
Besluitenlijst raadsvergadering 19 december 2011  (IR11.0360) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Prins. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer R. de Graaf spreekt in over agendapunt 6, het voorstel tot het vaststellen van het 
bestemmingsplan Julianadorp Oost 2011. 
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van GroenLinks stelt de volgende vragen:  
“In een brief van 7 december 2011 heeft de heer Kragt namens het bestuur van MFC ’t Wijkhuis de 
huur opgezegd aan het bestuur van buurtvereniging de Eendracht. 
Per 1 januari 2012 is de huur opgezegd en uiterlijk 31 december moeten de beschikbaar gestelde 
sleutels ingeleverd zijn. 
Buurtvereniging de Eendracht heeft “vrijwillig/verplicht” hun eigen clubhuis verlaten, huurt nu in ’t 
Wijkhuis en dreigt door deze ontwikkelingen geen gelegenheid meer te hebben om hun leden 
activiteiten aan te bieden. 
Wij stellen de volgende vragen: 

1. Is het de wethouder bekend dat buurtvereniging de Eendracht haar plek om activiteiten aan te 
bieden dreigt kwijt te raken? 

2. Is de wethouder het met ons eens dat buurtvereniging de Eendracht al jaren lang een 
bloeiende vereniging is waarvan een aantal vrijwilligers een aantal activiteiten aanbieden en 
bekend zijn met het sociaal en cultureel werk in de wijk Nieuw Den Helder? 

3. Wat gaat de wethouder ondernemen om dit dreigende verlies te voorkomen?” 
 

Wethouder Turnhout zegt dat zij bekend is met de situatie rond buurtvereniging de Eendracht. Ze zegt 
dat het een zaak betreft tussen het bestuur van MFC ’t Wijkhuis en de Eendracht, waarin de gemeente 
in beginsel geen rol speelt. Wel heeft de gemeente geprobeerd te bemiddelen. Het MFC heeft alleen 
de horeca-activiteiten overgenomen. De rest van de activiteiten van de Eendracht gaat gewoon door.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer P. Bakker.  
  
5. Vaststelling agenda. 
De voorzitter geeft aan dat de griffie een aantal tekstuele/redactionele aanpassingen zal aanbrengen 
in de verordeningen onder de agendapunten 12, 13, 18, 19 en 20.  
 
Agendapunt 13 is verplaatst naar de categorie bespreekpunten en komt na agendapunt 20 aan de 
orde. 
 
De fractie van D66 dient een motie vreemd aan de orde van de dag in waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgedragen aansluiting te zoeken bij het initiatief van de 
gemeente Alkmaar teneinde ook in Den Helder watertappunten te realiseren. 
Deze motie is als punt 22 aan de agenda toegevoegd.   
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie vreemd aan de orde van de dag in waarmee 
het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen € 1.500,-- beschikbaar te stellen voor 
de verplaatsing van het hertenkamp naar de Helderse Vallei. Deze motie is als punt 23 aan de agenda 
toegevoegd.  
 
De benoeming van de heer F.C. Klut tot lid van de rekenkamercommissie is als punt 24 aan de 
agenda toegevoegd. 
 
A.  Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Julianadorp Oost 2011. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Vrije Socialisten stemt tegen het voorstel. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot wijziging van de Legesverordening 2012. 
Het voorstel is unaniem aanvaard.  
 



8. Voorstel in te stemmen met het jaarverslag, inclusief de jaarrekening over 2010 van de 
 Stichting Meerwerf basisscholen en de ontwerpbegroting 2012 van de Stichting Meerwerf 
 basisscholen goed te keuren. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 154.000 aan het bestuur van de 
 Stichting Ronduit voor het realiseren van twee noodlokalen bij VSO-ZMOK school De 
 Spinaker. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012. 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 10.1) over de bepaling met betrekking tot 
de inwerkingtreding van de verordening. Het amendement is unaniem aanvaard.  
Het voorstel is eveneens unaniem aanvaard. 
 
11. Voorstel tot het intrekken van de Verordening Werkleeraanbod WIJ. 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 11.1) over de bepaling met betrekking tot 
de inwerkingtreding van de verordening. Het amendement is unaniem aanvaard.  
Het voorstel is eveneens unaniem aanvaard. 
  
12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Langdurigheidstoeslag 2012. 
De griffie zal een aantal tekstuele correcties aanbrengen in de verordening (zie agendapunt 5).  
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 12.1) over de bepaling met betrekking tot 
de inwerkingtreding van de verordening. Het amendement is unaniem aanvaard.  
Het voorstel is eveneens unaniem aanvaard. 
 
