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Moties 
 
2010 
 

Naam Omschrijving Verantwoordelijke Startdatum Einddatum Status Stand van zaken 

GL over organisatie 
stadsdebatten 

Draagt het college op: stadsdebatten in de 
verschillende wijken van Den Helder te 
organiseren. 
 

FB 15-11-2010 31-7-2011 50 % 31-03-2013: 
Het college heeft de volgende onderwerpen 
uitgekozen voor een stadsdebat in 2013:  Veiligheid in de stad  Stadsbeheer / burgerbeheer 

  

  

  
 

 

2011 
 

Naam Omschrijving Verantwoordelijke Startdatum Einddatum Status Stand van zaken 

D66 over kadernota betr 
effectonderzoek 
bezuinigingen 

draagt  het college van B&W op: 
- een toetsingsinstrument naar analogie van de 
Stadsmonitor (gem. Eindhoven) te onwikkelen om 
aan de hand van jaarcijfers en begrotingen de 
prestaties en efficiëntie van organisaties te 
kunnen meten; 
- om gedurende de looptijd van de kadernota 
jaarlijks m.i.v. 2012 d.m.v. dit toetsingsinstrument 
te rapporteren wat de effecten van de ingevoerde 
bezuinigingen bij de diverse instellingen zijn. 
 

OWS 11-7-2011 5-9-2011 50 % 31-03-2013: 
De Sociale Structuurvisie leidt, naast 
beleidsprioriteringen, tot de ontwikkeling van een 
uitvoerings-instrumentarium dat bestaat uit een 
nieuwe verordening, een set beleidsregels, 
doorontwikkelde BCF-systematiek en een ‘Staat van 
de Stad’-rapportage. De verordening is een feit, de 
beleidsregels volgen daarop spoedig, de BCF-
ontwikkeling is in volle gang en het meetinstrument 
de ‘Staat van de Stad’-rapportage volgt daarop in de 
loop van 2013. De ‘Staat van de Stad’-rapportage is 
immers een meet-ijkings-monitorings-instrument, dat 
met reden als laatste wordt ontwikkeld. De 
ontwikkeling van een dergelijk rapportage-instrument 
volgt op de installatie en werking van de beoogde 
nieuwe regelgeving. Ontwikkeling van een dergelijk 
instrument voorafgaand aan de ontwikkeling van 
regelgeving is onlogisch en contraproductief.  
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2012 
 

Naam Omschrijving Verantwoordelijke Startdatum Einddatum Status Stand van zaken 

PvdA over nieuwbouw 
stadhuis 

draagt op  'Social return' als gunnings-
/selectiecriterium in de vorm van nader op te 
stellen regels i.r.t. de bouw en het onderhoud 
aanbestedingsdocumenten op te nemen in de 
aanbestedingsdocumenten. 
 

Directie 29-10-2012 6-12-2012 100 % 31-03-2013: 
Raadsinformatiebrief (RI13.0072) wordt behandeld in 
de raadsbrede commissie van 3 april 2013. 

PvdA over nieuwbouw 
stadhuis op stationslocatie 

Besluit het college van b & w op te dragen: 
- te onderzoeken in hoeverre de 
inspraakprocedure strijdig kan zijn met 
aanbestedingsregels; 
- een selectiecommissie het aantal Ontwerp-
/Bouwcombinaties terug te laten brengen tot drie, 
waarbij de raadsleden desgewenst vertrouwelijk 
inzicht krijgen in die aanbiedingen; 
- de drie geselecteerde combinaties op drie 
verschillende avonden in workshops hun ontwerp 
te laten presenteren mét en zonder behoud van 
het Postkantoor/station. Hiervoor kunnen de 
inwoners van de gemeente zich met een korte 
motivatie schriftelijk aanmelden; 
- de deelnemers van de workshops - indien zij alle 
drie de avonden bijgewoond hebben - een 
schriftelijk advies uit te laten brengen aan het 
college; 
- advies te vragen aan de commissie ruimte en 
kwaliteit. 
 

