Besluitenlijst raadsvergadering 20 november 2017 (BSL17.0050)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer
Van Deutekom. De raad staat stil bij het overlijden van mevrouw M.E.H.A.J. (Hilda) Mooijman-Goedee,
commissielid voor de fractie Vermooten.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vragenkwartier.
De heer Reenders stelt de volgende vragen naar aanleiding van een bericht in de krant over het niet
gespreid kunnen betalen van de verlenging van rechten op een kindergraf:
- is het college bereid om in de vorm van een eenmalige maatregel van bestuur een uitzondering te
maken in dit heel speciale geval?
- zijn er in het college meer van dit soort gevallen bekend?
- is het college bereid om met een voorstel naar de raad te komen om gespreid betalen onder de
€ 1.000,- mogelijk te maken en daarbij een kostenraming te maken wat de extra kosten zijn voor de
inning bij Cocensus?
- is het college bereid de ruiming van het kindergraf in dit speciale geval stop te zetten tot er een
oplossing door het college is aangedragen?
Wethouder Wagner beantwoordt dat hij de gehele verordening nader zal bezien, waarbij hij mede gaat
kijken of deze een hardheidsclausule bevat. Hij zal tevens kijken naar de mogelijkheid van het betalen
van grafrechten in termijnen. Tenslotte zal hij de mogelijkheid bezien de eventuele ruiming op te schorten
als de regelgeving dat mogelijk maakt. Hij zegt toe de raad deze week nader te informeren.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Slort.
5. Vaststelling agenda.
De fractie van de Stadspartij Den Helder kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over de
dienstregeling van Connexxion. De motie is als punt 10 aan de agenda toegevoegd.
De fracties van de Stadspartij Den Helder en het CDA kondigen een motie vreemd aan de orde van de
dag aan over het plaatsen van vlaggen in de raadzaal. De motie is als punt 11 aan de agenda
toegevoegd.
Hamerpunten
6. Voorstel met betrekking tot het rapport 'Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde
Arbeid Kop van Noord-Holland' van de Rekenkamercommissie Den Helder.
De raad besluit unaniem:
1. de conclusies uit het rapport ‘Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop
van Noord-Holland’ te onderschrijven;
2. de aanbevelingen uit het rapport ‘Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid
Kop van Noord-Holland’ over te nemen en het college van burgemeester en wethouders
opdracht te geven aanbevelingen A en B uit te voeren.
7. Voorstel tot het vaststellen van het jaarprogramma 2018 De Kop Werkt!
De raad besluit unaniem:
1. op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet geen wensen of bedenkingen in te dienen tegen het in
het kader van de ‘Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop
Werkt! 2017-2020’ vast te stellen jaarprogramma 2018 dat als bijlage 1 deel uitmaakt van dit
raadsbesluit;
2. op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet tegen de wijzigingen binnen de Bestuursopdracht
Havens de volgende wensen en bedenkingen in te dienen:
a. een besluit over de herverdeling van de budgetten te nemen in 2018 bij het vaststellen van de
jaarschijf 2019 op basis van een gedegen onderbouwing van de benodigde (extra) middelen.
b. voorlopig de vrijgevallen gelden (van het project Kade 43-46) op te nemen in het budget “nog niet
binnen bestuursopdracht toegedeelde middelen”;
3. kennis te nemen van de voortgangsrapportages jaarprogramma 2017.

8. Voorstel tot het benoemen van een lid in de Raad van Toezicht Stichting Meerwerf
basisscholen.
De raad besluit bij acclamatie:
de heer G.L. Voermans te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Meerwerf
basisscholen met ingang van 1 december 2017 ter vervanging van mevrouw L. van der Beij-Timmering.
Bespreekpunten
9. Voorstel tot het vaststellen van het 'Beleidsplan schulddienstverlening 2018-2021:
Schulden? Samen investeren in innovatieve oplossingen'.
De raad besluit in meerderheid (24/6):
het beleidsplan 2018-2021 schulddienstverlening “Schulden? Samen investeren in innovatieve
oplossingen” vast te stellen.
De fracties van de Vrije Socialisten, Sociaal Lokaal Den Helder, Vermooten, de ChristenUnie, Behoorlijk
Bestuur en GroenLinks stemmen tegen het voorstel.
De voorzitter maakt er melding van dat in de commissievergadering is aangegeven dat het
uitvoeringsplan ook nog in de commissie zal worden besproken.
10. Motie dienstregeling Connexxion.
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 10)
waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen:
1. bezwaar te maken tegen de nieuwe dienstregeling van Connexxion;
2. al het mogelijk in het werk te stellen om de kustbus gedurende de gehele Nederlandse
vakantieperiode te laten rijden;
3. aan deze opdrachten te voldoen voor 2 december 2017 en de raad van de resultaten op de hoogte te
houden.
Op basis van de toezegging van wethouder Wagner dat het college van burgemeester en wethouders de
motie overneemt, trekt de fractie van de Stadspartij Den Helder haar motie in.
12. Motie plaatsen vlaggen in de raadzaal.
De fracties van de Stadspartij Den Helder en het CDA dienen een motie vreemd aan de orde van de dag
in (M 11) waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen stappen te
ondernemen die ertoe leiden dat ook in de raadzaal van Den Helder de nationale vlag van Nederland en
de gemeentelijke vlag zichtbaar geplaatst worden.
De raad besluit in meerderheid (20/10):
de bovengenoemde motie te aanvaarden.
De fracties van Beter voor Den Helder, de Vrije Socialisten, Sociaal Lokaal Den Helder, GroenLinks en
de ChristenUnie en de heer Pruiksma stemmen tegen de motie.
13. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 20.30 uur.

