
Besluitenlijst raadsvergadering 14 oktober 2013 (BSL13.0023) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet in het bijzonder de Gasten van de raad welkom. 
 
De raadsleden Burggraaff, Post, Prins, Reenders en Schilt zijn afwezig.  
 
De voorzitter wijst de raad op de bijeenkomst van de Veiligheidsregio over de vorming van één 
brandweerorganisatie voor Noord-Holland Noord op 17 oktober 2013 in de Brandweerkazerne. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van Helder Onafhankelijk! heeft de volgende vragen over de ‘bunkerwoning’ aan de 
Doggersvaart: 
 1. Heeft het college van burgemeester en wethouders overwogen het pand te verkopen en zo ja, 
  waarom wordt hiervan afgezien? 
 2. Heeft het college van burgemeester en wethouders overwogen het pand te verhuren en zo ja, 
  waarom wordt hiervan afgezien? Wetende dat de Zendamateurs al geruime tijd een geschikte 
  locatie zoeken. Inschattende dat er woningzoekenden geïnteresseerd zijn. 
 3. Wat is de bedoeling met de grond na de sloop van het gebouw? Wordt de grond alsnog 
  verkocht? 
 
Wethouder Turnhout geeft aan dat de woning binnen de geluidscontouren van vliegveld De Kooy ligt 
en dat daardoor verhuur of verkoop voor bewoning geen optie is. Dat maakt slopen van het gebouw 
tot de meest voor de hand liggende oplossing. Ze zegt evenwel toe met de Zendamateurs in gesprek 
te gaan of het gebouw voor hen een mogelijke locatie kan zijn. 
 
De fractie van de VVD heeft de volgende vragen over het Regionaal Transitiearrangement  
(RTA) Jeugdzorg:  
 1. Kunt u uitleggen op welke wijze de Raad door u na de afspraken in het eerder genoemde 
  bestuurlijk overleg van april jl. betrokken is bij de voorbereiding van het regionale  
  transitiedocument en op welke wijze tot op heden inzicht is geboden in het  
  transitiedocument? 
 2. Kunt u aangeven op welke wijze u de zgn. frictiekosten beperkt en op welke wijze u daar de 
  Raad in haar kader stellende rol bij heeft betrokken? 
 3. Kunt u aangeven of in het transitiedocument criteria zijn opgenomen waarop de geboden zorg 
  op kwaliteit en effectiviteit kan worden beoordeeld? Zo ja, is er dan ook in voorzien dat  
  zorgaanbieders die dat inzicht niet bieden niet zullen worden gecontracteerd? 
 4. In hoeverre is in het transitiedocument ruimte gegeven aan innovatie? Met andere woorden: 
  zal er ruimte worden geboden aan nieuwe aanbieders? 
 
Wethouder Turnhout geeft een uitgebreide reactie op de vragen. De raad krijgt een tijdschema 
aangeboden waarin de data worden genoemd die van belang zijn in het proces. Voorts komt er een 
agenderingsverzoek naar de agendacommissie om op 11 november 2013 uitgebreid over het 
onderwerp te spreken in commissieverband. Tenslotte wordt de raad via een raadsinformatiebrief 
geïnformeerd over het pilotproject waarnaar werd verwezen. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Pruiksma.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in met betrekking tot agendapunt 7, het voorstel tot 
het vaststellen van het bestemmingsplan Duinzoom 2013. Het amendement betreft de hoogte van 
windturbines.  
 
De fractie van de PvdA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in met betrekking tot het 
gemeentelijke armoedebeleid. Deze motie is als punt 10 toegevoegd aan de agenda.  
 
De fractie van de PvdA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgedragen binnen een termijn van zes weken met een voorstel 
naar de raad te komen hoe de begeleiding van sociaal-disfunctionerende mensen in wooneenheden 



kan worden geregeld en welke organisaties zullen participeren in de kosten en in welke mate, van 
deze begeleiding. Deze motie is als punt 11 toegevoegd aan de agenda. 
 
Op basis van de beantwoording van haar vragen in het vragenkwartier dient de fractie van de VVD 
twee moties vreemd aan de orde van de dag in over het Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg: 
 
Met de eerste wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen in het Regionaal 
Transitiearrangement, dat vóór 31 oktober 2013 moet zijn ingediend, afspraken te maken met 
jeugdhulpaanbieders over het invullen van de outcome-criteria en het hanteren hiervan voor de inkoop 
voor het jaar 2015. Deze motie is als punt 12 aan de agenda toegevoegd. 
 
