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Besluitenlijst raadsvergadering 16 december 2019 (BSL19.0066)  
 
 
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Pater en de heer Feeburg. De voorzitter deelt mee dat in de raadsvergadering van 16 september 2019 is meegedeeld dat mevrouw Driehuis-Jak ontslag had genomen als fractie-assistent en commissielid van de Seniorenpartij. Dit is niet helemaal correct gebleken. Mevrouw Driehuis is geen fractie-assistent meer, maar is nog wél commissielid voor de Seniorenpartij. Verder deelt hij mee dat de heer D.M. Ruiter per 15 december 2019 de gemeente Den Helder heeft verlaten om zich weer te vestigen op Curaçao. Hiermee is zijn commissielidmaatschap voor de fractie van de VVD beëindigd.   
2. Spreekrecht burgers. Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
3. Vragenkwartier. De fractie van de VVD stelt de volgende vragen over de aanbesteding van het Wmo-vervoer aan het college van burgemeester en wethouders: 1. Alvorens de ‘Open House’ aanbesteding te gaan uitvoeren, is het niet een goed idee om te inventariseren hoe er wellicht op een andere wijze zou kunnen worden bezuinigd? Tijdens de commissievergadering zijn er al een aantal voorstellen genoemd en het zou ons verbazen als we de bezuiniging nergens anders vandaan zouden kunnen halen dan simpelweg slechts het voornemen te hebben om met 1 aanbieder in zee te gaan. 2. Kunt u aangeven wat de reden van de huidige aanbieders is geweest om niet op de aanbesteding te reageren? En heeft u nagedacht aan de economische gevolgen van een wens om met 1 aanbieder in zee te gaan te op zichtte van de aanbieders die er nu zijn? 3. Heeft u onderzocht bij de huidige gebruikers van het Wmo-vervoer hoe hun beleving is van hetgeen u wenselijk acht? Er is mij namelijk ter ore gekomen bij diverse vooral oudere Wmo-vervoer gebruikers, dat 

zij met angst en vrezen zo’n verandering tegemoet zien. Wethouder Biersteker geeft een uitgebreide toelichting op de gevolgde aanbestedingsprocedure.         
4. Bepalen stemvolgorde. Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Camara.  
5. Vaststelling agenda. De fractie van GroenLinks kondigt een amendement aan bij agendapunt 13, het voorstel tot het vaststellen van het sociaal beleidskader.  De fractie van Behoorlijk Bestuur kondigt een motie aan bij agendapunt 16, het voorstel met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst met de HVC voor de jaren 2020 tot en met 2029.  De fractie van de PvdA kondigt een motie aan bij agendapunt 18, het voorstel tot het vaststellen van de Omgevingsvisie Julianadorp als structuurvisie voor de kern Julianadorp, de Duinzoom en de Koegraspolder.    
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Bij agendapunt 19, het voorstel tot het vaststellen van het beleid voor de huisvesting van tijdelijke werknemers, zijn zes amendementen en twee moties aangekondigd: - een amendement van de fracties van het CDA, Beter voor Den Helder en de Stadspartij Den Helder betreffende de WOZ-waarde; - een amendement van de fractie van de VVD over het aantal tijdelijke werknemers op locatie (30 in plaats van 20); - een amendement van de fractie van de VVD over de afstand tot het bouwblok (50 meter in plaats van   15 meter); - een amendement van de fractie van de VVD over het behouden van chalets na 10 jaar; - een amendement van de fractie van de VVD over de registratie van tijdelijke werknemers; - een amendement van de fractie van het CDA over de toeristenbelasting; - een motie van de fractie van het CDA over de registratie van tijdelijke werknemers. - een motie van de fractie van de VVD over de toeristenbelasting.  De fractie van de Seniorenpartij kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over openbare en opengestelde toiletten. De motie is als punt 20 aan de agenda toegevoegd.  De fractie van Gemeentebelangen Den Helder kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over containerwoningen. De motie is als punt 21 aan de agenda toegevoegd.  De fractie van de VVD kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over medewerking van de raadsleden aan de vrijheidsmaaltijden van Stichting 4 en 5 mei. De motie is als punt 22 aan de agenda toegevoegd.  
6. Voorstel tot het benoemen van twee leden in de commissie onderzoek geloofsbrieven. Voor de stemming is een stembureau benoemd, bestaande uit de raadsleden Boessenkool (vz), Van Esdonk en Polonius. Er zijn drie kandidaten, te weten de raadsleden Anthonijsz-Keizer, Dasbach en Houben.   De uitslag van de schriftelijke stemming is: Houben (21), Anthonijsz-Keizer (18), Dasbach (14), Assorgia (1), Mosk (1) en ongeldig (3).  De raad besluit hiermee: mevrouw M. Anthonijsz-Keizer en de heer P.W.H. Houben te benoemen tot lid van de commissie onderzoek geloofsbrieven.  
7. Voorstel benoemen plaatsvervangend lid namens de Seniorenpartij Den Helder voor de Regionale 

