
Besluitenlijst raadsvergadering 29 oktober 2012 (IR12.0324) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij staat stil bij het overlijden van de oud-raadsleden de heren 
Wijker en Van der Schans.  
 
Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Reenders. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw D. de Vries (namens de bewoners van de Boerhaavestraat) en de heer De Ridder (namens 
de Belangenvereniging Indische Buurt) spreken in over agendapunt 7, het voorstel met betrekking tot 
de uitvoering van de motie nieuwbouw stadhuis.  
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Eventuele hoofdelijke stemmingen beginnen bij de heer Haitsma. 
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een ordevoorstel in om agendapunt 7, het voorstel met 
betrekking tot de uitvoering van de motie nieuwbouw stadhuis, van de agenda af te voeren. 
Het voorstel is in meerderheid verworpen. De fracties van de Stadspartij Den Helder, GroenLinks en 
de Vrije Socialisten stemmen voor het ordevoorstel.  
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de wijziging van de verordening op de heffing en 
 invordering van hondenbelasting 2012. 
De stemmen over het voorstel staakten in de raadsvergadering van 15 oktober 2012. In de 
herstemming is het voorstel in meerderheid aanvaard met 16 stemmen voor en 14 stemmen tegen. 
Voor het voorstel is gestemd door de heer Pruiksma, de fractie van Trots met uitzondering van de 
heer Rademaker en de fracties van D66, de VVD, Behoorlijk Bestuur en het CDA.  
 
7. Voorstel met betrekking tot de uitvoering van de motie nieuwbouw stadhuis (nr. 13.3) van 
 9 juli 2012. 
 
Voor aanvang van de stemming spreekt mevrouw Biersteker met onderbouwing uit dat haar fractie 
tegen het hoofdvoorstel zal stemmen en dat ze aanneemt dat daarmee de coalitiesamenwerking tot 
een einde is gekomen, maar dat haar fractie openstaat voor constructiever overleg. De heer Prins 
deelt mee dat Behoorlijk Bestuur uit de coalitie treedt en niet meer bereid is in onderhandeling te 
treden over het voortzetten van de coalitie in welke vorm dan ook.  
 
Op verzoek van de fractie van de Stadspartij Den Helder wordt over alle voorstellen hoofdelijk 
gestemd. 
 
De volgende amendementen zijn ingediend en in stemming gebracht: 
 
A 7.1 van de fractie van de Stadspartij Den Helder, inhoudende het toevoegen van punt 14, het 
creëren van de mogelijkheid tot het houden van een referendum met opschortende werking voor het 
besluit en waarmee (later toegevoegd) beslispunt 1 wordt verwijderd. 
Het amendement is in meerderheid verworpen met 12 stemmen voor en 18 stemmen tegen.  
Voor het amendement is gestemd door de dames Dol, Jellema, Van der Paard, Pater en Post en de 
heren P. Bakker, De Kleijn, Koopman, Nihot, Pastoor, Pruiksma en Rijnten.   
 
A 7.11 van de fractie van de ChristenUnie en Behoorlijk Bestuur, waarbij het besluit geheel is 
vernieuwd conform de motie van 9 juli 2012. Op basis van het betoog van wethouder Bruin dat het in 
strijd is met de aanbestedingsregelgeving om de raad de bevoegdheid toe te kennen de 
ontwerpkeuze te doen, verwijderen de indieners de rol van de raad uit punt 3 van het amendement. 
Het amendement is in meerderheid verworpen met 3 stemmen voor en 27 stemmen tegen.  
Voor het amendement is gestemd door mevrouw Biersteker en de heren Koning en Prins.  
   
Wethouder Bruin zegt toe de beantwoording op dit vraagstuk schriftelijk aan de raad te zullen 
aanbieden. 
 



A 7.4 van de fractie van de PvdA waarmee beslispunt 3 is uitgebreid met de wenselijkheid van 
flexibiliteit van het gebouw. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard met 21 stemmen voor en 9 stemmen tegen.  
Tegen het amendement is gestemd door de dames Biersteker, Dol, Pater en Post en de heren  
P. Bakker, Koning, Koopman, Nihot en Prins. 
 
 
A 7.5 van de fractie van de PvdA waarmee beslispunt uit het besluit is geschrapt. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard met 24 stemmen voor en 6 stemmen tegen.  
Tegen het amendement is gestemd door de dames Pater en Post en de heren P. Bakker, Koopman, 
Nihot en Prins. 
 
A 7.6 van de fractie van de PvdA waarmee de tekst van beslispunt 5 geheel wordt gewijzigd. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard met 19 stemmen voor en 11 stemmen tegen.  
Tegen het amendement is gestemd door de dames Biersteker, Dol, Pater en Post en de heren  
P. Bakker, De Kleijn, Koning, Koopman, Nihot, Pastoor en Prins. 
 