Directie 29-10-2012 5-12-2012 100 % 31-03-2013: 
Raadsinformatiebrief (RI13.0072) wordt behandeld in 
de raadsbrede commissie van 3 april 2013. 

 

PvdA BB GrLi CU VS Stadsp 
over Vinkenterrein 

Draagt het college op het Vinkenterrein aan te 
kleden met bijv bloeiend en winterhard groen 
voorzien hekwerk of indien de beschikbaar 
gestelde middelen dit niet toelaten, de raad een 
nader voorstel te doen ten laste van de algemene 
reserve. 
 

RWO 7-11-2012 10-12-2012 100 % 31-03-2013: 
Het college heeft in raadsinformatiebrief RI13.0011 
(2013) d.d. 12 maart 2013 aangegeven hoe deze 
motie tot uitvoering wordt gebracht. 
Het Vinkenterrein is omgeven met een hekwerk. 
Beplanting van winterhard groen is mogelijk als de 
minimal benodigde saneringsmogelijkheden duidelijk 
zijn. 

PvdA BB GrLi CU VS StP 
over opknappen Molenplein 

M 6.10 van de fractie van de Stadspartij Den 
Helder over het opknappen van het Molenplein. 
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de 
motie is gestemd door de fracties van de PvdA, 

RWO 7-11-2012 17-12-2012 100 % 31-03-2013: 
Het college heeft in raadsinformatiebrief RI13.0028 
(2013) d.d. 26 februari 2013 aangegeven hoe deze 
motie tot uitvoering wordt gebracht. 



Rapportage moties en amendementen – eerste kwartaal 2013 
 

 
16/04/2013 Pagina 3 van 10 

 

GroenLinks, Stadspartij Den Helder, ChristenUnie, 
Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur.  
  
draagt het college van b&w op: 
- het Molenplein op te ruimen en tevens te 
voorzien van verharding, opdat er geparkeerd kan 
worden (blauwe zone); 
- het Molenplein netjes af te werken met hekwerk 
dat voorzien is van bloeiend en winterhard groen; 
- indien de beschikbaar gestelde middelen de 
uitvoering van het hiervoor gestelde niet toelaten, 
de raad een nader voorstel te doen ten laste van 
de algemene reserve. 
  
 

In de eerste helft van 2013 wordt gewerkt aan een 
tijdelijke invulling van het Molenplein waarbij de 
omgeving wordt opgeknapt en voorzien van de 
nodige groenvoorzieningen. 

 

unaniem - Onderzoek tbv 
regionale samenwerking 

M 6.12 van de fractie van de PvdA over het 
opzetten van een samenwerkingsverband met 
andere gemeenten in de Noordkop in verband met 
het steeds meer taken doordecentraliseren naar 
gemeenten. 
De motie is unaniem aanvaard. 
  
draagt het college van b&w op: 
op te dragen te onderzoeken in hoeverre het 
samenwerkingsverband van de Drechtsteden 
gebruikt kan worden om met de andere 
gemeenten in de Noordkop iets dergelijks op te 
zetten en de raad hierover in 2013 te informeren. 
 

PBZ 7-11-2012 17-12-2012 100 % 31-03-2013: 
Tijdens de bijeenkomst van de raden en colleges van 
de Kop van Noord-Holland is op 21 maart besloten 
dat een werkgroep vanuit de raden onder leiding van 
de griffier van Den Helder met een voorstel komt. 

 

PvdA D66 over splitsing 
ontwikkelingsgebieden 
Huisduinerkwartier 

  
M 6.11 van de fractie van de PvdA over het 
opdelen van het Huisduinerkwartier in de 
onderdelen vml. De Branding, OS&O 
terrein/Tillenhof. 
De motie is unaniem aanvaard. 
  
draagt het college van b&w op: 
1. na te gaan of het opdelen van het 
Huisduinerkwartier in de onderdelen vml. de 
Branding/het OS&O-terrein/Tillenhof een begin 
van de ontwikkeling kan bespoedigen; 
2. de belangenvereniging Huisduiner Belang te 
bestrekken bij het onder 1. gestelde en 

RWO 7-11-2012 17-12-2012 100 % 31-03-2013: 
Het college heeft in raadsinformatiebrief RI13.0030 
(2013) d.d. 5 maart 2013 aangegeven hoe deze motie 
tot uitvoering wordt gebracht. 
Waarbij het Huisduinerkwartier wordt gesplitst in 
onderdelen. De Huisduiner Ontwikkel Maatschappij 
(HOM) wil een start maken met het OS&O-terrein 
inclusief de Badhuisstraat. 
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3. de raad hierover in het eerste kwartaal van 
2013 te informeren. 
 