Raadscommissie Noordkop (RRN). De raad besluit bij acclamatie: de heer M. Vermooten als plaatsvervangend lid namens de Seniorenpartij Den Helder te benoemen voor de vergaderingen van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN).  
Hamerpunten:  
8. Voorstel tot het vaststellen van een veegwijziging begroting 2019. De raad besluit unaniem: 1. de onttrekking van € 10.000 uit de bestemmingsreserve Onderhoud historische graven voor 2019 terug te draaien en door te schuiven naar 2020; 2. het krediet voor de herhuisvesting van de Spinaker te verhogen met € 52.378;  3. de veegwijziging met als nadelig resultaat ter grootte van € 12.880 en de daarbij behorende begrotingswijziging BGW19.0012 vast te stellen.  
9. Voorstel tot het vaststellen van het Treasurystatuut 2019. De raad besluit unaniem: het Treasurystatuut 2019 vast te stellen.  
10. Voorstel tot het vaststellen van het beleidskader Gemeentelijke garanties en geldleningen 2019. De raad besluit unaniem: 1. de beleidsnota ‘Gemeentelijke garanties en geldleningen’ uit 2014 in te trekken en 2. het beleidskader ‘Gemeentelijke garanties en geldleningen 2019’ vast te stellen.  
11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak 

belastingen 2020. De raad besluit unaniem: de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak belastingen 2020 (Verordening onroerende zaak belastingen 2020) vast te stellen.  
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12. Voorstel met betrekking tot het Rapport van de Rekenkamercommissie Den Helder over de 
doorwerking van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. De raad besluit unaniem: 1. de conclusies uit het rapport: ‘Van aanbeveling tot beleidsaanpassing?’ Een onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Den Helder te onderschrijven; 2. de aanbevelingen uit het onder 1. genoemde rapport over te nemen en het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven de aanbevelingen uit te voeren.  

13. Voorstel tot het vaststellen van 'Het sociaal beleidskader. Het sociale verhaal van Den Helder' en 
dit in de plaats te laten treden van het transitieplan 'Sociaal Domein. Naar een Vitale samenleving'. De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A13.1) waarmee beslispunt 4 van het ontwerpbesluit komt te vervallen. De raad besluit unaniem: het bovengenoemde amendement te aanvaarden.*  De raad besluit vervolgens unaniem: 1.  het Sociaal beleidskader Het sociale verhaal van Den Helder vast te stellen en in de plaats te laten treden van het transitieplan Sociaal Domein Naar een vitale samenleving (RB14.0128); 2.  voor de volgende onderdelen van het beleidskader uitvoeringsplannen voor vaststelling te laten aanbieden: - Inrichting van integrale sociale wijkteams waar inwoners terecht kunnen voor advies, ondersteuning en zorg en er direct hulp mogelijk is. Een expliciete keuze dus voor hulpverlening door de gemeente waar nodig. - Digitalisering van het sociaal domein met accent op excellente dienstverlening bij de toegang tot zorg, hulp en ondersteuning; -  Een integrale verordening Sociaal Domein met als doel het accent te verleggen naar maatwerk voor de inwoners. - Subsidieregeling voor maatschappelijke organisaties als kern preventie en vroegsignalering en gericht op de in dit beleidskader genoemde overige doelen als keten-samenwerking. Meer vanuit een gemeenschappelijke systeemverantwoordelijkheid voor de zorg- en ondersteuning van onze inwoners.  - Uitwerkingsplan Helders Perspectief gericht op een sterke arbeidsmarkt waarin zoveel als mogelijk onze inwoners meedoen. 3.  het college opdracht te geven om met de regiogemeenten te komen tot actualisatie van de regionale afspraken zoals die zijn vastgelegd in de strategische visie Sociaal Domein Kop van Noord-Holland (RB13.0036), het uitvoeringsdocument Met Kop en schouders (RB13.0162). 4.  de nota Meedoen! Armoedebeleid gemeente Den Helder 2017-2020 in werkingsduur twee jaar te verlengen en in 2021 evalueren en het beleidsplan Schulddienstverlening 2018- 2021 met ook met 2 jaar zodat er meer tijd is en er in samenhang kan worden geëvalueerd.*   

