Besluitenlijst raadsvergadering 11 juli 2016 (BSL16.0027)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer
Van Dongen. De voorzitter introduceert de heer Robert Reus als nieuwe gemeentesecretaris. De heer
Verhoef heeft voor de raadsleden een ansichtkaart beschikbaar voor het Racing Aeolus evenement
dat van 18 tot en met 20 augustus wordt gehouden.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht burgers is geen gebruik gemaakt.
3. Vragenkwartier.
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenkwartier.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Hogendoorn.
5. Vaststellen agenda.
Op basis van het overleg van de fractievoorzitters, voorafgaand aan de raadsvergadering, is uit het
voorstel over de Leegstandsverordening artikel 3, lid 3, onder k, verwijderd. Hier stond alleen
‘et cetera’.
Op basis van dit overleg is tevens beslispunt 3 uit het voorstel tot instellen van de commissie
Renovatie stadhuis beslispunt 3 geschrapt. Hierin was bepaald dat de commissie in beslotenheid
vergadert.
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een ordevoorstel in om punt 11, het voorstel tot het vaststellen
van de Woonvisie Den Helder, van de agenda af te voeren. Het ordevoorstel is in meerderheid
verworpen (11/19). Voor het voorstel stemmen de fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks,
Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk!
De fracties van GroenLinks en de Stadspartij Den Helder kondigen een amendement aan bij
agendapunt 13, het voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2015, over het beschikbaar stellen
van middelen voor de aanpak van achterstallig onderhoud in de openbare ruimte.
De fractie van de ChristenUnie kondigt een amendement aan bij agendapunt 13, het voorstel tot het
vaststellen van de jaarrekening 2015, over de buffer sociaal domein bij de jaarrekening 2015.
De fractie van de ChristenUnie kondigt een amendement aan bij agendapunt 14, het voorstel tot het
vaststellen van de spelregels voor de bestemmingsreserve sociaal domein, over de buffer sociaal
domein in relatie tot de taakstelling 2015-2020.
De fractie van Behoorlijk Bestuur kondigt een amendement aan bij agendapunt 14, het voorstel tot het
vaststellen van de spelregels voor de bestemmingsreserve sociaal domein, over het gebruik van de
buffer als egalisatiereserve.
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over de
verkeersveiligheid van het kruispunt Ruyghweg/Fabriekgracht. De motie is als punt 15 aan de agenda
toegevoegd.
De fracties van de ChristenUnie en Beter voor Den Helder dienen een motie vreemd aan de orde van
de dag in over opvang gezinnen na huisuitzetting met problematische schulden. De motie is als punt
16 aan de agenda toegevoegd.
De fractie van GroenLinks dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over het gebruik van
grasstenen bij de aanleg van nieuwe parkeerterreinen. De motie is als punt 17 aan de agenda
toegevoegd.
De fractie Vermooten dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over het beschikbaar stellen
van middelen voor het vogelasiel. De motie is als punt 18 aan de agenda toegevoegd.

De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, het CDA, de ChristenUnie, D66,
Vermooten, GroenLinks, Helder Onafhankelijk!, de PvdA, de Stadspartij Den Helder en de Vrije
Socialisten dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in, betreffende een
energiebezuinigingspakket voor minima. De motie is als punt 19 aan de agenda toegevoegd.

