Besluitenlijst raadsvergadering 4 november 2015 met uitloop op
10 november 2014 (BSL15.0063)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heren
Baanstra en Karhof. De voorzitter deelt mee dat aan het eind van deze avond een motie vreemd aan
de orde van de dag aan de agenda wordt toegevoegd. De behandeling van deze motie gaat wegens
de deadline die met de inhoud is gemoeid niet - zoals gebruikelijk - naar het einde van de vergadering
(wat in dit geval het einde van de uitloopavond van dinsdag 10 november 2015 zou zijn).
2. Spreekrecht burgers.
De heer Van Zon spreekt in over agendapunt 6, het voorstel tot het vaststellen van de
programmabegroting 2016. Hij heeft het in het bijzonder over het wegsaneren van een wijkmanager.
3. Vragenkwartier.
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Kostelijk.
5. Vaststelling agenda.
De voorzitter deelt mee dat het college van burgemeester en wethouders de bedragen van het besluit
tot het verhogen van de afvalstoffenheffing (agendapunt 8) - zoals aangekondigd - heeft aangepast.
Dit is conform het memo dat is aangeboden bij de behandeling van de begroting in de commissie
Bestuur en Middelen op 28 oktober 2015. De agenda is met inachtneming van de toevoeging van de
motie, genoemd onder agendapunt 1, vastgesteld.
6. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2016, kennis te nemen van de
meerjarenraming 2017-2019 en het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.069.000,voor de vervangingsinvesteringen in 2016.
7. Voorstel tot het vaststellen van de aanvulling op de programmabegroting 2016, getiteld
"een sluitende begroting 2016-2019" en de onttrekking van € 4.092.000,- aan
bestemmingsreserves ten behoeve van incidentele ruimtevragende maatregelen.
De fracties geven in volgorde van grootte (op basis van de verkiezingsuitslag) hun algemene
beschouwingen weer. Vervolgens is de vergadering kort geschorst. Mevrouw Biersteker verlaat de
vergadering in de schorsing om gezondheidsredenen. Na de schorsing geven achtereenvolgens de
wethouders Haitsma, Kos, Krijns en Van Dongen een reactie op de algemene beschouwingen.
De volgende behandeltermijn van de voorstellen is op dinsdag 10 november 2015.
16. Motie over het deelnemen aan een pilot over afvalscheiding.
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie in (M 16.1) waarmee het college van
burgemeester en wethouders wordt verzocht zich voor 15 november 2015 aan te melden bij het
Afvalfonds Verpakkingen, Natuur en Milieu voor een pilot over inzamelen van kleine PET-flesjes en
blikjes, zodat op 1 januari 2016 hiermee kan worden gestart.
De raad besluit unaniem:
de motie te aanvaarden.
SCHORSING VERGADERING
De voorzitter schetst het verdere verloop van de begrotingsbehandeling en schorst de vergadering tot
dinsdag 10 november 2015, 15.30 uur.

HEROPENING VERGADERING
De voorzitter heropent de vergadering op dinsdag 10 november 2015, 15.30 uur. De heer Baanstra is
aanwezig. De heren Van Delft en Karhof zijn afwezig. De dames Houtveen en Pater en de heer Bazen
komen later.

