Besluitenlijst raadsvergadering 29 september 2014 (BSL14.0049)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw
Van Dooren-Lansdorp en de heer Assorgia.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vragenkwartier.
De heer Haitsma stelt een vraag over de garantstelling aan het Gemini Ziekenhuis ten behoeve van
een geldlening. Hij wil weten wat de gevolgen zijn van de garantstelling in het kader van de stresstest
en de financiële flexibiliteit in het kader van de begroting.
Wethouder Wagner antwoordt dat dit inderdaad gevolgen heeft. Deze zullen bij de behandeling van
de begroting aan de orde komen.
Mevrouw Houtveen stelt een vraag over de inzet van door het kabinet voor gemeenten ter stimulering
van de vraag naar huishoudelijke hulp om zoveel mogelijk volwaardig werkgelegenheid te behouden.
Ze wil weten of de toezegging van wethouder Wagner, gedaan in de commissie Maatschappelijke
Ontwikkeling van 22 september 2014, over het doen van een aanvraag al vorm heeft gekregen.
Wethouder Wagner geeft aan dat hieraan momenteel hard wordt gewerkt.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Klopstra.
5. Vaststelling agenda.
De fractie van D66 kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over het jeugdsportfonds.
Deze motie wordt als punt 15 aan de agenda toegevoegd.
De fractie van Behoorlijk Bestuur kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over
Meerwerf. Deze motie wordt als punt 16 aan de agenda toegevoegd.
6. Voorstel tot het benoemen van leden voor de raadscommissies Bestuur en Middelen,
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
De raad besluit bij acclamatie:
de heer E. Dieleman (Helder Onafhankelijk!) en de heer J.C. Kasander (PvdA) te benoemen tot lid
voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling
en -beheer.
De heer Dieleman legt de eed af en de heer Kasander legt de belofte af. Beiden tekenen de
integriteitsverklaring en ontvangen bloemen.
7. Voorstel tot het benoemen van een voorzitter voor de raadscommissies Bestuur en
Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
De raad besluit na een schriftelijke stemming in meerderheid:
de heer Slort te benoemen tot voorzitter voor de raadscommissies Bestuur en Middelen,
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. Er zijn 16 stemmen op hem
uitgebracht. Op mevrouw Biersteker zijn 13 stemmen uitgebracht.
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie
personen 2014.
De raad besluit unaniem:
de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 vast te stellen.
9. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2013 van de Veiligheidsregio NHN.
De raad besluit unaniem:
- af te zien van een zienswijze en in te stemmen met de jaarstukken 2013 van de
Veiligheidsregio NHN;
- het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om het besluit middels een brief
kenbaar te maken bij de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio NHN.

10. Voorstel tot het instemmen met de begroting 2015, de meerjarenbegroting 2016-2018 en het
Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio NHN 2015-2018.
De raad besluit unaniem:
- in te stemmen met de begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018 van de
Veiligheidsregio NHN met bijbehorende bezuinigingstaakstelling ad € 3,3 miljoen;
- in te stemmen met het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio NHN 2015-2018, inclusief
risicoprofiel;
- opdracht te geven aan het college van burgemeester en wethouders om het besluit en
bijbehorende zienswijzen middels een brief kenbaar te maken aan de voorzitter van het
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio NHN.
11. Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN
betreffende de verdeelsleutel.
De raad besluit unaniem:
- de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN vast te stellen;
- het solidariteitsmodel 50%-50% als voorkeurs-verdeelsleutel aan te wijzen;
- de burgemeester te mandateren tijdens de bespreking en besluitvorming in het Algemeen
Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 3 oktober 2014 naar bevind van zaken te
handelen, waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeur van de raad, de omvang van de
regiobegroting en het algemeen belang van de veiligheidszorg in gemeente en regio;
- het college van B&W opdracht te geven om het besluit schriftelijk kenbaar te maken bij de
voorzitter van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio NHN.