A 7.7 van de fractie van Trots waarin aan beslispunt 5 een aantal bepalingen worden toegevoegd met 
betrekking tot het parkeren. De fractie van Trots schrapt de bepaling onder d. in het amendement.  
Het amendement is in meerderheid aanvaard met 21 stemmen voor en 9 stemmen tegen.  
Tegen het amendement is gestemd door de dames Dol, Pater en Post en de heren P. Bakker,  
De Kleijn, Koopman, Nihot, Pastoor en Prins. 
 
A 7.8 van de fractie van de VVD over het samenvoeging van de beslispunten 7 en 9. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard met 19 stemmen voor en 11 stemmen tegen.  
Tegen het amendement is gestemd door de dames Biersteker, Dol, Pater en Post en de heren  
P. Bakker, De Kleijn, Koning, Koopman, Nihot, Pastoor en Prins. 
 
A 7.9 van de fractie van de PvdA waarmee een deel van de tekst van beslispunt 8 vervalt. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard met 18 stemmen voor en 12 stemmen tegen.  
Tegen het amendement is gestemd door de dames Biersteker, Dol, Pater en Post en de heren  
P. Bakker, De Kleijn, Koning, Koopman, Nihot, Pastoor, Prins en Pruiksma. 
 
A 7.10 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over het toevoegen van belangenverenigingen 
aan beslispunt 10. 
Het amendement is in meerderheid verworpen met 6 stemmen voor en 24 stemmen tegen.  
Voor het amendement is gestemd door de dames Dol, Pater en Post en de heren P. Bakker, 
Koopman en Nihot. 
 
 
Het hoofdvoorstel is in meerderheid aanvaard met 17 stemmen voor en 13 stemmen tegen.  
Tegen het voorstel is gestemd door de dames Biersteker, Dekker, Dol, Pater en Post en de heren  
P. Bakker, De Kleijn, Koning, Koopman, Nihot, Pastoor, Prins en Pruiksma. 
 
Het geamendeerde besluit is als volgt komen te luiden: 
 
“besluit: 
 
1. Te herbevestigen dat de locatie Stationsplein de geëigende plaats is voor nieuwbouw van het 

stadhuis Den Helder; 
2. Dat het maximale budget dat jaarlijks mag worden besteed aan de lasten verbonden aan de 

nieuwbouw van het stadhuis opnieuw wordt vastgesteld op € 2.100.000 prijspeil 1 jan. 2012; 
3. Dat de aan het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad 

van 9 juli 2012 ten grondslag liggende kwaliteitseisen en het programma van eisen gehandhaafd 
worden, waarbij flexibiliteit van het gebouw wenselijk is met het oog op de toekomst; 

4. Voor het parkeren gelden de volgende overwegingen: de bouwcombinaties/aanbieders krijgen de 
opdracht alle varianten voor het parkeren in overweging te nemen: zowel parkeren op maaiveld 
als in een gebouwde voorziening. Conform de motie van 9 juli is een parkeergarage voor de 
huizen aan de Boerhaavestraat uitgesloten. De bouwcombinatie/aanbieder streeft naar 150 
parkeerplaatsen; 

 a. bezoekers van het stadhuis die een gemeentelijke dienst komen afnemen, worden vrijgesteld 
van parkeergeld; 

 b. de bewoners van de Boerhaavestraat mogen niet kwantitatief en kwalitatief achteruitgaan ten 
opzichte van het huidige parkeeraanbod; 



 c.  voor de ambtenaren zal om de parkeerdruk te verminderen een plan van aanpak door het 
college worden opgesteld om het woon- werkverkeer anders dan met de auto te stimuleren; 

5. Dat op basis van de uitkomsten van het onderzoek, een model van aanbesteding dat uitgaat van 
eigen gemeentelijke financiering de voorkeur verdient; dat de eventueel hiermee gepaard gaande 
risico’s die in een marktfinancieringsmodel worden geacht te zijn gedekt, bij eigen financiering 
kunnen worden opgevangen omdat bij meer beperkte parkeerkosten binnen de gemeentelijke 
dekkingsmogelijkheden kan worden gebleven en omdat uit de stadhuis/egalisatiereserve voor 
gewone dekking niets gebruikt (uitgezonderd de bij raadsbesluit aangepaste/aan te passen 
voorbereidingskosten) hoeft te worden zodat deze reserve overigens geheel als risicoreserve 
beschikbaar blijft; 

6. Dat in de aanbestedingsvorm wordt vastgelegd dat de aanbieders twee mogelijkheden 
voorleggen, te weten één ontwerp dat uitgaat van sloop van het voormalig postkantoor en/of 
huidig station en één ontwerp dat uitgaat van handhaving.  

