
Besluitenlijst raadsvergadering 1 oktober 2012 (IR12.0356) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van de dames Dekker en 
Jellema en de heren Bruin, De Kleijn, Klut en Prins. De voorzitter stelt de interim-gemeentesecretaris, 
de heer J.E. Diepeveen, voor aan de raad. 
 
De voorzitter wijst op een drietal bijeenkomsten voor de raad: 
- de bestuurlijke uitwisseling met Texel op 5 oktober 2012; 
- de mediatraining op 17 oktober 2012; 
- het symposium over eergerelateerd geweld op 3 oktober 2012. 
Aanmelden dient zo spoedig mogelijk te gebeuren bij de raadsgriffie.   
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenkwartier. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Post.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
A.  Hamerpunten 
 
6. Rapport rekenkamercommissie "Met goed beleid meer resultaat", onderzoek naar Sociale 

Veiligheid. 
Het voorstel is unaniem aanvaard met inachtneming van de wijzigingen, zoals deze mondeling zijn 
aangegeven door de heer Fritzsche (als voorzitter van de commissie Bestuur en Middelen). Het gaat 
daarbij om: 
- het overnemen van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, met inachtneming van de 

nuanceringen die het college van burgemeester en wethouders hierop heeft aangebracht in zijn 
bestuurlijke zienswijze van 15 mei 2012 (kenmerk AU12.06211), en  

- het veranderen van het moment van informeren van de raad van 1 september 2013 naar het 
voorjaar van 2013. 

 
7. Voorstel tot wijziging van de Verordening Leges 2012. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
B.  Bespreekpunten 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Notitie Tegenprestatie naar vermogen. 
De fracties van GroenLinks, de ChristenUnie, de PvdA en het CDA dienen een amendement in (A 8.1) 
waarmee de notitie Tegenprestatie naar vermogen wordt vastgesteld met inachtneming van de 
volgende wijziging: 
onder het kopje “Voor wie geldt de tegenprestatie?“ wordt de zin “Van personen die zorg verlenen aan 
een gezinslid met AWBZ indicatie ……..verlangd.” vervangen door “Van personen die zorg verlenen 
aan een gezinslid met een AWBZ indicatie zal geen tegenprestatie worden verlangd.” 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fracties van de PvdA, D66, GroenLinks, de 
Stadspartij Den Helder, De ChristenUnie, de Vrije Socialisten en het CDA stemmen voor het 
amendement.  
 
De fracties van GroenLinks, de ChristenUnie, de PvdA en het CDA dienen een amendement in (A 8.2) 
waarmee de notitie Tegenprestatie naar vermogen wordt vastgesteld met inachtneming van de 
volgende wijziging: 
onder het kopje “Zijn er verschillen en overeenkomsten tussen de tegenprestatie en andere 
participatie-instrumenten?”, wordt de zin: “Vrijwilligerswerk mag niet ingezet worden……….. worden 
opgelegd.” vervangen door “Vrijwilligerswerk mag worden ingezet als tegenprestatie, mits het aan de 
criteria beschreven bij “Aan welke werkzaamheden denken we?” voldoet.” 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fracties van de PvdA, D66, GroenLinks, de 
Stadspartij Den Helder, De ChristenUnie, de Vrije Socialisten en het CDA stemmen voor het 
amendement. 



 
Het voorstel is unaniem aanvaard.  
 
Wethouder Visser zegt toe de notitie over een jaar te evalueren. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