14. Voorstel met betrekking tot meerjarige budgetovereenkomsten cultuur en de Helderse Vallei. De raad besluit unaniem: op grond van artikel 169, lid 4, van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 7 van de Financiële verordening gemeente Den Helder, het college te berichten dat de raad geen wensen en bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college om de meerjarige budgetovereenkomsten cultuur (KopGroep Bibliotheken, Reddingmuseum, Theater de Kampanje en Triade) voor de periode 2020-2022 en De Helderse Vallei voor de periode 2020-2023 aan te gaan.  
15. Voorstel met betrekking tot implementatie Wmo abonnementstarief 2020. De raad besluit unaniem: 1. de huidige beleidskeuzen met betrekking tot het betalen van een eigen bijdrage voor Wmo maatwerkvoorzieningen, zoals opgenomen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Helder 2019, handhaven, te weten:   - eigen bijdrage vragen voor Wmo maatwerkvoorzieningen;   - geen minimabeleid eigen bijdrage voeren;   - geen lagere eigen bijdrage vaststellen dan het landelijk geldende tarief van €19,00 per maand;   - bij een woningaanpassing voor een minderjarige, is de ouder bijdrageplichtig;   - geen eigen bijdrage vragen voor de voorzieningen (sport)rolstoel, verhuizing en inrichting van een woning, als gevolg van verhuizing naar een aangepaste woning en het bezoekbaar maken van een woning. 2. geen eigen bijdrage vragen voor de Wmo algemene voorzieningen: inloop van de GGZ, inloop en dagbesteding van Reakt en de verblijfsvoorziening van het Vriendenhuis van Roads.  
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16. Voorstel met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst met de HVC voor de jaren 2020 tot 
en met 2029. De raad besluit unaniem: 1.  op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, aanhef en onder c, van de  ‘Financiële verordening gemeente Den Helder 2015’ het college van burgemeester en wethouders te  berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college om de  Dienstverleningsovereenkomst HVC vast te stellen; 2.  de verordening tot Wijziging op de Afvalstoffenverordening Den Helder 2018 vast te stellen; 3.  de Verordening uitsluitend recht gladheidsbestrijding gemeente Den Helder 2020 vast te stellen.  De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een motie in (M16.1) waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 1. het aantal ondergrondse containers in de wijk Stad Binnen de Linie niet verder uit te breiden; 2. in de buurten binnen de wijk ‘Stad Binnen de Linie’ waar onvoldoende ruimte en infrastructuur is, een uitzondering te maken met betrekking tot het scheiden bij de bron, door hier te kiezen voor het achteraf scheiden van huisvuil. Op basis van de toezegging van wethouder Wouters dat hij in overleg met de buurtbewoners tot de meest optimale en slimme oplossingen zal komen, houdt de fractie haar motie aan. 

 
17. Voorstel met betrekking tot advies wensen of bedenkingen jaarprogramma 2020 De Kop Werkt! De raad besluit unaniem: 1.  op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college van burgemeester en wethouders te berichten dat de raad geen wensen of bedenkingen heeft tegen het in het kader van de 

“Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017-2020” vast te stellen jaarprogramma 2020, dat als bijlage 1 deel uitmaakt van het raadsbesluit; 2.  kennis te nemen van de voortgangsrapportage jaarprogramma’s 2017 tot en met 2019 (1e en 2e tranche). 
 
Bespreekpunten: 
 
18. Voorstel tot het vaststellen van de Omgevingsvisie Julianadorp als structuurvisie voor de kern 

Julianadorp, de Duinzoom en de Koegraspolder. De raad besluit unaniem: I. de Omgevingsvisie Julianadorp (ID19.07183) vast te stellen als structuurvisie voor de kern Julianadorp,   de Duinzoom en de Koegraspolder; II. de Nota van Beantwoording zienswijzen Omgevingsvisie Julianadorp (ID19.07179) vast te stellen.  De fractie van de PvdA dient een motie in (M18.1) waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 1. een tracévoorstel op te stellen voor een ‘verlengde Noorderhaaks’ inclusief een verkeersveilige ontsluiting van de Schoolweg op de N9; 2. een realisatieplan inclusief financiering daarover op te stellen;    3. hierover de raad vóór de behandeling van de kadernota 2021-2024 een (proces)voorstel te doen toekomen. Op basis van de beraadslagingen schrapt de fractie het tweede beslispunt van haar motie. Vervolgens houdt de fractie haar motie aan omdat er op dit moment geen meerderheid voor lijkt te bestaan.  
 
