
Besluitenlijstlijst raadsvergadering 2 april 2012 (IR12.0145) 
 
 
1 Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van de dames Post en 
Dekker en de heren Koning en Prins. Wethouder Turnhout- van den Bosch is eveneens verhinderd.  
 
2. a. Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven over het benoemde raadslid, de      

heer W.N. Fokker. 
b. Voorstel tot het instemmen met de toelating van het op 21 maart 2012 door de voorzitter 
van het centraal stembureau benoemd raadslid. 

 c. Installatie raadslid. 
De heer Fokker legt de belofte af en is toegelaten tot de raad. Hij krijgt bloemen en een stropdas. 
De vergadering is kort geschorst zodat iedereen de heer Fokker kan feliciteren. 
 
3. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
4. Vragenkwartier. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder heeft de volgende vragen over Zevenskoop. 
Naar aanleiding van de aan het college van burgemeester en wethouders overhandigde brandbrief 
van het bestuur van Zevenskoop heeft de fractie van de Stadspartij Den Helder de volgende vragen:  
1. Waarom duurt het nu bijna een jaar om een huurcontract af te sluiten met Zevenskoop?  
2. Is het college het met ons eens dat aan de zijde van de gemeente fouten zijn gemaakt en dat een 
oplossing dient te worden gezocht voor de extra kosten die de digitalisering bij Zevenskoop sinds 
vandaag met zich meebrengt.  
 
Wethouder Den Dulk geeft aan dat er sinds vrijdag 30 maart 2012 overeenstemming is met 
Zevenskoop over het huurcontract. Het college van burgemeester en wethouders onderschrijft niet dat 
er aan de zijde van de gemeente fouten zijn gemaakt. De extra kosten die de digitalisering met zich 
meebrengen zijn bedrijfskosten die voor rekening komen van Zevenskoop.  
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder heeft de volgende vragen over de sluitingstijden 
horeca.  
Gelezen de raadsinformatiebrief over sluitingstijden horeca van afgelopen vrijdag heeft de fractie van 
de Stadspartij Den Helder de volgende vragen;  
1. Wat is de reden van de burgemeester om een beslissing over sluitingstijden horeca niet eerst voor 
te leggen aan de commissie Bestuur en Middelen en/of tijdens een van onze reguliere 
raadsvergaderingen?  
2. Is de burgermeester bereid de sluitingstijden van de horeca op te schorten tot na een behandeling 
in commissie- en/of raadsvergadering. En zou de burgemeester voor deze vergadering dan ook de 
officier van Justitie en de Helderse korpschef van Politie Noord Holland Noord namens de 
gemeenteraad willen uitnodigen om onze vragen binnen hun vakgebied te komen beantwoorden? 
 
Burgemeester Schuiling geeft aan dat formeel gezien de burgemeester bevoegd is ten aanzien van de 
sluitingstijden. De sluitingstijden worden niet opgeschort. Deze zijn in overleg met de horeca tot stand 
gekomen en maken deel uit van een totaalpakket. De burgemeester doet de suggestie om dit 
onderwerp te agenderen voor de commissie Bestuur en Middelen.      
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder heeft de volgende vragen over het Reddingsmuseum.  
Naar aanleiding van vragen tijdens de raadsbijeenkomst fase1+ van donderdag 29 maart 2012 heeft 
de fractie van de Stadspartij Den Helder de volgende vragen:  
1. Wat gaat het college doen om op korte termijn rondvaarboten van het reddingsmuseum gebruik te 
kunnen laten maken van de Zeedoksluis? 
2. Is het college er van op de hoogte dat het toeristenseizoen zeer binnenkort van start gaat en dat 
daarmee de eerste afvaarten snel dichter bij komen?  
3. Klopt het dat er door de provincie geld is vrijgemaakt voor de bedoelde Zeedoksluis?  
4. Is dat bedrag nog beschikbaar en/of wat is er met deze subsidie van de provincie gedaan?  
 
Wethouder Visser geeft aan dat overeenstemming is tussen Willemsoord en de Havendienst over de 
tijden van openstelling en bediening van de Zeedoksluis. Wethouder Visser zegt dat er geen geld is 
vrijgemaakt door de provincie voor de Zeedoksluis.    
 