PvdA GrLi VS CU Stadsp BB 
over krediet aanleg 
verlengde Breewijd 

het college wordt opgedragen in het eerste 
kwartaal van 2013 een voorstel tot het 
beschikbaar stellen van een krediet voor de 
aanleg van de verlengde Breewijd aan de raad 
voor te leggen waarbij de jaarlijkse lasten worden 
gedekt door verlaging van de stelpost 'Huisvesting 
stadhuis' (progr Algemeen Bestuur en Middelen, 
product 943) en daarnaast evt uit andere 
middelen. 
 

RWO 3-12-2012 4-1-2013 50 % 31-03-2013: 
De startnotitie Noorderhaaks wordt behandeld in de 
commissie van 15 april en de raad van 22 april. 
Onderdeel van besluitvorming betreft een 
onderzoeksbudget van €50.000. 

 

PvdA over inbreng van de 
onderneming in NV Port of 
DH 

besluit het college van B&W maatregelen te 
treffen ter realisering van de maatschappelijke 
effecten die mede zijn gerelateerd aan de 
ontwikkeling van het havengebied, waaronder het 
verminderen van de verkeersintensiteit op de 
route naar de TESO-veerhaven. 
 

RWO 3-12-2012 4-1-2013 50 % 31-03-2013: 
Behandeling van de maatregelen en antwoord op 
deze motie wordt geagendeerd voor het college van 
16 april 2013. 

 

2013 
 

VS over Meerwerf In de motie (nr. 12.1) wordt uw college: 
1.  opgedragen om onafhankelijke, externe 
deskundigheid, passend binnen de wettelijke 
bevoegdheden, te organiseren met als doel het 
geschonden vertrouwen tussen leden van de 
GMR, de algemene directie en het bestuur van 
Stichting Meerwerf te doen herstellen; 
2. uitgenodigd gebruik te maken van het recht van 
voordracht tot benoeming van een bestuurslid in 
het bestuur van Stichting Meerwerf, nu de 
zittingsperiode van de door de raad op 15 
december 2008 op voordracht van het college van 
burgemeester en wethouders benoemde lid is 
verstreken; 
3.  verzocht deze voordracht de raad zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk voor het zomerreces, ter 
besluitvorming aan te bieden; 
4.  opgedragen de raadscommissie 
Maatschappelijke ontwikkeling in 2013 per 

OWS 28-1-2013 1-4-2013 0 % 31-03-2013: 
Uitvoering van punt 1 van de motie is gaande via het 
VOO. Punt 2 en 3 zijn in uitvoering; werving is 
geschied, selectiegesprekken worden belegd in april 
2013. Dit leidt tot een benoemingsvoordracht in mei 
of juni aan de Raad. 

Punt 4: raadscommissie is op 11 maart jl. 
geïnformeerd over de stand van zaken. Volgende 
informatiemoment is raadscommissie van 24 juni 
2013. 
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kwartaal, voor het eerst in de vergadering van 
deze raadscommissie van 11 maart 2013,te 
informeren over de stand van zaken omtrent de 
uitvoering van de opdracht uit deze motie; 
 

VS CU GrLi over initiatieven 
ontwikkelen die faciliterend 
zijn aan 
evenementenorganisaties 

Motie van de Vrije Socialisten, GroenLinks en de 
ChristenUnie aangenomen, waarin uw college 
opgedragen wordt initiatieven te ontwikkelen die: 
a. faciliterend zijn aan evenementenorganisaties 
en hun vrijwilligers; 
b. direct overleg te starten met politie en 
vrijwilligersorganisaties om tot de werkwijze van 
certificering te 
komen; 
c. dit alles geregeld te hebben per 1 mei 2013. 
 

