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Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2018 (BSL18.0048) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter, de heer Krul, opent de vergadering. Hij vervangt de heer Schuiling, die hedenavond afwezig is. 
Er zijn voorts berichten van verhindering ontvangen van de heren Camara en Houben.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van de PVV wil informatie van het college van burgemeester en wethouders over de aanzienlijke 
verhoging van de JOC (Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds) en JSF (Jeugd Sport Fonds) subsidies voor de 
komende twee jaar. Wethouder Visser antwoordt dat dit onder meer een gevolg is van de prijsindexering en 
de vastgestelde armoedenota en dat deze verhoging voortvloeit uit de vaststelling van de 
programmabegroting 2019. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Klopstra.  
 
5. Vaststelling agenda. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 november 2018 het bedrijfsplan Port of 
Den Helder onder geheimhouding ter inzage gelegd. Het college van burgemeester en wethouders stelt de 
raad voor de opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet te bekrachtigen. 
Het voorstel is aan de agenda toegevoegd. 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 november 2018 het MTBS-rapport van oktober 
2012 over de verkenning van de financiële aspecten tot omvorming van de haven Den Helder tot 
overheidsvennootschap onder geheimhouding ter inzage gelegd. Het college van burgemeester en 
wethouders stelt de raad voor de opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, lid 3, van de 
Gemeentewet te bekrachtigen. Het voorstel is aan de agenda toegevoegd. 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 december 2018 ten behoeve van het voorstel voor 
de aankoop en bijdrage renovatie Port of Den Helder een overzichtskaart van de aan te kopen gebieden 
(Westoever en Spoorhaven) en een rapport ter waardebepaling van deze percelen onder geheimhouding ter 
inzage gelegd. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor de opgelegde 
geheimhouding op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet te bekrachtigen. Ook dit voorstel is aan 
de agenda toegevoegd. 
  
De fractie van het CDA kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over het instellen van een 
kinderburgemeester. De motie is als punt wordt als punt 12 aan de agenda toegevoegd. 
 
Hamerpunten: 

 
12. Voorstel tot het bekrachtigen van de door het college van burgemeester en wethouders 
 opgelegde geheimhouding over het bedrijfsplan van Port of Den Helder. 
De raad besluit unaniem: 
de door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding (zie brief AU18.12065) 
over het bedrijfsplan van Port of Den Helder op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet te 
bekrachtigen. 
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13. Voorstel tot het bekrachtigen van de door het college van burgemeester en wethouders 
 opgelegde geheimhouding over het MTBS-rapport van oktober 2012 over de verkenning van de 
 financiële aspecten tot omvorming van de haven Den Helder tot overheidsvennootschap. 
De raad besluit unaniem: 
de door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding (zie brief AU18.12083) 
over het MTBS-rapport van oktober 2012 over de verkenning van de financiële aspecten tot omvorming van 
de haven Den Helder tot overheidsvennootschap op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet te 
bekrachtigen. 
 
14. Voorstel tot het bekrachtigen van de door het college van burgemeester en wethouders 
 opgelegde geheimhouding over een overzichtskaart van de aan te kopen gebieden (Westoever en 
 Spoorhaven) en een rapport ter waardebepaling van deze percelen. 
De raad besluit unaniem: 
de door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding (zie brief AU18.12178) 
over een overzichtskaart van de aan te kopen gebieden (Westoever en Spoorhaven) en een rapport ter 
waardebepaling van deze percelen op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet te bekrachtigen. 
 
6. Voorstel tot het ontslaan van een lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
 Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De raad besluit unaniem: 
de heer M. Ram te ontslaan als lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke 
ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
 
7. Voorstel met betrekking tot de tweede tussenrapportage 2018. 
De raad besluit unaniem: 
1.  kennis te nemen van de tweede tussenrapportage 2018; 
2.  een krediet beschikbaar te stellen voor de bruggen Ooghduyne van € 200.000,-; 
3.  een bestemmingsreserve in te stellen van € 200.000,- voor het afdekken van de kapitaalslasten 
 bruggen Ooghduyne; 
4.  een bestemmingsreserve in te stellen van € 167.555,- inzake evenementen; 
5.  de egalisatiereserve nieuwbouw stadhuis op te heffen, samen te voegen met de reserve Nieuwbouw 
 stadhuis en alle toekomstige begrote onttrekkingen vanuit de reserve Nieuwbouw stadhuis te halen; 
6.  de bestemmingsreserve Inrichting Anton Pieckplein op te heffen en het saldo over te hevelen naar de 
 egalisatiereserve voor de kapitaalslasten Anton Pieckplein; 
7.  een voorziening te treffen voor asbestsanering van het voormalig postkantoor van € 350.000,-; 
8.  de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2018 (BGW18.0015) vast te stellen. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van het jaarprogramma 2019 De Kop Werkt! 
De raad besluit unaniem: 
1.  op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet geen wensen of bedenkingen in te dienen tegen het in het 
 kader van de ‘Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 
 2017-2020’ vast te stellen jaarprogramma 2019 dat als bijlage 1 deel uitmaakt van dit raadsbesluit; 
2.  kennis te nemen van de voortgangsrapportages jaarprogramma 2017 en 2018. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale Retailvisie Kop van Noord-Holland 2018. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de Regionale Detailhandelsvisie Kop van Noord-Holland 2012 in te trekken; 
2.  de Regionale Retailvisie Kop van Noord-Holland 2018 vast te stellen; 
3.  het analyserapport Regionale Retailvisie Kop van Noord-Holland 2018 voor kennisgeving aan te nemen; 
4.  het Marktruimteonderzoek Noord-Holland 2018 voor kennisgeving aan te nemen. 
 
10. Voorstel inzake gewijzigde begrotingen GGD 2018 en 2019. 
De raad besluit unaniem: 
1.  een positieve zienswijze te geven op de gewijzigde begrotingen: 
 a.  eerste gewijzigde begroting 2018; 
 b.  tweede gewijzigde begroting 2018; 
 c.  gewijzigde begroting 2019; 
2.  daarbij de volgende bedenkingen kenbaar te maken: 
 a.  de GGD nogmaals op te roepen tot een concreet plan te komen om de bedrijfsvoering te verbeteren; 
 b.  de GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de 
  provincie. 
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11. Voorstel over het rapport 'Onderzoek naar de effecten van de transformatie in de jeugdzorg' van 
de Rekenkamercommissie Den Helder. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de conclusies uit het rapport ‘Onderzoek naar de effecten van de transformatie in de jeugdzorg’ van de 
 Rekenkamercommissie te onderschrijven; 
2.  de aanbevelingen uit het onder 1. genoemde rapport over te nemen en het college van burgemeester en 
 wethouders opdracht te geven de aanbevelingen uit te voeren. 
 
Bespreekpunt: 

 
15. Motie kinderburgemeester Den Helder. 
De fractie van het CDA dient een motie in waarin het college van burgemeester en wethouders wordt 
verzocht: 
- samen met scholen te inventariseren of er voldoende belangstelling bestaat voor het installeren van een 
 kinderburgemeester;  
- hierover vóór de behandeling van de kadernota 2019 aan de raad te rapporteren. 
 
De fractie van het CDA trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder Kos dat het college 
van burgemeester en wethouders de motie overneemt. 
 
16. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 20.10 uur.  
 
 
 


