
Besluitenlijst raadsvergadering 29 juni 2015 aanvang 17.00 uur 
 
1. Opening. 
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Visser. 
 
De heer E.M. Krijns deelt als voorzitter van de vertrouwenscommissie mee dat de raad heeft besloten de 
heer K.F. Schuiling aan te bevelen voor herbenoeming. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van het CDA heeft de volgende vragen voor het vragenkwartier ingediend: 
 
Met regelmaat moet de raad constateren dat collegeleden uitspraken doen zonder dat daaronder een 
collegebesluit ligt, of voor er een raadsbesluit is geweest. Wij merken op dat dit voor onrust zorgt in de 
samenleving en bij de betrokken organisaties en niet past bij een betrouwbare overheid.  Dit hebben we 
afgelopen periode mogen constateren met het Rob Scholtemuseum en nu m.b.t. scholenorganisatie 
Meerwerf. 
 
Naar aanleiding hiervan willen wij graag antwoord op de navolgende vragen: 
- Zijn de gedane uitspraken m.b.t. het wegsturen van de zittende directeuren van Meerwerf een college 

standpunt/uitspraak of het standpunt/uitspraak van een afzonderlijk collegelid; 
- Is het college het met ons eens dat het niet gepast is om daaropvolgend als college of als collegelid 

voor te sorteren op de functie die betreffende bestuurders dan wel volgens u zouden moeten 
bekleden; 

- Is het college of de individuele wethouder zich bewust dat zij hiermee voor het raadsbesluit uit loopt. 
- Is het college of de individuele wethouder zich bewust dat dit herhaaldelijk is voorgevallen; 
- Deelt het college de mening dat dit niet ten goede komt aan het besluit dat door de gemeenteraad 

genomen moet worden; 
- Deelt het college de mening dat dit onrust geeft in de samenleving en in de betrokken organisaties; 
- Deelt het college de mening dat in de toekomt hier zorgvuldiger mee omgegaan dient te worden en 

dat het wellicht verstandiger is de persvoorlichting via een andere wethouder te laten verlopen; 
- En kan het college hierbij beloven dat er in de toekomst -los van collegevoorstellen- niet meer vooruit 

gelopen wordt op mogelijke besluiten. 
 
Wethouder Wagner leest de brief voor die het college van burgemeester en wethouders op 11 juni 2015 
naar het bestuur van Meerwerf heeft gestuurd omdat daarin antwoord wordt gegeven op een aantal 
vragen van het CDA. Wethouder Kos heeft tijdens een persconferentie de nadrukkelijke wens van het 
college geuit dat er een frisse start wordt gemaakt en een damwand wordt geslagen tussen het oude en 
het nieuwe bestuur door vooruit te kijken. Dit is ook als zodanig gecommuniceerd met de 
fractievoorzitters. Het college is verder niet verantwoordelijk voor de interne communicatie binnen 
Stichting Meerwerf. 
  
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Karhof.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van de ChristenUnie kondigt een amendement aan bij agendapunt 8 Voorstel met betrekking 
tot het voornemen GGD Hollands Noorden tot oprichting van en deelname in de coöperatie GGD Support 
Centrum. 
 
De fractie van D66 dient een amendement in bij agendapunt 9 Voorstel met betrekking tot het rapport van 
de Rekenkamercommissie Den Helder Evalueerbaarheid van beleid. 
 
Op verzoek van de raad wordt het onderzoeksvoorstel inzake het ontslag van de heer G.K. Visser als 
wethouder van de gemeente Den Helder aan de agenda toegevoegd onder punt 15. 
 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur, ChristenUnie, GroenLinks, Vrije Socialisten 
en fractie Vermooten dienen een motie in over een herverdeling van taken binnen het college van 
burgemeester en wethouders. De motie wordt aan de agenda toegevoegd onder punt 16. 
De agenda is hierna vastgesteld. 
 



6. Voorstel tot herbenoeming lid van de Rekenkamercommissie Den Helder. 
De raad besluit bij acclamatie: 
de heer drs. ing. G.J. Braas per 9 juli 2015 te herbenoemen als lid van de Rekenkamercommissie  
Den Helder voor een periode van drie jaar. 
   