RWO 11-2-2013 15-3-2013 25 % 31-03-2013: 
Het onderwerp is besproken met 
vrijwilligersorganisaties/verenigingen en de politie. De 
beantwoording van het college op deze motie zal 
worden behandeld in het college van 23 april 2013. 

VVD over actualisering 
milieuvergunning 

In de motie van de VVD (nr. 8.2) wordt uw college 
opgedragen een verzoek te richten aan het 
bevoegde gezag om uitvoering te geven aan de 
wettelijke plicht tot actualisering van de vigerende 
milieuvergunning (thans: omgevingsvergunning). 
 

RWO 11-2-2013 15-3-2013 25 % 31-03-2013: 
Het verzoek aan het bevoegd gezag is in 
voorbereiding. 

CU VS BB over 
bestemmingsplan 
Willemsoord 

Motie van de fracties van de ChristenUnie, Vrije 
Socialisten en Behoorlijk Bestuur (nr. 8.1). In deze 
motie wordt uw college opgedragen binnen drie 
maanden met een herziening van de 
detailhandelsnota te komen waarin, in overleg met 
de belangenbehartigers van de winkeliers in de 
binnenstad, de omschrijving ’nautische 
detailhandel’ nader toegelicht en uitgewerkt wordt. 
 

RWO 11-2-2013 15-3-2013 25 % 31-03-2013: 
De herziene detailhandelsnota wordt in de commissie 
en raad van 3 en 17 juni 2013 behandeld. 

Stadspartij over kadernota 
sportbeleid 2013-2016 

het college wordt opgedragen: 
1. in het eerste half jaar van 2013 in overleg te 
treden met de onderwijsinstellingen, 
oudergeledingen en medezeggenschapsraden 
binnen de basisonderwijs en te onderzoeken in 
hoeverre er, en waar, een gemis is ontstaan door 
het ontbreken van deze opvoedkundige gezonde 
sportieve veilige schakel inhet onderwijskundig 
programma; 
2. nog voor de begroting de bevinden aan de raad 
te rapporteren. 

RWO 18-3-2013 22-4-2013 0 % 31-03-2013: 
Nieuwe motie, nog geen stand van zaken aanwezig. 
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D66 over kadernota 
Sportbeleid 2013-2016 

Het college wordt opgedragen de kadernota 
sportbeleid aan te vullen met een financiële 
paragraaf waarin de diverse geldstromen, ook die 
vanuit andere beleidsmiddelen, duidelijk worden 
aangegeven. 
 

RWO 18-3-2013 22-4-2013 0 % 31-03-2013: 
Nieuwe motie, nog geen stand van zaken aanwezig. 
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Amendementen 
 
2012 
 

Stadspartij ea M.b.t. rapport Helder zicht op Zeestad van de 
rekenkamercommissie Den Helder beslispunt 3 
van het ontwerpbesluit te wijzigen. 
 

RWO 4-6-2012 9-7-2012 100 % 31-03-2013: 
De diverse aanbevelingen zijn opgevolgd, binnenkort 
wordt de tussenrapportage in de commissie 
behandeld. Een raadsinformatiebrief over de stand 
van zaken van alle aanbevelingen wordt binnenkort 
aangeboden. 

CU ea over Woon-
zorgcomplex Molukkenstraat 

De raad besluit een verklaring van geen 
bedenkingen af te geven voor het bouwplan 
Lyceumhof onder voorwaarde dat de 
verkeersafwikkeling, incl. de plek van de inrit 
naar/van het parkeerterrein Lyceumhof in nauw 
overleg met de omwonenden tot stand komt. 
 

RWO 4-6-2012 9-7-2012 50 % 31-03-2013: 
In de raadscommissie van 25 februari 2013 heeft 
wethouder Bruin het resultaat van overleg/onderzoek 
gepresenteerd. Het overleg met de buurt krijgt een 
vervolg en komt zo spoedig mogelijk terug in de 
commissie/raad. 

