
Besluitenlijst raadsvergadering 15 oktober 2012 (IR12.0357) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Dekker en 
de heren Bruin, Klut en Rademaker. 
 
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 Dol-Cremers. 
 
5. Vaststelling agenda. 
De fracties van de PvdA en GroenLinks hebben een amendement (A 8.1) ingediend ten aanzien van 
agendapunt 8, het voorstel tot het vaststellen van de regionale uitgangspunten opgenomen in het 
visiedocument 'Meedoen en iets betekenen' Regio Kop van Noord-Holland over de decentralisatie van 
AWBZ begeleiding naar Wmo. 
 
De fractie van de Vrije Socialisten heeft twee amendementen (A 8.2 en A 8.3) ingediend ten aanzien 
van agendapunt 8, het voorstel tot het vaststellen van de regionale uitgangspunten opgenomen in het 
visiedocument 'Meedoen en iets betekenen' Regio Kop van Noord-Holland over de decentralisatie van 
AWBZ begeleiding naar Wmo. 
 
De fractie van de ChristenUnie heeft een amendement (A 9.1) ingediend ten aanzien van agendapunt 
9, het voorstel tot het vaststellen van de wijziging van de verordening op de heffing en invordering van 
hondenbelasting 2012. 
 
De agenda is hierna vastgesteld. 
 
A. Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk beleid ten aanzien van aan- en uitbouwen 
en bijgebouwen bij woningen. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Oud Den Helder 2012. 
De voorzitter geeft aan dat naar aanleiding van de behandeling in de commissie een zinsnede over de 
geschiedschrijving op pagina 6 van de toelichting is geschrapt. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de regionale uitgangspunten opgenomen in het 
visiedocument 'Meedoen en iets betekenen' Regio Kop van Noord-Holland over de 
decentralisatie van AWBZ begeleiding naar Wmo. 
De fracties van de PvdA en GroenLinks hebben een amendement (A 8.1) ingediend, inhoudende het 
tweede gedachtestreepje van het besluit te vervangen door de volgende tekst: “Gemeenten sturen op 
de geboden dienstverlening en kwaliteit van de ondersteuning en op te behalen resultaten. Zij geven 
hierbij professionals de ruimte voor invulling”. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de 
PvdA, Trots en de Vrije Socialisten stemmen voor het amendement. 
 
De fractie van de Vrije Socialisten heeft een amendement (A 8.2) ingediend, inhoudende het zesde 
gedachtestreepje van het besluit te vervangen door de volgende tekst: "De gemeenten onderzoeken 
jaarlijks de tevredenheid van de cliënt over de geboden dienstverlening en de kwaliteit van de 
ondersteuning". 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdA 
en de Vrije Socialisten stemmen voor het amendement. 
 
 
 
    



De fractie van de Vrije Socialisten heeft een amendement ingediend, inhoudende het toevoegen van 
een zevende gedachtestreepje aan het besluit met de volgende tekst: “De gemeenten onderzoeken 
jaarlijks de tevredenheid van de professionals over de geboden dienstverlening en de kwaliteit van 
ondersteuning”. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdA 
en de Vrije Socialisten stemmen voor het amendement. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van GroenLinks en de Vrije Socialisten stemmen 
tegen het voorstel. 
   
9. Voorstel tot het vaststellen van de wijziging van de verordening op de heffing en 
invordering van hondenbelasting 2012. 
De voorzitter geeft aan dat het raadsvoorstel is aangepast naar aanleiding van de 
commissiebehandeling. 
 
De fractie van de ChristenUnie heeft een amendement (A 9.1) ingediend, inhoudende artikel 9a van 
de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting aan te vullen met de volgende 
zinsnede: “Bezitters van werkhonden, zoals blindengeleidehonden, politiehonden en hulphonden, 
kunnen zich kosteloos laten voorzien van een hondenpenning bij registratie in het daarvoor bestemde 
bestand.”. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fractie van de VVD en de dames Jellema en Van 
der Paard stemmen tegen het amendement. De heer Rijnten heeft zich van stemming onthouden. 
 
Het voorstel is aangehouden wegens het staken van de stemmen (13 stemmen voor, 13 stemmen 
tegen). De fracties van Behoorlijk Bestuur, het CDA, D66, Trots, de VVD en de heer Pruiksma van de 
PvdA stemmen voor het voorstel. De heer Rijnten heeft zich van stemming onthouden. 
 
10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  
 
   