Met de tweede motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht om bij elke 
aanbesteding (ook als deze onderhands is) ook nieuwkomers op de markt uit te nodigen een offerte 
uit te brengen als zij aan de outcome-criteria voldoen en hen een gelijkwaardige kans op het winnen 
van de offerte te bieden. Deze motie is als punt 13 aan de agenda toegevoegd. 
 
Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Luchthaven 2013. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Duinzoom 2013. 
De voorzitter geeft aan dat het dictum van het besluit moet worden aangepast. Dit komt als volgt te 
luiden: “De nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Duinzoom 2013, inclusief het memo 
van 9 oktober 2013 waarin de evenementen voor categorieën 1 en 2 worden omschreven, vast te 
stellen;” 
 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A 7.1) waarmee aan het 7e beslispunt van het 
ontwerpbesluit de volgende tekst wordt toegevoegd: 
, met dien verstande dat artikel 3.2.8 onder e van de bestemmingsregels als volgt komt te luiden: “de 
hoogte van windturbines mag niet meer dan 15 meter, en de rotordiameter mag niet meer dan 5 meter 
bedragen;” 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
PvdA, D66, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, Helder Onafhankelijk! en de Vrije 
Socialisten. 
 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot het instellen van de regionale raadswerkgroep Slim Samenwerken bij de Kop. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. De heren Rijnten en Verhoef zijn bij acclamatie benoemd tot lid van 
de werkgroep. 
 
Bespreekpunten 
 
9. Voorstel tot onderbrenging Veiligheidshuis in gemeenschappelijke regeling 
 Veiligheidsregio NHN. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. De burgemeester geeft aan dat hij bij de behandeling van de 
veiligheidsmatrix in januari of februari 2014 een terugkoppeling geeft over het functioneren van het 
Veiligheidshuis. 
 
10. Motie van de fractie van de PvdA over armoedebeleid. 
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 10.1) met betrekking tot het gemeentelijke 
armoedebeleid. Naar aanleiding van de reactie van wethouder Turnhout dat reeds uitvoering wordt 
gegeven aan de motie op basis van de besluitvorming rond de kadernota trekt de fractie van de PvdA 
haar motie in. 
 
11. Motie van de fractie van de PvdA over toezicht op het wonen van sociaal-disfunctionerende 
 mensen. 
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 11.1) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen binnen een termijn van zes weken met een voorstel naar de raad te 
komen hoe de begeleiding van sociaal-disfunctionerende mensen in wooneenheden kan worden 
geregeld en welke organisaties zullen participeren in de kosten en in welke mate, van deze 
begeleiding. De wethouder zegt dat de gesprekken met de betrokken instanties in volle gang zijn en 
geeft aan dat meer tijd nodig is om de raad te informeren dan de termijn die is genoemd in de motie. 



Zij zegt toe de raad binnen acht weken te informeren. Op basis van deze toezegging houdt de fractie 
van de PvdA haar motie aan voor een periode van twee maanden. 
 
12. Motie van de fractie van de VVD over het maken van afspraken met jeugdhulpaanbieders in 
 het kader van het Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg. 
De fractie van de VVD dient een motie in (M 12.1) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen in het Regionaal Transitiearrangement, dat vóór 31 oktober 2013 moet 
zijn ingediend, afspraken te maken met jeugdhulpaanbieders over het invullen van de outcome-criteria 
en het hanteren hiervan voor de inkoop voor het jaar 2015. 
De motie is in meerderheid aanvaard. Tegen de motie stemmen de fracties van de PvdA, de Vrije 
Socialisten en Helder Onafhankelijk! 
 
13. Motie van de fractie van de VVD over aanbestedingen in relatie tot het Regionaal 
 Transitiearrangement Jeugdzorg. 
De fractie van de VVD dient een motie in (M 13.1) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt verzocht om bij elke aanbesteding (ook als deze onderhands is) ook nieuwkomers 
op de markt uit te nodigen een offerte uit te brengen als zij aan de outcome-criteria voldoen en hen 
een gelijkwaardige kans op het winnen van de offerte te bieden. 
De motie is in meerderheid aanvaard. Tegen de motie stemmen de fracties van de Vrije Socialisten en 
Helder Onafhankelijk! 
 
14. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


