
Besluitenlijst raadsvergadering 14 mei 2012 (IR12.0189) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren Baanstra, 
Klut en Prins.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt. 
  
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Schilt.   
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van de PvdA kondigt een motie aan bij agendapunt 8, het voorstel tot wijziging van de 
eerste fase Uitwerkingsplan Stadshart en de planperiode van de exploitatie te verlengen tot 31 
december 2018. Ook de fractie van de ChristenUnie kondigt bij dit agendapunt een motie aan.  
 
De fracties van de PvdA, GroenLinks, Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten kondigen een 
amendement aan bij agendapunt 9, het voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen met 
betrekking tot een garantstelling aangaande een lening aan Willemsoord BV ten behoeve van een 
investering in de nieuwe schouwburg. Ook de fractie van de ChristenUnie kondigt bij dit agendapunt 
een amendement aan.  
 
De fractie van TROTS dient een motie vreemd aan de orde van de dag in inhoudende het college van 
burgemeester en wethouders op te dragen voor 1 september 2012 beleid uit te werken gericht op een 
tegenprestatie naar vermogen bij de WWB. De motie is als punt 11 aan de agenda toegevoegd.       
 
6. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de heer H. Lesterhuis RA als extern lid van 
de rekenkamercommissie en het benoemen van een selectiecommissie.  
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
Mevrouw Pater en de heer Pastoor zijn bij acclamatie benoemd als leden van de selectiecommissie. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
GGD Hollands Noorden. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot wijziging van de eerste fase Uitwerkingsplan Stadshart en de planperiode van 
de exploitatie te verlengen tot 31 december 2018. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van TROTS, VVD, D66, ChristenUnie en het 
CDA stemmen voor het voorstel. 
   
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 8.1) inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen het renteverlies door te berekenen bij overdracht van het voormalige 
postkantoor en dit ten laste te brengen van het project nieuwbouw stadhuis. 
De fracties van de PvdA, GroenLinks, Stadspartij Den Helder, Vrije Socialisten en mevrouw Dekker 
stemmen voor de motie waarbij de stemmen staken. De motie wordt daarom opnieuw in stemming 
gebracht bij een volgende vergadering.  
 
De fractie van de ChristenUnie dient een motie in (M 8.2) inhoudende het college van burgemeester 
en wethouders op te dragen haar uiterste inspanning te verrichten en alle medewerking te verlenen 
om tot borging van deze projecten te komen zodat eind 2018 fase 1+ geheel gerealiseerd is. Deze 
inspanningsverplichting te concretiseren door zicht op de voortgang van deze projecten te geven en 
naar de raad terug te koppelen op welke wijze het college invulling gaat geven aan de borging.  
De motie is in meerderheid aanvaard. De fracties van TROTS, VVD, D66, ChristenUnie en het CDA 
stemmen voor de motie. 
 
 
 
 
 



9. Voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot een garantstelling 
aangaande een lening aan Willemsoord BV ten behoeve van een investering in de nieuwe 
schouwburg. 
De fractie van de ChristenUnie dient bij amendement (A 9.1) een wens/bedenking in, inhoudende de 
garantstelling te beperken tot maximaal € 6.000.000,-  
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement stemmen de fracties van 
TROTS, VVD, D66, ChristenUnie en het CDA.  
 
De fracties van de PvdA, GroenLinks, Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten dienen bij 
amendement (A 9.2) een wens/bedenking in, inhoudende niet garant te staan voor de lening van  
€ 6.000.000,- aan Willemsoord BV ten behoeve van de realisering van de nieuwe schouwburg op 
Willemsoord.  
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
PvdA, GroenLinks, Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten. 
 
De raad besluit op grond van het aanvaarde amendement A 9.1 het college van burgemeester en 
wethouders als wens mee te geven dat de garantstelling wordt beperkt tot maximaal 
€ 6.000.000,- .  
Voor dit besluit stemmen de fracties van TROTS, VVD, D66, ChristenUnie en het CDA.  
 
10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 1.330.000,- voor uitbreiding van 
de parkeergarage aan de Sluisdijkstraat. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Voor het voorstel stemmen de fracties van de PvdA, TROTS, 
VVD, GroenLinks, D66, ChristenUnie, Vrije Socialisten en het CDA.  
 
Wethouder Den Dulk zegt toe dat bij de uitwerking van het voorstel alles zal worden gedaan om 
oplossingen te vinden voor de toegankelijkheid voor minder validen.  
 
11. Motie TROTS om beleid uit te werken gericht op een tegenprestatie naar vermogen 
bij de WWB. 
De fractie van TROTS dient een motie in waarbij het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen voor 1 september 2012 beleid uit te werken gericht op een tegenprestatie naar vermogen 
bij de WWB vooruitlopend op de landelijke wetgeving.  
 
Naar aanleiding van de besprekingen schrapt de fractie van TROTS de zin: “als er geen 
tegenprestatie naar vermogen geleverd wordt er gekort moet worden op de uitkering” uit de 
overwegingen.  
 
De motie is in meerderheid aanvaard. De fracties van TROTS, VVD, D66, Stadspartij Den Helder, 
ChristenUnie, CDA en de heer Rijnten stemmen voor het voorstel.  
 
12. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  
 


