
Besluitenlijst raadsvergadering 14 februari 2011 (IR11.0041) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet in het bijzonder de gasten van de raad welkom. Er zijn 
geen berichten van verhindering ontvangen.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
  
3. Vragenkwartier. 
De fractie van de SP heeft de volgende vragen over Noorderkwartier: 
Op en rond 22 januari j.l. is ons het navolgende ter ore gekomen; 
Medewerkers van Noorderkwartier met als werklocatie Den Helder, met name medewerkers van de 
inpak-en groenafdeling, moeten binnen afzienbare tijd hun werkzaamheden in Schagen vervullen. 
Naast het feit dat medewerkers het een onjuiste en te betreuren beslissing vinden om een 
betrouwbare en daardoor vertrouwde locatie te verlaten, spelen er nog enkele redenen een rol om aan 
de bel van het college te trekken. 
Eén van die redenen is het niet bij alle medewerkers volledig gecompenseerd worden van de 
reiskosten. 
Een andere reden is het feit dat de weknemers een langere werkdag krijgen welke diverse gevolgen 
kunnen hebben op sociaal maatschappelijke vlak. Langere dagen met werk bezig zijn vraagt nu 
eenmaal meer energie.  
Een weer andere reden is dat mensen met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt en mede 
daardoor anders in de samenleving integreren, hierdoor meer moeilijkheden zouden krijgen. 
Navraag bij P&O van Noorderkwartier leert dat de hierboven geschetste situatie niet voor alle 
medewerkers geldt maar dat er zeker medewerkers zijn die hiervan nadeel ondervinden. 
1. Is het college op de hoogte van bovenstaande kwesties? 
2. Zo ja, wat heeft het college ondernomen om de genoemde verslechteringen te voorkomen? 
3. Is het college bereid snel en effectief compensatie te bieden bij aantoonbare tekorten?  
4. Staat het college op het standpunt dat werkgelegenheid uit de stad moet verdwijnen? 
5. Zo nee, wat heeft het college gedaan om dit verlies tegen te houden? 
6. Is het college het met ons eens dat zij hierin een duidelijk signaal moeten laten uitgaan dat de 
 gemeente Den Helder zich blijft inzetten voor lokale werkvoorzieningen/bedrijven? 
 
Wethouder Visser zegt sinds kort op de hoogte te zijn van de kwestie. Hij heeft overleg met de 
directeur-bestuurder. Deze heeft meegedeeld dat de werklocatie van de medewerkers afhankelijk is 
van het al dan niet beschut kunnen werken. Er zullen ook mensen vanuit Schagen in Den Helder 
werkzaam zijn. Het college van burgemeester en wethouders blijft zich inzetten voor lokale 
werkvoorzieningen/bedrijven. Met betrekking tot de financiële tekorten van de medewerkers wijst hij 
op de voor hen geldende CAO.   
 
De fractie van GroenLinks heeft vragen over het Wijksteunpunt Centrum: 
Op 7 februari ontvingen wij een Email met “de noodkreet” van een vrijwilliger van het Wijksteunpunt 
Centrum aan het Bernhardplein. In deze mail werd aangegeven dat de medewerkers was 
medegedeeld dat het steunpunt per 1 januari 2012 haar deuren zal sluiten. Ook hebben wij in de 
Helderse Courant een artikel gelezen waarin stond dat het Wijksteunpunt, i.v.m. financiële problemen, 
haar deuren zal sluiten. In het verleden hebben zich bij het Wijksteunpunt ook problemen voorgedaan 
en toen heeft de meerderheid van de raad duidelijk aangegeven dat zij het Wijksteunpunt Centrum 
van groot belang vinden. Veel mensen, vooral ouderen, hebben er hun ontmoetingspunt, gebruiken er 
de maaltijden en er zijn veel activiteiten. Er is nu grote ontrust ontstaan onder de gebruikers en de 
vrijwilligers, die wij zo snel mogelijk weg willen nemen. 
1. Is het bij het college bekend dat het Wijksteunpunt Centrum per 1 januari 2012 haar deuren zal 
 sluiten? 
2. Zo ja, is dan de reden bekend bij het college? 
4. Loopt het college hier niet vooruit op de nog plaats te vinden discussie met de raad over de 
 voorgenomen bezuinigingen op subsidies voor de maatschappelijke organisaties? 
5. Acht het college het sluiten van het wijksteunpunt vanuit het belang van de sociale samenhang 
 een wenselijke ontwikkeling? 
6. Is het college het met ons eens dat als “wijkgerichtwerken een belangrijk punt is voor dit college, 
 het van belang is om in elke wijk een wijksteunpunt te hebben? 
8. Is het college van plan om in overleg te gaan met de raad om samen een oplossing te zoeken om 
 zo het voortbestaan van het Wijksteunpunt Centrum mogelijk te maken? 