12. Voorstel met betrekking tot het rekenkamercommissieonderzoek Opvolging aanbevelingen.
De raad besluit unaniem:
1. de conclusies en aanbevelingen uit het rapport ‘Op het juiste spoor en volgens schema’ over te
nemen;
2. dat het college van burgemeester en wethouders, voor 1 december 2014, de raad een voorstel
doet over de wijze van uitvoering van de aanbevelingen.
13. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Vogelbuurt 2014.
De raad besluit unaniem:
1. op grond van overwegingen welke zijn vastgelegd in het raadsvoorstel de daarin voorgestelde
ambtshalve wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan;
2. het bestemmingsplan “Vogelbuurt 2014”, als vervat in de dataset met planidentificatie
NL.IMRO.0400.217BPVOGELBRT2014-VST1, met de aangegeven wijzigingen ten opzichte van
het ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg vast te stellen, waarin naast staand beleid
ook de volgende onderwerpen zijn opgenomen:
a. het beschermen van delen van het plangebied in het kader van het aangewezen beschermd
stadsgezicht;
b. het beleid aangaande de deregulering van bouw en gebruik van gebouwen op het erf;
c. het opnemen van de beschermingszones behorende het LPG vulpunt aan de Kievitstraat.
3. de bij dit besluit behorende verbeelding van de bestemming op papier vast te stellen;
4. vast te stellen dat o_ NL.IMRO.0400.217BPVOGELBRT2014-VST1_Ondergrond GBKN de voor
dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond is;
5. geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal binnen het plan niet
noodzakelijk is;
6. dat het bijbehorend raadsvoorstel integraal onderdeel uitmaakt van het besluit.
14. Voorstel tot het onttrekken van gelden aan de reserves Vinkenterrein, Bodemsanering en
Stationslocatie ten behoeve de sanering van het Vinkenterrein.
De raad besluit unaniem:
De volgende onttrekkingen aan de reserves te doen ten behoeve van de sanering van het
Vinkenterrein:
1. gereserveerde middelen Vinkenterrein € 400.000,2. restant reserve bodemsanering € 653.611,3. gereserveerde middelen sanering locatie nieuwbouw stadhuis € 125.000,-

15. Motie van de fractie van D66 over het jeugdsportfonds.
Met de motie (M 15.1) wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen € 40.000,- vrij
te maken uit de algemene middelen en dit zo spoedig mogelijk aan het Jeugdsportfonds beschikbaar
te stellen ter dekking van de aanvragen voor het laatste kwartaal van 2014. De motie is
medeondertekend door de fracties van de Stadspartij Den Helder, de PvdA, Helder Onafhankelijk!, het
CDA en de VVD. Op basis van de beraadslagingen is in de tekst van de motie “€ 40.000,-“ vervangen
door “middelen”.
De raad beluit in meerderheid (24 stemmen voor, 5 stemmen tegen):
de motie te aanvaarden. Voor de motie stemmen de fracties van het CDA, de VVD, de PvdA, de
Stadspartij Den Helder, D66 en Helder Onafhankelijk!
16. Motie van de fractie van Behoorlijk Bestuur over Meerwerf.
Met de motie (M 16.1) wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen op een zo kort
mogelijke termijn een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om als gemeentebestuur
maximale invloed uit te kunnen oefenen op het bestuur van de Stichting Meerwerf met als doel:
1. de uitvoering van de bestuursopdracht aan het interim bestuur en
2. het terugbrengen van de rust binnen de organisatie van de Stichting Meerwerf;
Indien het onderzoek en de gestelde doelen naar het oordeel van de gemeenteraad niet tot een
resultaat leiden, dan dient het als gemeentebestuur zelf voorzien in het bestuur van de scholen in
overweging te worden genomen. De motie is medeondertekend door de fracties van GroenLinks, de
Vrije Socialisten, Vermooten, de Stadspartij Den Helder en de PvdA.
De raad beluit in meerderheid (16 stemmen voor, 12 stemmen tegen):
de motie te aanvaarden. Voor de motie stemmen de fracties van Behoorlijk Bestuur, GroenLinks, de
Vrije Socialisten, Vermooten, de Stadspartij Den Helder en de PvdA. Mevrouw Vorstman stemt niet
mee vanwege haar positie bij Meerwerf.
17. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