Amendementen:
A 7.1 van de fractie van Beter voor Den Helder over invoeren vrij parkeren in de binnenstad ten
laste van budget Stedelijke Vernieuwing, ad € 790.000,De raad besluit in meerderheid (10/19) het amendement te verwerpen.
De fracties van de Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, ChristenUnie, Beter voor
Den Helder en Helder Onafhankelijk!, stemmen voor het amendement.
A 7.2 van de fractie van GroenLinks over structureel verlagen budget Stedelijke Vernieuwing,
ad € 725.000,De raad besluit in meerderheid (11/18) het amendement te verwerpen.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, ChristenUnie, Beter
voor Den Helder en Helder Onafhankelijk!, stemmen voor het amendement.
A 7.3 van de fractie van GroenLinks over structureel budget voor het aanstellen van de
2e wijkmanager € 65.000,- ten laste van het budget Stedelijke Vernieuwing.
De fractie van GroenLinks trekt haar amendement in en wacht de informele sessie Nieuw perspectief
op de openbare ruimte van donderdag 12 november af.
A 7.4 van de fractie van GroenLinks over het schrappen van de voorgestelde bezuinigingen op
de programma’s Sport, Cultuur en Sociaal Domein in 2016, ad. € 569.000,- (lagere buffer sociaal
domein).
De raad besluit in meerderheid (11/18) het amendement te verwerpen.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, ChristenUnie, Beter
voor Den Helder en Helder Onafhankelijk!, stemmen voor het amendement.
A 7.5 van de fracties van de VVD, het CDA, D66, de Stadspartij Den Helder, de PvdA en
toegevoegd de Vrije Socialisten (zie amendement 7.8) over het schrappen van de
verblijfsbelastingen, besparing op sportverenigingen en onderhoud Quelderduyn in 2016
(lagere buffer sociaal domein 2016).
De raad besluit unaniem het amendement te aanvaarden.
A 7.6 van de fractie van de ChristenUnie over schrappen bezuiniging ‘invoeren premediation’
€ 65.000,-.
De fractie van de ChristenUnie trekt het amendement in op basis van de toezegging van
burgemeester Schuiling dat hij dit onderwerp betrekt bij de notitie over handhaving in brede zin.
A 7.7 van de fractie van de ChristenUnie over extra bezuiniging € 55.000,- door verlaging
formatie college van burgemeester en wethouders.
De raad besluit in meerderheid (11/18) het amendement te verwerpen.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, ChristenUnie, Beter
voor Den Helder en Helder Onafhankelijk!, stemmen voor het amendement.
A 7.8 van de fractie van de Vrije Socialisten over het schrappen van de besparing op
sportverenigingen (10%) in 2016 € 29.000,- (lagere buffer sociaal domein 2016).
De fractie van de Vrije Socialisten vindt aansluiting bij amendement A 7.5 van de fracties van de VVD,
het CDA, D66, de Stadspartij Den Helder en de PvdA en trekt haar amendement in.
A 7.9 van de fractie van de ChristenUnie over het schrappen financiële bijdrage EFRO2,
€ 250.000,De fractie van de ChristenUnie trekt het amendement op basis van de beraadslagingen in.
A 7.10 van de fractie van GroenLinks over het verlagen van het budget Sail 2017 met
€ 200.000,De fractie van GroenLinks trekt haar amendement in omdat hierover een motie zal worden ingediend.
A 7.11 van de fractie van de ChristenUnie over verlagen budget opleiding brandweer met
€ 133.000,De raad besluit in meerderheid (10/19) het amendement te verwerpen.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, ChristenUnie en
Beter voor Den Helder stemmen voor het amendement.

A 7.12 van de fracties van de VVD, het CDA, D66, de Stadspartij Den Helder en de PvdA over
wijziging bekostiging Sail 2017, Opleiding brandweer en schrappen fietsverbinding Duinweg.
De raad besluit in meerderheid (19/10) het amendement te aanvaarden.
De fracties van Behoorlijk Bestuur, D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, het CDA en de VVD
stemmen voor het amendement.
A 7.13 van de fractie van de Vrije Socialisten over planbare respijtzorg € 100.000,- ten laste van
de exploitatie 2016 (lagere buffer Sociaal Domein).
De fractie van de Vrije Socialisten trekt haar amendement in wegens de toezegging van wethouder
Kos dat hij het bedrag van € 100.000,-- voor het inrichten van planbare respijtzorg in 2016 binnen de
huidige gelden van het sociaal domein zal vinden, en uitdrukkelijk niet uit de buffer sociaal domein.
A 7.14 van de fractie van Beter voor Den Helder over 0,5 fte Ombudsman/vrouw Jeugdzorg
€ 30.000,- (lagere buffer Sociaal Domein).
De fractie van Beter voor Den Helder trekt haar amendement in op basis van de toezegging van
wethouder Kos dat hij zich over dit onderwerp zal beraden en hier in het eerste halfjaar van 2016 op
zal terugkomen in het kader van cliëntenparticipatie in brede zin.
A 7.15 van de fractie van Behoorlijk Bestuur over het schrappen van beslispunt 12 (prioriteiten
ruimte in de begroting).
De raad besluit in meerderheid (10/19) het amendement te verwerpen.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, ChristenUnie en
Beter voor Den Helder stemmen voor het amendement.
A 7.16 van de fractie van GroenLinks inhoudende het overschot budget Sociaal Domein in 2015
reserveren voor Sociaal Domein.
De raad besluit in meerderheid (11/18) het amendement te verwerpen.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, ChristenUnie, Beter
voor Den Helder en Helder Onafhankelijk!, stemmen voor het amendement.

6. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2016, kennis te nemen van de
meerjarenraming 2017-2019 en het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.069.000,voor de vervangingsinvesteringen in 2016.
De raad besluit in meerderheid (18/11):
1. De programmabegroting 2016 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming
2017-2019;
2. Een krediet van € 2.069.000 beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke (vervangings-)
investeringen in 2016.
De fracties van D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, het CDA en de VVD stemmen voor het
voorstel.
7. Voorstel tot het vaststellen van de aanvulling op de programmabegroting 2016, getiteld
"een sluitende begroting 2016-2019" en de onttrekking van € 4.092.000,- aan
bestemmingsreserves ten behoeve van incidentele ruimtevragende maatregelen.
De raad besluit in meerderheid (18/11):
In aansluiting op de programmabegroting 2016-2019:
1. de oude taakstellingen op subsidies en sport te laten vervallen (hiervoor komt het nieuwe
bezuinigingenpakket voor in de plaats);
2. het verwerken van de effecten uit de septembercirculaire over de ontwikkeling van de uitkering uit
het gemeentefonds (paragraaf 3.1.1);
3. structurele ruimtevragende maatregelen op te nemen voor € 118.000,-- (paragraaf 3.1.1);
4. incidentele ruimtevragende maatregelen op te nemen ter grootte van € 3.250.000,-- ** en deze te
onttrekken aan de reserve Strategische visie ten behoeve van:
a. “De Kop werkt € 3.000.000,--;
b. cofinanciering EFRO2 € 250.000,--;
c. Sail 2007 € 400.000,--; **
d. fietsverbinding Duinweg € 150.000,--; **
e. opleiding brandweer € 267.000,--; **
5. een bedrag van € 25.000,-- te onttrekken aan de reserve Kunstaankopen ten behoeve van de
cultuurmakelaar;

6. de volgende incidentele ruimtevragende maatregelen op te nemen:
a. verkeerveiligheidsprojecten € 20.000,--;
b. maatschappelijke stage € 70.000,--;
c. veteranendag € 20.000,--;
d. subsidie Bonaire € 27.000,--;
7. nieuwe bezuinigingen en inkomstenverhogende maatregelen op te nemen van € 2.727.000,-- * in
2016 oplopend naar € 3.133.000,-- in 2019 (paragraaf 3.1.1 en 3.3);
8. voor frictiekosten in 2016 € 340.000 beschikbaar stellen (paragraaf 3.1.1);
9. de uitkering uit het gemeentefonds voor de uitvoering van de decentralisaties (3 D’s) binnen het
sociaal domein als financieel kader (plafond) vast te stellen (paragraaf 3.1.2);
en
10. een bestemmingsreserve sociaal domein (buffer) instellen en hierin € 1.369.000,-- * ** storten
om het risico van de taakstelling voor de 3 D’s in 2016 af te dekken (paragraaf 3.1.2);
11. een bestemmingsreserve instellen voor de verkoop van vastgoed (paragraaf 3.3.4);
12. als algemene beleidslijn bij (incidentele) meevallers en ruimte in de begroting de volgende
prioriteitsvolgorde te hanteren:
a. de ratio weerstandsvermogen op het gewenste minimum niveau brengen;
b. een buffer voor het sociaal domein vormen
c. het aanvullen van de reserve strategische visie
13. een bedrag van € 667.000,-- te onttrekken van de algemene reserve ten behoeve van:
a. Sail 2017 € 400.000,--;
b. Opleiding brandweer € 267.000,--. **
14. een bedrag van € 167.000,- toe te voegen aan de algemene reserve ten laste van de
exploitatie 2016; **
15.**De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
*
**

Amendement A 7.5
Amendement A 7.12

De fracties van D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, het CDA en de VVD stemmen voor het
voorstel.

