
I MOTIE nr ,: r'\ 
\ 
datum r~dsvergadenng: 

<.\ JüLI ?__oil\ 

. \ 

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 

Den Helder 
aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Motie extra paragraaf. 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RV019.0050 en het daaraan gekoppelde conceptbesluit 
nummer RB19.0057 inzake de kadernota 2020-2023; 

gelezen de Financiële verordening gemeente Den Helder 2017; 

overwegende: 

dat de voorgenomen nieuwbouw van het stadhuis op Willemsoord nadrukkelijk 
aandacht verdient van de gemeenteraad; 

dat de gemeente opdrachtgever is voor de bouw van het stadhuis en Zeestad bv de 
opdrachtnemer; 

dat de bouw van een stadhuis op een museaal terrein buitengewoon risicovol is; 

dat de genoemde verordening (ex artikel 2, lid 3) om bijzondere reden ruimte biedt om 
extra paragrafen op te nemen in de begroting en jaarrekening; 

dat de nieuwbouw van het stadhuis gekwalificeerd kan worden als een bijzondere 
gebeurtenis; 

dat de gemeenteraad de toevoeging van een extra paragraaf vanuit haar controlerende 
taak noodzakelijk acht; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

met ingang van 2020 een extra paragraaf inzake de nieuwbouw van het stadhuis toe te 
voegen aan de programmabegroting en jaarrekening. 

Namens de fractie van PVV Den Helder 



PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 

Den Helder 

MOTIE nr.: ("\ .2 

datum raadsvergadering: 

8 JvLl 1._o I~ 

aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Motie OZB. 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RV019.0050 en het daaraan gekoppelde conceptbesluit 
nummer RB19.0057 inzake de kadernota 2020-2023; 

gelezen de beantwoording van de raadsvragen van VVD (2015) en PVV (2018); 

overwegende: 

dat er al meerdere keren sinds 2015 raadsvragen zijn gesteld over de verschuiving van 
het OZB gebruikersdeel naar het OZB eigenarendeel voor niet-woningen; 

dat er al langere tijd sprake is van een verdergaande en doorlopende leegstand binnen 
de verschillende winkelcentra in de stad; 

dat met het herinrichten van de OZB ervaringen zijn opgedaan in andere steden; 

dat de Waarderingskamer bij invoering van deze verschuiving geen juridische 
bezwaren voorziet; 

dat met de verschuiving een weliswaar bescheiden financieel voordeel wordt bereikt 
bij de inning en de bezwaarschriftenprocedure bij Cocensus; 

dat wel wordt bereikt dat eigenaren van panden met leegstand zich meer 
verantwoordelijk voelen voor het helpen oplossen van deze leegstand. Immers er ligt 
nu een financiële prikkel bij die eigenaren; 

dat het college van burgemeester en wethouders bij de laatste begrotingsbehandeling 
heeft toegezegd om deze niet benutte belastingcapaciteit te betrekken bij de 
behandeling van de voorliggende kadernota; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

de verschuiving van het OZB gebruikersdeel naar het OZB eigenarendeel voor 
niet-woningen te verwerken in de programmabegroting voor 2020 e.v. 

Namens de fractie PVV Den Helder 



GROEN 
LINKS 
DEN HELDER 

MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

Cj JVl\ l_ciq 
\ 

aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

MOTIE 

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020-2023 (RV019.0050); 

overwegende dat: 

• de gemeente zich ten doel stelt het aantal inwoners met problematische schulden in 
Den Helder afte laten nemen en minder inwoners te hebben die in armoede leven; 

• werken moet lonen; 
• het toeslagensysteem in Den Helder een harde grens kent van 120% van de 

bijstandsnorm; 
• door deze harde grens mensen die net boven deze grens uitkomen te maken krijgen 

met de zogenoemde armoedeval; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

• bij de behandeling van de begroting voor 2020 te komen met een voorstel om de 
armoedeval tegen te gaan door een draagkrachtregeling in te stellen. 

GroenLinks 

Marije Boessenkool 



Christen 
Unie 

Motie Voedselbank 

MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

CDA 
Den Helder 

aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 tot het vaststellen 
van de Kadernota 2020-2023 (RV019.00SO); 

constaterende dat: 

• het college voornemens is via een korting op stichting Mee & De Weering het indiceren van cliënten bij 
de voedselbank te schrappen; 

overwegende dat: 

• de voedselbank het sociale vangnet is voor een groep kwetsbare inwoners die zonder de hulp van de 
voedselbank niet rond komen; 

• het indiceren door professionals geschied dient te worden en derhalve niet door de vrijwilligers van de 
voedselbank zelf; 

• de voedselbank op vrijwilligers draait en niet de capaciteiten of middelen heeft deze professionele 
dienst anderzijds te verwerven; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

1. in overleg te gaan met Stichting Mee & De Weering om te bezien op welke wijze de bezuiniging van 
€ 25.000,- ingevuld kan worden; 

2. deze bezuiniging niet door te voeren te kosten van het indiceren van cliënten van de voedsel bank; 
3. de raad hierover uiterlijk 1 oktober 2019 te informeren. 

Namens de fracties van het CDA en de Christe nu nie 

Harmen Krul 
Hans van Donkelaar 



MOTIE nr.: f'\ . s 

GROEN 
LINKS 
DEN HELDER 

MOTIE 

datum raadsvergadering: 

~ j\JLI l._o\1 
aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020-2023 (RV019.0050); 

overwegende dat: 

• de gemeente ten doel heeft de zorg voor kwetsbare inwoners doelmatiger te maken en 
meer in te spelen op hun (zorg)behoefte; 

• toegang tot zorg nu geregeld is via verschillende loketten, instanties en 
telefoonnummers; 

• er nu maar één sociaal stadsteam is, dat slechts zeer beperkt fysiek aanwezig is in de 
wijken; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

• zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020, in alle wijken een 
sociaal wijkteam in te stellen dat makkelijk en laagdrempelig toegankelijk is voor 
inwoners en waar zij terecht kunnen met elke zorgvraag. Het wijkteam verwijst dan 
door. 

GroenLinks 

Marije Boessenkool 



CDA 

, MOTIEnr.: 

datum raadsvergadering: 

a jVLI L_Oti 

aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Den Helder 

Motie Jongerenparticipatie 

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 tot het vaststellen 
van de Kadernota 2020-2023 (RV019.0050); 

constaterende dat: 

• er al meerdere jaren geen platform is voor jongereninspraak; 
• een jongerenadviesraad een middel is om enerzijds jongeren meer betrokken te maken bij onze 

democratie en anderzijds jongeren de kans te geven mee te beslissen over allerhande zaken die 
jongeren aangaan; 

overwegende dat: 

• het realiseren van een jongerenadviesraad een breed gedragen ambitie is; 
• in september het instellen van een jongerenadviesraad ter behandeling op de agenda staat; 
• het verzoek voor structurele financiering van deze ambitie onderdeel is van het geagendeerde 

initiatiefvoorstel in september aanstaande; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

• de budgetten gereserveerd voor een jongerendebat van tweemaal€ 20.000,- te bundelen voor een 
eenmalige reservering van€ 40.000,- voor het realiseren van een jongerenadviesraad en het 
vormgeven van jongerenparticipatie. 

