Besluitenlijst raadsvergadering 13 januari 2014 (BSL14.0002)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Hij feliciteert de heer Fritzsche met zijn verjaardag. De heer Prins
is hedenavond afwezig.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vragenkwartier.
De fractie van de Stadspartij Den Helder stelt de volgende vragen over de nieuwbouw van de
schouwburg in relatie tot de recente ontwikkelingen op Willemsoord:
1. Hoe liggen de gezagsverhoudingen tussen de directeur bestuurder, de AVA en de Raad van
Commissarissen van Willemsoord BV.
2. Voor welk bedrag staan de gebouwen, die in de toekomst door de schouwburg, stadshal, het
restaurant en eventuele andere gebouwen of delen van gebouwen die door de Schouwburg
gehuurd worden, op de balans van Willemsoord BV.
3. Hoeveel geld heeft het verplaatsen van Balorig en Rick Niks gekost.
4. Wie heeft de kosten van het verplaatsen, van de in de vorige vraag genoemde bedrijven, betaald.
5. Wie heeft de inventaris aangekocht van restaurant de Werf.
6. Wie heeft de goodwill van “de Werf” betaald, en wat was het bedrag van de goodwill van “de
Werf”.
7. Wat wordt, na het toevoegen van “de Werf”, de nieuwe huur die de schouwburg gaat betalen aan
Willemsoord.
8. Wanneer kunnen wij het aangepaste businessplan tegemoet zien van de nieuwe schouwburg.
Wethouder Bruin verwijst naar de beantwoording van de inhoudelijk vergelijkbare schriftelijke vragen
van de fractie van Behoorlijk Bestuur, die afgelopen vrijdag is verstuurd. In aanvulling daarop legt ze
de bestuurlijke verhoudingen uit, zegt ze dat de genoemde gebouwen op de balans staan voor
€ 2.574.375,-- en geeft ze aan dat een nieuw businessplan voor de bouw van de schouwburg niet aan
de orde is omdat niets verandert. Waar het gaat om de exploitatie van de Kampanje, is de bereidheid
om hierop een toelichting te geven (zoals ook in 2012 is gebeurd) aanwezig, indien daartoe een
verzoek wordt gedaan.
De fractie van de PvdA heeft de volgende vragen ingediend over de aanvraag bij het Waddenfonds
betreffende De kathedraal op Willemsoord:
1. In de subsidieaanvraag van 17 januari 2013 worden op blz. 18 voor De Kathedraal de highlights
genoemd: Waddenhal: Huis van de Zee en Bezoekerscentrum: Poort naar de Zee. In de geheime
stukken gaat het daar helemaal niet over, maar worden bouwtechnische zaken per gebouw en
algemene zaken op een rijtje gezet, die nu niet doorgaan. Dus helemaal niet specifiek voor De
Kathedraal. Hoe rijmt u dit met de aanvraag die exclusief De Kathedraal noemde? Is de
subsidievraag aan het Waddenfonds na 17/01/2013 gewijzigd?
2. Zo ja, hoe ziet de subsidievraag er dan nu uit?
3. Als de subsidievraag niet is gewijzigd, dan zou u niet in overeenstemming met de subsidie-vraag
hebben gehandeld. U was dan van plan te schuiven met het geld zonder medeweten van de
subsidiegever Waddenfonds. Dat zou bestuurlijk onjuist zijn geweest en bovendien zou de
gemeente een groot risico hebben gelopen dat de rekening achteraf niet betaald zou worden door
het Waddenfonds. Het voorgaande geldt ook voor een eventuele hernieuwde aanvraag. Welke
argumenten heeft u gehad om het zo te plannen?
4. De nu geschrapte bouwtechnische zaken zijn bepaald niet allemaal luxe en komen natuurlijk
binnenkort alsnog aan de orde. Hetzij via schuiven in het onderhoudsprogramma van
Willemsoord, hetzij via een extra kredietaanvraag bij de gemeente, of wellicht alsnog via het
Waddenfonds. Het risico dat de gemeente er direct of indirect voor opdraait, is ons inziens groot.
Dat is onze zorg. Hoe denkt u daarmee om te gaan?
