
Besluitenlijst raadsvergadering 6 september 2010 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. De heren Emmelkamp en Kuipers zijn afwezig. 
 
2. Afscheid van mevrouw R. Post als raadslid. 
De voorzitter spreekt een woord van dank uit aan mevrouw Post voor haar inzet. Mevrouw Post dankt 
de raad en het college van burgemeester en wethouders voor de samenwerking en deelt een 
presentje uit aan de leden. Ze krijgt bloemen en een karaf.   
 
3a. Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven over het benoemde raadslid. 
De voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven, de heer Rijnten, deelt mee dat de heer 
Pastoor aan alle eisen voldoet die de wet stelt.  
3b. Voorstel tot het instemmen met de toelating van het op 2 september 2010 door de voorzitter 
 van het centraal stembureau benoemd raadslid. 
De raad stemt unaniem in met de toelating. 
3c. Installatie raadslid. 
De heer Pastoor legt de belofte af. Hij krijgt bloemen en een stropdas.  
 
4. Spreekrecht burgers. 
De heer Wegman (voorzitter Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad) spreekt in over 
agendapunt 17, het voorstel tot vaststelling van de Winkeltijdenverordening gemeente Den Helder 
2010. 
De heer De Graaf (voorzitter Stichting Strandexploitatie Noordkop) spreekt in over agendapunt 9, het 
voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Radarmast Duinreep 2010. 
 
5. Vragenkwartier. 
Vragen van de fractie van de VVD over de tijdelijke parkeervoorziening op de plaats van de 
voormalige Ford garage aan de Prins Hendriklaan. 
1. Wordt de tijdelijke parkeervoorziening op de plaats van de voormalige Fordgarage Bruijn “betaald 
 parkeren” of een “blauwe zone” (en dus “gratis parkeren”)? 
2.  Wat zijn de kosten van het tot stand brengen (en weer verwijderen) van deze tijdelijke 
 parkeervoorziening en ten laste waarvan komen deze kosten? 
3.  Indien deze locatie een blauwe zone wordt, wat zijn dan de gederfde inkomsten ten opzichte van 
 de situatie dat op deze locatie parkeergeld zou worden geheven. 
 
Wethouder Turnhout antwoordt dat wordt uitgegaan van het lage tarief, maar dat de raad hierover 
dient te besluiten. De kosten als bedoeld onder vraag 2 zijn opgenomen in de planexploitatie van het 
Uitwerkingsplan Stadshart. De geschatte gederfde inkomsten bij vrij parkeren zijn € 35.000,--  
(€ 25.000,-- direct en € 10.000,-- wegens uitwijkgedrag met parkeren).  
 
Vragen van de fractie van TROTS over het hondenuitlaatbeleid in het stadspark. 
Op 30 augustus jl. is een brief verzonden naar alle hondenbezitters in Den Helder over wijzigingen in 
het hondenuitlaatbeleid van de gemeente. Hierin is vermeld dat het bestaande Stadspark en het 
gebied van het nog te construeren Stadspark voor honden geheel verboden is. De brief is voorzien 
van een plattegrond waar dit ook duidelijk is afgebeeld.  
1.  Aangezien deze wijziging op 1 september ingaat, had het college, aan de hondenbezitters van de 
 gemeente Den Helder, deze informatie dan niet eerder moeten verstrekken? 
2.  Is het college zich ervan bewust dat door ervoor te kiezen om het gehele gebied van het 
 bestaande en nog te realiseren Stadspark, verboden voor honden te maken, er hierdoor een grote 
 belemmering ontstaat van bewegingsruimte voor hondenbezitters. Immers gezien de bijgevoegde 
 plattegrond, betekent dit dat een hondenbezitter niet meer even de stad in kan lopen vanaf 
 bijvoorbeeld de Van Galenbuurt zonder in overtreding te komen. Het kan toch niet zo zijn dat je 
 een bekeuring oploopt omdat je even boodschappen gaat doen?  
3.  Aangezien het gebied van bestaand en nog te realiseren stadspark een vrij groot oppervlakte 
 bevat, waarvan op dit moment iets meer dan 1/3 ook daadwerkelijk al Stadspark is, is het niet 
 mogelijk om het verbod in ieder geval voor het gebied van het nog te realiseren Stadspark op te 
 heffen, zodat er een vrije doorgang blijft voor hondenbezitters met hun hond tussen de wijken 
 en/of het centrum? 



4.  Aangezien een verbod een vrij drastische maatregel is voor zo'n grote oppervlakte, wordt bij 
 verdere realisatie van het Stadspark wel met hondenbezitters rekening gehouden? Mogelijk door 
 in het nog te realiseren Stadspark een paar uitlaatplekken te creëren met opruimingsplicht. 
5.  Deelt het college de mening dat een Stadspark voor alle inwoners een plezierige plek moet 
 kunnen zijn, met of zonder hond, en dat er voor de (nabije) toekomst gekeken moet worden voor 
 andere oplossingen tegen hondenpoepoverlast, zodat in de (nabije) toekomst elke inwoner van 
 het Stadspark kan genieten? 
 