Namens de fracties van het CDA 

Fotigui Camara 



PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 
Den Helder 

MOTJE nr.; M (7 
datum raadsvergadering: 

S \ "'L \ Lo t G\ 
j j 

aangenomen/ verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Motie ten behoeve van het invoeren van een Stadspas 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op maandag 8 juli 2019. 

van mening zijnde dat: 

• het invoeren van een Stadspas een verbetering zou zijn van de dienstverlening; 
• het kinderen in minimagezinnen gelijke kansen biedt; 
• het daarbij een bezuiniging oplevert, omdat het de organisatie minder overheadkosten oplevert, doordat 

minder tijd besteed hoeft te worden aan het uitzoeken of een inwoner voor een minima voorziening in 
aanmerking komt; 

• de afgifte van een Stadspas een praktisch middel is, bijvoorbeeld bij gebruik van de voedselbank, omdat dit 
een aantoonbaar bewijs is dat iemand recht heeft op voedsel van de voedselbank; 

• met de Stadspas korting kan worden verkregen op musea, zwemmen en theater, maar ook een gratis ID 
kaart of met korting naar dierenarts voor een huisdier; 

• de Stadspas een samenwerking kan zijn tussen de gemeente en aanbieders op het terrein van sport, cultuur 
en recreatie; 

• de aanbiedingen die organisaties in samenwerking met Stadspas opzetten, worden gepubliceerd in de krant, 
het huis-aan-huisblad van de Gemeente Den Helder; 

• via e-mail pashouders worden geïnformeerd over de aanbiedingen en kortingen; 
• Er veel vormen en criteria voor een Stadspas mogelijk zijn: 

Welke samenwerkingsvormen zijn er? 
a. Er zijn vier manieren om samen te werken met Stadspas door ondernemers. 
b. Het hele jaar een vaste korting 
c. Een aanbieding in een bepaalde periode 
d. Een aanbieding voor kinderen en/of jongeren in een schoolvakantie 
e. Een lastminute-aanbieding 

Criteria 
De criteria voor initiatieven/instellingen en organisaties die zich melden om in aanmerking te komen 
voor een Stadspas-actie: 
a. De aanmelder van het initiatief kent de Stadspas en weet wat de mogelijkheden zijn. 
b. Het is een lokaal, maatschappelijk initiatief. 
c. Het initiatief betreft een activiteit voor minima in Den Helder. 
d. Het initiatief heeft geen politieke of religieuze doelstelling en/of achtergrond. 
e. Het initiatief is een aanvulling op het bestaande aanbod van de Stadspas. 
f. Het initiatief heeft bij een commercieel oogmerk ook ruimte voor maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. 
g. Het initiatief ondersteunt minstens een van de volgende beleidsdoelen van de Stadspas: 
h. Stimuleren van gezond en actief leven (sport/voeding) 
i. Stimuleren van maatschappelijke participatie (cultureel/recreatief) 
j. Deelnemers helpen om afstand tot werk te verkleinen (bijvoorbeeld taalvaardigheid) 



k. Kansen bieden voor kinderen op het gebied van sport, educatie en recreatie 
I. Ondersteunen van mensen in armoede (bijvoorbeeld budgettraining of kledingbank) 
m. We streven naar een evenwichtige verdeling van initiatieven over de stad. 
n. Alleen organisaties zonder financiële problemen komen in aanmerking. Dit betekent ook dat een 

organisatie niet afhankelijk is van de omzet van de Stadspas-acties. 

constaterende dat: 

• de gezinnen/bewoners die van een minimuminkomen leven vaak zeer beperkt zijn in het dagelijks leven: dit 
gaat over inkopen van voedsel, maar ook bijvoorbeeld over het bezoeken van het zwembad met kinderen en 
sport&recreatie; 

• het verstrekken van een Stadspas aan mensen met een aantoonbaar minimum inkomen de kwaliteit van 
leven positief zal beïnvloeden; 

• de samenwerking tussen de organisaties en gemeente wat de Stadspas betreft zal zorgen voor een bredere 
sociale betrokkenheid bij de ondernemers; 

overwegende dat: 

• de Stadspas een stuk kwaliteit biedt aan de mensen op een minimuminkomen, omdat daarmee voor onder 
andere kinderen sport, cultuur en andere vormen van ontspanning kan worden geboden tegen een sterk 
gereduceerde prijs; 

• dit bevorderlijk is voor het welzijn van deze inwoners van Den Helder; 
• het prima past binnen de wens van het college te willen bezuinigen op bijvoorbeeld subsidiepartners, maar 

ook binnen de organisatie zelf; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

• de mogelijkheden van het invoeren van de Stadspas te onderzoeken; 
• dekking hiervoor te vinden in het programma bestuurlijke vernieuwing; 
• vóór de behandeling van de Begroting 2020 de raad hierover een voorstel aan te bieden. 

Namens de fracties van: 

Behoorlijk Bestuur PVV 

S. Hamerslag V.H. van den Born 



PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 
Den Helder 

r- 
\ MOTIEnr.: 
· datum raadsvergadering: 

. (~ 

l L aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden -----=:.--__:.,._____. 

Motie voorziening voor leerlingen Lyceum aan Zee uit minima gezinnen 

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 tot het vaststellen van 
de Kadernota 2020-2023 (RV019.0050); 

constaterende dat: 

• het Lyceum aan Zee jarenlang als zwak en nu zelfs als zeer zwak aangerekend staat; 
• de gemeente met betrekking tot het onderwijs op afstand staat en daar geen invloed op heeft; 

overwegende dat: 

• ouders/verzorgers en hun kinderen in feite 'gegijzeld' zijn vanwege de monopolie positie van 
Scholen aan Zee; 

• kinderen uit minima gezinnen dezelfde kansen behoren te krijgen als kinderen uit gezinnen die wel 
financiële middelen hebben om er voor te kiezen hun kind(eren) in Schagen of Texel naar school te 
laten gaan; 

• een OV kaart voor minima niet te betalen is; 
• praktisch een hele generatie, doordat zij niet het onderwijs kunnen volgen wat bij hun niveau past, 

hiermee buiten de boot valt 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

1. een voorziening in te stellen die het mogelijk maakt dat minima gezinnen er voor kunnen kiezen om 
hun kind(eren) in Schagen of Texel naar school te laten gaan; 

2. hiervoor dekking te zoeken binnen het programma Bestuurlijke Vernieuwing; 
3. deze voorziening in te stellen zolang het Lyceum aan Zee als zwak gerapporteerd staat; 
4. de raad voor de start van het nieuwe schooljaar 2019-2020 hierover te informeren. 