8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
afvalstoffenheffing 2016.
De raad besluit in meerderheid (21/8):
de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2016 vast te stellen.
De fracties van GroenLinks, de Vrije Socialisten, D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, Helder
Onafhankelijk!, het CDA en de VVD stemmen voor het voorstel.
9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
forensenbelasting 2016.
De raad besluit in meerderheid (18/11):
de Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2016 gewijzigd vast te stellen, met
inachtneming van amendement A 7.5.
De fracties van D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, het CDA en de VVD stemmen voor het
voorstel.
10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
lijkbezorgingsrechten 2016.
De raad besluit in meerderheid (27/2):
de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016 vast te stellen.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, D66, de PvdA, de
Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder, het CDA en de VVD stemmen voor het voorstel.
11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
precariorechten 2016.
De raad besluit in meerderheid (20/9):
de Verordening op de heffing en invordering van precariorechten 2016 vast te stellen.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, het CDA
en de VVD stemmen voor het voorstel.

12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
toeristenbelasting 2016.
De raad besluit in meerderheid (18/11):
de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016 gewijzigd vast te stellen, met
inachtneming van amendement A 7.5.
De fracties van D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, het CDA en de VVD stemmen voor het
voorstel.
13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
rioolheffing 2016.
De raad besluit unaniem:
de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016 vast te stellen.
14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
leges 2016.
De raad besluit in meerderheid (27/2):
de Verordening op de heffing en invordering van leges 2016 vast te stellen.
De fractie van Helder Onafhankelijk! en de heer De Knijf stemmen tegen het voorstel.
15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
parkeerbelastingen 2016.
De raad besluit in meerderheid (20/9):
de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 vast te stellen.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, het CDA
en de VVD stemmen voor het voorstel.

Moties:
M 7.1 van de fractie van Behoorlijk Bestuur over herschikken budgetten leidende tot
structurele financiële ruimte van € 800.000,-.
De fractie van Behoorlijk Bestuur past haar motie tekstueel aan:
- De passage “de geschatte ruimte oploopt tot ca. € 1,5 miljoen” is gewijzigd in “de geschatte ruimte
zou kunnen oplopen tot ca. € 1,5 miljoen”;
- De passage “het derhalve een realistische opdracht is € 0,8 miljoen te vinden” komt te vervallen;
- De passage in het besluit “(…) en daarmee € 800,000,- beschikbaar te maken” is gewijzigd in
“(…) en daarmee zoveel mogelijk beschikbaar te maken”.
De raad besluit in meerderheid (19/10) de (gewijzigde) motie te aanvaarden.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, ChristenUnie, Beter
voor Den Helder, Helder Onafhankelijk!, het CDA en de VVD stemmen voor de motie.
M 7.2 van de fracties van de Stadspartij Den Helder, de VVD, het CDA, D66 en de PvdA over
verbeteren inning Toeristenbelasting.
De indienende fracties trekken de motie in omdat deze is overgenomen door het college van
burgemeester en wethouders. Het college zal dus:
1. maatregelen treffen die leiden tot een meer strikte inning van de toeristenbelasting;
2. de maatregelen afstemmen met de vakantieparken binnen onze gemeente;
3. de raad in het eerste kwartaal van 2016 informeren over de getroffen maatregelen.
M 7.3 van de fractie van GroenLinks over voorstel inzake renovatie of nieuwbouw stadhuis.
De fractie van GroenLinks trekt haar motie in omdat wethouder Kuipers toezegt dat in het eerste
kwartaal van 2016 de resultaten van het onderzoek naar de renovatie of nieuwbouw van het stadhuis
aan de raad beschikbaar worden gesteld.
M 7.4 van de Fractie Vermooten over professionalisering dierenambulance.
De fractie Vermooten trekt haar motie in op basis van de beraadslagingen en geeft aan in een later
stadium op dit onderwerp terug te komen.
M 7.5 van de Fractie Vermooten over uitbetaling subsidie vogelasiel De Paddenstoel.
De fractie Vermooten trekt haar motie in op basis van de mededeling van wethouder Van Dongen dat
de uitbetaling van het geld zal plaatsvinden.

