
Besluitenlijst raadsvergadering 7 juli 2010. 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. 
De dames Berckmoes, Biersteker en Pater en de heren P. Bakker, Haitsma en Reenders zijn afwezig. 
 
De voorzitter verzoekt de raadsleden die nog niet gereageerd hebben op de uitnodiging voor het 
werkbezoek aan Delfzijl dit alsnog te doen.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
Vragen van de fractie van de VVD over het vestigen van een Maritieme Academie op de Oude 
Rijkswerf. 
1. Is het college het met ons eens dat initiatieven om nieuwe opleidingen, met name op het gebied 
van de scheepvaart, in Den Helder te vestigen zoveel mogelijk moeten worden bevorderd en 
gefaciliteerd? 
Wethouder Visser meldt dat het college van burgemeester en wethouders het hiermee eens is. 
  
2. Welke (juridische) beletsels zijn er (op dit moment nog) die aan (het verlenen van een 
bouwvergunning voor) de bouw van het nieuwe ROC-gebouw op de Oude Rijkswerf in de weg staan? 
Wethouder Visser geeft aan dat er op dit moment geen bestemmingsplan is waardoor geen 
bouwvergunning kan worden verstrekt.  
 
3. Welke inspanningen worden door de gemeente geleverd om deze beletsels rondom de bouw van 
het nieuwe ROC-gebouw zo spoedig mogelijk weg te nemen? 
Wethouder Visser zegt dat op dit moment wordt gewerkt aan een bestemmingsplan voor dit gebied. 
De bouw wordt gedoogd totdat de raad heeft besloten over het bestemmingsplan.   
 
4. Is het college op de hoogte van het feit dat de opleidingen van de nieuwe Maritieme Academie 
worden gestart per januari 2012? 
Wethouder Visser geeft aan dat het college van burgemeester en wethouders hiervan op de hoogte is. 
In de collegevergadering van afgelopen dinsdag heeft het college over gedogen gesproken. 
Burgemeester Schuiling zegt toe dat de raad over de relevante ontwikkelingen wordt geïnformeerd.    
 
4 Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Bruin.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van Trots dient een motie vreemd aan de orde van de dag in inhoudende het college van 
burgemeester en wethouders/burgemeester op te dragen de sluitingstijden van de Helderse horeca in 
de nacht van zondag 11 juli 2010 op maandag 12 juli 2010 vrij te geven, onder voorwaarde dat de 
Helderse horecaondernemers zelf verantwoording zullen nemen voor de veiligheid in onze 
uitgaansgebieden en extra politie in te zetten om het mogelijke volksfeest in goede banen te leiden. 
De motie is als laatste punt aan de agenda toegevoegd.     
 
De agenda is verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen over het 

voorgenomen besluit tot het verlenen van een subsidiebedrag van € 977.518,- aan stichting 
De Helderse Vallei voor de periode augustus 2010 tot en met december 2011. 

De raad heeft in meerderheid geen wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt.  
De Stadspartij Den Helder heeft aangegeven niet te kunnen instemmen met het besluit.  
  
7. Voorstel tot het vaststellen van de kadernota 2011-2014. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van D66, Trots, het CDA en de VVD stemmen 
voor het voorstel. 
 
 
 



De fractie van het CDA dient een motie in (M 7.1), inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen de jaarstukken van verbonden partijen waarin de gemeente voor 49% of 
meer deelneemt uiterlijk 15 maart aan de raad aan te bieden, zodat de stukken meegenomen kunnen 
worden in de jaarrekening van de gemeente. 
De motie is in meerderheid aanvaard. De fractie van Behoorlijk Bestuur stemt tegen de motie.         
 
Burgemeester Schuiling zegt met betrekking tot het onderwerp ‘projectvoorstel stadhuis’ toe dat hij de 
raad een brief zal sturen waarin hij de raadsleden verzoekt, voor een bepaalde termijn aan te geven 
welke informatie/stukken zij nog nodig hebben om tot besluitvorming over dit onderwerp te komen.  
 
Burgemeester Schuiling zegt toe de raad nader te informeren over de uitvoering van het unaniem 
aangenomen amendement (A 6.13) in de raadsvergadering van 30 september 2008 waarin het 
college van burgemeester en wethouders is opgedragen voorbereidingen te treffen zodat ten behoeve 
van de begroting 2010 en volgende jaren een afzonderlijk programma Stadshart wordt opgesteld.        
 
8. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van Trots over sluitingstijden tijdens 

finale wereldkampioenschappen voetbal. 
De fractie van Trots dient een motie vreemd aan de orde van de dag in inhoudende het college van 
burgemeester en wethouders / de burgemeester op te dragen de sluitingstijden van de Helderse 
horeca in de nacht van zondag 11 juli 2010 op maandag 12 juli 2010 vrij te geven, onder voorwaarde 
dat de Helderse horecaondernemers zelf verantwoording zullen nemen voor de veiligheid in onze 
uitgaansgebieden en extra politie in te zetten om het mogelijke volksfeest in goede banen te leiden.     
De motie is in meerderheid aanvaard. De fractie van de ChristenUnie stemt tegen de motie.    
 
De burgemeester stelt de raad een brief in het vooruitzicht waarin hij gemotiveerd zal aangeven dat hij 
de motie niet zal uitvoeren.    
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  