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur en PVV 

S. Hamerslag L. van Esdonk 



MOTIE nr.: ·, 
datum raadsvergadering: 

aangenomen/ verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Motie tegemoetkoming onkosten huisdieren voor minima 

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020-2023 (RV019.0050); 

constaterende dat: 

• een huisdier, vaak met name voor mensen die in een stressvolle situatie leven, een belangrijk 
onderdeel van het gezin vormt; 

• de kosten van een huisdier, met name als het aankomt op plotselinge, onverwachte kosten voor 
een dierenarts, voor mensen met een minimum inkomen niet op te brengen zijn; 

• een huisdier voor veel mensen, dus ook voor mensen die het tijdelijk niet zonder financiële hulp 
redden, een heel dierbaar bezit is; 

• een huisdier genegenheid biedt en trouw is; 
• een huisdier voor mensen alleen, maar ook voor een gezin een belangrijk maatje en onderdeel van 

het gezin is; 

overwegende dat: 

• mensen met een minimum inkomen vaak niet naar de dierenarts gaan, dat ernstige schade kan 
toebrengen aan het dierenwelzijn van hun huisdier; 

• een huisdier een positieve inbreng geeft in het leven van de eigenaar; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

1. uiterlijk 1 oktober 2019 de raad een voorstel aan te beiden over een tegemoetkoming in de 
onkosten van huisdieren voor minima; 

2. hiervoor dekking te vinden binnen het programma Bestuurlijke Vernieuwing. 

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur 

S. Hamerslag 



PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 

Den Helder 

MOTIE nr.: .\0 

datum raadsvergadering: 

c5 j\JLl l_o Ii 
aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Motie jeugd- en ouderenzorg. 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO 19.0050 en het daaraan gekoppelde conceptbesluit 
nummer RB19.0057 inzake de kadernota 2020-2023; 

overwegende: 

dat er binnen het sociaal domein tenminste twee zorgonderdelen bestaan waarover in 
de Kadernota niets is vermeld; 

dat er een groeiende groep mensen met een ernstige vorm van dementie is in onze stad 
en dat de verpleeghuisorganisaties het op lokaal niveau niet aan kunnen; 

dat er een groeiende problematiek van de jeugdzorg is .Onlangs heeft de VVD 
raadsvragen ingediend inzake de jeugdzorg. We delen de zorg van de VVD aangaande 
de tekorten; 

dat gelet op de ook landelijk vastgestelde tekorten wij als raad reeds bij de 
behandeling van de begroting 2019 een besluit hebben genomen om een pilot in te 
richten voor praktijkondersteuners bij huisartspraktijken (POH). Deze proef beoogt de 
doorverwijzing naar de duurdere tweedelijnszorg te voorkomen. Deze pilot zou op 
1 juli jl. van start zijn gegaan; 

dat de invoering van POH per 1 juli 2019 € 220.000,- aan bezuinigingen zou 
opleveren. 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

in overleg te treden met de nog twee overgebleven verpleeghuisorganisaties om te 
bezien hoe het gesignaleerde capaciteitsprobleem kan worden ondervangen opdat 
inwoners van Den Helder kunnen worden opgevangen in hun eigen stad; 

om de ingeboekte bezuiniging€ 220.000,- als gevolg van de invoering van POH's te 
heroverwegen als mogelijke bijdrage aan het terugdringen van de tekorten bij de 
jeugdzorg. 

Namens de fractie van de PVV 



GROEN 
LINKS 
DEN HELDER 

MOTIE nr.: fl\ 
J 

• i \ 

datum raadsvergadering: 

d JUL\ 2._c\1 
aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Motie 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen hebbende raadsvoorstel RVO 19 .0050, agendapunt 6; 

overwegende dat: 
• het invoeren van vrij parkeren als doel had meer winkelend publiek te trekken; 
• het niet is aangetoond dat deze opzet is gelukt; 
• de parkeerplekken nog steeds al vroeg in de ochtend bezet worden door 

winkelpersoneel; 
• het college inzet op meer gebruik van de fiets en dat vrij parkeren daar zeker 

niet aan bijdraagt! 

besluit: 

het college van burgemeester en wethouders op te dragen vóór de behandeling van de 
programmabegroting 2020 een voorstel aan de raad voor te leggen waarmee wordt 
bewerkstelligd dat met ingang van 2020 betaald parkeren wordt (her)ingevoerd. 

GroenLinks, 

Marije Boessenkool 



~-ETER VOOR 
EN HELDER 

MOTIE nr.: • I "2_ 

datum raadsvergadering: 

d J\JLl LDiC( 
I 

aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Motie Driebaansweg Akmaar - Den Helder 

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020-2023 (RV019.00SO); 

constaterende dat: 
• De doorstroming op de N9 tusssen Den Helder en Alkmaar sterk voor verbetering vatbaar is; 
• De N9/N250 regelmatig dichtslibt; 
• Het TESO-verkeer geregeld tot in de binnenstad tot stilstand komt; 

van mening zijnde dat: 
• de problematiek gaat toenemen als gevolg van de investeringen in personeel bij de marine, een 

groeiend inwonertal en de komst van een campus in Petten; 
• er een structurele oplossing moet komen voor deze verkeersader; 
• voor de realisatie een actieve rol van het college van burgemeester en wethouders gewenst is; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
1. zo spoedig mogelijk tot de provincie en Den Haag te wenden en zich tot het uiterste in te spannen 

een driebaansweg richting Den Helder te realiseren vanaf Alkmaar; 
2. de raad mee te nemen in het proces door middel van raadsinformatiebrieven en/of een 

presentatie/informatieavond. 

