
Besluitenlijst raadsvergadering 17 december 2012 (IR12.0382) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer 
Baanstra. 
  
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw D. de Vries spreekt in over agendapunt 14, het voorstel met betrekking tot het inleidend 
verzoek voor het houden van een referendum over nieuwbouw stadhuis.  
De heer K. Groot spreekt in over agendapunt 12, het voorstel tot het vaststellen van het Beheerplan 
Bomen 2013-2016. 
  
3. Vragenkwartier. 
De fractie van de ChristenUnie stelt de volgende vraag: 
De winterse periode staat weer voor de deur en de eerste gladheidsbestrijdingsacties zijn onlangs 
alweer uitgevoerd. Uit een artikel in de Helderse Courant bleek onlangs dat vrijliggende fietspaden 
langs doorgaande wegen slecht verzorgd worden, terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat fietspaden 
eerder glad zijn dan rijwegen. Naar aanleiding hiervan de volgende vraag: Hoe denkt de gemeente 
hierop te gaan anticiperen dan wel, wat gaat de gemeente hieraan doen? 
Wethouder Den Dulk licht in antwoord op de vraag het strooibeleid toe, waarin ook de bedoelde 
fietspaden worden meegenomen.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer M. Bakker. 
  
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van de ChristenUnie dient een ordevoorstel in om agendapunt 15 (het voorstel met 
betrekking tot de ontwikkeling van Julianadorp Oost, Nieuw Den Helder en het Stadshart) van de 
agenda af te voeren, waarbij het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen met 
nieuwe ‘ontvlochten’ voorstellen te komen. 
Het ordevoorstel is verworpen met 11 stemmen voor en 19 stemmen tegen. Voor het voorstel is 
gestemd door de fracties van de Stadspartij Den Helder, de Vrije Socialisten, GroenLinks en de 
ChristenUnie.  
 
De fractie van de PvdA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in met betrekking tot het groot 
onderhoud aan de windsingels in de directe omgeving van het zwembad. De motie is als punt 16 aan 
de  agendapunt toegevoegd. 
 
De fractie van de PvdA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in, inhoudende alle 
raadsleden op te roepen een donatie te doen ten behoeve van de actie van 3FM Serious Request 
‘Let’s hear it for the babies’. De motie is als punt 17 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over de stresstest 
financiële situatie. De motie is als punt 18 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over de 
onderzoekscommissie Willemsoord. De motie is als punt 19 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fractie van de ChristenUnie dient een motie in waarvan de inhoud nog een verrassing is. Deze 
motie is als punt 20 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een ordevoorstel in om agendapunt 13 (het voorstel 
over het jaarverslag 2011 van de Stichting Meerwerf basisscholen) van de agenda af te voeren. 
De stemmen staken over dit ordevoorstel. Voor het voorstel stemmen de fracties van de Stadspartij 
Den Helder, de Vrije Socialisten, de ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA. Het voorstel is 
doorgeschoven naar de raadsvergadering van 14 januari 2013. 
 
Tenslotte zijn bij verschillende agendapunten moties en amendementen aangekondigd. Deze komen 
aan de orde bij de betreffende agendapunten.   
 
  



A. Hamerpunten 
   
6. Voorstel tot het benoemen van mevrouw C. van Driesten als commissielid voor de Vrije 
 Socialisten. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een motie (M 6.1) in ter verruiming van de Verordening op de 
raadscommissies voor wat de toelating van commissieleden betreft. 
De motie is in meerderheid verworpen met 12 stemmen voor en 18 stemmen tegen. Voor de motie is 
gestemd door de fracties van GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie en Behoorlijk 
Bestuur en mevrouw Dekker en de heer Schilt.  
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW, en IOAZ 2013. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening IOAW/IOAZ 2013. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de wijzigingsverordening Toeslagenverordening WWB 
 2012-2. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingverordening WWB 2013. 
De fracties van GroenLinks en de ChristenUnie dienen een amendement in (A 10.1), inhoudende 
artikel 2, lid 2, luidende “de verlaging wordt afgestemd (…)in deze verordening genormeerde 
verlagingen” te laten vervallen. 
Het amendement is in meerderheid verworpen met 9 stemmen voor en 21 stemmen tegen. Voor het 
amendement stemmen de fracties van de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en de Vrije Socialisten. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard met tegenstemmen van de fracties van GroenLinks en de 
Vrije Socialisten. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
 WWB. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van de ChristenUnie en de Vrije Socialisten 
stemmen tegen het voorstel. 
   
12. Voorstel tot het vaststellen van het Beheerplan Bomen 2013-2016. 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A 12.1) waarbij het aantal te verwijderen bomen 
per jaarschijf wordt gewijzigd van 275 naar 100 en het aantal te herplanten bomen per jaarschijf wordt 
gewijzigd van 150 naar 300. 
 
Wethouder Bruin doet de volgende handreiking: 
over de eerste twee jaarschijven worden 275 bomen per jaar gekapt of geknot; 
over de laatste twee jaarschijven worden 200 bomen per jaar gekapt of geknot; 
per jaarschijf worden 150 bomen geherplant; 
over het kappen dan wel het knotten vindt overleg plaats met de vogelwerkgroep en de 
milieugroeperingen. 
   
Op basis van de handreiking van de wethouder is het raadsvoorstel onder goedkeuring van de raad 
aanpast en trekt de fractie van GroenLinks haar amendement in. 
 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
B. Bespreekpunten  
 
13. Voorstel in te stemmen met het jaarverslag, inclusief de jaarrekening over 2011 van de 
 Stichting Meerwerf basisscholen en de ontwerp-begroting 2013 van de Stichting Meerwerf 
 basisscholen goed te keuren. 
Het voorstel is afgevoerd van de agenda. Mevrouw Biersteker verzoekt of het voorstel aan de orde 
kan komen in de commissievergadering van 7 januari 2013, nu het is aangehouden tot de 
raadsvergadering van 14 januari 2013. De voorzitter zegt dat 7 januari wordt teruggekomen op het 
voorstel.   
 