 

GrLi PvdA BB CU VS StP 
over programmabegroting 
2013 

A 6.7 van de fractie van GroenLinks over het 
minimaal 2 keer per jaar houden van een 
stadsdebat over wijkoverstijgende onderwerpen. 
Het amendement is unaniem aanvaard. 
  
besluit: 
aan het eerste beslispunt van het ontwerpbesluit 
de volgende tekst toe te voegen: 
, met dien verstande dat aan de tekst, genoemd in 
programma 1, punt 1.2.4, onder het kopje 
'Burgerparticipatie' (pag. 17), een 6e bullet wordt 
toegevoegd, luidende: 
We houden minimaal 2 stadsdebatten per jaar 
over wijkoverstijgende onderwerpen. 

 

FB 7-11-2012 17-12-2012 25 % 31-03-2013: 
Het college heeft de volgende onderwerpen 
uitgekozen voor een stadsdebat in 2013:  Veiligheid in de stad  Stadsbeheer / burgerbeheer 

 

GrLi PvdA BB CU VS StP 
over programmabegroting 
2013 

A 6.9 van de fractie van GroenLinks over het 
aanstellen van een coördinerende wijkmanager 
voor de gezamenlijke wijken. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. 
Voor het amendement is gestemd door de fracties 
van de PvdA, GroenLinks, Stadspartij Den Helder, 
ChristenUnie, Vrije Socialisten en Behoorlijk 
Bestuur. 
  
besluit: 

SB 7-11-2012 17-12-2012 50 % 31-03-2013: 
Programma wijkgericht werken staat geagendeerd 
voor de commissie MO van 15 april 2013. 
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bij'" wat gaan we daarvoor doen"  toevoegen 3e 
bullet: "er wordt een coördinerende wijkmanager 
aangesteld voor de gezamelijke wijken". 

  
 

GrLi PvdA BB CU VS StP 
over programmabegroting 
2013 

A 6.10 van de fractie van GroenLinks over het 
vervallen van de cultuurmakelaar en de adviseur 
kunst en cultuur ingaande 2013. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. 
Voor het amendement is gestemd door de fracties 
van de PvdA, GroenLinks, Stadspartij Den Helder, 
ChristenUnie, Vrije Socialisten en Behoorlijk 
Bestuur. 
  
besluit: 
bij "wat gaan we daarvoor doen" programma 9, 
punt 7 (pag. 55) 3e bullet laten vervallen. 
 

OWS 7-11-2012 17-12-2012 100 % 31-03-2013: 
Aan het amendement is uitvoering gegeven. De door 
schouwburg De Kampanje gevraagde subsidie t.b.v. 
de cultuurmakelaar is in 2013 niet verleend en de 
inzet van de kunstadviseur blijft beperkt tot 
projectbasis (kosten komen dan uit het betreffende 
project). 

PvdA BB GrLi CU VS StP 
over programmabegroting 
2013 

A 6.11 van de fractie van de Vrije Socialisten om 
in samenwerking met het zorgkantoor overleg te 
plegen voor gelabelde bedden. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. 
Voor het amendement is gestemd door de fracties 
van de PvdA, GroenLinks, Stadspartij Den Helder, 
ChristenUnie, Vrije Socialisten en Behoorlijk 
Bestuur. 
  
besluit: 
aan punt 1 van het ontwerpbesluit het volgende 
toe te voegen: 
, met dien verstande de navolgende tekst toe te 
voegen op pagina 63 onder de alinea over 
mantelzorg: 
Respijtzorg 
- In samenwerking met het zorgkantoor en 
zorginstellingen inspanningen te verrichten om te 
komen komen tot gelabelde bedden. 
 

OWS 7-11-2012 17-12-2012 100 % 31-03-2013: 
In het kader van het bovenregionale project 
respijtzorg wordt op dit moment (maart 2013) het  
beschikbaar aanbod respijtzorg in NHN 
geïnventariseerd. Den Helder participeert in dit 
project. Van de stuurgroep maken ook de gemeenten 
Alkmaar, Langedijk en Hoorn deel uit, evenals 
mantelzorgondersteunings- en respijtzorgorganisaties 
en het zorgkantoor. 
  