7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voor de kamerverhuurpanden 2015. 
De raad besluit unaniem: 
vast te stellen de “Verordening op de kamerverhuurpanden 2015”. 
 
8. Voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot het voornemen GGD 
Hollands Noorden tot oprichting van en deelname in de coöperatie GGD Support Centrum. 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement (A8.1) in inhoudende een aantal artikelen te laten 
vervallen uit de Oprichtingsakte en een nieuw artikel toe te voegen. Naar aanleiding van het preadvies 
van wethouder Wagner besluit de fractie het amendement aan te passen. Het aangepaste amendement 
luidt: “een nieuw artikel 24.2 toevoegen luidende: een maximering van de algemene reserve tot het 
niveau wat nodig is aan weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s”. 
 
De raad besluit in meerderheid: 
het amendement te aanvaarden. 
Tegen het amendement stemden de fracties van het CDA, Helder Onafhankelijk!, de PvdA en de VVD. 
 
De raad besluit unaniem: 
Op grond van artikel 31a lid 2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen, in samenhang met artikel 16 lid 2 
van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden het Dagelijks Bestuur van de GGD 
Hollands Noorden te berichten dat de raad de volgende wensen en/of bedenkingen aan de GGD 
Hollands Noorden ter overweging mee geeft: 
een nieuw artikel 24.2 toevoegen luidende: Een maximering van de algemene reserve tot het niveau wat 
nodig is aan weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s”. 
 
9. Voorstel met betrekking tot rapport Rekenkamercommissie Den Helder Evalueerbaarheid van 
beleid. 
De fracties van D66 en het CDA dienen een amendement (A9.1) in inhoudende aan het raadsbesluit 
twee beslispunten toe te voegen welke luiden:  
4. In het onder punt drie genoemde plan van aanpak eveneens op te nemen het (laten) ontwikkelen van 
een app voor de begroting 2017 die inzicht geeft in alle taken die de gemeente doet, waarom de 
gemeente deze taken uitvoert en hoeveel geld daarmee gemoeid is. E.e.a. naar voorbeeld van de 
begroting/feitenkaarten app van de gemeente Hengelo.  
5. In het onder punt drie genoemde plan van aanpak een uitspraak te doen over de mogelijkheid dat de 
app genoemd onder punt 4 in de nabije toekomst gedurende het uitvoeringsjaar van de begroting ‘real-
time’ (of periodiek) inzicht geeft in de stand van de budgetten. 
Wethouder Wagner zegt toe dat de raad een voorstel tegemoet kan zien voor modernisering van het 
planning- en control-instrumentarium, inclusief een app. Het voorstel wordt in overleg met de 
auditcommissie voorbereid. 
Naar aanleiding van de toezegging van wethouder Wagner besluit de fractie van D66 het amendement 
aan te houden. 
 
De raad besluit unaniem: 
1. De conclusies uit het rapport ‘Evalueerbaarheid Programmabegroting’ te onderschrijven. 
2. De aanbevelingen uit het rapport ‘Evalueerbaarheid Programmabegroting’ over te nemen. 
3. Het college van burgemeester & wethouders opdracht te geven de aanbevelingen uit het 
rapport uit te voeren en de raad hiertoe uiterlijk 1 oktober 2015 een plan van aanpak voor 
aan te bieden. 
 
10. Voorstel met betrekking tot de begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
Burgemeester Schuiling geeft aan dat wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting 2016 onder 
voorbehoud van de herziening van de verdeelsleutel en zegt toe de raad met een raadsinformatiebrief te 
informeren na de discussie in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. 
 
  



De raad besluit unaniem: 
de zienswijze op de begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 van de Gemeenschappelijke 
Regeling Veiligheidsregio NHN onder kenmerk AU15.05274 vast te stellen en deze in te dienen bij de 
voorzitter van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio NHN. 
 
11. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
De raad besluit unaniem: 
geen zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio NHN en het besluit conform brief 
onder kenmerk AU15.05270 kenbaar te maken bij de voorzitter van het dagelijks bestuur Veiligheidsregio 
NHN. 
 