Wethouder Bruin geeft aan dat het inderdaad beter was geweest als de hondenbezitters eerder 
zouden zijn geïnformeerd. Ze licht toe dat het verbod geldt voor de groen beplante gebieden en niet 
de doorgaande wegen. De totstandkoming van het verbod is besproken in de klankbordgroep. De 
klankbordgroep is positief over het verbod. Het college is van mening dat de maatregelen bijdragen 
aan de kwaliteit van het park voor de bezoekers hiervan.  
  
Vragen van de fractie van de Stadspartij Den Helder over de voorgenomen sluiting van 
Cendris. 
1.  De Stadspartij Den Helder vraagt wat het college kan en gaat doen aan de voorgenomen sluiting 
 van Cendris en het ontslag van 150 werknemers. 
2.  Heeft het college al contact gehad met de directie van Cendris over de mogelijkheden om 
 werkgelegenheid te behouden voor Den Helder; zo ja wat zijn de mogelijkheden? 
3.  Heeft het college met de directeur van Willemsoord overlegd, over vervangende huurders om de 
 werkgelegenheid te continueren en huurinkomsten te genereren? 
 
Wethouder Visser zegt dat het college de zorg van de Stadspartij Den Helder deelt over het wegvallen 
van de arbeidsplaatsen. Het college is sinds donderdagmiddag op de hoogte van de ontwikkelingen.  
Er is ambtelijk contact met de directeur van Cendris. Er is thans nog een huurcontract met Cendris.  
De directeur van Willemsoord is in zijn algemeenheid bezig met de verhuur van de gebouwen, maar 
het is denkbaar dat niet per direct een nieuwe huurder wordt gevonden. 
 
6. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij de heer Nihot. 
  
7. Vaststelling agenda. 
Naar aanleiding van een verzoek van de fractie van GroenLinks (wegens het indienen van twee 
amendementen) is agendapunt 10, het voorstel tot het vaststellen van de Nota Wonen Den Helder 
2010-2015 naar de categorie bespreekpunten verplaatst. 
Op verzoek van de fractie van de Stadspartij Den Helder zijn de agendapunten 15 (voorstel tot 
vaststelling van de nota Inkoopbeleid gemeente Den Helder 2010) en 16 (voorstel tot het intrekken 
van de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Den Helder) eveneens bespreekpunten 
geworden. 
 
A. Hamerpunten 
 
8. Voorstel tot het benoemen van mevrouw B.J. Glashouwer als extern lid van de 

rekenkamercommissie. 
De raad stemt unaniem in met het voorstel tot benoeming. Mevrouw Glashouwer legt de eed af.  
Zij ontvangt bloemen.  
 
9. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Radarmast Duinreep 2010. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
11. Voorstel tot herziene vaststelling van de ontvangsten en uitgaven voor het openbaar 

basisonderwijs over de jaren 1996 tot en met 2000. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorziening maatschappelijke 

ondersteuning WMO 2010. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
13. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Antillianenbeleid 2010-2013. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 



 
14. Voorstel tot het vaststellen van een verordening tot wijziging van de Bouwverordening. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
B. Bespreekpunten 
 
17. Voorstel tot vaststelling van de Winkeltijdenverordening gemeente Den Helder 2010. 
De fractie van de VVD overweegt een amendement in te dienen ter verduidelijking van de zon- en 
feestdagen en de bijbehorende openingstijden. Het amendement is technisch en redelijk complex van 
aard. Daarom besluit de raad het voorstel niet verder te behandelen en terug te verwijzen naar de 
commissie. De voorzitter zegt dat het college van burgemeester en wethouders voor de 
commissiebehandeling een oplegnotitie zal aanbieden over het voorgenomen amendement.  
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Wonen Den Helder 2010-2015. 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A 10.1), inhoudende het ontwerpbesluit als volgt 
aan te vullen: “3. bij het gebiedsontwikkelingsprogramma voor het Stadshart en Willemsoord en 
Julianadorp, deze nota leidend zal zijn.” 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van Behoorlijk Bestuur, de Stadspartij  
Den Helder, GroenLinks, de ChristenUnie en de SP stemmen voor het amendement. 
 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A 10.2), inhoudende het ontwerpbesluit als volgt 
aan te vullen: “3. bij het onderzoek naar de reden van de verpaupering van de woningvoorraad, wordt 
tevens een woonbehoefte onderzoek in de betreffende buurten betrokken.”  
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van GroenLinks, de ChristenUnie en de SP 
stemmen voor het amendement. 
 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
15. Voorstel tot vaststelling van de nota Inkoopbeleid gemeente Den Helder 2010. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel.  
 
16. Voorstel tot het intrekken van de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente 
 Den Helder. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
18. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 