14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Cliëntenparticipatie WWB 2012. 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 14.1) over de bepaling met betrekking tot 
de inwerkingtreding van de verordening. Het amendement is unaniem aanvaard.  
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
B.  Bespreekpunten 
 
15. Voorstel tot vaststelling van de toelichting bij de toerismebepaling in de 
 Winkeltijdenverordening 2010. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van het CDA en de ChristenUnie en de heer 
Pruiksma stemmen tegen het voorstel. 
 
16. Voorstel tot vaststelling van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012. 
Naar aanleiding van de beraadslagingen verzoekt mevrouw Dol het voorstel terug te mogen nemen 
om de verordening aan te scherpen. De raad stemt hiermee in.  
 
17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening onroerende-zaakbelasting 2012. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
18. Voorstel tot het vaststellen van de Participatieverordening. 
De griffie zal een aantal tekstuele correcties aanbrengen in de verordening (zie agendapunt 5).  
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 18.1) over de bepaling met betrekking tot 
de inwerkingtreding van de verordening. Het amendement is unaniem aanvaard.  
Het voorstel is eveneens unaniem aanvaard. 
 
19. Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ 2012. 
De griffie zal een aantal tekstuele correcties aanbrengen in de verordening (zie agendapunt 5).  
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 19.2) over de bepaling met betrekking tot 
de inwerkingtreding van de verordening. Het amendement is unaniem aanvaard.  
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 19.1) waarmee het ontwerpbesluit als volgt wordt 
aangevuld:  
toevoeging aan artikel 2: 
3. Het toepassen van de verlagingen in de praktijk wordt tweemaal per jaar geëvalueerd in de 
 commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. 
Het amendement is unaniem aanvaard.  
Het voorstel is eveneens unaniem aanvaard. 



 
20. Voorstel tot het vaststellen van de Toeslagenverordening WWB 2012. 
De griffie zal een aantal tekstuele correcties aanbrengen in de verordening (zie agendapunt 5).  
De fractie van D66 dient (samen met de fractie van de VVD) een amendement in (A 20.1) waarmee 
artikel 3, lid 4, wordt aangepast. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Mevrouw Jellema en de heer Rijnten stemmen tegen 
het amendement. 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 20.2) over de bepaling met betrekking tot 
de inwerkingtreding van de verordening. Het amendement is unaniem aanvaard.   
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De dames Jellema en Van der Paard en de heer Rijnten 
stemmen tegen het voorstel. 
 
13. Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening WWB 2012. 
De griffie zal een aantal tekstuele correcties aanbrengen in de verordening (zie agendapunt 5).   
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 13.1) over de bepaling met betrekking tot 
de inwerkingtreding van de verordening. Het amendement is unaniem aanvaard.   
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 13.2) waarmee het ontwerpbesluit als volgt wordt 
aangevuld:  
toevoeging aan artikel 2: 
3. Het toepassen van de verlagingen in de praktijk wordt tweemaal per jaar geëvalueerd in de 
 commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. 
Het amendement is unaniem aanvaard. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Mevrouw Jellema stemt tegen het voorstel. 
 
22.  Motie van de fractie van D66 over het realiseren van watertappunten. 
De fractie van D66 dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 22.1) waarmee het college 
van burgemeester en wethouders wordt opgedragen aansluiting te zoeken bij het initiatief van de 
gemeente Alkmaar teneinde ook in Den Helder watertappunten te realiseren. De mede-indieners van 
de motie zijn de fracties van de Vrije Socialisten, de PvdA en GroenLinks. 
De motie is in meerderheid aanvaard. Tegen de motie stemmen de fracties van de Stadspartij  
Den Helder, mevrouw Jellema en de heren Bruin en Haitsma. 
 
23. Motie Stadspartij Den Helder over verplaatsing hertenkamp. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 23.1) 
waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen € 1.500,-- beschikbaar te 
stellen voor de verplaatsing van het hertenkamp naar de Helderse Vallei. De fractie past haar motie 
aan waarbij “een restbedrag van € 1.500,--“ is vervangen door “een eventueel restbedrag tot een 
maximum van € 1.500,--“ 
De (aangepaste) motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie stemmen de fractie van de 
Stadspartij Den Helder en de heer Pruiksma.  
 
24. Voorstel tot benoeming van de heer F.C. Klut tot lid van de rekenkamercommissie. 
De heer Klut is bij acclamatie benoemd. 
 
24. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  
 
 
 