19. Voorstel tot het vaststellen van het beleid voor de huisvesting van tijdelijke werknemers. De fracties van het CDA, Beter voor Den Helder en de Stadspartij Den Helder dienen een amendement in (A19.1)* waarmee in het beslispunt (RB19.0122) de volgende passage  , met dien verstande dat op pagina 4, bullet 2 onder paragraaf 6.3 algemene uitgangspunten, te weten: 
‘’Huisvesten is alleen toegestaan in een bestaande woning met een WOZ-waarde die minimaal gelijk is aan de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Den Helder over de afgelopen drie jaar, vermeerderd met €20.000. Dit ter bescherming van de beschikbaarheid van woningen voor starters en ter bescherming van kwetsbare 
buurten’’. wordt gewijzigd in: 
‘’Huisvesten is alleen toegestaan in een bestaande woning met een WOZ-waarde die minimaal gelijk is aan de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Den Helder over de afgelopen drie jaar, vermeerderd met €40.000. Dit ter bescherming van de beschikbaarheid van woningen voor starters en ter bescherming van kwetsbare 
buurten’’. De raad besluit in meerderheid (27/2): het bovenstaande amendement te aanvaarden. De fractie van de PVV stemt tegen het amendement.  
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De fractie van de VVD dient een amendement in (A19.2)** waarmee de tekst op pagina 4, onder paragraaf 6.1 
bij “tijdelijke huisvesting”, te weten: “Er mogen op een huisvestingslocatie maximaal 20 werknemers in tijdelijke huisvestingsvoorzieningen worden gehuisvest”   wordt veranderd in: 
“Er mogen op een huisvestingslocatie maximaal 30 werknemers in tijdelijke huisvestingsvoorzieningen 
gehuisvest worden.”. De raad besluit unaniem: het bovenstaande amendement te aanvaarden.  De fractie van de VVD dient een amendement in (A19.3)*** waarmee de tekst op pagina 4, onder paragraaf 
6.1 bij “algemeen”, te weten: “Alle huisvestingsvoorzieningen bevinden zich of worden gerealiseerd binnen of direct aansluitend aan het agrarisch bouwperceel, waarbij het bouwwerk gerealiseerd wordt binnen 15 meter 
afstand van het bouwperceel” wordt veranderd in: 
“Alle huisvestingsvoorzieningen bevinden zich of worden gerealiseerd binnen of direct aansluitend aan het agrarisch bouwperceel, waarbij het bouwwerk gerealiseerd wordt binnen 50 meter afstand van het 
bouwperceel” De raad besluit in meerderheid (27/2): het bovenstaande amendement te aanvaarden. De fractie van de PVV stemt tegen het amendement.  De fractie van de VVD dient een amendement in (A19.4)**** waarmee aan het beslispunt (RB19.0122) de volgende passages worden gewijzigd: I  , met dien verstande dat het gestelde op pagina 4, onder paragraaf 6.1 bij “tijdelijke huisvesting”, te weten: 

“voor huisvestingsvoorzieningen die een tijdelijk karakter hebben (units, chalets e.d.), wordt een exploitatie- en/of omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar verleend; daarna moet de huisvesting worden verwijderd.“  vervalt en wordt vervangen door: 
“tijdelijke huisvestingsvoorzieningen, chalets, units en stacaravans worden na een periode van 10 jaar geëvalueerd en indien alles aan de eisen voldoet, mag de huisvesting langer blijven staan.”  II , met dien verstande dat het gestelde op pagina 4, onder paragraaf 6.1 bij “tijdelijke huisvesting, te weten: 
“huisvesting in stacaravans is niet toegestaan” wordt geschrapt. Op basis van de beraadslagingen schrapt de fractie de passage “chalets, units en stacaravans uit haar amendement. De raad besluit unaniem: het bovenstaande amendement te aanvaarden.  De fractie van de VVD dient een amendement in (A19.5)***** waarmee aan het beslispunt (RB19.0122) de volgende passage wordt toegevoegd: 