Geconstateerd wordt dat de vraagsteller, de heer Rijnten, en de beantwoordende wethouder, de heer
Visser, langs elkaar heen praten. Omdat dit tijdens de vergadering moeilijk lijkt op te lossen, zal een
gesprek tussen beiden worden gearrangeerd. Als dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de
heer Rijnten het onderwerp desgewenst alsnog aan de orde brengen.
De fractie van Helder Onafhankelijk! heeft de volgende vragen ingediend over de bouw van de
schouwburg:
1. Zijn alle gerechtelijke procedures tegen de vestiging van de schouwburg en bestemmingsplan
afgerond, en is de termijn van eventueel daarop volgend beroep ook verstreken?
2. Zo niet, staan er in alle contracten die getekend zijn door de betrokken partijen clausules om
schadeclaims te voorkomen.

3. Is het college bereid als (mede) aandeelhouder van de betrokken partijen, de contracten waar
mogelijke schadeclaims uit kunnen volgen (onder geheimhouding) ter inzage te leggen aan de
gemeenteraad.
Wethouder Bruin geeft een overzicht van de procedures die lopen in het kader van het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning en welke beroepstermijn nog openstaat. Ze geeft aan
dat op basis van de gesloten contracten geen miljoenenclaims kunnen ontstaan, zoals uit de krant viel
op te maken. Tenslotte zegt ze dat het college bereid is de contracten ter inzage te leggen.
De fractie van Helder Onafhankelijk! heeft de naar aanleiding van de in de raad van 16 december
2013 aangenomen motie over de huishoudelijke zorg de volgende vragen ingediend:
1. Wanneer kunnen we als raad het toegezegde protocol verwachten?
2. Hoe ver is de wethouder met het uitvoeren van het eerste punt van de motie?
3. Zijn de herindicaties inmiddels opgeschort?
4. Hebben mensen die al geherindiceerd waren inmiddels bericht gekregen van het feit de deze
indicaties vervallen.
Omdat er onduidelijkheden bestaan over de procedurele uitvoering van de motie, onder meer de
volgtijdelijkheid, zal de agendacommissie een moment zoeken waarop hierover uitgebreid kan worden
gesproken.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Kuipers.
5. Vaststelling agenda.
De fractie van de Stadspartij Den Helder kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan
inhoudende geen onomkeerbare processen in gang te zetten op en rond de stationslocatie. De motie
wordt als punt 10 aan de agenda toegevoegd.
De fractie van Helder Onafhankelijk! kondigt aan wellicht een motie vreemd aan de orde van de dag in
te dienen naar aanleiding van de beantwoording van de vragen over de schouwburg in het
vragenkwartier. Indien de fractie deze motie indient, dan zal deze als punt 11 aan de agenda worden
toegevoegd.
De fractie van GroenLinks kondigt een amendement en een motie aan bij agendapunt 9, het voorstel
tot het vaststellen van het uitvoeringsdocument 'Met Kop en Schouders’.
De fractie van D66 kondigt een motie aan bij agendapunt 9, het voorstel tot het vaststellen van het
uitvoeringsdocument 'Met Kop en Schouders’.
Hamerpunten
6. Bekrachtigen geheimhouding lijst met maatregelen bij toekenning Waddenfondssubsidie
en de kostenraming Schouwburg "De Kampanje-Waddenhal".
De raad bekrachtigt de opgelegde geheimhouding.
7. Voorstel tot het vaststellen van de uitgangspunten voor de aanleg van de Noorderhaaks
(verlengde Breewijd) en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van
€ 500.000,-.
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (27/3). De fractie van Trots stemt tegen het voorstel.
8. Voorstel met betrekking tot financiering Adviseur Kunst & Cultuur en Cultuurmakelaar 2013
en 2014.
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (23/7). De fracties van de Stadspartij Den Helder en Helder
Onafhankelijk! stemmen tegen het voorstel.
Bespreekpunten
9. Voorstel tot het vaststellen van het uitvoeringsdocument 'Met Kop en Schouders',
uitwerking van de strategische visie op de drie transities en de transformatie binnen het
Sociaal Domein Kop van Noord-Holland, 2013.
Tijdens de behandeling van dit voorstel is de vergadering enige tijd geschort wegens het feit dat
iemand vanuit het publiek eieren heeft gegooid in de richting van de wethouders en de burgemeester.