 



De fractie van de PvdA heeft de volgende vragen over de actuele ontwikkelingen rond de 
bouwvergunning bij camping ’t Noorder Sandt. 
1. Hoe gaat het college om met de uitspraken van de rechter en de verleende bouwvergunning? 
2. Hoe staat de uitspraak van de rechter in vergelijking met het gegeven juridische ambtelijke advies? 
3. Zijn er schadeclaims te verwachten van de bouwondernemer aan welke de vergunning is verleend? 
4. Na de rechtelijke uitspraak betreffende bovenstaande zaak constateert de Partij van de Arbeid dat 
dit het tweede geval is, dit jaar, waarin de rechter de gemeente terugfluit. Is het college voornemens 
de directie-ambtelijke organisatie- anders aan te sturen om herhaling te voorkomen? 
 
Wethouder Bruin geeft aan dat de procedures goed zijn verlopen. Zij zegt dat de rechter de 
parkeerbehoefte cijfermatig onderbouwd wil hebben in plaats van de geleverde beschrijvende 
onderbouwing. De wethouder kan op dit moment niet beoordelen of schadeclaims zijn te verwachten. 
De wethouder ziet geen aanleiding om de directie-ambtelijke organisatie- anders aan te sturen.     
 
De fractie van de PvdA heeft de volgende vragen over de ontwikkelingen van het Gemini 
Ziekenhuis.    
Vanuit alle fracties van onze gemeenteraad zetten verschillende raadsleden zich "kleurloos" in om 
aandacht te vragen voor de ontwikkelingen rond ons Helderse Gemini Ziekenhuis. 
Een aantal raadsleden hebben zitting in het actiecomité "Laat het Gemini niet in de kou staan". Dit 
actiecomité heeft het college op 3 maart 2012 een brief gestuurd waarin zij haar grote bezorgdheid 
uitspreekt over de ontwikkelingen: het voortbestaan van ons goed geoutilleerde regioziekenhuis hangt 
aan een zijden draadje! Het comité heeft tot op heden géén antwoord vanuit het college mogen 
ontvangen en dat betreurt zij ten zeerste. Onze vragen zijn:  
1) Is het college doordrongen van de urgentie van deze zaak? 
2) Is het college voornemens de brief vanuit het comité nu op korte termijn te beantwoorden? 
3) Is het college voornemens om vanaf nu pro-actief contact te zoeken met de colleges van de andere 
regiogemeentes, om in gezamenlijkheid op te trekken in de strijd tegen de teloorgang van het Gemini?  
 
Wethouder Bruin geeft aan dat er veelvuldig wordt gesproken met de Raad van Bestuur van het 
Gemini Ziekenhuis. Specialisten en zorgverzekeraars spelen ook een rol in het geheel. Het college 
van burgemeester en wethouders speelt ook een bemiddelende rol richting Defensie en Tweede 
Kamer. De wethouder zegt dat de bedoelde brief op korte termijn wordt beantwoord met daarin 
opgenomen de laatste informatie.  
 
5. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Reenders.  
 
6. Vaststelling agenda. 
De fracties van Groen Links en de Vrije Socialisten dienen een ordevoorstel in om agendapunt 10, het 
voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke participatie 2012, van de agenda af 
te voeren. Het ordevoorstel is unaniem aanvaard. Het voorstel wordt nogmaals besproken in de 
eerstvolgende vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling.   
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over het 
opschorten van de sluitingstijden van de horeca. De motie wordt als laatste punt aan de agenda 
toegevoegd. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de gedragscode bestuurlijke integriteit voor 
gemeenteraadsleden 2012. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de kamerverhuurpanden 2012 en het 
wijzigen van de Huisvestingsverordening. 
De fractie van de VVD dient een amendement in (A 8.1), inhoudende de voorgestelde verordening als 
volgt te wijzigen: Het huidige artikel 1.2 aan te passen en de beperkingen te laten vervallen waardoor 
de tekst gaat luiden als volgt: 
Artikel 1.2  Werkingsgebied 
Het bepaalde in deze verordening is van toepassing op alle woonruimte in bestaande en nieuwe 
gebouwen in de Gemeente Den Helder. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fracties van GroenLinks en de Vrije Socialisten 
stemmen tegen het amendement. 
 
