
Besluitenlijst raadsvergadering 18 oktober 2010 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heren 
Haitsma, De Kleijn en Rijnten.  
Hij heet de gasten van de raad welkom.  
Voorts wijst hij op het bezoek aan de gemeente Texel op vrijdag 22 oktober 2010. Het vertrek is met 
de boot van 12.30 uur vanuit Den Helder. Men dient om 12.15 uur aanwezig te zijn bij de TESO-
veerhaven. Er is voorzien in vervoer op Texel. De terugreis is met de boot van 21 uur vanaf Texel. 
Tenslotte maakt hij melding van een bezoek van provinciale staten aan Den Helder op donderdag  
21 oktober a.s. Vanaf 17.15 uur is een ontmoetingsmogelijkheid voor de gemeenteraad in het gebouw 
van BViT (Gebouw 52d) op Willemsoord. De raad wordt nog nader geïnformeerd.    
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
De fracties van het CDA, Trots, de VVD en D66 hebben de volgende vragen ingediend over het  
OV-vervoer: 
1. Op welke wijze zal na 13 december het OV vervoer zijn geregeld? 
2. Gelden voor de nieuwe vervoersorganisatie dezelfde regels voor opleiding en veiligheid? 
3. Is het juist dat er gebruik gemaakt gaat worden van vrijwilligers? 
4. Hoe is de continuïteit gewaarborgd? 
5. Hoe zal de financiering worden geregeld? 
 
Wethouder Turnhout geeft ter beeldvorming aan dat de problematiek is ontstaan doordat de provincie 
stopt met het OV-vervoer. Ze antwoordt voorts dat ze nog niet inhoudelijk kan aangeven hoe na 13 
december het OV vervoer zal zijn geregeld. Momenteel is de gemeente namelijk nog met een 
werkgroep (vanuit het Wmo-platform) bezig met de uitwerking en daarop wil ze niet vooruitlopen. Voor 
elke variant zullen dezelfde regels gelden voor opleiding en veiligheid. Het standpunt van de 
gemeente en de werkgroep is geen gebruik te maken van vrijwilligers. Het gebruik maken van 
vrijwilligers is een eigen idee van de PCOB. Het waarborgen van de continuïteit is nu niet aan de orde 
en de financiering wordt binnen de bestaande budgetten geregeld en als dat niet mocht lukken, dan 
zal de raad nadere voorstellen tegemoet kunnen zien. Ze zal de schriftelijke vragen van de fractie van 
het CDA over dit onderwerp zo spoedig mogelijk beantwoorden en zegt toe dat een voorstel kan 
worden geagendeerd voor de commissievergadering van 22 november 2010.     
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Dekker.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De Stadspartij Den Helder heeft aangegeven nog vragen te hebben over agendapunt 6 (cofinanciering 
EFRO Holland Health Project). Daarom is dit agendapunt een bespreekpunt geworden. 
 
De fractie van GroenLinks wil verduidelijking over agendapunt 8 (v.o.f. ’t Oost) en overweegt een 
amendement in te dienen. Dit agendapunt is daarom eveneens overgeheveld naar de 
bespreekpunten.    
 
De fractie van D66 dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over de stichting Herstelling  
Den Helder. De fracties van GroenLinks en de SP dienen eveneens een motie in over dit onderwerp.  
De moties worden gecombineerd behandeld en onder punt 10 aan de agenda toegevoegd. 
 
A. Hamerpunten. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Ambachtsweg,  
 windturbine-installaties. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 



9. Voorstel tot vaststelling van de Winkeltijdenverordening gemeente Den Helder 2010. 
De voorzitter geeft aan dat wethouder Turnhout wil hebben vermeld dat zij in de vergadering van het 
college van burgemeester en wethouders tegen het voorstel heeft gestemd. 
De raad aanvaard in meerderheid het voorstel na hoofdelijke stemming met 21 stemmen voor  
en 7 stemmen tegen.  
Voor het voorstel is gestemd door de dames Berckmoes, Dekker, Dol, Jellema, Van der Paard, Pater 
en Roelink en de heren Baanstra, P. Bakker, Bruin, Klut, Koopman, Kuipers, Nihot, Pastoor, Prins, 
Rademaker, Reenders, Reiff, Schilt en Verhoef.  
Tegen het voorstel is gestemd door de dames Biersteker en Kolhorn en de heren M. Bakker, 
Burggraaff, Koning, Kruijer en Pruiksma.   
 
B. Bespreekpunten. 
 
6. Voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen over het voorgenomen besluit van 
 het college een meerjarige verplichting aan te gaan met Stichting Holland Health in de 
 cofinanciering van het regionaal EFRO Holland Health project. 
De raad besluit unaniem geen wensen en bedenkingen in te dienen over het voorgenomen besluit van 
het college van burgemeester en wethouders. 
 
8. Voorstel in te stemmen met het voortzetten van de bedrijfsvoering van v.o.f. 't Oost op de 
 locatie Oost 2 aan de Oostoeverweg en de vrijgegeven 6 hectare te betrekken bij het 
 Uitwerkingsplan Haven ten behoeve van natuurcompensatie. 
De heer Koning neemt wegens zakelijke betrekkingen niet deel aan de beraadslagingen en de 
besluitvorming over dit onderwerp. Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Moties over de stichting Herstelling Den Helder. 
Motie van de fractie van D66 (M 10.1) waarin het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen: 
1. De afgesproken bevoorschotting te continueren; 
2. In overleg te gaan met de stichting en te zoeken naar mogelijkheden tot behoud van deze 
 stichting. 
 
Motie van de fracties van GroenLinks en de SP (M10.2) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen: 
1. Voor 1 december de raad een duidelijke specificatie te doen toekomen over de geldstromen, het 
 aantal cliënten, alle re-integratie bedrijven waar de Helderse cliënten in traject gezet worden; 
2. in elk geval tot 1 januari, of zoveel langer als nodig is voor behoud van de continuïteit, Herstelling 
 te blijven bevoorschotten en dit te financieren uit de post “bestemmingsreserve 1.10366 
 (1.147.000 euro)”; 
3. voor 1 januari 2011 met een voorstel te komen waardoor het voortbestaan van Herstelling en de 
 andere Helderse organisaties die een functie vervullen in de re-integratieketen, wordt 
 gegarandeerd. 
 
De beide moties worden aangehouden op basis van de toezegging van wethouder Visser dat hij de 
commissie Maatschappelijke ontwikkeling voor de vergadering van 8 november 2010 een memo zal 
aanbieden waarin nader wordt ingegaan op alle aspecten van de problematiek.   
 
11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