Beter voor Den Helder 

Carlo Assorgia 



.PvDA 
Motie 

MOTIE nr.: . i) 

datum raadsvergadering: 

aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Scheiden ingaand en uitgaand Texel-verkeer 

De Gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019, gehoord de beraadslagingen; 

constaterende dat: 

• Waar het inkomend Texel-verkeer voornamelijk via de huidige zeer belastende route richting 
TESO rijdt, het uitgaande verkeer na realisering niet langer over de Weststraat en verder zal 
worden afgeleid, maar via het Nieuwe Diep richting een nieuwe brug over het Noord 
Hollandskanaal. Een brug die ten zuiden van de Dominee Visserbrug aansluit op de N250 
(cf. de door de gehele raad ondersteunde gele ontsluitingsvariant). 

van mening zijnde dat: 

• Er al bijna dertig jaar gesproken wordt over de ontsluiting van de haven; 
• Steeds daarbij aandacht is gevraagd voor de woonkwaliteit van direct betrokken 

bewoners van de Weststraat, Zuidstraat en Binnenhaven; 
• Echte structurele oplossingen niet zijn gerealiseerd; 
• Het Willemsoord-, haven- en Texelverkeer alleen maar drukker is geworden; 
• Welke plannen ook -gemeentelijk, provinciaal of rijks- het verbeteren van de 

woonkwaliteit van de aanpalende bewoners van de havenomgeving daarbij nu 
voorop staat; 

• Oplossingen als verplaatsing naar het oosten van de Moormanbrug, aanleg van de 
Ankerparkbrug en het realiseren van nieuwe ontsluitingen van Willemsoord enig 
soelaas kunnen bieden; 

• Het echter de verwachting is dat dit geen afdoende oplossing van de problematiek zal 
geven; 

• Het al maar drukker wordende Texel-verkeer de belangrijkste veroorzaker is van de 
problematiek. 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

Bij het onderzoek naar het oplossen van de verkeersproblematiek in de omgeving van de 
haven een variant toe te voegen waarbij het uitgaand Texelverkeer (over het Nieuwe Diep) 
wordt gescheiden van het inkomend Texelverkeer (over de N250). 

De fractie van de PvdA, 

P. Blank 



ePvDA 
Motie 

MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

---- cHM- .. ___. 

Rijkscoördinator voor verkeersafwikkeling haven noodzakelijk 

De Gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019, gehoord de beraadslagingen; 

van mening dat: 
• De verkeerssituatie in de omgeving van de haven grote zorgen baart; 
• Naast zorgen om de bereikbaarheid vooral ook de milieubelasting voor de aangrenzende 

bewoners zorgen baart; 
• Ondanks alle inspanningen er vooralsnog onvoldoende vertrouwen is in het realiseren van 

een geïntegreerde oplossing waarbij niet alleen de bereikbaarheid structureel verbetert maar 
ook de leefbaarheid voor de direct betrokken bewoners aanmerkelijk verbetert; 

• De belangen voor de afzonderlijke spelers domweg te groot lijken; 
• De mogelijkheden voor de gemeente om een structurele oplossing afte dwingen 

hoogstwaarschijnlijk als te gering moet worden beschouwd; 
• We daarom -naast steun van de provincie- ook steun moeten zoeken en krijgen van het Rijk. 
• Waar we voor de start van de herstructurering van de binnenstad de steun vanuit het Rijk 

kregen door het beschikbaar stellen van mevrouw Riet Bakker-die met haar Doen! Doen! 
Doen! het spel van de stadsvernieuwing op de wagen kreeg - er opnieuw een 
Rijkscoördinator met doorzettingsgezag nodig is. 

spreekt uit: 

dat er een en directe inzet benodigd is van een Rijkscoördinator met doorzettingsgezag bij het 
structureel oplossen van de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek rondom de haven van Den 
Helder. 

De fractie van de PvdA, 

P. Blank 



MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

8 JUL\ '-.o\q
1 

aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

ETER VOOR 
EN HELDER 

Motie Ambassadeur Den Helder 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 

overwegende dat: 
in het Helders Akkoord 2018-2020 beschreven staat dat werkgelegenheid essentieel is voor onze stad, 
vooral een stijging hiervan; 
het vestigingsklimaat van Den Helder in meer algemene zin afhankelijk is van bereikbaarheid, de 
toekomst van de haven en de stedelijke vernieuwing en stadspromotie (In andere onderdelen van dit 
Helders Akkoord zijn daarover belangrijke afspraken gemaakt); 

van mening zijnde dat: 
het wenselijk is op korte termijn te investeren in de toekomst en uitbreiding van Den Helder door 
zwaar in te zetten op een "Ambassadeur Den Helder" met de volgende competenties: 
• bekendheid met Den Helder 
• charisma 
• groot netwerk 
• resultaatgericht 
• overtuigend 
• polyglot 
• ondernemend; 
hiervoor een pilotproject van twee jaar te vormen voor het inzetten van een 'Ambassadeur 
Den Helder' met als hoofddoel een vitale gemeente: economische zaken, bereikbaarheid, 
werkgelegenheid. 

- deze 'Ambassadeur Den Helder' als taak dient te hebben om Den Helder beter zichtbaar te maken in 
binnen- en buitenland. 
hij of zij geen deel dient uit te maken van de bestuursorganen; 

- de 'Ambassadeur Den Helder' als een derde partij dient te functioneren die buiten het zicht van de 
openbaarheid probeert invloed uit te oefenen; 

- zijn of haar lobbywerkzaamheden op alles bestuursniveaus plaatsvinden en zich kunnen richten op 
overheden, parlementen, maar ook maatschappelijke instellingen en bedrijven. 



draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
1. een commissie met daarin een vertegenwoordiging vanuit de raad samen te stellen ten behoeve van 

het opstellen van een functiebeschrijving en het aantrekken van een 'Ambassadeur Den Helder'; 
2. een voorstel aan te bieden voor een pilot van twee jaar en de kosten hiervan te dekken uit de 

algemene reserve (indicatief€ 300.000,- exclusief onkosten); 
3. de raad mee te nemen door middel van Informatieavonden; 
4. na één jaar een evaluatie te houden. 

Beter voor Den Helder 

Paul Houben 



MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

l aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Motie over inrichting voormalige 'Vinkenterrein'. 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019, 

constaterende dat: 
- de gemeente de intentie heeft uitgesproken dat er op het toenmalige Vinkenterrein naast 

woningbouw ook rekening wordt gehouden met het plaatsen van een molen; 
het draaien van een molen zeer nadelig zal worden beïnvloed door bebouwing en 
bomen; 
de molen door de wisselende belasting van het wiekenkruis, en daardoor ook constant 
veranderende snelheid van het gangwerk, aan een verhoogde slijtage onderhevig is; 
een molen geluidsoverlast, trillingen en slagschaduw veroorzaakt, welke op den duur tot 
overlast en klachten zal gaan leiden; 
het bepalend zijn van de molen heel veel beperkingen met zich mee zal brengen; 

overwegende dat: 
- de Helderse politiek de 'Molenstichting' een warm hart toedraagt; 
- in het bestemmingsplan rekening moet worden gehouden met te verwachten overlast en de 

molen beschermingszone; 
- het niet de bedoeling zal zijn dat de molen alleen geëxploiteerd kan worden met behulp van 

subsidiegelden; 
- niet alle betrokkenen op de hoogte zijn geweest van de voor- en nadelen, maar slechts 

gefocust zijn geweest op het mooie plaatje; 

van mening zijnde dat: 
- diverse plekken zijn aan te wijzen waar deze molen veel beter tot zijn recht kan komen en 

zonder draaibeperkingen kan worden geëxploiteerd; 
- de molen bijvoorbeeld voor de 'Helderse Vallei' een enorme meerwaarde zou kunnen betekenen; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
1. in gesprek te gaan met de 'Molenstichting' over een andere locatie; 
2. de plaatsing van de molen op het 'Vinkenterrein' te heroverwegen; 
3. de raad hierover uiterlijk in de tweede helft van 2019 te informeren, 

