
Besluitenlijst raadsvergadering 19 maart 2012 (IR12.0126) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij feliciteert mevrouw Post met de geboorte van haar dochter.  
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Schilt.  
 
2. Spreekrecht. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.   
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke bestemming begint bij mevrouw Post.    
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van de PvdA dient een motie in bij agendapunt 8; het voorstel tot het vaststellen van het 
Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2012. De motie wordt bij de behandeling van dit agendapunt in 
stemming gebracht. 
 
Agendapunt 9, het voorstel tot het vaststellen van de Referendumverordening gemeente Den Helder 
2012, wordt als bespreekpunt behandeld en doorgenummerd tot punt 12.  
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een amendement in bij dit agendapunt.  
De heer Nihot geeft de raad in overweging bij de behandeling van dit agendapunt alleen te 
beraadslagen over het ingediende amendement. 
 
De fracties van de ChristenUnie, PvdA, Vrije Socialisten en GroenLinks dienen een motie vreemd aan 
de orde van de dag in over het terugsturen van asielkinderen. De motie is als agendapunt 13 aan de 
agenda toegevoegd. 
 
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over de kosten 
van deelname aan het VNG-congres in 2012. De motie is als agendapunt 14 aan de agenda 
toegevoegd. 
 
De heer Nihot verzoekt agendapunt 6, het voorstel tot vaststelling van de Uitgangspunten 
Gemeenschappelijke Regelingen, van de agenda af te voeren wegens de hedenmiddag ontvangen 
raadsinformatiebrief over de samenwerking van de regionale brandweer en de marinebrandweer.  
De voorzitter geeft aan dat deze raadsinformatiebrief geen invloed heeft op agendapunt 6. Derhalve is 
agendapunt 6 gehandhaafd op de agenda.  
 
A.  Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot vaststelling van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen. 
Het voorstel is unaniem aanvaard.  
  
7. Voorstel tot het vaststellen van een verordening tot wijziging van de Bouwverordening. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van het Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2012. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
De fractie van de PvdA dient een motie (M 8.1), mede ondertekend door de overige raadsfracties, 
waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn Lichamelijk Opvoeding-onderwijs te kunnen bieden in de directe omgeving van 
de openbare basisschool Thorbecke. 
De motie is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel tot het benoemen van mevrouw D.E. Pater als intern lid in de 

rekenkamercommissie. 
Er is een stembureau gevormd, bestaande uit de heer Pastoor (vz.), mevrouw Kolhorn en de heer 
Baanstra. 
Na schriftelijke stemming is mevrouw Pater benoemd als intern lid van de rekenkamercommissie (10 
stemmen voor de heer Reenders, 1 stem voor mevrouw Jellema, 2 stemmen tegen en 17 stemmen 
voor mevrouw Pater).  



 
B. Bespreekpunten 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van de Vrije Socialisten, de Stadspartij  
Den Helder en de PvdA stemmen tegen het voorstel. 
 
De fractie van D66 handhaaft haar eerder ingediende motie (raadsvergadering van 13 februari 2012) 
waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht bij de beoordeling van een 
vergunningaanvraag van tennisvereniging Julianadorp voor het plaatsen van lichtmasten een aantal 
concrete uitgangspunten te betrekken. 
De motie is in meerderheid aanvaard. De fractie van Behoorlijk Bestuur stemt tegen de motie. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een amendement in (A 12.1) met betrekking tot de artikelen 2, 
9 en 12 van de verordening. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fractie van 
Behoorlijk Bestuur. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Voor het voorstel is gestemd door de fracties van de PvdA, 
GroenLinks, D66, de Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten. 
 
13. Motie ChristenUnie, PvdA, Vrije Socialisten, D66 en GroenLinks over het terugsturen van 
     asielkinderen.    
De fracties van de ChristenUnie, PvdA, Vrije Socialisten D66 en GroenLinks dienen een motie vreemd 
aan de orde van de dag in (M 13.1) over het terugsturen van asielkinderen waarbij zij het college van 
burgemeester en wethouders verzoeken om namens de gemeente Den Helder bij de minister voor 
Immigratie & Asiel aan te dringen op een oplossing voor deze groep kinderen, bij voorkeur conform de 
“wortelingswet” van de PvdA en ChristenUnie.  
 
Mevrouw Post heeft de vergadering tijdens de behandeling van dit agendapunt verlaten. 
 
De motie is na een schorsing aangepast. Toegevoegd is aan de overwegingen “dat de huidige 
procedures onmenselijk lang duren” en aan het verzoek aan het college de zinsnede “en aan te 
dringen op versnelling van de procedures”. 
 
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, 
Behoorlijk Bestuur, Trots, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en het CDA. 
 
14. Motie van de fractie van Behoorlijk Bestuur over de kosten van deelname aan het  
 VNG-congres. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 14.1) 
waarmee wordt besloten de kosten voor deelname aan het VNG-Jubileumcongres niet ten laste van 
de gemeente te brengen. 
De motie is in meerderheid verworpen. De fractie van Behoorlijk Bestuur stemt voor de motie. 
 
15. Afscheid van mevrouw C.L.P.C. Roelink als raadslid. 
De voorzitter dankt mevrouw Roelink voor haar inzet. Zij krijgt bloemen en een vaas. Mevrouw Roelink 
dankt een ieder en wenst haar opvolger alle succes toe.  
 
16. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


