
 
 
Besluitenlijst raadsvergadering 19 december 2016 (BSL17.0002) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat er geen berichten van verhindering zijn ontvangen. 
Voorts deelt hij mee dat de heer F.J. Piekhaar (fractie Vrije Socialisten) op 14 oktober 2016 heeft 
aangegeven zijn commissielidmaatschap per 31 december 2016 te beëindigen en dat mevrouw  
W. Kloosterhuis (fractie Behoorlijk Bestuur) op 1 december 2016 heeft aangegeven haar werkzaamheden 
als commissielid per direct te beëindigen. Beiden worden bedankt voor hun inzet. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer R. Bekkers (bewoner flat Zuyderhorn) spreekt in over het onderwerp Renovatie Stadhuis.  
Hij pleit voor minimalisatie van de overlast voor de bewoners tijdens de renovatie. 
De heer P. Schmidt spreekt in als voorzitter van de ondernemingsraad van de gemeente  
Den Helder over het onderwerp Renovatie stadhuis. De ondernemingsraad pleit voor fatsoenlijke 
werkplekken voor de medewerkers.  
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Wouters.  
 
5. Vaststellen agenda. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, GroenLinks, de Stadspartij 
Den Helder, de Vrije Socialisten, Vermooten en de heer Pruiksma hebben een motie aangekondigd bij 
agendapunt 18, renovatie stadhuis. 
De voorzitter deelt, na overleg met de fractievoorzitters, mede dat de agendapunten 14 en 15 als 
hamerpunten worden behandeld en dat direct daarna wordt gestart met de behandeling van  
agendapunt 18. 
 
6. Voorstel tot benoeming van de heer P. Kramer als lid van de adviescommissie voor de 

Ruimtelijke Kwaliteit. 
De raad besluit unaniem: 

de heer ir. Paul Kramer met ingang van 1 januari 2017 voor een eerste termijn van drie jaar te benoemen 

als lid van de Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit. 
 
7. Voorstel met betrekking tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid 

Kop van Noord-Holland. 
De raad besluit unaniem: 

1. toestemming te verlenen aan het omzetten van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde 

Arbeid Kop van Noord-Holland versie december 2014 van een raadsregeling naar een 

collegeregeling; 

2. het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het wijzigen van de 

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland versie december 2014. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Individuele studietoeslag. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening Individuele studietoeslag vastgesteld op 20 oktober 2014 in te trekken en de Verordening 
Individuele studietoeslag vast te stellen. 
 
  



9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Jeugdhulp en de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2017. 

De voorzitter geeft aan dat de termijn genoemd in artikel 8, lid 4 van de Verordening Jeugdhulp  
Den Helder 2017 (vijf werkdagen) naar aanleiding van de commissiebehandeling is vervangen door  
‘zo snel mogelijk’. 
De raad besluit unaniem: 
1. de Verordening Jeugdhulp Den Helder 2016 in te trekken en de Verordening 
 Jeugdhulp Den Helder 2017 vast te stellen; 
2. de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2016 in te trekken en de 
 Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2017 vast te stellen. 
 
10. Voorstel tot vaststellen normenkader en controleprotocol 2016 voor de jaarrekening 2016 van 

de gemeente Den Helder. 
De raad besluit unaniem: 
het normenkader 2016 en het controleprotocol voor de controle op de jaarrekening 2016 vast te stellen. 
  
11. Voorstel met betrekking tot de tweede tussenrapportage 2016. 
De raad besluit in meerderheid (25/6): 
1.  kennis te nemen van de tweede tussenrapportage 2016; 
2.  de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting (BGW16.0016) vast te stellen. 
De fracties van Beter voor Den Helder en Sociaal Lokaal Den Helder stemmen tegen het vaststellen van 
de begrotingswijziging. 
 
12. Voorstel tot vaststelling van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en 

handhaving omgevingsrecht gemeente Den Helder. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente  
Den Helder vast te stellen. 
 
13. Voorstel begrotingswijziging inzake gratis parkeren. 
De raad besluit in meerderheid (30/1): 
1. in 2017 een bedrag van € 723.560,- en in 2018 een bedrag van € 375.878,- te onttrekken aan de 

Algemene reserve voor de bekostiging van het gratis parkeren in de periode januari 2017 tot en met 
30 juni 2018; 

2. de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2017 (BGW16.0014) vast te stellen. 
De fractie van GroenLinks stemt tegen het voorstel. 
 
14. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 35.000,- voor het maken van een 

overkapping voor het noodtrappenhuis in de parkeergarage Sluisdijk. 
De raad besluit unaniem: 
1. een krediet van € 35.000,-- beschikbaar te stellen voor het maken van een overkapping voor het 

noodtrappenhuis in de parkeergarage Sluisdijk; 
2. de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2017, nummer BGW16.0010, vast te 

stellen. 
 
15. Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van onroerend zaak 

belastingen 2017. 
De raad besluit in meerderheid (25/6): 
de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak belastingen 2017 vast te stellen. . 
De fracties van Beter voor Den Helder en Sociaal Lokaal Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
 
16. Voorstel tot wijziging van de Verordening op de raadscommissies 2015. 
De voorzitter stelt, na overleg met de fractievoorzitters, voor het voorstel van de agenda af te halen en te 
betrekken bij de werkwijze van raad en commissies in de volgende bestuursperiode. 
Op initiatief van de Stadspartij Den Helder wordt in het presidium verder gesproken over de inbreng van 
commissieleden in commissievergaderingen. 
De raad stemt unaniem in met het ordevoorstel. 
 
  



17. Voorstel over evaluatie werkwijze raad en vitalisering van de lokale democratie. 
De raad besluit unaniem: 
1. de vergadercyclus van de raad en raadscommissies, zoals die per 1 januari 2016 is ingevoerd  

(week 1 commissies, week 2 informatieavond, week 3 raad, week 4 commissies, etc.), in 2017 te 
continueren; 

2. de burgemeester, de gemeentesecretaris en de griffier, allen voor zover het hun verantwoordelijkheid 
betreft, te verzoeken in 2017 voorstellen te doen voor een verdere vitalisering van de lokale 
democratie. 

 
18. Renovatie stadhuis. 
De fracties van de VVD, het CDA en D66 hebben een agenderingsverzoek ingediend met betrekking tot 
de renovatie van het stadhuis. De fracties wensen inzicht te verkrijgen in het besluitvormingsproces in het 
college met betrekking tot dit onderwerp en de argumentatie van het uitblijven van een raadsvoorstel. 
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, GroenLinks, de Stadspartij 
Den Helder, de Vrije Socialisten, Vermooten en de heer Pruiksma dienen gezamenlijk een motie in  
(M 18.1), inhoudende het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om: 
1. met inachtneming van het gestelde tijdspad als genoemd in het plan van aanpak (door de raad 
 vastgesteld op 12 september 2016) een voorstel te doen tot de noodzakelijke kredietverlening; 
2. het programma van eisen als uitgangspunt te nemen voor de aan te geven methode van  
 aanbesteding; 
3. een aanbesteding te starten op basis van twee onderhandse opdrachten aan een marktpartij die 
 aantoonbaar ervaring heeft met de te beschrijven methode, zijnde een workshoptraject t.b.v. 
 draagvlak en inzicht en een traject dat leidt tot het definitief ontwerp; 
4. een tweede aanbestedingstraject te starten op basis van de “fixed price” van € 9 miljoen minus de 
 kosten van de bovengenoemde onderhandse opdrachten geheel volgens de filosofie van COARE 
 (innovatief en EMVI); 
5. waar nodig het programma van eisen aan te passen voor dit type van aanbesteding; 
6. over het verloop van het proces de CBRS om de twee weken proactief en actief te informeren; 
7. staande de vergadering aan te geven ingeval het college niet bereid is aan deze motie uitvoering te 
 geven hier nog vanavond conclusies aan te verbinden om het tijdspad niet te hinderen. 
 
Wethouder Kos vraagt aan de indieners of de motie zo geïnterpreteerd moet worden dat  er overeenkomstig het beoogde tijdspad een kredietaanvraag aan de raad moet worden voorgelegd;  de uitvoering van beslispunt 5 volgt op beslispunt 3, waarbij het aanbesteding-gereed maken van het 

programma van eisen niet zozeer gaat over de inhoud maar meer over de formuleringen;  de raad daarna weer een afwegingsmoment heeft;  de actieve informatieplicht aan de gehele raad gericht is op de wijze zoals dat eerder in het proces is 
gedaan. 

De heer Wouters geeft namens de indieners aan dat het college de motie juist heeft geïnterpreteerd.  
Het programma van eisen vormt de basis en kan verder toegespitst worden in het 
aanbestedingsdocument. 
 
Wethouder Kos spreekt namens het college van burgemeester en wethouders uit dat het college de 
beslispunten 1 t/m 6 van de motie onverwijld overneemt en adviseert de indieners de motie in te trekken. 
Op grond van deze mededeling besluiten de indieners, bij monde van de heer Wouters, de motie in te 
trekken. 
 
19. Sluiting. 
De voorzitter wenst een ieder fijne feestdagen en verwelkomt u graag bij de nieuwjaarsreceptie op  
2 januari 2017. 
 
 
 
 
 