Namens de Stadspartij Den Helder, 

Harrie van Dongen, fractievoorzitter 



MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

8 J uL \ L,D l C\ 

aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Motie over loopbrug Willemsoord 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 

constaterende dat: 

- Den Helder goed op de uitgave moet letten om de begroting op orde te houden; 
- bezuinigingen altijd pijn doen bij betrokken partijen; 
- Den Helder mede door het werk en de regie van Zeestad een positieve transitie ondergaat; 
- Willemsoord mede hierdoor steeds meer een deel van de binnenstad begint te worden; 

overwegende dat: 

- de Helderse politiek pijnlijke maatregelen niet altijd uit de weg kan gaan; 
- de Helderse politiek en onze verbonden partijen, de sociaal maatschappelijke problemen 

binnen onze stad in de besluitvorming, mee moeten laten wegen; 
- nut en noodzaak van een besluit duidelijk en verantwoord moet zijn; 
- de Helderse politiek haar verantwoordelijkheden binnen de ontwikkelingen in onze stad 

niet uit het oog mag verliezen; 

van mening zijnde dat: 

- het plaatsen van een loopbrug van Willemsoord naar de Weststraat, negatieve invloed 
zal hebben op de verkeersdoorstroming op de Weststraat; · 

- onnodige maatregelen, zoals deze, zo veel als mogelijk moeten worden tegengegaan; 
- verbonden partijen hierin ook een voorbeeldfunctie hebben; 

roept het college van burgemeester en wethouders op: 

1. in overleg te gaan met Zeestad bv om de plannen tot het plaatsen van een loopbrug van 
Willemsoord naar de Weststraat terug te draaien; 

2. de raad zo spoedig mogelijk te informeren over de gemaakte afspraken hierin. 

Namens de fractie van de Stadspartij Den Helder, 

Harrie van Dongen, fractievoorzitter 



MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

8 JuLI 2-.otq 

aangeno1en / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Motie over het verplaatsen van de Pinas op Willemsoord 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 

constaterende dat: 

- Den Helder goed op de uitgave moet letten om de begroting op orde te houden; 
- bezuinigingen altijd pijn doen bij betrokken partijen; 
- Den Helder mede door het werk en de regie van Zeestad een positieve transitie ondergaat; 
- Willemsoord mede hierdoor steeds meer een deel van de binnenstad begint te worden; 

overwegende dat: 

- de Helderse politiek pijnlijke maatregelen niet altijd uit de weg kan gaan; 
- de Helderse politiek en onze verbonden partijen, de sociaal maatschappelijke problemen 

binnen onze stad in de besluitvorming, mee moeten laten wegen; 
- nut en noodzaak van een besluit duidelijk en verantwoord moet zijn; 
- de Helderse politiek haar verantwoordelijkheden binnen de ontwikkelingen in onze stad 

niet uit het oog mag verliezen; 

van mening zijnde dat: 

- de verplaatsing van de Pinas op Willemsoord helemaal niets oplevert; 
- onnodige maatregelen zoals deze, zo veel als mogelijk moeten worden tegengegaan; 
- verbonden partijen hierin ook een voorbeeldfunctie hebben; 

roept het college van burgemeester en wethouders op: 

1. in overleg te gaan met Zeestad bv. om de verplaatsing van de Pinas tegen te gaan; 
2. de raad zo spoedig mogelijk te informeren over de gemaakte afspraken hierin. 

Namens de fractie van de Stadspartij Den Helder, 

Harrie van Dongen, fractievoorzitter 



CDA 

r MOTIE nr.: f'\ . I 1 
1 datum raadsvergadering: 

8 JUL I 2._o I, 
aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Den Helder 

Motie Particulier gevelrenovatiefonds 

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020-2023 {RV019.0050); 

constaterende dat: 
• De subsidieregeling Gevelrenovaties in de binnenstad een positieve uitwerking heeft gehad 

op de uitstraling van de binnenstad; 
• Deze subsidiemogelijkheid alleen voor ondernemers en vastgoedhandelaren toegankelijk 

was; 

van mening zijnde dat: 
• een bevoorrechting van vastgoedhandelaren t.o.v. de particuliere woningbezitter 

ongewenst is; 
• er ook panden in de binnenstad in particulier bezit zijn die in aanmerking zouden moeten 

komen voor een dergelijke stimuleringsregeling; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
1. met partners Zeestad en Woningstichting te komen tot een particulier gevelrenovatiefonds; 
2. in oktober 2019 een voorstel aan de raad voor te leggen waarin wordt voorgesteld dat 

particulieren en verenigingen van eigenaren in de binnenstad een beroep kunnen doen op dit 
fonds. 

Namens de fractie van het CDA, 

Edwin Krijns 



GROEN 
LINKS 
DEN HELDER 

MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

8 JUL\ l,.o\q 
} 

aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

MOTIE 

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020-2023 (RV019.0050); 

overwegende dat: 
• Den Helder stappen zet om tot een inclusieve samenleving te komen; 
• een rolstoelroute door Donkere Duinen de recreatieve participatie van onze eigen 

inwoners met een beperking vergroot, maar ook voor gehandicapte toeristen; 
• een rolstoelroute eigenlijk een logische vervolmaking van het gebied is, aanvullend op 

het reeds toegankelijke natuurgebied de Helderse Vallei en de goede fietspaden door 
de duinen; 

• het bovendien aansluit bij de landelijke trend om bos- en natuurgebieden toegankelijk 
te maken. Den Helder kan zich hier extra mee profileren; 

• het pad van de rolstoelroute maar ca. 2 meter breed hoeft te zijn. Dan is er voldoende 
ruimte om elkaar te passeren; 

• een rolstoelroute niet alleen voor mensen met een rolstoel, maar ook voor mensen met 
een rollator, kinderwagen of buggy een welkome toevoeging aan het gebied is; 

van mening zijnde dat: 
• het Ambtelijk pre-advies d.d. 11-06-2019 inzake rolstoelroute door Donkere Duinen: 

"Een rolstoelroute aanleggen door Donkere Duinen is niet in beeld omdat een 
verharde route niet past in een natuurlijke bosomgeving. " haaks staat op de realiteit 
en de huidige ontwikkeling in Nederland om natuurgebieden toegankelijk te maken. 
Ook is het strijdig met de principes van de Inclusieve Samenleving, die Den Helder nu 
ook wil volgen; 

constaterende dat: 
• in vele bos- en natuurgebieden succesvol rolstoelvriendelijke paden zijn aangelegd, zie 

hieronder in de bijlage: 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
• in het eerste kwartaal van 2020 met een voorstel te komen voor het aanleggen van een 

rolstoelroute in de Donkere Duinen. 