12. Voorstel in te stemmen met het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2013 van de Stichting 
Meerwerf basisscholen Den Helder. 
De raad besluit unaniem: 
in te stemmen met het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2013 van de Stichting Meerwerf basisscholen 
Den Helder 
 
13. Voorstel in te stemmen met de ontwerp statutenwijziging van de Stichting Meerwerf 
basisscholen Den Helder. 
De raad besluit in meerderheid: 
In te stemmen met de ontwerp statutenwijziging Stichting Meerwerf basisscholen Den Helder, versie  
1 mei 2015, kenmerk 15985-AB, geregistreerd onder nummer AI15.02693. 
Tegen het voorstel stemden de fracties van de Vrije Socialisten en Vermooten. 
 
14. Voorstel tot het vaststellen van de profielschetsen voor de Raad van Toezicht en haar leden 
van de Stichting Meerwerf  basisscholen. 
De raad besluit unaniem: 
De profielschetsen van de Raad van Toezicht en haar leden van de Stichting Meerwerf basisscholen vast 
te stellen, conform de brief van Meerwerf d.d. 1 mei 2015, kenmerk 442/BEST-B, geregistreerd onder 
nummer AI15.02693 
 
15. Onderzoeksvoorstel inzake het ontslag van de heer G.K.Visser als wethouder van de 
gemeente Den Helder. 
De raad besluit in meerderheid: 
A. de volgende formulering van de onderzoeksopdracht vast te stellen: 

1. Reconstrueer en analyseer het proces dat heeft geleid tot de ontslagneming als wethouder door 
de heer G.K. Visser. 

2. Besteed daarbij aandacht aan de bespreking en de behandeling van de kwestie in/door het 
college van burgemeester en wethouders. 

3. Onderzoek en verifieer daarbij ook de klachten en signalen die met betrekking tot gedragingen 
van de heer Visser naar voren zijn gekomen. Bied de heer G.K. Visser de gelegenheid om zijn 
zienswijze te geven (wederhoor). 

4. Ga in op de vraag of de feiten en omstandigheden een voldoende politiek-bestuurlijke grond 
vormden om op ontslag van de heer Visser als wethouder aan te sturen, dit met name uit een 
oogpunt van bestuurlijke integriteit. 

5. Beoordeel tevens of het college van burgemeester en wethouders ter zake voldoende zorgvuldig 
heeft geopereerd. 

6. Breng de communicatie van het college van burgemeester en wethouders over de kwestie in de 
richting van de gemeenteraad nader in beeld. 

7. Onderzoek en rapporteer in volstrekte onafhankelijkheid. 
B. het college van burgemeester en wethouders op te dragen het onderzoek uit te laten voeren door 

een onafhankelijk onderzoeker; 
C. dat de rapportage aan de raad en het college (openbaar) wordt uitgebracht. 
Tegen het voorstel stemden de fracties van Helder Onafhankelijk! en de PvdA. 
 
  



16. Motie met betrekking tot de herverdeling van taken onder de wethouders. 
De raad besluit in meerderheid (16 stemmen voor en 14 stemmen tegen) 
er bij het college van burgemeester en wethouders op aan te dringen dat de niet wettelijke taken, die 
thans bij de burgemeester zijn ondergebracht, worden herverdeeld onder de wethouders. 
 
Over de motie is hoofdelijk gestemd. 
 
Voor de motie stemden: 
Stadspartij Den Helder: de dames Pater en Vorstman en de heren Assorgia, Van Delft, Van Dongen, 
Karhof, de Knijf, Koopman, Nuninga, Reenders en Salverda; 
Behoorlijk Bestuur: de heer Wouters; 
ChristenUnie: mevrouw Biersteker; 
GroenLinks: mevrouw Dol; 
Vrije Socialisten: mevrouw Van Driesten; 
Fractie Vermooten: de heer Vermooten. 
 
Tegen de motie stemden: 
CDA: mevrouw Houtveen en de heren Bazen, Krijns en Slort; 
D66: mevrouw Van Dooren en de heren Baanstra, Klut en Kuipers; 
Helder Onafhankelijk!: mevrouw Post; 
PvdA: mevrouw Van der Paard en de heer De Vrij; 
VVD: mevrouw Kostelijk en de heren Haitsma en Klopstra. 
 
17. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
  
 
 
 
 