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A 9.1) inhoudende punt 2a. van het besluit
zijnde “de rijksbijdrage van de Jeugdwet, de WMO en de Participatiewet vast te stellen als budgettair

plafond voor de uitvoering” te vervangen door “de rijksbijdrage van de Jeugdwet, de WMO en de
Participatiewet vast te stellen als budgettaire basis voor de uitvoering”.
Het amendement is in meerderheid aanvaard (18/12). Voor het amendement stemmen de fracties van
de PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten, Helder
Onafhankelijk! en het CDA.
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (18/12). Voor het voorstel stemmen de fracties van Trots,
D66, de VVD, de Stadspartij Den Helder en het CDA.
De fractie van D66 dient een motie in (M 9.1) inhoudende het college van burgemeester en
wethouders er voor te laten zorgen dat:
1. bij elke aanbesteding en dienstverleningsovereenkomst die de gemeente afsluit met bijvoorbeeld
een zorgaanbieder respectievelijk samenwerkingsverband of centrumgemeente er in de
bepalingen van het contract standaard een verplichting tot medewerking aan
rekenkameronderzoek is opgenomen;
2. in elke gemeenschappelijke regeling of dienstverleningsovereenkomst die de gemeente afsluit
bepalingen zijn opgenomen waarmee de rekenkamer(commissie)s van de deelnemende
gemeenten afzonderlijk en in samenwerking in staat worden gesteld om alle informatie te
verkrijgen die voor de wettelijke uitoefening van de rekenkamer- of rekenkamercommissie taak
nodig is.
De motie is unaniem aanvaard.
De fractie van GroenLinks dient een motie in (M 9.2) waarin het college van burgemeester en
wethouders wordt opgedragen:
- aan de samenwerkende gemeenten mee te delen dat de raad niet heeft ingestemd met het
uitvoeringsdocument document “met Kop en Schouders”,
- aan deze gemeenten mee te delen dat wel akkoord wordt gegaan en deel zal worden genomen
aan het instellen van een AKC, het opzetten van gemeentelijke wijkteams en het gezamenlijk
contracteren van ondersteuning wanneer dit financieel voordeel met behoud van kwaliteit oplevert,
- in het eerste kwartaal van 2014 ter ondersteuning van de ontwikkeling van het lokale beleidskader
over te gaan tot het uitvoeren van wijkscans in de diverse wijken,
- in samenspraak met de raad en belangenorganisaties een lokale “Kadernota sociaal domein” te
ontwikkelen, waarin de beleids- en uitvoeringskaders worden vastgelegd. Deze nota dient uiterlijk
voor half maart aan de raad ter besluitvorming te worden voorgelegd,
De fractie van GroenLinks trekt haar motie in omdat deze overbodig is geworden door het aannemen
van het hoofdvoorstel.
10. Motie van de Stadspartij Den Helder inhoudende geen onomkeerbare processen in gang te
zetten op en rond de stationslocatie.
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 10)
inhoudende geen onomkeerbare processen in gang te zetten op en rond de stationslocatie.
De fractie van de Stadspartij Den Helder trekt haar motie in op basis van de verklaring van wethouder
Bruin dat geen onomkeerbare processen in gang worden gezet zoals slopen van gebouwen,
omleggen van wegen en ondergrondse infrastructuur.
11. Motie van de fractie Helder Onafhankelijk! over het houden van accountantsonderzoek over
nieuwbouw schouwburg.
De fractie van Helder Onafhankelijk! dient een motie in (M 11) waarmee het college van burgemeester
en wethouders is opgedragen:
- Een accountantsonderzoek naar de mogelijke risico’s op/van budgetoverschrijdingen.
- De gemeenteraad alle financiële wijzigingen van dit project onder geheimhouding voor te leggen
en ( al dan niet onder geheimhouding) bespreekbaar te maken.
De motie is medeondertekend door de fracties van de PvdA, de Vrije Socialisten, GroenLinks en de
Stadspartij Den Helder.
De fracties van de PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten
en Helder Onafhankelijk stemmen voor de motie, waarmee de stemmen staken (15/15). De motie
wordt geagendeerd voor de volgende raadsvergadering.
12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

