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¥ 
 
Besluitenlijst raadsvergadering 10 april 2017 (BSL17.0016) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Pater 
en de heer Karhof. 
De voorzitter heet in het bijzonder de deelnemers van de cursus Politiek Actief welkom. De cursisten 
wonen ter afsluiting van de cursus de raadsvergadering bij als ‘Gast van de raad’. 
De voorzitter deelt mee dat de heer R. Dames bezig is met het maken van een documentaire en 
toestemming heeft gekregen om te filmen tijdens de raadsvergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer M. Nihot (Rob Scholte Museum) spreekt in over agendapunt 10, het voorstel tot vaststelling 
van de nota Afstoten gemeentelijk vastgoed (2017-2018). 
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Van Driesten.  
 
5. Vaststellen agenda. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, GroenLinks, Vrije 
Socialisten en Vermooten kondigen twee amendementen in bij agendapunt 10, het voorstel tot 
vaststelling van de nota Afstoten gemeentelijk vastgoed (2017-2018). 
 
De fracties van D66, de PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, Vermooten en de Vrije 
Socialisten dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in over de eigen bijdrage WMO.  
De motie is als punt 11 toegevoegd aan de agenda. 
 
De fractie van Behoorlijk Bestuur doet het ordevoorstel punt 10, het voorstel tot vaststelling van de 
nota Afstoten gemeentelijk vastgoed (2017-2018), van de agenda af te voeren. 
De raad besluit in meerderheid (10/19): 
het bovengenoemde ordevoorstel te verwerpen. 
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, 
Beter voor Den Helder en Sociaal Lokaal Den Helder stemmen voor het ordevoorstel. 
 
Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot het benoemen van de heer R. Duynker tot lid voor de raadscommissies 
 Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De raad besluit bij acclamatie: 
de heer R. Duynker te benoemen tot lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De heer Duynker heeft de belofte afgelegd. 
 
7. Voorstel tot het aanwijzen van een accountant voor de boekjaren 2017 tot en met 2019 met 
 een optie voor de jaren 2020 en 2021. 
De raad besluit unaniem: 
Ipa-Acon Assurance B.V. aan te wijzen als accountant als bedoeld in artikel 213, lid 2, van de 
Gemeentewet voor de controle over de boekjaren 2017 tot en met 2019 met een 
verlengingsmogelijkheid voor de jaren 2020 en 2021. 
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8. Voorstel tot het coördineren van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ten 
 behoeve van de Lidl in Julianadorp. 
De raad besluit unaniem: 
met toepassing van artikel 3.30, eerste lid, onder b van de Wet ruimtelijke ordening de voorbereiding 
en bekendmaking van het bestemmingsplan welke het mogelijk maakt de sloop- en nieuwbouwplan 
van de Lidl winkel in Julianadorp te coördineren met de voorbereiding en bekendmaking van de 
omgevingsvergunning, voor in ieder geval de activiteit bouwen, ter concrete uitvoering van dit 
bestemmingsplan. 
 
Bespreekpunten 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van het beleidskader Openbare Ruimte in nieuw perspectief. 
De raad besluit unaniem: 
1.  het beleidskader Openbare Ruimte in nieuw perspectief vast te stellen. 
2.  een egalisatievoorziening openbare ruimte in te stellen. 
 
10. Voorstel tot vaststelling van de nota Afstoten gemeentelijk vastgoed (2017-2018). 
Na de commissiebehandeling is een kleine aanpassing aangebracht in de nota, omdat de 
parkeergarage Koninckshoek per abuis als ‘woonhuis (strategisch vastgoed)’ was gekwalificeerd.  
In de voorliggende nota is de parkeergarage aangeduid als ‘maatschappelijk vastgoed’. 
 
Mevrouw Vorstman doet een ordevoorstel om de vergadering te schorsen. Er heeft zich vooraf een 
inspreker aangemeld en deze is door omstandigheden verlaat. Mevrouw Vorstman stelt voor de 
inspreker na de gevraagde schorsing alsnog de gelegenheid te geven in te spreken. 
De raad besluit in meerderheid (10/19): 
het bovengenoemde ordevoorstel te verwerpen. 
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, 
Beter voor Den Helder en Sociaal Lokaal Den Helder stemmen voor het ordevoorstel. 
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, GroenLinks, de Vrije 
Socialisten en Vermooten dienen een amendement in (A 10.1) waarmee de nota ‘Afstoten 
gemeentelijk vastgoed (2017-2018)’ wordt vastgesteld, met dien verstande dat van het beleidskader 
de doelstellingen punt 3 als volgt wordt gewijzigd: 
3. De vastgoedexploitatie wordt op een bedrijfseconomisch en maatschappelijk verantwoorde 
 manier uitgevoerd. Markconform is in beginsel het uitgangspunt.  
 Echter maatschappelijk/gemeentelijk belang van het vastgoed maakt het niet altijd mogelijk dat 
 het per onderdeel of als gehele portefeuille kostendekkend kan zijn. 
De raad besluit in meerderheid (11/18): 
het bovengenoemde amendement te verwerpen. 
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, 
Beter voor Den Helder en Sociaal Lokaal Den Helder en de heer Pruiksma stemmen voor het 
amendement. 
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, GroenLinks, de Vrije 
Socialisten en Vermooten dienen een amendement in (A 10.2) waarmee de nota ‘Afstoten 
gemeentelijk vastgoed (2017-2018)’ wordt vastgesteld, met dien verstande dat het uitgangspunt 2017 
van het voormalig postkantoor (pagina 14, nummer 72, Middenweg 172) wordt gewijzigd in 
‘Maatschappelijk’ en ‘Behouden’. 
De raad besluit in meerderheid (11/18): 
het bovengenoemde amendement te verwerpen. 
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, 
Beter voor Den Helder en Sociaal Lokaal Den Helder en de heer Pruiksma stemmen voor het 
amendement. 
 
Vervolgens besluit de raad in meerderheid (19/10): 
de nota ‘Afstoten gemeentelijk vastgoed (2017-2018)’ vast te stellen. 
De fracties van D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, het CDA en de VVD stemmen voor het 
voorstel. 
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11. Motie over de eigen bijdrage WMO. 
De fracties van D66, de PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, Vermooten en de Vrije 
Socialisten dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 11), waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgedragen:  
1. vóór de behandeling van de kadernota een voorstel aan de raad voor te leggen tot 
 lastenverlichting inzake de eigen bijdrage voor de WMO voor de inkomensgroep van één tot twee 
 keer modaal door bijstelling van de berekening van de eigen bijdrage voor deze inkomensgroep;  
2. de hieruit voortvloeiende lasten te dekken uit de onderbesteding binnen het sociaal domein dan 
 wel de buffer voor het sociaal domein. 
 
Wethouder Kos zegt toe dat het college van burgemeester en wethouders aan punt 1 van de motie 
tegemoet zal komen. Hierop besluiten de indieners de motie in te trekken. 
 
12. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 