Hamerpunten
6. Voorstel tot het vaststellen van de Leegstandsverordening.
Uit het voorstel/besluit over de Leegstandsverordening is artikel 3, lid 3, onder k, waarin alleen
‘et cetera’ stond, verwijderd (zie vaststelling agenda).
De raad besluit unaniem:
de Leegstandverordening gemeente Den Helder 2016 vast te stellen.
7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Cliëntenparticipatie 2016.
De raad besluit unaniem:
de Verordening Cliëntenparticipatie 2016 vast te stellen.
8. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2015 en de begroting 2017 van de
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland.
De raad besluit unaniem:
1. de concept zienswijze op de Begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling
Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland met kenmerk AU16.04493 vast te stellen en deze
in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde
Arbeid Kop van Noord-Holland;
2. kennis te nemen van de Jaarstukken 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde
Arbeid Kop van Noord-Holland.
9. Voorstel tot het vaststellen van de deelsubsidieverordening Subsidieverlening
sportverenigingen.
De heer De Vrij neemt wegens zijn betrokkenheid bij een Helderse sportvereniging niet deel aan de
stemming.
De raad besluit zonder tegenstemmen:
de deelsubsidieverordening “Subsidieverlening sportverenigingen” vast te stellen.
10. Voorstel tot het benoemen van plaatsvervangende leden van de regionale raadscommissie
Noordkop.
De raad besluit bij acclamatie:
de volgende leden als plaatsvervangend lid aan te wijzen voor de vergaderingen van de regionale
raadscommissie Noordkop:
1. Namens de ChristenUnie: J.P. van Donkelaar;
2. Namens de VVD: J.K. Visser;
3. Namens de Vrije Socialisten: M.J. Driehuis;
4. Namens de Fractie Vermooten: M.E.H.A.J. Mooijman;
5. Namens Behoorlijk Bestuur: W. Kloosterhuis;
6. Namens de PvdA: J.C. Kasander;
7. Namens het CDA: R. Slort;
8. Namens D66: R. van Deutekom;
9. Namens de Stadspartij Den Helder: D.S. Salverda;

Bespreekpunten
11. Voorstel tot het vaststellen van de Woonvisie Den Helder 2016-2020.
De raad besluit in meerderheid (19/11):
de Woonvisie Den Helder 2016-2020 vast te stellen.
De fracties van D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, het CDA en de VVD stemmen voor het
voorstel.

12. Voorstel tot het instellen van de commissie Renovatie stadhuis 2016.
Lid drie van het voorstel/besluit waarin is bepaald dat de vergaderingen van de commissie Renovatie
stadhuis 2016 besloten zijn, tenzij de commissie anders beslist, is geschrapt (zie vaststelling agenda).
De raad besluit in meerderheid (18/12):
tot het instellen van een commissie Renovatie stadhuis 2016, ex artikel 82 Gemeentewet, met de
volgende taken:
a. de commissie voert overleg met het college van burgemeester en wethouders over de
voorbereiding en uitvoering van de renovatie van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20;
b. de commissie bewaakt de uitgangspunten die zijn opgenomen in de op 13 juni 2016
aangenomen motie over de renovatie van het stadhuis (M16.00024);
c. de commissie adviseert op voorstellen van het college van burgemeester en wethouders voor
het inzetten van derden;
d. de commissie kan ongevraagd adviseren aan het college van burgemeester en wethouders
betreffende de bewaking van de geformuleerde uitgangspunten en het inzetten van derden;
e. de commissie voert periodiek overleg met de verantwoordelijke portefeuillehouder(s) en
andere betrokkenen.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, de
PvdA, de Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen voor het
voorstel.
Over het benoemen van de leden van de commissie is schriftelijk gestemd. Er is een stembureau
geformeerd, bestaande uit mevrouw Post (vz.), mevrouw Hogendoorn en de heer Baanstra.
Er zijn 30 stemmen uitgebracht. Hiervan zijn 24 stemmen geldig en 6 stemmen ongeldig.
De uitgebrachte stemmen zijn de volgende:
Mevrouw T. Biersteker-Giljou, 23 voor, 1 tegen;
De heer G. Assorgia, 23 voor, 1 tegen;
De heer D.S. Salverda, 21 voor, 3 tegen;
De heer M.C. Wouters, 22 voor, 2 tegen;
De heer A.J. Pruiksma, 16 voor, 0 tegen;
De heer R. van Deutekom, 15 voor, 0 tegen;
Mevrouw J. Kostelijk, 14 voor, 0 tegen;
De heer H.C. Baanstra, 1 voor, 0 tegen;
De heer J.K. Visser, 1 voor, 0 tegen;
De heer C.M. Bazen, 1 voor, 0 tegen.
De raad besluit hiermee:
de dames Biersteker en Kostelijk en de heren Assorgia, Van Deutekom, Pruiksma, Salverda en
Wouters te benoemen tot lid van de commissie Renovatie stadhuis 2016.
Mevrouw Kostelijk en de heer Van Deutekom geven aan geen zitting te nemen in de commissie.
Ze zullen dit op verzoek van de voorzitter schriftelijk bevestigen.
De heer Pruiksma geeft aan dat hij wel zitting neemt in de commissie, zij het op persoonlijke titel.
De voorzitter geeft aan dat hij in de volgende vergadering van het presidium terugkomt op de gang
van zaken met betrekking tot de stemming.
13. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2015 van de gemeente Den Helder.
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 13.2), waarmee beslispunt 3 van
ontwerpbesluit RB16.0042 wordt verwijderd uit het besluit en de overige beslispunten worden
hernummerd.
De raad besluit in meerderheid (17/13):
het bovengenoemde amendement te aanvaarden.**
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie,
D66, de PvdA, Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen voor het amendement.