Bij respijtzorg gaat het dan om de tijdelijke en 
volledige overname van de zorg van mantelzorgers 
waardoor deze even vrijaf heeft. Daar hoort bij dat 
deze zorg planbaar is, d.w.z. dat de mantelzorger niet 
afhankelijk is van beschikbare capaciteit en/of er 
wachtlijsten zijn. Als bedden gelabeld zijn als 
respijtzorg is de kans groter dat de mantelzorger er 
ook daadwerkelijk terecht kan (en niet toevallig als 
een regulier bed een keertje vrij af). 
  

PvdA BB GrLi CU VS StP 
over verordening 
toeristenbelasting naar € 
0,85 

A 6.3 van de fractie van de Stadspartij Den Helder 
over de toeristenbelasting waarbij het tarief per 
overnachting € 1,20 bedraagt met een maximum 
van € 10,- per persoon per verblijf. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. 

PBZ 7-11-2012 17-12-2012 50 % 31-03-2013: 
Bespreeknotitie toeristenbelasting is geagendeerd 
voor de commissie BenM van 15 april 2013 
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Voor het amendement is gestemd door de fracties 
van de PvdA, GroenLinks, Stadspartij Den Helder, 
ChristenUnie, Vrije Socialisten en Behoorlijk 
Bestuur.   
  
besluit: 
artikel 8 Belastingtarief te wijzigen in: 
"Het tarief bedraagt per overnachting € 1,20 met 
een maximum van € 10,00 per persoon per 
verblijf." 
 

PvdA over aanpassing 
verordening 
lijkbezorgingsrechten op 
zaterdag 

A 6.6 van de fractie van de PvdA over het 
verlagen van de tarieven voor het begraven op 
zaterdag en op werkdagen na 15.00 uur naar een 
bedrag van € 152,50. (Betreft een amendement 
op agendapunt 12, het voorstel tot het vaststellen 
van de Verordening op de heffing en invordering 
van lijkbezorgingsrechten 2013.) 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De 
fracties van de PvdA, Trots, GroenLinks,  
Stadspartij Den Helder, ChristenUnie, Vrije 
Socialisten en Behoorlijk Bestuur stemmen voor 
het amendement. 
  
besluit: 
in de tarieventabel bij de verordening 
lijkbezorgingsrechten 2013 het volgende punt te 
wijzigen in hoofdstuk 1 Begraven: 
1.3 voor het begraven van een stoffelijk overschot 
op zaterdag en op werkdagen na 15.00 uur wordt 
per begraving een extra bedrag geheven van € 
152,50 tenzij de begraving geschiedt op rechterlijk 
gezag of in opdracht van de burgemeester. 
 

PBZ 7-11-2012 17-12-2012 100 % 31-03-2013: 
De tarieventabel is conform het amendement 
aangepast. 

PvdA TROTS VVD over 
nieuwbouw stadhuis 

diverse aanpassingen aan ontwerpbesluit 
 

Directie 17-12-2012 21-1-2013 100 % 31-03-2013: 
Het besluit is conform het amendement aangepast. 
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2013 
 
Stadspartij over 
bestemmingsplan 
Willemsoord 

aanpassing van het ontwerpbesluit bij het 2e 
beslispunt. 
 

RWO 11-2-2013 18-3-2013 100 % 31-03-2013: 
De aanpassing is verwerkt in het bestemmingsplan. 

GrLi VS PvdA over 
aanpassing Kadernota 
sportbeleid 

aanpassing vier speerpunten 
 

RWO 18-3-2013 29-4-2013 0 % 31-03-2013: 
Nieuw amendement nog geen stand van zaken. 

PvdA GrLi over aanpassing 
Kadernota sportbeleid 

schrappen paragraaf 4 hoofdstuk 3 
 

RWO 18-3-2013 29-4-2013 0 % 31-03-2013: 
Nieuw amendement nog geen stand van zaken. 

 


