
           (BSL17.0041) 
Besluitenlijst raadsvergadering 25 september 2017 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Hogendoorn.  
De voorzitter spreekt een woord van dank uit naar de heer Kirpensteijn voor zijn inzet als lid van de 
Rekenkamercommissie. 
  
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Salverda.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, GroenLinks, Vermooten en 
de Vrije Socialisten kondigen een amendement aan bij agendapunt 7 het voorstel tot het vaststellen van 
het bestemmingsplan Postkantoor 2017. 
 
De fractie van GroenLinks kondigt een amendement aan bij agendapunt 9, het voorstel met betrekking tot 
de tussenrapportage 2017. 
 
De fractie van het CDA kondigt een motie aan over de mogelijkheid voor een sporthal in Julianadorp. 
 
6. Bekrachtigen geheimhouding financiële raming renovatie stadhuis, gedateerd  
 11 september 2017. 
De raad besluit unaniem: 
de door het college van burgemeester en wethouders aan de leden van alle commissies ex artikel 82 
Gemeentewet en de gemeenteraad op grond van artikel 82 lid 2 respectievelijk artikel 25 lid 2 
Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 2 aanhef en onder b. Wet openbaarheid van bestuur 
(financiële en economische belangen van de gemeente) opgelegde geheimhouding op het daartoe 
gewaarmerkte document ‘Financiële raming renovatie stadhuis’, kenmerk ID17.03644 van 11 september 
2017, overeenkomstig artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Postkantoor 2017. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, GroenLinks, Vermooten en 
de Vrije Socialisten dienen een amendement in, waarmee het ontwerpbesluit als volgt wordt gewijzigd: 
I. aan het ontwerpbesluit RB17.0037, een nieuw beslispunt 6 toe te voegen, dat als volgt luidt: 
 6a. dat het karakter van het uiterlijk van het postkantoor wordt geborgd; 
 6b. binnen de combinatie cultuur, wonen en 10% horeca. 
II. de beslispunten 6 t/m 10 van het ontwerpbesluit te hernummeren.* 
Het amendement wordt met 23 voor en 7 stemmen tegen aangenomen. 
De fracties van het CDA en de VVD hebben tegengestemd. 
 
De raad besluit unaniem: 
1.  De nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Postkantoor 2017 vast te stellen; 
2.  De door indiener 1 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en te volgen; 
3.  De door indiener 3 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren maar niet te volgen; 
4.  De door indieners 2 en 4 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en gedeeltelijk te volgen 
 overeenkomstig het voorstel in de nota van beantwoording; 
5.  Op grond van overwegingen welke zijn vastgelegd in de “Nota van beantwoording ontwerp 

Bestemmingsplan Postkantoor 2017” de in hoofdstuk 4 van deze nota voorgestelde wijzigingen aan 
te brengen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan; 

6a.  dat het karakter van het uiterlijk van het postkantoor wordt geborgd; 
6b.  binnen de combinatie cultuur, wonen en 10% horeca. 
  



 
7.  Het bestemmingsplan “Postkantoor 2017”, als vervat in de dataset met planidentificatie 

NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-VST1, met de in de nota van beantwoording aangegeven 
wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg vast te stellen; 

8.  De bij dit besluit behorende verbeelding van de bestemming op papier vast te stellen; 
9.  Vast te stellen dat o_ NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-VST1_Ondergrond GBKN de voor dit 
 bestemmingsplan gebruikte ondergrond is; 
10.  Geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal binnen het plan niet noodzakelijk 

is; 
11.  dat het bijbehorend raadsvoorstel en nota van beantwoording integraal onderdeel uitmaken van het 
 besluit. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Julianadorp 2017. 
De raad besluit unaniem: 
1.  De nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Julianadorp 2017 vast te stellen; 
2.  De door indiener 1 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren maar niet te volgen; 
3.  De door indiener 2 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en gedeeltelijk te volgen 
 overeenkomstig het voorstel in de nota van beantwoording; 
4.  Op grond van overwegingen welke zijn vastgelegd in de “Nota van beantwoording ontwerp 
 Bestemmingsplan Julianadorp 2017” de in hoofdstuk 4 van deze nota voorgestelde wijzigingen aan  
 Te brengen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan; 
5.  Het bestemmingsplan “Julianadorp 2017”, als vervat in de dataset met planidentificatie 
 NL.IMRO.0400.511BPJULDORP2017-VST1, met de in de nota van beantwoording aangegeven 
 wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg vast te stellen. 
6.  De bij dit besluit behorende verbeelding van de bestemming op papier vast te stellen; 
7.  Vast te stellen dat o_ NL.IMRO.0400.511BPJULDORP2017-VST1_Ondergrond GBKN de voor dit 
 bestemmingsplan gebruikte ondergrond is; 
8.  Geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal binnen het plan niet noodzakelijk 

is; 
9.  dat het bijbehorend raadsvoorstel en nota van beantwoording integraal onderdeel uitmaken van het 
 besluit. 
 
9 Voorstel met betrekking tot de tussenrapportage 2017. 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in, waarmee aan beslispunt 4 van het ontwerpbesluit 
(RB17.0039) de volgende passage wordt toegevoegd: 
, met dien verstande dat de volgende posten niet worden meegenomen: 
Taakveld 671: maatwerkdienstverlening 18+ €     735.000 (lagere lasten) 
Taakveld 672: maatwerkdienstverlening 18- €  1.135.000 (lagere lasten) 
Taakveld 681: geëscaleerde zorg 18+                €     623.000 (lagere lasten) 
en de verrekening met de reserve Sociaal Domein dienovereenkomstig wordt aangepast. 
Wethouder Kos geeft aan dat de tussenrapportage een momentopname is en dat er geen sprake is van 
een beleidswijziging. De fractie van GroenLinks trekt het amendement in naar aanleiding van de reactie 
van wethouder Kos. 
 
De raad besluit unaniem: 
1.  kennis te nemen van de tussenrapportage 2017; 
2.  een bestemmingsreserve in te stellen voor het fietspad Duinweg van € 280.000,-; 
3.  de bestemmingsreserve voor het fietspad Duinweg te voeden door een dotatie vanuit de Algemene 

Reserve met € 140.000,- en de verwachte subsidie van € 140.000,-; 
4.  de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2017 (BGW17.0010) vast te stellen. 
 
10. Motie van het CDA betreffende sporthal in Julianadorp. 
De fractie van het CDA dient een motie in waarbij het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen  
1. de mogelijkheden te onderzoeken om een sporthal te realiseren voor de voetbalvereniging J.V.C. 
2. een afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan Julianadorp 2017 op te starten zodra er een 
 voldoende onderbouwd initiatief voor het realiseren van de nieuwbouwplannen is ingediend. 
De fractie van de CDA trekt de motie in naar aanleiding van de toezegging van wethouder Wagner in 
gesprek te gaan met de initiatiefnemers.  
 
11. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.  
 
 
 