14. Voorstel met betrekking tot het inleidend verzoek voor het houden van een referendum 
 over nieuwbouw stadhuis. 
Op verzoek van de heer P. Bakker is hoofdelijk gestemd. Het voorstel geen referendum te houden is 
na hoofdelijke stemming in meerderheid aanvaard met 16 stemmen voor en 14 stemmen tegen. 
Voor het voorstel is gestemd door de dames Dekker en Kolhorn en de heren M. Bakker, Bruin, 
Burggraaff, Fokker, Fritzsche, Haitsma, Klut, Kuipers, Prins, Rademaker, Reiff, Rijnten, Schilt en 
Verhoef.   
 
15. Voorstel met betrekking tot de ontwikkeling Julianadorp Oost, Nieuw Den Helder en het 
 Stadshart. 
Ingediende amendementen: 
 
A 15.1 van de fracties van GroenLinks en de ChristenUnie, inhoudende de inbreng van een 
wens/bedenking om de voorgestelde samenhang tussen uittreden Julianadorp Oost, Nieuw Den 
Helder en Stadshart te wijzigen in zelfstandige, aparte besluiten. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en de Vrije Socialisten.   
 
A 15.2 van de fracties van GroenLinks en de ChristenUnie, inhoudende het doen vervallen van 
beslispunt 2, het onttrekken van een bedrag uit de Algemene Reserve ten behoeve van overname van 
panden in Nieuw Den Helder. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
GroenLinks, de ChristenUnie en de Vrije Socialisten.   
 
A 15.3 van de fracties van GroenLinks en de ChristenUnie, inhoudende een beperking periode 
geheimhouding van genoemde documenten. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en de Vrije Socialisten en drie leden van de Stadspartij Den 
Helder.   
 
A 15.4 van de fracties van GroenLinks en de ChristenUnie, inhoudende de toevoeging aan het besluit: 
“de afspraken met betrekking tot de ontwikkeling van het Stadshart maken geen deel uit van de 
besluitvorming en worden niet op genomen in de koop- en realisatieovereenkomst tussen gemeente 
Den Helder en Woningstichting DH”. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en de Vrije Socialisten en drie leden van de Stadspartij Den 
Helder.   
 
A 15.5 van de fracties van GroenLinks en de ChristenUnie, inhoudende toevoeging aan het besluit: 
“de overdracht van de voormalige school aan de Hector Treubstraat en de locatie ’t Huys Tijdtverdrijf 
maken geen deel uit van de koop- realisatieovereenkomst tussen gemeente DH en woningstichting 
DH”. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
GroenLinks, de ChristenUnie en de Vrije Socialisten en een lid van de Stadspartij Den Helder.   
 
A 15.6 van de fractie van de Stadspartij Den Helder met betrekking tot de locaties Hector Treubstraat 
en ’t Huys Tijdverdrijf. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Tegen het amendement stemmen de fracties van 
GroenLinks en de Vrije Socialisten. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Tegen het voorstel stemmen de fracties van GroenLinks, de 
ChristenUnie en de Vrije Socialisten en de heren P. Bakker, Koopman en Nihot. 
 
16. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van de PvdA met betrekking tot het 
 groot onderhoud aan de windsingels in de directe omgeving van het zwembad.  

Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht de procedure ten aanzien 
van het groot onderhoud aan de windsingels in de directe omgeving van het zwembad op te schorten 
en de plannen eerst aan de commissie S&B voor te leggen. 
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie stemmen de fracties van de PvdA, D66, 
GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur. 
 
  



17. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van de PvdA en anderen met 
 betrekking tot 3FM Serious Request ‘Let’s hear it for the babies’.  
De fractie van de PvdA en anderen roepen met de motie alle raadsleden op een donatie te doen ten 
behoeve van de actie van 3FM Serious Request ‘Let’s hear it for the babies’. 
De motie is in meerderheid aanvaard. Tegen de motie stemmen de fracties van Behoorlijk Bestuur en 
het CDA. De heer Bruin is bij de stemming niet aanwezig.  
 
18. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van Behoorlijk Bestuur over de 

stresstest financiële situatie. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen binnen drie maanden 
een plan op te stellen waarin de verbetering van de onderdelen die zijn genoemd in de stresstest aan 
de orde komen. 
Wethouder Den Dulk geeft aan dat ze prefereert de genoemde onderdelen in de reguliere cyclus, bij 
de behandeling van de Kadernota, uitgebreid aan de orde te brengen. 
De heer Prins kan hiermee instemmen en trekt zijn motie in.  
 
19. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van Behoorlijk Bestuur over de 

onderzoekscommissie naar Willemsoord. 
Met de motie wordt een eerdere motie van 7 november 2012 aangepast. De commissie die onderzoek 
gaat doen naar de exploitatie van Willemsoord wordt niet meer gebaseerd op artikel 155a, maar  
artikel 82 van de Gemeentewet.  
De motie is in meerderheid aanvaard. Tegen de motie stemmen de fracties van de Vrije Socialisten en 
de Stadspartij Den Helder en de heren M. Bakker en Burggraaff. 
 
20. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van de ChristenUnie over 

Nieuwjaarsduik. 
Met de (mondeling ingediende) motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen 
wethouder Visser deel te laten nemen aan de Nieuwjaarsduik te Julianadorp. 
De motie is unaniem aanvaard. 
 
21. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


