Besluitenlijst raadsvergadering 30 maart 2015 (BSL15.0025)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van mevrouw Pater en
de heer Kuipers.
2. Spreekrecht burgers.
De heer H. van Ierssel spreekt in over agendapunt 12, het voorstel inzake het burgerinitiatief betreffende
de verkeersproblematiek bij kruispunt Veul.
De heer R. Ippen (Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Den Helder) spreekt in over agendapunt 13,
het voorstel tot het vaststellen van de notitie 'Stadshart Den Helder - Huiskamer van de stad:
Ambitiedocument 2014-2018.
3. Vragenkwartier.
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Vermooten.
5. Vaststelling agenda.
De fracties van Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten, D66, de ChristenUnie en GroenLinks kondigen
een motie vreemd aan de orde van de dag aan over de Weekendschool. De motie is als punt 15 aan de
agenda toegevoegd.
De fractie van het CDA kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over de naamgeving van
het plein aan de Prinsenstraat. De motie is als punt 16 aan de agenda toegevoegd.
De fractie van de Stadspartij Den Helder kondigt een motie aan over de sluitingstijden van de horeca.
De motie is als punt 17 aan de agenda toegevoegd.
Aan de hamerpunten is punt 6b toegevoegd, te weten het voorstel om in de raadswerkgroep Slim
Samenwerken de heer Karhof te vervangen door de heer Van Dongen.
Agendapunt 9, het voorstel met betrekking tot uitwerking amendement op raadsbesluit grondprijsbeleid,
is verplaatst naar de bespreekpunten omdat de fractie van de VVD aangeeft nog een aantal inhoudelijke
vragen te hebben.
De fractie van GroenLinks dient wellicht een motie in bij punt 13, het voorstel tot het vaststellen van de
notitie 'Stadshart Den Helder - Huiskamer van de stad: Ambitiedocument 2014-2018.
Agendapunt 14, het voorstel tot het vaststellen van de startnotitie Afval is Grondstof, is van de agenda
afgevoerd. De reden hiervan is het te laat beschikbaar stellen van aanvullende stukken met betrekking tot
dit agendapunt. De agendacommissie zal zich beraden over het vervolgtraject.
A. Hamerpunten
6. Voorstel tot ontslag van een commissielid.
De raad besluit unaniem:
Mevrouw J. van Kempen te ontslaan als lid van de commissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke
ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
6b. Voorstel tot vervanging van de heer Karhof door de heer Van Dongen in de raadswerkgroep
Slim Samenwerken.
De raad besluit unaniem:
de heer Karhof te ontslaan als lid van de raadswerkgroep Slim Samenwerken en de heer Van Dongen te
benoemen in deze werkgroep.
7. Bekrachtigen geheimhouding op de daartoe door het college gewaarmerkte stukken inzake de
garantstelling voor de ontwikkeling van het regionaal havengebonden terrein 'Kooyhaven'.
De raad besluit unaniem:
de door het college van burgemeester en wethouders aan de leden van alle commissies ex artikel 82
Gemeentewet en de raad op grond van artikel 86, lid 2, Gemeentewet in samenhang met artikel 10, lid 2
aanhef, onder b. (financiële en economische belangen van de gemeente) en onder g (het voorkomen van

onevenredige bevoordeling of benadeling van personen of rechtspersonen) van de Wet openbaarheid
van bestuur opgelegde geheimhouding op de hieronder genoemde gewaarmerkte documenten,
overeenkomstig artikel 25 van de Gemeentewet te bekrachtigen:
a. Rapportage van Zanders Treasury and Finance solutions, gedateerd 22 december 2014, betreffende
de vaststelling van de hoogte van de opslaggarantie van de gemeente Den Helder ten behoeve van
het project Kooyhaven;
b. Notitie Zanders Treasury and Finance solutions, gedateerd 26 februari 2015, betreffende de
scenario’s gronduitgifte Kooyhaven;
c. Rapportage van Ecorys Research and Consulting, gedateerd 1 december 2014, betreffende de
provisie voor garantstelling door de gemeente voor een lening aan Port of Den Helder;
d. Memo van Ecorys Research and Consulting, gedateerd 20 februari 2015, betreffende de scenario
analyse business case Kooyhaven;
e. Business case Kooyhaven, gedateerd 18 juni 2014.
8. Voorstel tot het vaststellen van de wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde
Arbeid Kop van Noord-Holland.
De raad besluit unaniem:
de door het Dagelijks Bestuur voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling
Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 vast te
stellen.
B. Bespreekpunten
9. Voorstel met betrekking tot uitwerking amendement op raadsbesluit grondprijsbeleid.
De raad besluit unaniem:
ten aanzien van de vaststelling van huurprijzen voor maatschappelijk vastgoed voor de volgende
vastgoedobjecten toe te staan dat ze voor een lagere waarde dan de marktprijs worden verhuurd:
Buitensportaccommodaties, panden die beheerd worden tegen leegstand, de forten Westoever en Dirksz.
