
Besluitenlijst raadsvergadering 5 oktober 2015 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. De raad staat stil 
bij het overlijden van oud-raadslid de heer Henk Visser. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
 
3. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Baanstra.  
 
4. Vaststelling agenda. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, GroenLinks, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten, Vermooten en de 
Stadspartij 2.0 dienen een motie in over de uitvoering van een eerdere motie van de Stadspartij Den 
Helder e.a. over aanpassing/renovatie van het huidige gemeentehuis. Deze motie wordt betrokken bij de 
behandeling van agendapunt 6, het bespreken van het Bestuursakkoord 2015 - 2018, Den Helder 
Perspectief. 
 
5. Afscheid van de vertrekkende wethouders. 
De voorzitter houdt een korte toespraak voor de vertrekkende wethouders Pastoor en Wagner. 
Ze ontvangen bloemen en een luchtfoto van Den Helder. 
 
De vergadering is kort geschorst om iedereen in de gelegenheid te stellen afscheid te nemen van de 
vertrekkende wethouders.  
 
6. Bespreken van het Bestuursakkoord 2015 - 2018, Den Helder Perspectief. 
Alle fractievoorzitters geven hun beschouwing op het bestuursakkoord. 
 
Vervolgens is de motie M 6.1 over aanpassing/renovatie van het huidige gemeentehuis in stemming 
gebracht. 
De raad besluit in meerderheid: 
De motie te verwerpen (11/20). De fracties van de Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur, ChristenUnie, 
GroenLinks, Vermooten, Stadspartij 2.0 en Helder Onafhankelijk! stemmen voor de motie.  
 
7a. Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven over de te benoemen wethouders. 
De heer Klut brengt als voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven (verder bestaande uit 
mevrouw Houtveen en de heer Reenders) verslag uit aan de raad en deelt mee dat de 
wethouderskandidaten aan alle eisen voldoen voor benoeming. 
 
7b.  Voorstel tot benoeming van de wethouders.  
De beoogde wethouders en zittende wethouders introduceren zich in de raadsvergadering. Vervolgens 
vindt een schriftelijke stemming plaats over de benoeming van de beoogde wethouders. Het hiertoe 
benoemde stembureau bestaat uit mevrouw Biersteker (vz.), mevrouw Post en de heer Karhof.  
 
De raad besluit in meerderheid: 
Mevrouw F.F. van der Paard te benoemen met 23 stemmen voor, 6 stemmen tegen, 1 stem op de heer 
Nihot en 1 stem op de heer De Vrij; 
De heer Haitsma te benoemen met 22 stemmen voor, 7 stemmen tegen, 1 stem op de heer Kees Visser 
en 1 stem op de heer Nihot; 
De heer Krijns te benoemen met 22 stemmen voor, 6 stemmen tegen, 1 stem op de heer Nihot, 1 stem 
op de heer Bazen en 1 blanco (ongeldige) stem;  
De heer Kuipers te benoemen met 20 stemmen voor, 6 stemmen tegen, 2 stemmen op de heer Nihot,  
1 stem op de heer Geurt Visser, 1 stem op de heer Verhoef en 1 blanco (ongeldige) stem. 
 
Zij aanvaarden allen de benoeming direct. De voorzitter geeft een toelichting op de nevenfuncties van 
wethouders, mede in relatie tot hun deeltijdbetrekking.   
 
7c.  Installatie van de wethouders. 
Na aanvaarding van het wethouderschap leggen de benoemde wethouders de belofte (Van der Paard en 
Kuipers) en eed (Haitsma en Krijns) af. De wethouders ontvangen bloemen. 
 



 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering onder de mededeling dat in het bedrijfsrestaurant een maaltijd wordt 
geserveerd. Tenslotte wijst hij erop dat het aanvangstijdstip van de commissievergaderingen is 
verschoven van 19.30 uur naar 20.00 uur. 
 
 
 
 
 


