
Besluitenlijst raadsvergadering 1 november 2010 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet in het bijzonder de aanwezige fractievoorzitters van het 
stadsdeel Delfshaven van de gemeente Rotterdam welkom.  
Hij maakt melding van de geboortes van de dochter van de heer Schilt en de zoon van ex-raadslid 
mevrouw Post.  
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren De Kleijn en Schilt.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
Vraag van de fractie van de ChristenUnie over de beschikbaarheid van het parkeerterrein aan de 
Prins Hendriklaan. 
“Volgens ondernemers uit de binnenstad komt het parkeerterrein aan de Prins Hendriklaan, als gevolg 
van procedures waarschijnlijk niet beschikbaar voor de feestdagen. Gezien de huidige economische 
omstandigheden en de al deplorabele situatie in de binnenstad delen wij de zorg van de ondernemers 
en vragen u dan ook: 
- Waarom kan het parkeerterrein aan de Prins Hendriklaan niet uiterlijk half november beschikbaar 

komen ten behoeve van het parkeren, desnoods met een tijdelijke maatregel? 
- Wat is de rol van bijvoorbeeld het bedrijvenloket en de bedrijfscontactfunctionaris in deze?” 
 
Wethouder Turnhout antwoordt dat het college van burgemeester en wethouders er alles aan doet om 
het parkeerterrein vóór half november 2010 beschikbaar te krijgen. Zij zegt dat de 
bedrijfscontactfunctionaris bij dit onderwerp geen rol heeft. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Dol.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De voorzitter wijst op het vernieuwde conceptbesluit bij agendapunt 6 dat aan de raad is toegezonden. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2011. 
 
Amendementen: 
 
A 6.1 van de fractie van het VVD over bezuinigingen waarmee aan besluitpunt 1b is toegevoegd de 
“voorgestelde structurele bezuinigingen” en de tekst onder punt 3 is aangevuld. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
het CDA, Trots, D66, de VVD en Behoorlijk Bestuur. 
 
A 6.2 van de fractie van de PvdA waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen aanvullende maatregelen te treffen voor het Texelverkeer.  
Het amendement is aangepast tot een motie (M 6.21). 
 
A 6.3 van de fractie van het CDA over frictiefonds (mede ingediend door de fractie van Behoorlijk 
Bestuur, zie ook motie M 6.20). 
Het amendement is ingetrokken op basis van de toezeggingen van het college van burgemeester en 
wethouders dat het college de raad meer informatie zal verstrekken over de motieven van het 
frictiefonds en dat het college de raad om de drie maanden zal informeren over de aanwending van 
het budget. 
 
A 6.4 van de fractie van het Stadspartij Den Helder over het weerstandsvermogen.  
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
het CDA, de SP, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur en 
de PvdA. 
 
A 6.5 van de fracties van de SP en GroenLinks over de reserve minimabeleid. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de SP en GroenLinks. 
 



A 6.6 van de fracties van de SP en GroenLinks over een tekstuele aanpassing programma Werk en 
Inkomen. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de SP, de ChristenUnie, D66, GroenLinks en de PvdA. 
 
A 6.7 van de fractie van de ChristenUnie over bezuinigingen op grote projecten.  
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de SP, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur en de PvdA. 
 
A 6.8 van de fractie van de ChristenUnie over communicatie met de raad over bezuinigingen. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de SP, de ChristenUnie, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder en de PvdA en de heer Klut. 
 
A 6.9 van de fractie van de ChristenUnie over vervangingsinvesteringen. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de SP, het CDA, de ChristenUnie, D66, GroenLinks en de VVD. 
 
A 6.10 van de fractie van de ChristenUnie over toevoegen van middelen aan de algemene uitkering 
(aanvankelijk genummerd als A 6.11). 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de SP, de ChristenUnie, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur en de PvdA.  
 
A 6.11 van de fractie van de ChristenUnie over taakstelling havenontwikkeling (aanvankelijk 
genummerd als A 6.10). 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de SP, de ChristenUnie, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur en de PvdA en de 
heren Klut en Verhoef.  
 
A 6.12 van de fractie van de ChristenUnie over inzet frictiefonds.  
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de SP, de ChristenUnie en de Stadspartij Den Helder. 
 
A 6.13 van de fractie van de PvdA over het restauratiefonds. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, de Stadspartij Den Helder, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie.  
 
A 6.14 van de fractie van de PvdA over schrappen verhoging evenementensubsidie. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, Behoorlijk Bestuur, de Stadspartij Den Helder, GroenLinks, de ChristenUnie en de SP.  
Het college van burgemeester en wethouders zegt een beleidsnotitie toe over de verhoging van het 
budget voor subsidies voor evenementen met € 50.000,--.  
 
 
Het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2011 is in meerderheid aanvaard.  
Voor het voorstel is gestemd door de fracties van de PvdA met uitzondering van de heer Pruiksma, 
Behoorlijk Bestuur, de VVD, D66, Trots en het CDA. 
 
 
Moties: 
 
M 6.1 van de fractie van de VVD over ratio weerstandsvermogen.  
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie is gestemd door de fracties van de VVD, 
GroenLinks, Trots, de ChristenUnie, de SP en het CDA. 
 
M 6.2 van de fractie van de D66 over vervolgacties rapport Deetman/Mans. 
De motie is aangehouden. Het rapport Deetman/Mans wordt geagendeerd voor de commissie Bestuur 
en Middelen van 22 november 2010. 
 