M 7.6 van de fractie van GroenLinks over een proef met beweiding door schapen.
De fractie van GroenLinks houdt haar motie aan op basis van de toezegging van wethouder
Van Dongen dat het college van burgemeester en wethouders nader onderzoek zal doen naar de
mogelijkheden van beweiding door schapen, onder meer met betrekking tot verplaatsbare afzettingen.
M 7.7 van de fractie van GroenLinks over het realiseren bewaakte fietsenstalling.
De fractie van GroenLinks trekt haar motie in omdat wethouder Van Dongen aangeeft dat het college
van burgemeester en wethouders deze overneemt.
Het college neemt dus in de scenario’s voor gratis parkeren de mogelijkheid van een gratis bewaakte
fietsenstalling mee.
M 7.8 van de fractie van GroenLinks over het nader bezien van de exploitatie van Zeestad.
De raad besluit in meerderheid (11/18) de motie te verwerpen.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, ChristenUnie, Beter
voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen voor de motie.
M 7.9 van de fractie van GroenLinks over verkeer-remmende maatregelen bij het Speellint in
Wierbalg.
De fractie van GroenLinks trekt haar motie in op basis van de mededeling van wethouder Van Dongen
dat hieraan reeds uitvoering wordt gegeven.
M 7.10 van de fractie van de Stadspartij Den Helder, de VVD, het CDA, D66 en de PvdA over
werk maken van stages.
De indienende fracties houden de motie aan in afwachting van nadere informatie van wethouder
Van der Paard.
M 7.11 van de fractie van Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije
Socialisten, Vermooten en GroenLinks over de Veteranendag voor de raadsperiode
2014-2018.
De indienende fracties trekken de motie in op basis van de toezegging van burgemeester Schuiling
dat de raad bij de kadernota een dekkingsvoorstel wordt voorgelegd voor het houden van de
Veteranendag in de jaren na 2016.
M 7.12 van de fractie van de ChristenUnie over splitsing taakstelling Bibliotheek/
Triade/Schouwburg.
De raad besluit in meerderheid (10/19) de motie te verwerpen.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, ChristenUnie en
Beter voor Den Helder stemmen voor de motie.
M 7.13 van de Fractie Vermooten over een Monumentenprijs.
De fractie Vermooten trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder Kuipers dat het
college van burgemeester en wethouders hierover een voorstel zal voorleggen in het eerste halfjaar
van 2016.
M 7.14 van de fracties van de VVD, het CDA, D66, de Stadspartij Den Helder en de PvdA over
een notitie over de bovenwettelijke taken in het kader van het sociaal domein.
De indienende fracties trekken de motie in omdat wethouder Kos zegt dat het college van
burgemeester en wethouders deze overneemt.
Het college zal dus uiterlijk 1 april 2016 een notitie aan de raad aanbieden, waarin duidelijk wordt
gemaakt:
a. welke bovenwettelijke taken de gemeente Den Helder uitvoert binnen het sociaal domein;
b. hoe de onder a. genoemde taken zich verhouden met de uitvoering ervan door onze
buurgemeenten waarmee we binnen dit domein samenwerken;
c. voor hoeveel welke budgetten worden aangesproken voor de uitvoering van deze bovenwettelijke
taken.
M 7.15 van de fractie van Beter voor Den Helder over het behoud van beelden Bernhardplein.
De raad besluit in meerderheid (10/19) de motie te verwerpen.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, Beter voor
Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen voor de motie.

M 7.16 van de Stadspartij Den Helder over het behoud van beelden Bernhardplein.
De fractie van de Stadspartij Den Helder houdt haar motie aan op basis van de toezegging van
wethouder Kuipers dat in overleg met de kunstenaar wordt gekeken naar een geschikte mogelijkheid
tot herplaatsen van het kunstwerk.
M 7.17 van de Fractie Vermooten over een verbod op gebruik roofvogels bij markten e.d.
De fractie Vermooten trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder Van Dongen dat
ze de mogelijkheden van een verbod nader gaat onderzoeken en de raad hierover zal informeren.
M 7.18 van de fracties van Behoorlijk Bestuur, de VVD, Vermooten, de ChristenUnie, Beter voor
Den Helder, GroenLinks, het CDA, de Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk! over het
verbinden van een voorwaarde aan de subsidieverstrekking, namelijk het terugvloeien van
gelden naar de gemeente bij een positief financieel resultaat.
De indienende fracties trekken de motie in op basis van de mededeling van burgemeester Schuiling
dat het college van burgemeester en wethouders de motie overneemt.
Het college zal dus bij de subsidieverlening als voorwaarde stellen dat een positief financieel resultaat,
onder aftrek van een redelijk voorbereidingsbudget voor een toekomstig Sail-evenement, terugvloeit
naar de gemeente.

17. Sluiting.
De nestor van de raad, de heer Klut, spreekt een dankwoord uit. Vervolgens sluit de voorzitter,
eveneens onder dankzegging, de vergadering.