Admiraal en de woning voor statushouders Spoorstraat 76a.
10. Voorstel tot het vaststellen de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid,
alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de
gemeente Den Helder 2015 (art. 212 Gemeentewet).
De raad besluit unaniem:
de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en
voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Den Helder 2015, vast te stellen.
11. Voorstel tot vaststelling van de verordening tot wijziging van de Legesverordening 2015.
De raad besluit in meerderheid (14/15):
het voorstel tot vaststelling van de verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2015 niet
aan te nemen.
De fracties van D66, de PvdA, Helder Onafhankelijk!, het CDA en de VVD en de heer De Knijf stemmen
tegen het voorstel.
12. Voorstel inzake de geldigheid van het burgerinitiatief betreffende een heroverweging van de
plannen voor de aanpak van de verkeersproblematiek bij kruispunt Veul.
De raad besluit unaniem:
1. het burgerinitiatief van mevrouw F. Eelman-Frinks inhoudende een heroverweging van de huidige
plannen voor de aanpak van de verkeersproblematiek bij kruispunt Veul geldig te verklaren;
2. het verzoek tot agendering van het burgerinitiatief toe te wijzen;
3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen uiterlijk 1 mei 2015 een pré-advies te
geven over het burgerinitiatief.
Wethouder Kos zegt toe dat de bijeenkomsten van de klankbordgroep worden opgeschort tot na de
commissievergadering waarin het burgerinitiatief wordt behandeld.

13. Voorstel tot het vaststellen van de notitie 'Stadshart Den Helder - Huiskamer van de stad:
Ambitiedocument 2014-2018.
De raad besluit in meerderheid (30/1):
1. De notitie ‘Stadshart Den Helder – Huiskamer van de stad: Ambitiedocument 2014 -2018’ vast te
stellen;
2. In de ‘ruimtevragers’ kadernota de verder uitgewerkte kostenramingen voor het afronden van het
Stadspark en een gefaseerde aanpak voor de ontwikkeling van de Koningsstraat en Spoorstraat op
te nemen;
3. Het college van B&W op te dragen deelherzieningen van het bestemmingsplan Stadshart te laten
voorbereiden, waarin met name de projecten Bellevue, Stationsgebied, Stadspark, Kop Beatrixstraat
en Koningshoek in lijn met de notitie en het raadsvoorstel worden mogelijk gemaakt.
De fractie van Helder Onafhankelijk! stemt tegen het voorstel.
Wethouder Van Dongen geeft aan dat veel onderdelen nog zullen terugkomen in commissieverband.
Ze zegt in dit kader toe dat in ieder geval op korte termijn in een aparte commissievergadering de
nachthoreca aan de orde zal komen, en wel vanuit de portefeuille van de burgemeester.
Op basis hiervan besluit mevrouw Dol haar eerder aangekondigde motie niet in te dienen.
14. Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie Afval is Grondstof.
Het voorstel is van de agenda afgevoerd (zie vaststelling van de agenda).
15. Motie van de fracties van Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten, D66, de ChristenUnie en
GroenLinks over de Weekendschool.
De fracties van Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten, D66, de ChristenUnie en GroenLinks dienen een
motie vreemd aan de orde van de dag in (M 15), waarin het college van burgemeester en wethouders
wordt verzocht te bezien of tijdelijke financiële steun aan de weekendschool voor 2016, dan wel
structurele steun op langere termijn mogelijk is en dit in de kadernota te verwerken.
De raad besluit in meerderheid (25/4):
de bovenstaande motie te aanvaarden.
De fractie van de VVD stemt tegen de motie.
16. Motie van de fractie van het CDA over naamgeving plein aan de Prinsenstraat.
De fractie van het CDA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 16) waarin het college van
burgemeester en wethouders wordt verzocht het nog te ontwikkelen horecapleintje aan de Prinsenstraat
aan te duiden met de benaming “Anton Pieckplein”.
De heer Assorgia doet vanwege zijn eerdere betrokkenheid bij de naamgeving van het plein niet mee aan
de beraadslagingen en de stemming over deze motie.
De raad besluit in meerderheid (27/1):
de bovenstaande motie te aanvaarden.
De fractie van GroenLinks stemt tegen de motie.
17. Motie van de fractie van de Stadspartij Den Helder over de sluitingstijden van de horeca.
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 17)
waarin de burgemeester wordt verzocht de toegangsstop van de horeca te heroverwegen voor een
proefperiode van een jaar. De motie is medeondertekend door de fracties van Behoorlijk Bestuur,
Helder Onafhankelijk!, Vermooten, de PvdA, de Vrije Socialisten en GroenLinks.
De fractie van de Stadspartij Den Helder houdt haar motie aan op basis van de toezegging van de
burgemeester dat hij, conform zijn eerdere toezegging in de commissie Bestuur en Middelen van
23 maart 2015, de gevolgen van het beleid op basis van een evaluatie in een breder verband vóór eind
mei 2015 met de commissie Bestuur en Middelen zal bespreken.
18. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

