
Besluitenlijst raadsvergadering 15 februari 2016 (BSL16.0007) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter, de heer Reenders, opent de vergadering. Hij zit de vergadering voor wegens afwezigheid 
van de heer Schuiling. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Salverda. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenkwartier.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Koenen.  
 
5. Vaststellen agenda. 
De fracties van de Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks, de ChristenUnie en Vermooten dienen 
een amendement in bij agendapunt 9, het voorstel tot het vaststellen van de visie dierenwelzijn met het 
daarbij behorende uitvoeringsplan. 
 
De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, Vermooten, GroenLinks en de 
Vrije Socialisten dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in over knelpunten die door de 
Fietsersbond zijn geconstateerd. De motie is als punt 11 aan de agenda toegevoegd.  
 
Hamerpunten: 
 
6. Voorstel tot ontslag van een commissielid. 
De raad besluit unaniem: 
de heer P. van Riessen te ontslaan als lid van de commissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke 
ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
 
7. Bekrachtigen geheimhouding document met betrekking tot het raadsvoorstel inzake  scenario-
onderzoek stadhuis Den Helder. 
De raad besluit in meerderheid (20/10): 
de door het college van burgemeester en wethouders aan de leden van alle commissies ex artikel 82 
Gemeentewet en de raad op grond van artikel 86, lid 2, Gemeentewet in samenhang met de in artikel 10, 
lid 1, aanhef en onder c. (bedrijfs- en fabricagegegevens die natuurlijke personen of rechtspersonen 
vertrouwelijk aan de overheid hebben meegedeeld), en artikel 10, lid 2 aanhef en onder b. (financiële en 
economische belangen van de gemeente) en onder g (het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden) 
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) opgelegde geheimhouding, overeenkomstig artikel 25 van de 
Gemeentewet te bekrachtigen voor de volgende gewaarmerkte documenten: 
-  bijlage 3 ‘Investeringskostenberekeningen per scenario’ en  
- bijlage 4 ‘Berekeningen structurele lasten per scenario’ behorende bij de rapportage van ICS 
 Adviseurs, getiteld ‘Scenario-onderzoek stadhuis Den Helder’, referentienummer 
 915284/20160128Dc0, gedateerd 28 januari 2016. 
De fracties van de Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur, de ChristenUnie, Vermooten, Beter voor  
Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen tegen het bekrachtigen van de geheimhouding. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Beheersverordening Oostoever 2016. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de beheersverordening “Oostoever 2016”, als vervat in de dataset met planidentificatie 
 NL.IMRO.0400.712BVOOSTOEVER2016-VST1, langs elektronische weg vast te stellen; 
2.  de bij dit besluit behorende verbeelding van de bestemming op papier vast te stellen; 
3.  vast te stellen dat o_ NL.IMRO.0400.712BVOOSTOEVER2016-VST1_Ondergrond GBKN de voor  dit 
 bestemmingsplan gebruikte ondergrond is; 
4.  geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal binnen het plan niet noodzakelijk  is; 
5.  dat het bijbehorend raadsvoorstel integraal onderdeel uitmaakt van het besluit. 
 
  



Bespreekpunten: 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Visie dierenwelzijn met het daarbij behorende 
 uitvoeringsplan. 
De fracties van de Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks, de ChristenUnie en Vermooten dienen 
een amendement in (A 9.1), inhoudende beslispunt 3 van het ontwerpbesluit te laten vervallen. Op basis 
van de beraadslagingen schrappen de indieners van het amendement de laatste zin van de toelichting. 
 
De raad besluit in meerderheid (24/6): 
het bovengenoemde amendement te aanvaarden.  
De fracties van Helder Onafhankelijk! en Beter voor Den Helder stemmen tegen het amendement. 
 
De raad besluit vervolgens in meerderheid (26/4): 
1.  de visie dierenwelzijn met het daarbij behorende uitvoeringsplan vast te stellen; 
2.  de nota dierenwelzijn (2010) in te trekken; 
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, D66, de 
PvdA, de Stadspartij Den Helder, het CDA en de VVD en mevrouw Pater en de heer De Knijf stemmen 
voor het voorstel. 
 
10. Initiatiefvoorstel van de fractie van GroenLinks om het WMO platform om te vormen tot een 
 Participatieraad Sociaal Domein. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de notitie “Initiatiefvoorstel Participatieraad Sociaal Domein” vast te stellen; 
2.  het college van burgemeester en wethouders op te dragen het WMO platform om te vormen tot een 
 Participatieraad Sociaal Domein en de onder 1. genoemde notitie hiervoor als uitgangspunt te 
 nemen. 
 
11.  Motie over geconstateerde knelpunten door de Fietsersbond. 
De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, Vermooten, GroenLinks en de 
Vrije Socialisten dienen een motie in (M 11), inhoudende het college op te dragen in overleg te treden met 
de Fietsersbond en samen met hen voorstellen voor oplossingen voor de ervaren knelpunten, inclusief 
tijdpad, aan de gemeenteraad voor te leggen.  
 
Op basis van de toezegging van wethouder Van Dongen dat het college van burgemeester en wethouders 
met de Fietsersbond in contact treedt, trekken de indieners de motie in. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 
 
 
 
 