“, met dien verstande dat in paragraaf 5 (Algemene uitgangspunten) punt 7 wordt geschrapt, met 
vernummering van de overige punten.” De raad besluit in meerderheid (27/2): het bovenstaande amendement te aanvaarden. De fractie van de PVV stemt tegen het amendement.  De fractie van het CDA dient een amendement in (A19.6)****** waarmee aan het beslispunt (RB19.0122) de volgende passages worden toegevoegd: , met dien verstande dat: - Op pagina 3, uitgangspunt 6 onder paragraaf 5 algemene uitgangspunten, te weten: ‘’Er kan toeristenbelasting worden geheven wanneer tijdelijke werknemers niet zijn ingeschreven in het 

Basisregister Personen (BRP)’’ wordt geschrapt; - Op pagina 6, toelichting op de uitgangspunten onder paragraaf 1 algemene uitgangspunten de volgende 
zin: ‘’De heffing van toeristenbelasting moet worden gezien als achtervang waarvan geen gebruik hoeft te worden gemaakt wanneer de registratie goed verloopt’’ wordt geschrapt.  De raad besluit unaniem: het bovenstaande amendement te aanvaarden.  De raad besluit vervolgens unaniem: het beleid huisvesting tijdelijke werknemers Den Helder, waarmee regels worden gesteld ten aanzien van het huisvesten van tijdelijke werknemers op een agrarisch bouwperceel, in of bij bedrijfswoningen op andere percelen in het buitengebied, kleinschalige huisvesting in de woonomgeving en overige geconcentreerde huisvesting vast te stellen, met dien verstande dat: 
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-  de tekst op pagina 4, bullet 2 onder paragraaf 6.3 algemene uitgangspunten, te weten: ‘’Huisvesten is alleen toegestaan in een bestaande woning met een WOZ-waarde die minimaal gelijk is aan de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Den Helder over de afgelopen drie jaar, vermeerderd met   € 20.000. Dit ter bescherming van de beschikbaarheid van woningen voor starters en ter bescherming van 
kwetsbare buurten’’ wordt gewijzigd in “Huisvesten is alleen toegestaan in een bestaande woning met een WOZ-waarde die minimaal gelijk is aan de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Den Helder over de 
afgelopen drie jaar, vermeerderd met € 40.000. Dit ter bescherming van de beschikbaarheid van 
woningen voor starters en ter bescherming van kwetsbare buurten’’.* -  de tekst op pagina 4, onder paragraaf 6.1 bij “tijdelijke huisvesting”, te weten: “Er mogen op een   huisvestingslocatie maximaal 20 werknemers in tijdelijke huisvestingsvoorzieningen worden gehuisvest” wordt veranderd in “Er mogen op een huisvestingslocatie maximaal 30 werknemers in tijdelijke 
huisvestingsvoorzieningen gehuisvest worden.”.** -  de tekst op pagina 4, onder paragraaf 6.1 bij “algemeen”, te weten: “Alle huisvestingsvoorzieningen  bevinden zich of worden gerealiseerd binnen of direct aansluitend aan het agrarisch bouwperceel, waarbij 
het bouwwerk gerealiseerd wordt binnen 15 meter afstand van het bouwperceel” wordt veranderd in “Alle huisvestingsvoorzieningen bevinden zich of worden gerealiseerd binnen of direct aansluitend aan het agrarisch bouwperceel, waarbij het bouwwerk gerealiseerd wordt binnen 50 meter 
afstand van het bouwperceel”*** -  het gestelde op pagina 4, onder paragraaf 6.1 bij “tijdelijke huisvesting”, te weten: “voor  huisvestingsvoorzieningen die een tijdelijk karakter hebben (units, chalets e.d.), wordt een exploitatie- en/of omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar verleend; daarna moet de huisvesting worden 
verwijderd.“ vervalt en wordt vervangen door “tijdelijke huisvestingsvoorzieningen worden na een periode van 10 jaar geëvalueerd en indien alles aan de eisen voldoet, mag de huisvesting langer blijven 