9. Is het college het met ons eens dat we 1. eerst duidelijkheid over de  definitieve korting van het 
 Rijk moeten hebben en  2. “de 1ste verkenning” die we nog samen moeten doen af moeten 
 wachten, voordat we “allerlei ontrust zaaien” bij de instellingen? 
 
De fractie van de PvdA heeft eveneens vragen over het Wijksteunpunt Centrum: 
In de Helderse Courant van zaterdag 5 februari, vrijdag 11 februari en het Helders Weekblad van  
4 februari werd vermeld dat het Wijksteunpunt Centrum per 1 december wordt gesloten omdat 
Vrijwaard de huurovereenkomst heeft opgezegd. Hiermee worden vele senioren in Den Helder direct 
getroffen. Het is voor de senioren niet alleen de dagelijkse maaltijdvoorziening, maar ook de sociale 
contacten en activiteiten die hiermee worden bedreigd. Deze mededeling veroorzaakt grote onrust bij 
deze groep kwetsbare senioren. Daar dit niet de eerste keer is, immers vlak voor de zomervakantie in 
2009 werd ook gedreigd om tijdens de vakantieperiode de zaak te sluiten, ziet de PvdA de noodzaak 
voor het stellen van vragen. 
1. Is er overleg gaande tussen de gemeente en Stichting Vrijwaard over de begroting van 2012? 
2. Zo ja, zijn er bezuinigingsvoorstellen gedaan door de gemeente? 
3. In welk stadium verkeren de eventuele onderhandelingen nu? 
4. Is er volgens het college kans op een overeenkomst in die onderhandelingen? 
5. Wat zijn de bijdragen geweest van de gemeente naar Vrijwaard, inzake ondersteuning en subsidie 
 gericht op het Wijksteunpunt Centrum in 2009 en in 2010. 
6. Hoeveel is er extra betaald ter compensatie van de vakantieperiode in 2009? 
7. Stichting Vrijwaard vraagt, zie media, om “een behoorlijk zak geld”. Hoeveel bedraagt deze wens 
 concreet? 
De beide fracties hebben de vragen op elkaar afgestemd. Wethouder Turnhout beantwoordt de 
vragen in combinatie. Ze zegt dat ze de vragen die financieel-technisch van aard zijn later schriftelijk 
zal beantwoorden. Ze benadrukt dat de problematiek niet voortkomt uit bezuinigingen, maar uit het 
beleid van Vrijwaard. Ze zegt dat ze in overleg met Vrijwaard, maar ook met andere organisaties, en in 
samenspraak met het Wmo-platform nader zal bezien op welke wijze de kleinschalige 
ouderenvoorzieningen in de wijk vorm dienen te krijgen. De raad geeft de wethouder de ruimte voor 
de overleggen.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Roelink. Zij maakt van de gelegenheid 
gebruik om de raad namens haar fractie te trakteren in verband met Valentijnsdag en de gezamelijke 
liefde voor Den Helder.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De agendapunten 7 (zienswijze bezuinigingen GGD Hollands Noorden) en 8 (voorstel tot vaststelling 
van de Verordening tot het wijzigen van de Verordening Parkeerbelastingen 2011) worden behandeld 
als bespreekpunten. 
De fractie van D66 kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over het 
evenementenbudget. De motie is als punt 10 aan de agenda toegevoegd. 
De fractie van de PvdA kondigt een motie vreemd aan de orde aan over het inzetten van audiovisuele 
middelen om de helderheid in de gemeentelijke communicatie te verbeteren. De motie is als punt 11 
aan de agenda toegevoegd. 
 
A.  Hamerpunten 
 
6. Jaarrekening 2009 en ontwerpbegroting 2011 Stichting Meerwerf Basisscholen. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
B.  Bespreekpunten 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de gewijzigde Verordening Cliëntenparticipatie WWB & WIJ. 
De fractie van de SP dient een amendement in (A 9.1) waarmee de verordening cliëntenparticipatie 
WWB & WIJ wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen: 
1. bij artikel 3 wordt toegevoegd punt 6. Jaarlijks vindt een overleg plaats tussen het college van 

burgemeester en wethouders en het CAR, zodat er, bij vaststelling van een zogenoemde 
nulmeting, SMART kan worden geëvalueerd; 

2. artikel 4, lid 3, te verwijderen; 
3. het minimum aantal leden genoemd in artikel 4, lid 4, wordt verhoogd naar 5 leden (in plaats  
 van 3); 
4. bij artikel 5, lid 4, wordt toegevoegd: e. als het lid niet meer in aanmerking komt voor de  
 WWB & WIJ; 



5. artikel 8, lid 1, wordt aangevuld met de volgende zinsnede: (...) vast te stellen op basis van het 
aantal leden. 