GroenLinks 

Marije Boessenkool 



Bijlage 

• ENKELE WILLEKEURIGE VOORBEELDEN VAN ROLSTOELROUTES: 

• Nationaal Park de Hoge Veluwe 
• https://www.hogeveluwe.nl/nl/bezoek-het-park/mindervaliden 

• Door bossen Oisterwijk - Groot Speijckroute 
• https://www.natuunnonumenten.nl/bezoekerscentrum-oisterwijk/route/groot-speijckroute 

• Door Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug: 
• https://www.staatsbosbeheer.nl/routes/utrechtse-heuvelrug/wandelroute-mindervaliden-leersumseveld 

• Kaapse I3osscn Doom 
• https://www.natuunnonumenten.nl/natuurgebieden/kaapse-bossen/route/rolstoelpad-kaapse-bossen-doom 

• Blauwe pad Rhenen: 
• https://www.utrechtslandschap.nl/routes/wandelen/rolstoelpad-blauwe-kamer 

• SITES MET OVERZICHTEN TOEGANKELIJKE WANDELROUTES: 
• https://www.wandel.nl/gezondheid/medisch/wandelen-chronische-aandoening-beperking.htm 

• https://www.natuurzonderdrempels.nl 

• https://www.staatsbosbeheer.nl/zoekresultaten?zoektenn=rolstoel 

• 12 ROLSTOELROUTES VAN GRONINGEN TOT LIMBURG: 
• https://www.wandel.nl/wandelroutes/wandelgebieden/rolstoelvriendelijke-routes-.htm 

• KAART MET TOEGANKELIJKE WAND ELP ADEN 
• https://www.google.com/maps/d/viewer?mid= I cOT56gxC I Y9N9EGsj Dl4ei28R8w&ll=52.21391059746486%2C5.30230629999 

994l&z=9 



ETER VOOR 
EN HELDER 

MOTIE nr.: M. • "2..) 

datum raadsvergadering: 

(~ j''L' ·1 2 'C, 1" _o ~1 
aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Motie snuffelfiets 

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020-2023 (RV019.00SO); 

constaterende dat: 
• Den Helder al jarenlang in de toeristische belangstelling staat, helaas niet alleen om onze forten, 

het mooie schone strand of de wandel en fiets routes, maar meer als doorvoerhaven naar Texel; 
• het dagelijkse Texel-verkeer de nodige overlast, waaronder luchtverontreiniging, met zich 

meebrengt; 
• de provincie Utrecht, diverse gemeenten en het RIVM zijn gestart met een innovatief 

experiment om de luchtkwaliteit in kaart te brengen met behulp van snuffelfietsen*; 
• de met de snuffelfietsen verzamelde gegevens kunnen bijdragen aan een verbetering van de 

fietsinfrastructuur en de ontwikkeling van groene fietsroutes; 

van mening zijnde dat: 
• behoefte is aan meer inzicht in de mate van luchtverontreiniging als gevolg van het Texel- 

verkeer, zodat maatregelen hierop kunnen worden afgestemd; 
• het inzetten van de zogenaamde snuffelfietsen hierbij kan helpen; 

verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 
1. te onderzoeken hoeveel snuffelfietsen in Den Helder gewenst zijn; 
2. de raad uiterlijk 1 oktober 2019 te informeren over de resultaten van het onderzoek en de 

eventuele financiële consequenties bij ingebruikname van de snuffelfietsen. 

Beter voor Den Helder 

Daniëlle Pater 

*Met de Snuffelfiets meet je luchtkwaliteit met een sensor op de fiets. Een dashboard toont de 
fietsroutes op een kaart met de bijbehorende luchtkwaliteitsmeting. 
De Snuffelfiets meet de sensor onder meer drie soorten fijnstof, maar ook locatie, (gemiddelde) 
snelheid, wattage, temperatuur, luchtvochtigheid en organische gassen. 



SENIORENPARTIJ 

MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

B J IJL \ 1_ 0 l () 

aangenomen/ verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Motie Versterken beheer openbare ruimte in buurten en wijken 

De Gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019, gehoord de beraadslagingen; 

van mening dat: 

• de afgelopen jaren gebleken is dat de openbare ruimte in de buurten en wijken meer 
aandacht nodig heeft dan nu het geval is; 

• deze situatie vraagt om constante aandacht op het gebied van vroegtijdige signalering van 
sociaal-maatschappelijke problematiek, maar ook om daadkracht v.w.b. het schoon en op 
orde houden van het straatbeeld; 

• in plaats van "Hostmanship in de stad" -wat op vele manieren wordt uitgelegd- er vooral 
behoefte bestaat aan de inzet van gemeentelijke beheerders openbare ruimte in de buurten 
en wijken van onze stad; 

• Den Helder niet zit te wachten op nog meer handhaving; 
• er grote behoefte bestaat aan 'handjes' in de wijk; 

draagt het college van burgmeester en wethouder op: 

1. het beheer in de buurten en wijken voor een proefperiode van twee jaar te versterken 
met de aanstelling van meer gemeentelijke medewerkers beheer openbare ruimte; 

2. voor de gemeentelijke medewerkers de in de bijlage van deze motie genoemde 
functieomschrijving als leidraad te gebruiken; 

3. na evaluatie te bezien of tot definitieve invulling van deze functies kan worden 
overgegaan. 

PvdA Stadspartij Den Helder Seniorenpartij 

P. Blank H. van Dongen E.G.J. Kootkar 



SENIORENPARTIJ 

GPvDA 

Bijlage: 

Om taakmisverstanden te volkomen wordt daarbij aan de volgende functieomschrijving gedacht: 

