Besluitenlijst raadsvergadering 20 september 2010
1. Opening.
De (plv.) voorzitter, de heer Rijnten, opent de vergadering. De heer Schuiling en de eerste
plaatsvervangend voorzitter, mevrouw Biersteker, zijn afwezig. Verder is bericht van verhindering
ontvangen van de heren Emmelkamp, Klut en Prins.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vragenkwartier.
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Pater.
5. Vaststelling agenda.
Op verzoek van de fractie van de PvdA wordt agendapunt 7, het voorstel tot het vaststellen van het
draagkrachtpercentage bijzondere bijstand, een bespreekpunt. Dit gebeurt omdat de fractie de
schriftelijke beantwoording van wethouder Visser op de vragen die gesteld zijn in de
commissievergadering onduidelijk vindt.
De fractie van de PvdA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in, inhoudende het opstellen
e
van een geactualiseerde risico-analyse voor projecten uit de 1 fase van het Uitwerkingsplan
Stadshart. De motie is als punt 10 aan de agenda toegevoegd.
De fractie van GroenLinks dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over het
ambassadeurschap van de tapuit. De motie is als punt 11 aan de agenda toegevoegd.
De fractie van de VVD dient een motie vreemd aan de orde van de dag in met betrekking tot het
tijdelijke parkeerterrein op de locatie van de voormalige Ford-garage Bruijn. De motie is als punt 12
aan de agenda toegevoegd.
A. Hamerpunten.
6. Voorstel tot het vaststellen van de Brandbeveiligingsverordening 2010.
Het voorstel is unaniem aanvaard.
8. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Slaap Strandhuisjes Julianadorp aan
Zee.
Het voorstel is unaniem aanvaard.
9. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Nieuw Den Helder Noord 2009.
De fractie van TROTS dient een amendement in (A 9.1), inhoudende het verhogen van de
parkeernorm met 10%. Het amendement is unaniem aanvaard.
Het voorstel is eveneens unaniem aanvaard.
7. Voorstel tot het vaststellen van het draagkrachtpercentage bijzondere bijstand.
Het voorstel is unaniem aanvaard.
Wethouder Visser zegt toe dat de schriftelijke beantwoording van de vraag, gesteld in de commissie
Maatschappelijke ontwikkeling, schriftelijk nader wordt toegelicht.
10. Motie PvdA over het opstellen van een geactualiseerde risico-analyse voor projecten
e
1 fase Uitwerkingsplan Stadshart.
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 10), inhoudende het college van burgemeester en
wethouders op te dragen binnen vier maanden een geactualiseerde risico-analyse voor de projecten
e
die nu voor de 1 fase vermeld staan van het Uitwerkingsplan Stadshart, op te laten stellen en die met
de raad te bespreken.
De motie is unaniem aanvaard.

11. Motie GroenLinks met betrekking tot ambassadeursschap tapuit.
De fractie van GroenLinks dient een motie in (M 11), inhoudende het college van burgemeester en
wethouders op te dragen:
1. de gemeente Den Helder aan te melden op de site www.ambassadeursoorten.nl met de tapuit als
ambassadeur;
2. een beleidsnotitie op te stellen met betrekking tot de vormgeving van dit ambassadeurschap.
De motie is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen de motie.
12. Motie VVD met betrekking tot het tijdelijke parkeerterrein op de locatie van de voormalige
Ford-garage Bruijn.
De fractie van de VVD dient een motie in (M 12) over het inrichten van de tijdelijke parkeervoorziening
op de locatie van de voormalige Ford-garage Bruijn als blauwe zone.
De motie is in meerderheid aanvaard. De fracties van de PvdA en GroenLinks stemmen tegen de
motie.
13. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