Het amendement is in meerderheid verworpen. De fractie van de SP stemt voor het amendement. 
 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Zienswijze bezuinigingen GGD Hollands Noorden. 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A 7.1), mede ondertekend door de fracties van 
de SP, de Stadspartij Den Helder en de PvdA, waarmee het besluit als volgt wordt gewijzigd: 
het tweede keuzepunt luidt: 
“Nadat is gebleken dat de uitkering in het gemeentefonds de bezuinigingsopdracht rechtvaardigt en de 
gemeenteraad, na de verkennende debatten, ook de keuze heeft gemaakt om de GGD Hollands 
Noorden een bezuinigingsopdracht te geven, de GGD Hollands Noorden te berichten dat de raad de 
volgende overwegingen meegeeft bij de voorgestelde bezuinigingen zoals voorgesteld in de brief van 
de GGD Hollands Noorden van 7 december 2010: enz. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de PvdA, de Stadspartij Den Helder, 
GroenLinks en de SP stemmen voor het amendement. 
 
De fractie van de SP dient een amendement in (A 7.2) waarmee het ontwerpbesluit als volgt wordt 
gewijzigd: 
In de tabel onder het vierde aandachtspunt op bladzijde 2 van het besluit wordt het kruisje achter 
“verminderen capaciteit epidemiologie” verplaatst van de kolom “Voorkeur: ja” naar de kolom 
“Voorkeur: nee”.  
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de PvdA, GroenLinks en de SP 
stemmen voor het amendement. 
 
De raad stemt unaniem in met het besluit, zoals dit op het conceptbesluit is geformuleerd onder het 
woord “of”. 
 
8. Voorstel tot vaststelling van de Verordening tot het wijzigen van de Verordening 
 Parkeerbelastingen 2011 ten behoeve van parkeerregulering in de Sluisdijkbuurt en 
 omgeving. 
De fractie van Trots dient een amendement in (A 8.1) waarmee het ontwerpbesluit als volgt wordt 
gewijzigd en aangevuld: 
- besluit 6 te wijzigen in de ‘Verordening tot wijzigen van de Verordening Parkeerbelastingen 2011’ 

vast te stellen met de wijziging dat invoering van parkeren voor vergunninghouders wordt 
gecombineerd met de invoering van blauwe zones; 

- besluit 7 komt te vervallen;  
- besluit 8 komt te vervallen. 
Op basis van de besprekingen trekt de fractie van Trots haar amendement in. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Voor het voorstel is gestemd door de fracties van de PvdA, 
de VVD, GroenLinks, D66, Trots, de ChristenUnie, het CDA en de heren De Kleijn en Koopman. 
 
10. Motie van de fractie van D66 over het evenementenbudget. 
De fractie van D66 dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 10.1) over het 
evenementenbudget (mede-ondertekend door de overige raadsfracties) waarbij het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. Het resterende budget met spoed onder de ingediende subsidie aanvragen voor evenementen op 
 korte termijn te verdelen, 
2. Daarbij de aanvragen die in eerste instantie niet gehonoreerd zijn, bij deze nieuwe verdeling  
 betrekken, 
3. De wijze van toekennen van subsidies voor evenementen en activiteiten te evalueren, 
4. Het resultaat van de evaluatie te verwerken in een aangepaste verordening. 
Op basis van de toezegging van wethouder Visser dat het college van burgemeester en wethouders 
de motie overneemt, trekt de fractie van D66 haar motie in. 
 
11. Motie van de fractie van de PvdA over het inzetten van audiovisuele middelen om de 

helderheid in de gemeentelijke communicatie te verbeteren. 
De fractie van de PvdA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 11.1), waarmee het 
college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
te onderzoeken welke audiovisuele middelen ingezet kunnen worden om de helderheid in de 
gemeentelijke communicatie te verbeteren; 



inzichtelijk te maken welke financiële consequenties zijn verbonden aan de verschillende 
mogelijkheden; 
de raad voor het zomerreces te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek. 
Op basis van de toezegging van het college van burgemeester en wethouders dat hij de motie zal 
overnemen, trekt de fractie van de PvdA haar motie in. 
 
12. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