Medewerker beheer openbare ruimte (fulltime/36 uur) 
Afwisselend werk je alleen of in teamverband en je bent samen met gemeentelijke collega's 
(wijkmanagers, wijkagenten en medewerkers van de afdeling handhaving) de ogen en oren 
van de gemeente in de wijken en buurten. Daarvoor onderhoud je ook nauwe 
netwerkcontacten met medewerkers van overige buurt- en wijkgerichte organisaties ( bijv. 
van de Woningstichting en de buurt- en wijkhuizen). 
De medewerkers beheer openbare ruimte worden aangestuurd door de wijkmanager en zijn 
vooral zichtbaar in de buurt en wijk waar zij hun werkzaamheden uitvoeren. Zij dragen zorg 
voor het schoon en op orde houden van de wijk en verrichten indien mogelijk ook kleine 
onderhouds- en herstelwerkzaamheden De medewerkers beheer openbare ruimte werken 
servicegericht en oplossingsgericht voor de buurt- en wijkbewoners. Zij zijn verantwoordelijk 
voor een aan hen toegewezen gebied binnen de prachtige gemeente Den Helder waarbij zij 
tevens het directe aanspreekpunt op straat zijn voor de bewoners. 
Je krijgt een grote mate van verantwoordelijkheid en vrijheid bij het realiseren van de 
gevraagde opgaven. Ook is er is ruimte om jezelf te ontwikkelen op het gebied van het beheer 
van de openbare ruimte. Het is een nieuwe functie binnen onze organisatie en zal samen met 
je directe collega beheerders verder kunnen worden ontwikkeld. Je bent een gedreven, 
zelfstandig persoon die van aanpakken weet. Je beschikt over goede communicatieve 
eigenschappen, je bent handig en niet bang om vuile handen te maken. Naast reguliere 
werkzaamheden, assisteert de beheerder bij gladheidsbestrijding, onkruidbestrijding, groot 
onderhoud en bij stormschade. Tevens levert hij of zij een positieve bijdrage aan de 
gemeenschap in algemene zin. Wij willen Den Helder schoner, mooier en veiliger maken. Aan 
jou de uitdaging om hier ook mede vorm aan te geven. 

De functie-eisen liggen op MB03 niveau; 

Competenties: 
Wil ervaring opdoen met onderhoud in groen en grijs 
Is positief ingesteld en geeft het goede voorbeeld 
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden (direct contact met burgers) 
Signaleert mogelijke misstanden in de wrjk 
Heeft een groot verantwoordeiijkheidsgevuei en passie vuur de kwalitatieve uitstraling van de 
wijk 
Is creatief in het vinden van oplossingen voor vragen vanuit de wijk 
Toont initiatief, is handig en levert een bijdrage aan een verbeterde woon -en leefomgeving 
Is pro actief en flexibel ingesteld 
Is servicegericht, maatschappelijk betrokken en werkt graag samen met anderen 



MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

a 
aangenomen / verworpen 

ingetrokken / aangehouden 

Motie Anton Pieckplein 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen 
van de Kadernota 2020 - 2023, nummer RV019.00SO; 

Van mening zijnde dat: 
• , naast de intensive inzet op Willemsoord, de ondernemers in de binnenstad niet dienen te 

worden vergeten; 
• voor het Anton Pieckplein een nieuwe invulling gezocht moet worden; 
• het voor de ondernemers in de binnenstad belangrijk is dat zij voor bezoekers aan het 

winkelgebied zowel met de fiets als met de auto makkelijk bereikbaar zijn; 
• het inrichten als parkeerplaats voor auto's en fietsen op dit plein een welkome impuls voor de 

ondernemers in de binnenstad zou zijn; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
het Anton Pieckplein zo spoedig mogelijk in te richten als parkeerplaats voor auto's en fietsen. 

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur, 

S. Hamerslag 



SENIOREN PARTIJ 

MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

J llLI 
aangenomen/ verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

ePvDA 
Motie over onderbrengen Wildopvang bij Helderse Vallei 

De Gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019, gehoord de beraadslagingen; 

van mening zijde dat: 

• de motie van de raad over het onderbrengen van de wildopvang op een locatie in Den Helder 
nog steeds wordt onderschreven; 

• het onderbrengen van de wildopvang bij de Helderse Vallei een zeer passende uitvoering geeft 
aan de motie; 

• het aan de andere kant bevreemdt dat een zeer grote investering en exploitatie wordt 
vrijgemaakt voor een nieuwe wildopvang, terwijl er door het gewenste samengaan met de 
Helderse Vallei toch ruimschoots samenwerkingsvoordelen zijn te behalen; juist ook op 
financieel vlak, 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

• in 2019 de raad een voorstel aan te bieden voor het onderbrengen van wildopvang bij de 
Helderse Vallei; 

• in dit voorstel het realiseren van een passende accommodatie voor de wettelijke taken ten 
aanzien van wildopvang op te nemen; 

• in dit voorstel een dekkingsvoorstel voor de integratie van een voorziening voor wildopvang in 
de Helderse Vallei te verwerken, waarbij kan worden gedacht aan de reserve 'Duinen 
Noordkop/Bezoekerscentrum à € 150.000,-; 

• met de Helderse Vallei het gesprek aan te gaan over de invulling van een van de 
overeengekomen hoofddoelstellingen 'focus op behoud en positieve ontwikkeling van eigen 
omzet'. Hierbij kan in het bijzonder gedacht worden aan het heffen van billijke entreetarieven. 

De fracties van 

de PvdA de Stadspartij Den Helder de Seniorenpartij 



MOTIE nr.: . <.S 

datum raadsvergadering: 

8 j VL l 
1 aangenomen / verworpen 

ingetrokken / aangehouden 

Motie dierenbegraafplaats 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 

overwegende dat: 
• huisdieren, hierbij bedoeld honden en katten, door zeer veel mensen worden beschouwd als 

onderdeel van het gezin; 
• het sterven van huisdieren voor velen een emotionele gebeurtenis is, met name voor kinderen 

en ouderen; 
• het bezoeken van het graf van hun huisdier mensen helpt bij hun rouwproces; 
• het bezoeken gemakkelijker is als de begraafplaats in de directe omgeving ligt; 
• de dichtstbijzijnde dierenbegraafplaats in Berkhout ligt; 
• er mensen zijn die het begraven van hun huisdier in het testament hebben opgenomen; 
• de verwachting is dat er meer dan voldoende belangstelling en draagvlak is voor een 

dierenbegraafplaats op Huisduinen; 

constaterende dat: 
• een dierenbegraafplaats planologisch inpasbaar is binnen het gebied van de algemene 

begraafplaats; 
• een deel grond ligt binnen dat gebied dat nu niet gebruikt wordt en ook financieel niets oplevert 

voor de gemeente; 

van mening zijnde dat: 
• een dierenbegraafplaats geen commerciële opzet dient te hebben; 
• de financiële aspecten van een dierenbegraafplaats wel inzichtelijk gemaakt moeten worden; 
• een dierenbegraafplaats met bescheiden omvang afgebakend dient te worden van de algemene 

begraafplaats; 

verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 
de raad in 2019 een voorstel aan te bieden tot het realiseren van een dierenbegraafplaats binnen 
het gebied van de algemene begraafplaats te Huisduinen, inclusief de daarbij behorende financiële 
paragraaf. 

