
Besluitenlijst raadsvergadering 30 januari 2012 (IR12.0052) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren Reenders 
en Schilt.   
 
2. Spreekrecht. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke bestemming begint bij mevrouw Biersteker.   
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van D66 kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan, inhoudende het college 
van burgemeester en wethouders op te dragen om in de voorbereiding van de kadernota 2012-2013 
een notitie op te stellen in het kader van de diverse overgangsmaatregelen van onder andere de Wet 
Werken naar Vermogen, de AWBZ en de Wet Maatschappelijke ondersteuning.  
De motie wordt als agendapunt 11 geagendeerd. 
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder verzoekt bij agendapunt 8 om schriftelijke stemming. Tevens 
doet de fractie van de Stadspartij Den Helder een ordevoorstel om agendapunt 10 van de agenda af 
te voeren. Het ordevoorstel is verworpen.       
 
6. Voorstel tot vaststelling van de Prijzenlijst 2012, waarin de door de gemeente te hanteren 
grondprijzen zijn vastgelegd. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan mevrouw C.M. Dekker als lid van de 
rekenkamercommissie Den Helder. 
De raad verleent mevrouw Dekker unaniem eervol ontslag. Mevrouw Dekker ontvangt bloemen. 
 
8. Voorstel tot het ontslaan van de heer B.O.B. Haitsma als raadscommissievoorzitter en tot 
het benoemen van de heer B. Fritzsche als raadscommissievoorzitter. 
De raad verleent de heer B.O.B. Haitsma unaniem eervol ontslag.  
 
Er is schriftelijk gestemd over de benoeming van de heer Fritzsche; de uitslag van de stemming is als 
volgt: 
De heer Fritzsche  18 stemmen voor; 3 stemmen tegen. 
De heer Rademaker    4 stemmen voor. 
De heer Reenders    2 stemmen voor. 
De heer Baanstra   1 stem voor. 
Ongeldig    1 stem.  
 
De heer Fritzsche is hiermee benoemd als raadscommissievoorzitter. 
 
9. Voorstel met betrekking tot de afwikkeling van het geschil (AWR 15) met Ballast Nedam 
Infra b.v. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van Behoorlijk Bestuur stemt tegen het voorstel.   
 
10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van middelen voor de verbreding en herinrichting van 
een deel van de Visserijkade. 
De heer M. Bakker (CDA) neemt bij dit onderdeel niet deel aan de beraadslagingen en de stemming. 
 
De fractie van de VVD dient een amendement (A10.1) in inhoudende beslispunt 2 als volgt te wijzigen: 
Uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 4.600.000 voor de verbreding en herinrichting van het 
resterende deel van de Visserijkade tussen de Nieuwediepkade en de Moormanbrug nadat aan de in 
het raadsvoorstel opgenomen randvoorwaarden is voldaan en er positieve terugkoppeling vanuit de 
Visserij heeft plaats gevonden.  
Het amendement is in meerderheid aangenomen. De fractie van Behoorlijk Bestuur stemt tegen het 
amendement. 
 



Het voorstel is unaniem aanvaard. 
         
11. Motie van de fractie van D66 inhoudende het college op te dragen het college van 
burgemeester en wethouders op te dragen om in de voorbereiding van de kadernota 2012-2013 
een notitie op te stellen in het kader van de diverse overgangsmaatregelen van onder andere 
de Wet Werken naar Vermogen, de AWBZ en de Wet Maatschappelijke ondersteuning. 
Na een toelichting door de wethouder geeft de voorzitter aan dat de genoemde notitie in de motie 
gelezen moet worden als een dynamisch document waarbij de basis van dit document voor de 
kadernota 2012-2013 geleverd wordt en verder vorm gegeven wordt in de loop van het jaar.     
 
De motie is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Vrije Socialisten stemt tegen de motie.   
 
12. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  
 