De fracties van GroenLinks en de Stadspartij Den Helder dienen een amendement in (A 13.1),
waarmee het ontwerpbesluit als volgt wordt gewijzigd:
1. het bedrag genoemd bij beslispunt 6 te verlagen met € 500.000;
2. een nieuw besluitpunt 7 te maken dat luidt:
Van het resterende saldo € 500.000 beschikbaar te stellen om achterstallig onderhoud in de
openbare ruimte aan te kunnen pakken;
3. de daarop volgende besluiten te hernummeren.
De raad besluit in meerderheid (18/12):
het bovengenoemde amendement te aanvaarden.*
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie,
de PvdA, de Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen voor
het amendement.
De raad besluit vervolgens in meerderheid (20/10):
1. De programmarekening 2015 vast te stellen;
2. Het voordelig saldo ad € 12.483.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve;
3. Het instellen van de reserve Sociaal Domein om een mogelijke daling van de algemene
uitkering (sociaal deelfonds) en de daarbij ontstane tekorten te kunnen afdekken, met een
plafond van 10% van de totale lasten van het programma sociaal domein;**
3. Het instellen van de reserve Noorderhaaks ten behoeve van de niet bestede middelen van
het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet;
4. De niet bestede budgetten 2015 ad € 11.471.000 ten laste van de Algemene Reserve te brengen;
Hiervan € 871.000 over te hevelen naar 2016 en € 8.000.000 toe te voegen aan de reserve
Sociaal Domein en € 2.600.000 toe te voegen aan de reserve Noorderhaaks;
5. Het resterende saldo van € 512.000* te storten in de bestemmingsreserve Strategische Visie;
6. Van het resterende saldo € 500.000 beschikbaar te stellen om achterstallig onderhoud in de
openbare ruimte aan te kunnen pakken;*
7. De uit dit besluit voortvloeiende begrotingswijziging 2016 vast te stellen.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie,
D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder en het CDA stemmen voor het voorstel.
14. Voorstel tot het vaststellen van de spelregels voor de bestemmingsreserve sociaal domein.
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 14.1), waarmee de laatste bullet van het
ontwerpbesluit RB16.0032 uit het besluit wordt verwijderd.
De raad besluit in meerderheid (17/13):
het bovengenoemde amendement te aanvaarden.***
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie,
D66, de PvdA, Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen voor het amendement.
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een amendement in (A 14.2), waarmee de tekst van de vijfde
bullet van het ontwerpbesluit wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:
“De buffer kent geen maximum maar wordt gebruikt als egalisatiereserve zodra de kosten binnen het
sociaal domein de baten overtreffen (naar verwachting in 2019 of 2020), teneinde de zorg op continu
niveau te kunnen houden in de komende jaren.”
De fractie trekt haar amendement in op basis van het onder het vorige agendapunt aangenomen
amendement en de onder dit agendapunt door de ChristenUnie ingediende amendement.
De raad besluit vervolgens in meerderheid (22/8):
Vaststellen van de spelregels voor de bestemmingsreserve sociaal domein. Deze houden in:
- De bestemmingsreserve vormt een buffer om tegenvallers die zich in het sociaal domein voor
kunnen gaan doen op te kunnen vangen.
- In de periode 2015-2020 wordt het verschil tussen de integratie uitkeringen voor het sociaal
domein en de werkelijke uitgaven in de reserve gestort of onttrokken.
- In de periode 2016-2020 wordt het verschil tussen de BUIG uitkering voor het verstrekken van
uitkeringen en de werkelijke uitgaven in de reserve gestort of onttrokken
- Aan de reserve kunnen onttrekkingen plaatsvinden die een (structurele) bijdrage leveren aan de
gewenste transformatie.
- De reserve heeft een plafond van 10 procent van de totale lasten van het programma
sociaal domein. Op basis van de begroting 2016 is het plafond € 10.452.500.***