 



 
De fractie van de Vrije Socialisten dient een amendement in (A 8.2), inhoudende aan artikel 1.1 van 
de voorgestelde Verordening voor de kamerverhuurpanden het volgende toe te voegen: 
p. bescherming biedt bij die huurders waarvan  mogelijk te verwachten valt dat daardoor dak 
en/of thuisloosheid ontstaat. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fractie van de Vrije Socialisten stemt voor het 
amendement. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van de Vrije Socialisten en GroenLinks stemmen 
tegen het voorstel.  
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Stimuleringsregeling gevelopwaardering winkelpanden 
'Stadshart Den Helder 2012-2013'. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 9.1), inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen nog voor het zomerreces van 2012 een stimuleringsregeling 
gevelopwaardering niet-bedrijfsmatige panden van particulieren in het stadshart ter vaststelling aan de 
raad aan te bieden, gelijk aan die voor de bedrijfspanden in het stadshart, inclusief criteria en 
subsidiebedragen.  
De fractie van de PvdA trekt de motie in en zal op een later tijdstip met een initiatiefvoorstel over dit 
onderwerp komen. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke participatie 2012. 
Het voorstel is van de agenda afgevoerd. 
 
11. Voorstel met betrekking tot aanpassing van de werkwijze van de raad en raadscommissies. 
De fractie van de VVD dient een amendement in (A 11.1), inhoudende aan beslispunt 1 onder b. het 
volgende toe te voegen:”; de voorzitter kan, wanneer het debat daartoe aanleiding geeft, de raad 
voorstellen een portefeuillehouder bij wijze van uitzondering het woord te geven”.  
Het amendement is in meerderheid aangenomen. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt 
tegen het amendement.  
 
De fracties van de VVD, PvdA en D66 dienen een amendement in (A 11.2), inhoudende een  
beslispunt c. aan het besluit toe te voegen, luidende: ‘tijdens de raadsvergaderingen alleen gebruik 
wordt gemaakt van speciaal daarvoor geplaatste microfoons; de inrichting van de raadzaal wordt 
hierop aangepast’.  
Het amendement is in meerderheid aangenomen. De fracties van de Stadspartij Den Helder, 
GroenLinks en de Vrije Socialisten stemmen tegen het amendement. 
 
De fractie van de Vrije Socialisten dient een amendement in (A 11.3), inhoudende aan  
beslispunt 1. van het ontwerpbesluit het volgende toe te voegen: 
c.   de spreektijdenregeling komt te vervallen. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van GroenLinks, de ChristenUnie en de 
Vrije Socialisten stemmen voor het amendement.  
 
De fractie van de Vrij Socialisten dient een amendement in (A 11.4), inhoudende aan  
beslispunt 1. van het ontwerpbesluit het volgende toe te voegen: 
c. alle fracties over 12 minuten spreektijd (inclusief interrupties) kunnen beschikken. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van GroenLinks, de ChristenUnie en de 
Vrije Socialisten stemmen voor het amendement.  
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. Motie Stadspartij Den Helder over sluitingstijden horeca. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie in (M 12.1), inhoudende de burgemeester op 
te dragen; 

1. de sluitingstijden van de horeca op te schorten tot na een behandeling in commissie- en/of 
raadsvergadering; 

2. voor deze raads- en/of commissievergadering de officier van Justitie en de Helderse 
korpschef van Politie Noord Holland Noord namens de gemeenteraad uit te nodigen. 

 
De fractie van de Stadspartij Den Helder trekt, naar aanleiding van de suggestie van burgemeester 
Schuiling om dit onderwerp te agenderen voor de commissie Bestuur en Middelen, de motie in. De 
Stadspartij Den Helder geeft aan het onderwerp te laten agenderen voor de commissie Bestuur en 
Middelen.  
 
13. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 
 
 
 
 


