekpunten
11. Voorontwerp Bestemmingsplan Willemsoord.
De fractie van de ChristenUnie stelt voor het voorontwerp bestemmingsplan Willemsoord uit de
inspraak te halen en wordt herschreven in overeenstemming met het visiedocument Willemsoord, het
aangescherpte coalitieprogramma en het besluit van november 2011. Met de behandeling van dit
agendapunt wil de fractie horen of de raad deze zienswijze deelt en verwacht de fractie dat het college
van burgemeester en wethouders dienovereenkomstig handelt.
Na een schorsing deelt mevrouw Biersteker mee dat de procedure wat haar fractie betreft kan worden
voortgezet. De komende twee weken wordt in nader overleg met de portefeuillehouder bezien of
formuleringen in het voorontwerp aangescherpt moeten worden. Als dit het geval is, dan wordt de raad
hierover geïnformeerd.
12. Motie over Dorpshuis Huisduinen.
De fractie van de PvdA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 12.1), waarmee het
college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen in overleg te treden met het bestuur van
de Vereniging Huisduiner Belang met als uitgangspunt vervreemding van het Dorpshuis tegen de
WOZ-waarde. De motie is mede-ondertekend door de fracties van GroenLinks, het CDA, Trots en de
Vrije Socialisten.
De motie is in meerderheid aanvaard. De fracties van de PvdA, Trots, GroenLinks, de Stadspartij
Den Helder, de Vrije Socialisten en het CDA stemmen voor de motie.
13. Motie over toekenning van subsidie aan het Comité Koninginnedag.
De fractie van de PvdA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in M 13.1), waarmee het
college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen ook in 2013 de oorspronkelijke subsidie
aan het Comité Koninginnedag toe te kennen en daar eventueel een korting van 10% à 15% op los te
laten, omdat immers alle Helderse maatschappelijke organisaties moeten bezuinigingen.
De fractie van de PvdA houdt haar motie aan op basis van het feit dat het college van burgemeester
en wethouders aangeeft dat door het college nog geen besluit is genomen over de subsidieverlening.
14. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

