
Besluitenlijst raadsvergadering 4 maart 2013 (IR13.0113) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de dames  
Van der Paard en Pater en de heer P. Bakker.  
De voorzitter wijst op de mediatraining/-workshop voor de raadsleden op woensdag 27 maart 2013. 
Raadsleden dienen zich hiervoor uiterlijk 11 maart 2013 op te geven bij de griffie. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder heeft de volgende vragen ingediend over de onveilige 
situatie in de omgeving van het kanonnenpleintje. 
1.  Bent u het met ons eens dat dit een gevaarlijk kruispunt is? 
2. Zo ja, wat bent u voornemens hier aan te doen? 
3.  Hoelang blijft deze situatie staan? 
4.  Bent u voornemens de firma Dozy te wijzen op de gevaarlijke situatie? 
5. Heeft u maatregelen bedacht om de situatie te verbeteren? 
 
Wethouder Den Dulk zegt dat de werkzaamheden enige overlast met zich meebrengen. Er is echter 
geen gevaarlijke situatie. De rijbaan is niet smaller geworden, het voetpad wordt verbreed en de 
verkeersintensiteit is afgenomen vanwege de werkzaamheden aan het parkeerdek. Mocht er 
aanleiding toe bestaan, dan wordt de situatie nog aangepast qua belijning of via het plaatsen van 
paaltjes. De bouwplaats voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld en zal nog worden 
verfraaid met afbeeldingen in het kader van Sail. Verder blijft de situatie in de huidige vorm ongeveer 
een jaar staan.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Pastoor.  
 
5. Vaststelling agenda. 
Agendapunt 9, het voorstel tot vaststelling van de Verordening commissie van onderzoek naar alle 
facetten en randvoorwaarden met betrekking tot de exploitatie van Willemsoord 2013, is verplaatst van 
de categorie ‘bespreekpunten’ naar de categorie ‘hamerpunten’. 
 
De fracties van Trots en de Stadspartij Den Helder dienen amendementen in bij agendapunt 12, het 
voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Stadshart Zuid 2012. 
 
Hamerpunten 

   
6. Voorstel tot vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch 
Centrum Alkmaar.  
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstellen tot vaststellen van de Prijzenlijst 2013, waarin de door de gemeente te hanteren 
grondprijzen zijn vastgelegd. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
  
8. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Nieuw Den Helder Zuid. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
9. Voorstel tot vaststelling van de Verordening commissie van onderzoek naar alle facetten 
en randvoorwaarden met betrekking tot de exploitatie van Willemsoord 2013. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van het CDA stemt tegen het voorstel. 
 
  



Bespreekpunten 

 
10. Voorstel tot het instellen van de onderzoekscommissie Willemsoord.  
De voorzitter licht de stemprocedure toe.  
 
Na een schriftelijke stemming zijn de volgende leden benoemd: 
P. Bakker met 24 stemmen voor en 4 stemmen tegen (met tegenkandidaten Baanstra en Bruin);  
T. Biersteker-Giljou met 25 stemmen voor en 3 stemmen tegen (met tegenkandidaat Koning); 
C.M. Dekker met 22 stemmen voor en 6 stemmen tegen (met tegenkandidaat Rademaker); 
F.C. Klut met 28 stemmen voor; 
M. Wouters met 25 stemmen voor en 3 stemmen tegen (met tegenkandidaat Dol). 
 
Niet benoemd is de heer Rijnten met 15 stemmen voor en 13 stemmen tegen (met tegenkandidaten 
Dekker en Pruiksma). 
 
Op basis van de uitkomst van de stemming voor de leden van de onderzoekscommissie trekt de heer 
Pruiksma zijn kandidatuur als plaatsvervangend lid in. De raad benoemd hierop bij acclamatie als 
plaatsvervangende leden: 
H.C. Baanstra; 
N. de Haan; 
W. Koning; 
E.R. Rademaker; 
P.R. Reenders. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van de basistarieven hulp bij het huishouden. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van Behoorlijk Bestuur stemt tegen het voorstel. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Stadshart Zuid 2012.  
De heer Verhoef doet niet mee aan de beraadslagingen en stemmingen over dit voorstel. 
 
De fractie van Trots dient een amendement in (A 12.1), inhoudende in artikel 14.5 
Wijzigingsbevoegdheid van de regels (pag. 36) onder het eerste gedachtestreepje “wonen” te 
schrappen. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van Trots, 
D66, de Stadspartij Den Helder en het CDA.  
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een amendement in (A 12.2), waarin artikel 14.5 
Wijzigingsbevoegdheid zodanig wordt gewijzigd dat de raadscommissie gehoord dient te worden als 
het college van burgemeester en wethouders gebruik wenst te maken van haar wijzigings-
bevoegdheid. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement stemmen de fracties de 
Stadspartij Den Helder, de PvdA, Trots, GroenLinks, de ChristenUnie en de Vrije Socialisten.  
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de PvdA stemt tegen het voorstel.  
 
13. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 