M 6.3 van de fractie van de PvdA over vervallen reservering stadhuis in Meerjarenraming. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, 
Behoorlijk Bestuur, de Stadspartij Den Helder, GroenLinks, de ChristenUnie en de SP. 
 



M 6.4 van de fractie van de PvdA over uitstel verplaatsing schouwburg. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, 
Behoorlijk Bestuur, de Stadspartij Den Helder, GroenLinks, de ChristenUnie en de SP. 
 
M 6.5 van de fractie van de PvdA over gesubsidieerde instellingen. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, 
Behoorlijk Bestuur, de Stadspartij Den Helder, GroenLinks, de ChristenUnie en de SP. 
 
M 6.6 van de fractie van de PvdA over het restauratiefonds. 
De motie is aangepast tot een amendement (A 6.13). 
 
M 6.7 van de fractie van de PvdA over toevoeging zoekrichtingen bezuinigingen. 
De motie is aangehouden. 
 
M 6.8 van de fracties van de PvdA en het CDA over duurzaamheidsleningen. 
De motie is aangehouden. 
 
M 6.9 van de fractie van de PvdA over Wijkaanpak plus. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, 
Behoorlijk Bestuur, de Stadspartij Den Helder, GroenLinks, de ChristenUnie en de SP. 
 
M 6.10 van de fractie van de PvdA over beleidsnotitie ondernemerschap. 
De motie is unaniem aanvaard. 
 
M 6.11 van de fractie van de PvdA over schrappen verhoging evenementensubsidie. 
De motie is aangepast tot een amendement (A 6.14). 
 
M 6.12 van de fractie van het CDA over collectief inkopen energie. 
De motie is aangehouden. 
 
M 6.13 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over hondenbelasting. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van de Stadspartij 
Den Helder en D66 en de heer Pruiksma.  
 
M 6.14 van de fractie van de ChristenUnie over risicomanagement. 
De motie is unaniem aanvaard. 
 
M 6.15 van de fractie van de ChristenUnie over kengetallen. 
De motie is unaniem aanvaard. 
 
M 6.16 van de fractie van de ChristenUnie over tussentijdse rapportages. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van GroenLinks, 
D66, de SP en de ChristenUnie en de dames Van der Paard en Pater en de heren P. Bakker, 
Koopman, Pruiksma. 
 
M 6.17 van de fracties van GroenLinks en de SP over verkenning bezuinigingen. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van GroenLinks, de 
ChristenUnie en de SP. 
 
M 6.18 van de fractie van Behoorlijk Bestuur over verpaupering. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA en 
Behoorlijk Bestuur en de heer Nihot. 
 
M 6.19 van de fractie van Behoorlijk Bestuur over de productbegroting 2011. 
De motie is ingetrokken op basis van de toezegging van het college van burgemeester en wethouders 
dat de productbegroting beschikbaar wordt gesteld. 
 
M 6.20 van de fractie van Behoorlijk Bestuur over waarin het college van burgemeester en wethouders 
is opgedragen een rapportage over de personeelsformatie aan de raad beschikbaar te stellen.  
De motie is ingetrokken ten faveure van amendement A 6.3 van de fractie van het CDA, waarbij de 
fractie van Behoorlijk Bestuur als mede-indiener dient te worden gezien.  
 



M 6.21 van de fractie van de PvdA waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen aanvullende maatregelen te treffen voor het Texelverkeer.  
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, de 
VVD, D66 en de SP en de heer Koopman. 
 
Naast de bij de amendementen A 6.3 en A 6.14 en motie M 6.19 (en de hierna nog bij agendapunt 15) 
genoemde toezeggingen zegt wethouder Turnhout toe dat bij het indiceren in het kader van de Wmo 
de eenvoudige zaken in eigen hand blijven waarbij in deze situaties de mogelijkheid bestaat van het 
indienen van bezwaar bij een onafhankelijke instantie en waarbij bij beoordelingen ook een second 
opinion mogelijk is. Een en ander zal goed worden gecommuniceerd naar de bewoners toe en de 
werkwijze wordt na een jaar geëvalueerd. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 

onroerendzaakbelastingen 2011. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Voor het voorstel is gestemd door de fracties van de PvdA 
met uitzondering van de heer Pruiksma, de VVD, GroenLinks, D66, Trots, de ChristenUnie en het 
CDA en de heer Reenders. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
hondenbelasting 2011. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Voor het voorstel is gestemd door de fracties van de PvdA, 
de VVD, GroenLinks, D66, Trots met uitzondering van de heer Rademaker, de ChristenUnie en het 
CDA.   
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van een 

forensenbelasting 2011. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van een 

toeristenbelasting 2011. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Tegen het voorstel is gestemd door mevrouw Jellema. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 

lijkbezorgingsrechten 2011. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Tegen het voorstel is gestemd door de heer P. Bakker. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rechten 

onder de naam van haven- en kadegeld 2011. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
  
13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing van precariobelasting 2011. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 

rioolheffing 2011. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Tegen het voorstel is gestemd door de heer P. Bakker. 
 
15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van  
 leges 2011. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. De burgemeester zegt een memo toe over de relatie van het 
voorstel tot de recente jurisprudentie over de kosten van een ID-kaart. 
 
16. Voorstel tot het vaststellen van de Tarievenverordening voor diverse diensten en 

werkzaamheden door de gemeente Den Helder 2011. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
17. Sluiting. 
De heer Klut spreekt namens de raad een dankwoord uit aan griffie en de organisatie en noemt hierbij 
ook met name de bodedienst. De vergadering is gesloten. 