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur 

S. Hamerslag 



MOTIE nr.: . 2.. 

datum raadsvergadering: 

8 
aangenomen/ verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Motie "hondenpoepstations". 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de Kadernota 2020 - 
2023, nummer RV019.0050; 

Van mening zijnde dat: 
• er behoefte is aan hondenpoepbakken; 
• de gemeente in 2016 o.a. in de Visbuurt hondenpoepstations onterecht heeft weggehaald zonder enige 

vorm van overleg met de bewoners. Deze hondenpoepbakken maakten deel uit van een pilot in het kader 
van het hondenbeleid en vielen niet onder de actie vermindering/verwijdering van prullenbakken. Dit is 
later bevestigd door voormalig wethouder van Dongen. 

• de voorwaarde, zoals door de toenmalige wijkmanager was gesteld, dat na evaluatie van de mate van 
gebruik van deze bakken, een beslissing zou worden genomen, nooit heeft plaatsgevonden. Aan de hand 
van deze evaluatie zouden de hondenpoepbakken of worden verwijderd of de pilot zou worden 
uitgebreid. 

• gebleken is dat goed gebruik werd gemaakt van deze bakken, dus na een evaluatie zou zonder meer naar 
voren zijn gekomen dat deze pilot uitbreiding verdiende; 

• Actief Talent, het tegenwoordige Rea kt, deze bakken onderhield, leegde en met nieuwe zakken bijvulde. 

constaterende dat: 
• het niet zo kan zijn dat de gemeente zonder enige vorm van overleg met bewoners, gemaakte afspraken 

met bewoners met de voeten treedt door hondenpoepbakken te verwijderen; 
• de overlast van hondenpoep langs de gracht vergroot is na verwijdering van deze bakken; 

overwegende dat: 
• de overlast van hondenpoep een lastig probleem is om aan te pakken, het zeker de moeite loont de 

hondenbezitters met de plaatsing van hondenpoepbakken tegemoet te komen; 
• goed gebruik wordt gemaakt van deze specifieke hondenpoepbakken en het daarom zinvol is, zoals ook 

andere gemeenten doen, hondenpoepbakken te plaatsen langs routes waar veel met honden wordt 
gewandeld; 

• plaatsing van deze bakken bij de losloopgebieden ook een stimulans is voor de hondenbezitter om deze 
gebieden, waar veel honden loslopen, schoon te houden; 

• door het schoonhouden van de losloopgebieden er minder van de velden die verboden zijn voor honden 
gebruik zal worden gemaakt; 

verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 
1. zorg te dragen voor het zo spoedig mogelijk terugplaatsen van de hondenpoepbakken in de Visbuurt en 

het gebruik volgens afspraak te evalueren; 
2. te onderzoeken of in andere buurten vergelijkbare situaties zijn en deze situaties recht te trekken; 
3. de gemeenteraad uiterlijk 1 oktober 2019 te informeren over de ondernomen acties. 

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur 
S. Hamerslag 



ETER VOOR 
EN HELDER 

MOTIE nr.: r 
datum raadsvergadering: 

é1 J VL I 1.._o l 9 
j 

aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden l-----·.- ___, 

Motie Hondenbeleid 

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020-2023 (RV019.0050); 

constaterende dat: 
• hondenpoep, loslopende honden, losloopgebieden naast de weg of in de middenberm en het 

gebrek aan prullenbakken grote ergernissen in Den Helder zijn; 
• de opruimplicht (op straffe van een boete) onvoldoende zoden aan de dijk zet, omdat je dan een 

natuurproduct in een plastic zakje (al dan niet afbreekbaar) moet doen om dit uiteindelijk in de 
grijze bak te deponeren; 

• er op dit moment in Den Helder geen omheinde hondenparken zijn; 

van mening zijnde dat: 
• het huidige beleid van de gemeente niet meer van deze tijd is en onvoldoende maatregelen 

worden getroffen voor de ergernissen; 
• een groot omheind hondenpark in Den Helder een veel gehoorde wens is onder 

hondenbezitters; 
• een hondenpark bijdraagt aan een grotere sociale cohesie in de wijk(en); 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
uiterlijk 1 oktober 2019 een voorstel tot het vaststellen van hondenbeleid aan de raad aan te bieden, 
waarin ook wordt ingegaan op het realiseren van omheinde hondenparken (al dan niet in de vorm 
van een pilot). 

Beter voor Den Helder 

Daniëlle Pater 





GROEN 
LINKS 
OEN HELDER 

MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

8 j\JL\ l._ciq 
\ aangenomen / verworpen 

ingetrokken / aangehouden 

MOTIE 

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020-2023 (RV019.0050); 

constaterende dat: 
• er geen bewaakte fietsenstalling in het centrum van Den Helder is; 
• er geen openbaar toegankelijk invalidentoilet in het centrum van Den Helder is; 

overwegende dat: 
• Den Helder stappen zet om tot een inclusieve samenleving te komen; 
• het aanzicht in de stad verbeterd kan worden door de fietsen uit het straatbeeld te 

halen; 
• de toegankelijkheid in het centrum verbeterd kan worden door minder fietsen op de 

stoepen te hebben staan; 
• mensen met een fysieke beperking vaak niet naar het toilet kunnen in 

horecagelegenheden; 

van mening zijnde dat: 

• er twee vliegen in één klap geslagen kunnen worden door een bewaakte fietsenstalling 
te combineren met een openbaar invalidentoilet, omdat er geen dubbel personeel hoeft 
te zijn; 

• de ruime openingstijden van een fietsenstalling ideaal zijn voor de combinatie met een 
openbaar invalidentoilet; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
• bij de behandeling van de begroting voor 2020 te komen met een voorstel om een 

bewaakte fietsenstalling in combinatie met een openbaar invalidentoilet in het centrum 
te realiseren. 

GroenLinks 

Marije Boessenkool 



GROEN 
LINKS 
DEN HELDER 

MOTIE nr.: 
datum raadsvergadering: 

l_o I q 
aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

MOTIE 

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020-2023 (RVOl 9.0050); 

overwegende dat: 

• de gemeenteraad op 24 juni 2019 het initiatiefvoorstel van GroenLinks met betrekking 
tot het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking unaniem 
heeft aangenomen; 

• er in de overgenomen aanbevelingen uit het achterliggende rapport staat: "Bestem een 
gedeelte van de WMO-gelden voor algemene voorzieningen die de inclusie 
bevorderen" en "Geef ondernemers en organisaties een 'aanmoedigingssubsidie' als 
zij hun pand beter toegankelijk maken"; 

• het unaniem aangenomen amendement bij het initiatiefvoorstel de uiterste datum voor 
het klaar hebben van de Lokale Inclusie Agenda op 31 december 2019 heeft gesteld; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

• in de komende begroting voor 2020 middelen vrij te maken om uitvoering te kunnen 
geven aan het initiatiefvoorstel met betrekking tot toegankelijkheid. 

GroenLinks 

Marije Boessenkool 


