
Besluitenlijst raadsvergadering 4 oktober 2010 
 
 
1. Opening. 
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de dames Biersteker en Roelink en de heer Klut. 
 
De voorzitter geeft aan dat een nieuwe conceptbrief is uitgedeeld over agendapunt 10, de zienswijze 
over het herindelingsontwerp Harenkarspel, Schagen, Zijpe. De aanpassingen zitten met name in de 
laatste alinea en zijn gedaan naar aanleiding van de bevindingen bij het bezoek van de commissaris 
van de Koningin. De raad krijgt in de vergadering een leespauze om kennis te nemen van deze brief.  
 
De voorzitter wijst op de technische storing die het raadsinformatiesysteem dit weekend heeft gekend. 
 
2. Afscheid van de heer D.S. Emmelkamp als raadslid. 
De voorzitter spreekt de heer Emmelkamp toe. De heer Emmelkamp krijgt een schilderij en bloemen. 
 
3. a.  Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven over het benoemde raadslid. 
 De voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven, mevrouw Jellema, brengt verslag uit  
 aan de raad en zegt dat de heer E.R. Rademaker aan alle eisen voldoet.  
 b.  Voorstel tot het instemmen met de toelating van het op 21 september 2010 door de  
  voorzitter van het centraal stembureau benoemd raadslid. 
 De raad stemt in met de toelating van de heer Rademaker tot de gemeenteraad. 
 c.  Installatie raadslid. 
 De heer Rademaker legt de belofte af. Hij krijgt bloemen en een stropdas.  
 
4. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
5. Vragenkwartier. 
Vragen van de fractie van de Stadspartij Den Helder over het OV-taxivervoer na 14 december 
2010. 
1.   Hoe wil het college van burgemeester en wethouders na 14 december 2010 het vervoer regelen 
 van de OV taxi? 
2.   Waarom is met de huidige vervoerder Connexxion taxi geen overeenstemming bereikt over een 
 nieuw contract? 
3.   Is het bij het college van burgemeester en wethouders bekend dat door het niet opnieuw afsluiten 
 van een contract met de huidige vervoerder er ± 30 banen verloren gaan in Den Helder? 
      Ter informatie: hierbij zitten veel 50 plussers die vermoedelijk moeilijk een nieuw baan zullen 
 vinden. 
4.   Over 10 weken is de OV taxi zoals die nu functioneert beëindigd.  
      De tijd dringt en onze burgers (± 2100) die gebruik maken van deze soort van vervoer worden in 
 onzekerheid gehouden. Heeft het college van burgemeester en wethouders al een alternatief? 
      Zo ja, waarom heeft het college dat dan nog niet gecommuniceerd? 
5.   Kan het college van burgemeester en wethouders garanderen dat na 14 december 2010 het  
 OV taxivervoer in de nieuwe vorm vlekkeloos zal verlopen? 
 
Wethouder Turnhout antwoordt dat per 16 december 2010 een vervoersvoorziening op maat zal 
worden geboden. Connexxion is een aanbieder van openbaar vervoer, maar nu wordt maatwerk 
geleverd. Het verlies van banen geldt voor de hele provincie Noord-Holland en is het gevolg van een 
provinciale beslissing. In hoeverre de provincie het aspect van werkgelegenheid heeft meegenomen in 
haar besluitvorming kan mevrouw Turnhout niet zeggen. De gemeente werkt nu hard aan een 
alternatief maar heeft hierover nog niet gecommuniceerd omdat er nog geen besluitrijp voorstel ligt. 
Zodra dit wel het geval is, wordt de raad zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Tenslotte zegt de 
wethouder dat de oplossingsrichtingen eerst zullen worden voorgelegd aan het WMO-platform/-
werkgroep. 
 
6. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Van der Paard.  
 
7. Vaststelling agenda. 
De fractie van Trots kondigt een amendement aan bij het voorstel tot het vaststellen van het 
bestemmingsplan Julianadorp Zuid-Oost 2010 (agendapunt 8). 
De raad besluit hierop agendapunt 8 te behandelen als bespreekpunt. 



 
A. Hamerpunten. 
 
Geen. 
 
B. Bespreekpunten. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Julianadorp Zuid-Oost 2010. 
De fractie van TROTS dient een amendement in (A 8.1) waarmee de in artikel 19.1.1 genoemde 
parkeernormen met 10% worden verhoogd. Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fracties 
van de PvdA, Behoorlijk Bestuur, de Stadspartij Den Helder, GroenLinks, Trots, de ChristenUnie en de 
SP stemmen voor het amendement. 
Het voorstel is unaniem aanvaard.  
 
9. Voorstel tot vaststelling van de Nota Grondprijzen 2010. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Zienswijze herindelingsontwerp Harenkarspel, Schagen, Zijpe. 
De raad heeft kennis genomen van de nieuwe conceptbrief en stemt unaniem in met het voorstel de 
zienswijze van de gemeente Den Helder op het herindelingsontwerp Harenkarspel, Schagen, Zijpe 
vast te stellen en deze naar gedeputeerde staten van Noord-Holland te zenden. De raad machtigt de 
burgemeester tot het aanpassen van de brief conform hetgeen is besproken bij de raadsbehandeling 
(waaronder een concrete agenda over de voortgang).  
 
11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


