
Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2012 (IR12.0362) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Schilt. 
  
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
  
3. Vragenkwartier. 
Vragen van de fractie van de PvdA met betrekking tot het Gemini ziekenhuis: 
1.  Maakt het college zich - met de gemeenteraad - ook nog steeds zorgen over de ontwikkelingen 

binnen het Gemini Ziekenhuis? 
2.  Is het college nog in gesprek met de Raad van Bestuur van het Gemini Ziekenhuis en/of wordt er 

nog ‘stille diplomatie’ - zoals het college dat zelf noemde - bedreven? 
3.  Is het college bereid om - in het kader van het hoor-en-wederhoor-principe - een gesprek aan te 

gaan met het Stafbestuur van het Gemini Ziekenhuis om hún kant van het verhaal te beluisteren? 
Wethouder Turnhout beantwoordt dat regelmatig overleg wordt gevoerd met het Gemini. In januari is 
het volgende overleg, waarbij ook de vertegenwoordiger van de specialisten aansluit. In dat overleg 
zal ze pleiten voor een informatiebijeenkomst door het Gemini voor de gemeenteraad. Daarnaast is op 
18 december een wijkplatform stad binnen De Linie waarin door het Gemini de stand van zaken wordt 
toegelicht.    
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Fritzsche. 
  
5. Vaststelling agenda. 
De fracties van de PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Vrije Socialisten, de Stadspartij Den Helder en 
Behoorlijk Bestuur dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in, waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgedragen een voorstel voor de aanleg van de verlengde 
Breewijd aan de raad voor te leggen. De motie is als agendapunt 14 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fractie van de PvdA dient een motie in met betrekking tot agendapunt 13, het voorstel met 
betrekking tot Port of Den Helder, waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen maatregelen te treffen ter realisering van de maatschappelijke effecten die mede zijn 
gerelateerd aan de ontwikkeling van het havengebied, waaronder het verminderen van de 
verkeersintensiteit op de route naar de TESO-veerhaven. 
 
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een amendement in met betrekking tot agendapunt 13, het 
voorstel met betrekking tot Port of Den Helder, waarmee het college van burgemeester en wethouders 
maatregelen dient te nemen die het opstellen van een businessplan van een verzelfstandigd 
havenbedrijf Den Helder zodanig bespoedigen dat die beschikbaar is voordat de gevraagde 
garantstelling daadwerkelijk wordt geëffectueerd. 
 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in met betrekking tot agendapunt 13, het 
voorstel met betrekking tot Port of Den Helder, inhoudende dat de gemeenteraad als wens heeft dat 
de garantstelling voor € 15 miljoen niet leidt tot een uitbreiding van het totaal bedrag aan 
garantstellingen binnen de gemeentelijke begroting van 2014 e.v. 
 
A. Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot 

meerjarensubsidies onderwijsachterstandenbeleid 2013-2014. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
    
7. Voorstel tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2012 (verwijderen 

rijwielen). 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel de Kadernota Vrijwilligersbeleid vast te stellen. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 



9. Voorstel tot het vaststellen van het beheerplan civiele kunstwerken 2013-2017. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de PvdA stemt tegen het voorstel. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de herziene Welstandsnota 2012. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van het normenkader en controleprotocol 2012 ten behoeve van 

de jaarrekening 2012 van de gemeente. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
  
12. Voorstel tot vaststelling van de Havenbeheersverordening NV Port of Den Helder en de 

toelichting hierop. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
B. Bespreekpunten 
 
13. Voorstel met betrekking tot het al dan niet indienen van wensen en bedenkingen over de 

inbreng onderneming NV Port of Den Helder. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een amendement in (A 13.1) inhoudende dat het college van 
burgemeester en wethouders maatregelen dient te nemen die het opstellen van een businessplan van 
een verzelfstandigd havenbedrijf Den Helder zodanig bespoedigen dat die beschikbaar is voordat de 
gevraagde garantstelling daadwerkelijk wordt geëffectueerd. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie en Behoorlijk Bestuur.  
 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 13.2) inhoudende dat de gemeenteraad 
als wens heeft dat de garantstelling voor € 15 miljoen niet leidt tot een uitbreiding van het totaal 
bedrag aan garantstellingen binnen de gemeentelijke begroting van 2014 e.v. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van 
GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur. 
 
Het hoofdvoorstel 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 13.1) inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen maatregelen te treffen ter  realisering van de maatschappelijke effecten die 
mede zijn gerelateerd aan de ontwikkeling van het havengebied, waaronder het verminderen van de 
verkeersintensiteit op de route naar de TESO-veerhaven. 
De motie is unaniem aanvaard. 
 
14. Motie fractie van de PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Vrije Socialisten, de Stadspartij  
 Den Helder en Behoorlijk Bestuur met betrekking tot aanleg verlengde Breewijd.  
De fracties van de PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Vrije Socialisten, de Stadspartij Den Helder en 
Behoorlijk Bestuur dienen een motie in waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen in het eerste kwartaal van 2013 een voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet 
voor de aanleg van de verlengde Breewijd aan de raad voor te leggen waarbij de jaarlijkse lasten 
worden gedekt door verlaging van de stelpost ‘Huisvesting stadhuis’ (Programma Algemeen Bestuur 
en Middelen, product 943). Op basis van de beraadslagingen wordt aan de motie na de tekst 
“…product 943)” de zin toegevoegd: “en daarnaast eventueel uit andere middelen.”  
De motie is in meerderheid aanvaard. Tegen de motie stemmen de heren Fritzsche, Reiff en Bruin. 
 
15. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  
 
 