7. Draagt het college van burgemeester en wethouders op om op basis van de 
aanbestedingsaanpak Ontwerp, Bouw en Onderhoud de aanbesteding voor te bereiden, vorm te 
geven en binnen de hiervoor onder ad 1 t/m 7 genoemde randvoorwaarden alsmede met 
inachtneming van de overige in de motie van 9 juli jl. genoemde relevante zaken, de aanbesteding 
op zo kort mogelijke termijn te doen plaatsvinden; 

8. Draagt het college op om op korte termijn een voorstel aan de raad voor te leggen waarin wordt 
vastgelegd op welke wijze de uiteindelijke varianten voor het stadhuis op intensieve en actieve 
wijze met geïnteresseerde bewoners van Den Helder zal worden besproken; 

9. Draagt het college op om bij aanbesteding de raad te informeren op welke wijze het 
risicomanagement is vormgegeven en op welke wijze de raad geïnformeerd zal worden over de 
voortgang van het project qua vorm, inhoud en frequentie; 

10. Vast te stellen de bij dit besluit behorende wijziging van de programmabegroting 2012 ten 
behoeve van het voorbereidingskrediet van € 500.000 (kenmerk ID12.04178); 

11. Draagt het college op in een wijzigingsvoorstel op de meerjarenbegroting 2014-2018 de uit dit 
besluit voortvloeiende financiële consequenties te verwerken op basis van de uitwerking van 
beslispunt 7, en nadat de uitkomst van de aanbesteding bekend is een raadsvoorstel voor te 
leggen waarin is aangegeven 
a. welk efficiencyvoordeel uit de nieuwbouw is in te boeken; 
b. in welke mate de jaarlasten voor het stadhuis verlaagd kunnen worden door inzet van een 

deel van de gevormde/te vormen stadhuis-/egalisatiereserve en 
c. in welke mate een risicoreservering noodzakelijk is.” 

  
 
De volgende moties zijn ingediend:  
 
M 7.1 van de fractie van de Stadspartij Den Helder, inhoudende een opdracht aan het college van 
burgemeester en wethouders om te komen met een nieuw raadsvoorstel. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder trekt haar motie in. 
 
M 7.2 van de fractie van Behoorlijk Bestuur, inhoudende het onderbrengen van de projectorganisatie 
bij Zeestad. 
De motie is in meerderheid verworpen met 4 stemmen voor en 26 stemmen tegen. Voor de motie is 
gestemd door mevrouw Biersteker en de heren Koning, Prins en Pruiksma. 
 
M 7.3 van de fractie van de ChristenUnie waarmee de kosten van de infrastructuur voor rekening van 
Zeestad worden bevestigd. 
De motie is in meerderheid verworpen met 5 stemmen voor en 25 stemmen tegen. Voor de motie is 
gestemd door de dames Biersteker en Dol en de heren De Kleijn, Koning en Prins. 
 
M 7.4 van de fractie van GroenLinks over het houden van een onderzoek op grond van artikel 155a 
Gemeentewet. 
De motie is in meerderheid verworpen met 14 stemmen voor en 16 stemmen tegen. Voor de motie is 
gestemd door de dames Biersteker, Dol, Jellema, Van der Paard, Pater en Post en de heren  
P. Bakker, De Kleijn, Koning, Koopman, Nihot, Pastoor, Pruiksma en Rijnten. 
 
M 7.5 van de fractie van de PvdA over de toepassing van social return bij de aanbesteding. 
De motie is in meerderheid aanvaard met 21 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Tegen de motie is 
gestemd door de dames Dol, Pater en Post en de heren P. Bakker, De Kleijn, Koopman, Nihot, 
Pastoor en Prins. 
M 7.6 van de fractie van de PvdA over de selectieprocedure bij de aanbesteding. 



De motie is in meerderheid aanvaard met 23 stemmen voor en 7 stemmen tegen. Tegen de motie is 
gestemd door de dames Pater en Post en de heren P. Bakker, De Kleijn, Koopman, Nihot en Pastoor. 
 
M 7.7 van de fractie van de Vrije Socialisten over de handelswijze van wethouder Den Dulk. 
De motie is in meerderheid verworpen met 10 stemmen voor en 19 stemmen tegen. De heer Prins 
stemt niet mee over de motie. Voor de motie is gestemd door de dames Dol, Jellema, Pater en Post 
en de heren P. Bakker, De Kleijn, Koopman, Nihot, Pastoor en Rijnten. 
   
M 7.8 van de fractie van de Vrije Socialisten over de portefeuille van wethouder Bruin. 
De motie is in meerderheid verworpen met 11 stemmen voor en 18 stemmen tegen. De heer Prins 
stemt niet mee over de motie. Voor de motie is gestemd door de dames Dol, Jellema, Pater en Post 
en de heren P. Bakker, De Kleijn, Koopman, Nihot, Pastoor, Pruiksma en Rijnten. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  
 
   
 
 