staan.”****  -   het gestelde op pagina 4, onder paragraaf 6.1 bij “tijdelijke huisvesting, te weten: “huisvesting in stacaravan is niet toegestaan” wordt geschrapt.**** -  dat in paragraaf 5 (Algemene uitgangspunten) punt 7 wordt geschrapt, met vernummering van de overige   punten.”***** - op pagina 3, uitgangspunt 6 onder paragraaf 5 algemene uitgangspunten, te weten: ‘’Er kan  toeristenbelasting worden geheven wanneer tijdelijke werknemers niet zijn ingeschreven in het Basisregister Personen (BRP)’’ wordt geschrapt;****** - op pagina 6, toelichting op de uitgangspunten onder paragraaf 1 algemene uitgangspunten de volgende zin: ‘’De heffing van toeristenbelasting moet worden gezien als achtervang waarvan geen gebruik hoeft te   worden gemaakt wanneer de registratie goed verloopt’’ wordt geschrapt.******  De fractie van het CDA dient een motie in (M19.1) waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 1. geen stappen te ondernemen omtrent registratie van buitenlandse werknemers anders dan op de locatie waar deze verblijven; 2. het gesprek aan te gaan met alle agrarische ondernemers over registratie op locatie; 3. het opstarten van een pilot waarbij onderzocht wordt of registratie op locatie haalbaar en wenselijk is voor agrarische ondernemers; 4. de verplichting tot registratie te blijven beperken; 5. de gemeenteraad uiterlijk vóór de behandeling van de kadernota 2021 te informeren over de voortgang middels een raadsinformatieavond waarbij nadrukkelijk de inbreng van de sector betrokken wordt.  Op basis van de beraadslagingen wijzigt de fractie haar motie als volgt: 1. geen stappen te ondernemen omtrent registratie van buitenlandse werknemers op agrarische percelen anders dan op de locatie waar deze verblijven; 2. het gesprek aan te gaan met alle agrarische ondernemers over registratie op locatie; 3. het opstarten van een pilot waarbij onderzocht wordt of registratie op locatie haalbaar en wenselijk is voor agrarische ondernemers; 4. de verplichting tot registratie te blijven beperken; 5. de gemeenteraad uiterlijk vóór de behandeling van de kadernota 2021 te informeren over de voortgang middels een raadsinformatieavond waarbij nadrukkelijk de inbreng van de sector betrokken wordt.  De raad besluit in meerderheid (24/5): de bovenstaande (gewijzigde) motie te aanvaarden. De fracties van GroenLinks, de PVV en D66 stemmen tegen de motie.  De fractie van de VVD dient een motie in (M19.2) waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen in februari 2020 een voorstel aan de raad te doen tot wijziging van de Verordening op de toeristenbelasting (bijvoorbeeld door aanvulling van artikel 3), inhoudende dat voor het verblijf van (tijdelijke) werknemers in onze gemeente geen toeristenbelasting meer is verschuldigd. De raad besluit unaniem: de bovenstaande motie te aanvaarden. 
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20. Motie over openbare en opengestelde toiletten. De fractie van de Seniorenpartij dient een motie in (M20), waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 1. de raad ruim vóór de kadernota 2021-2024 te informeren over de huidige situatie van de openbare en opengestelde toiletten in onze gemeente, de ambities die het college op dit gebied heeft en de eventueel hiervoor benodigde budgetten;  2. winkeliers en ondernemers enthousiast te maken hun toiletten open te stellen en dit ook kenbaar te maken bij de Hoge Nood-app. De raad besluit unaniem: de bovenstaande motie te aanvaarden.  
21. Motie over containerwoningen. De fractie van Gemeentebelangen Den Helder dient een motie in (M21), waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 1. de raad uiterlijk op 1 april 2020 een voorstel te doen waarmee een pilot met drie containerwoningen kan worden gerealiseerd; 2. in het voorstel nader in te gaan op de beoogde locatie(s) en de afspraken in dit kader met de instellingen die hierbij een rol spelen. De fractie trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder Biersteker dat het onderwerp aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 in commissieverband aan de orde komt op basis van een notitie over de problematiek van het college van burgemeester en wethouders.  
22. Motie over medewerking van de raadsleden aan de vrijheidsmaaltijden van Stichting 4 en 5 mei. De fractie van de VVD dient een motie in (M22), medeondertekend door alle overige fracties, waarmee wordt 
uitgesproken dat “de raad en raadsleden de initiatieven in het kader van 75 jaar vrijheid in onze gemeente, met name de vrijheidsmaaltijden, van harte ondersteunen en dat wij toezeggen dat de Stichting 4 en 5 mei, indien daar behoefte aan is, bij de uitvoering van de vrijheidsmaaltijden een beroep kan doen op medewerking van gemeenteraadsleden.   De raad besluit unaniem: De bovenstaande motie te aanvaarden.  
23. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering rond 22.45 uur. 