De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie,
D66, de PvdA, Beter voor Den Helder, de Stadspartij Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen
voor het voorstel.
15. Motie verkeersveiligheid kruispunt Ruyghweg/Fabriekgracht.
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een motie in waarmee het college van burgemeester en
wethouders wordt opgedragen:
zo snel mogelijk doch uiterlijk 1 september 2016 in goed overleg met vertegenwoordigers van VVN,
Fietsersbond Den Helder en omwonenden maatregelen te treffen op en rond de kruising
Ruyghweg/Fabrieksgracht waardoor het gevaar van verkeersongevallen in het algemeen maar in het
bijzonder tussen ongemotoriseerde en gemotoriseerde verkeersdeelnemers substantieel wordt
verkleind.
Wethouder Van Dongen zegt toe dat ze eerst in overleg gaat met Veilig Verkeer Nederland en daarna
zeer bereid is tot overleg met andere belanghebbenden, waaronder de Fietsersbond en het
Wijkplatform. Op basis van deze toezegging trekt de fractie haar motie in.
16. Motie opvang gezinnen na huisuitzetting met problematische schulden.
De fracties van de ChristenUnie en Beter voor Den Helder dienen een motie in waarmee het college
van burgemeester en wethouders wordt opgedragen:
1. te onderzoeken of ook in Den Helder het mogelijk is om gezinnen een tweede kans te geven bij
huisuitzettingen;
2. daarvoor overleg te plegen en afspraken te maken met alle daarvoor in aanmerking komende
instanties;
3. de raad uiterlijk 1 september 2016 te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek en overleg.
Op basis van de toezegging van wethouder Kos dat hij de motie overneemt, met de aanpassing dat
de raad uiterlijk 1 oktober in plaats van 1 september wordt geïnformeerd, en op basis van zijn
mededeling dat in de eerder vastgestelde Woonvisie de zogenoemde ‘magic mix’ is opgenomen, die
mogelijkerwijs een oplossing kan vormen voor de problematiek, trekt de fractie haar motie in.
17. Motie gebruik van grasstenen bij aanleg van nieuwe parkeerterreinen.
De fractie van GroenLinks dient een motie in waarmee het college van burgemeester en wethouders
wordt opgedragen:
1. alle nieuw aan te leggen parkeerterreinen te voorzien van grasstenen;
2. dit ook toe te passen op tijdelijke parkeerterreinen waar nog geen verharding is aangebracht.
Op basis van de toezegging van wethouder Van Dongen dat grasstenen zullen worden gebruikt waar
dat redelijkerwijs mogelijk is, trekt de fractie haar motie in. Wethouder Van Dongen zal over een aantal
details nog nader overleg hebben met mevrouw Dol.
18. Motie Vogelasiel.
De fractie van Vermooten dient een motie in waarmee het college van burgemeester en wethouders
wordt verzocht om:
- een incidenteel bedrag van € 10.000,- beschikbaar te stellen aan het vogelasiel, te dekken binnen
programma 1, Algemeen bestuur en middelen, waaronder dierenwelzijn valt;
en het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen:
- onderzoek te doen om de integratie van het vogelasiel met de Helderse Vallei, waarbij de beide
locaties ongewijzigd blijven, mogelijk te maken,
De fractie trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder Van Dongen dat ze de
situatie bij het vogelasiel nader in beeld zal brengen en de raad hierover zal informeren.
19. Motie energiebezuinigingspakket voor minima.
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, het CDA, de ChristenUnie, D66,
Vermooten, GroenLinks, Helder Onafhankelijk!, de PvdA, de Stadspartij Den Helder en de Vrije
Socialisten dienen een motie in waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt
opgedragen:
in september 2016 een voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het verstrekken van
een energiebezuinigingspakket aan huishoudens met een minimuminkomen van 120% van de norm
of lager aan de raad voor te leggen. Voor zover de financiële consequenties niet kunnen worden
opgevangen binnen het programma Sociaal Domein kunnen deze worden gedekt uit de algemene
reserve.

De raad besluit in meerderheid (26/4):
de bovengenoemde motie te aanvaarden.
De fractie van de VVD stemt tegen de motie.
20. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

