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Besluitenlijst raadsvergadering 7 november 2016 (BSL16.0045) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en deelt het volgende mee: 
- de heren Baanstra, Koenen en Pruiksma zijn verhinderd; 
- mevrouw B. Blom is per 1 oktober 2016 verhuisd uit de gemeente Den Helder. Hierdoor is haar 
 commissielidmaatschap namens de fractie van de PvdA van rechtswege vervallen. Zij heeft ook 
 haar functie als fractieassistent van de PvdA neergelegd;  
- het fractievoorzitterschap van de VVD is per 19 oktober 2016 overgegaan van de heer Klopstra 
 naar de heer Visser; 
- in het vooroverleg van de fractievoorzitters heeft hij zijn beoogde nevenfunctie van voorzitter van 
 de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool Groningen aan de orde gebracht. De fracties van 
 de ChristenUnie en Beter voor Den Helder hebben aangegeven niet te kunnen instemmen met 
 deze nevenfunctie. De overige fracties gaan hiermee wel akkoord. Op basis hiervan zal hij 
 morgen bekendmaken dat hij de functie zal aanvaarden.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer De Kinder spreekt in over agendapunt 17, het voorstel over zorgplichten hemel- en 
grondwater. De voorzitter licht toe dat eerder in het college van burgemeester en wethouders en 
hedenavond in het vooroverleg van de fractievoorzitters over dit agendapunt is gesproken naar 
aanleiding van eerdere correspondentie van de inspreker. De fractievoorzitters hebben besloten dat 
de notitie op zich kan worden vastgesteld, tenzij uit nader onderzoek naar aanleiding van de 
gemaakte opmerkingen van de heer De Kinder blijkt dat met betrekking tot de stand van het 
grondwater iets niet goed is uitgezocht. De inhoudelijke reactie van het college aan de heer De Kinder 
wordt in afschrift aan de raad verzonden.   
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie Vermooten heeft vragen aangekondigd over de woningen in Zuyderhorn en over het 
Helders krantenarchief. Op basis van de toezegging dat de portefeuillehouder nog met de heer 
Vermooten in contact treedt over Zuyderhorn en dat de burgemeester met betrekking tot het 
krantenarchief nog contact opneemt met de heer Post van het Regionaal Archief worden de vragen 
hedenavond verder niet aan de orde gesteld. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Assorgia.  
 
5. Vaststellen agenda. 
De agendapunten 8 en 9, de installatie van de nieuwe raadsleden Papo en Schrijver, worden in 
samenhang behandeld. 
 
De fractie van de Vrije Socialisten kondigt een amendement aan bij agendapunt 18, het voorstel 
aanvraag suppletie-uitkering 'Bommenregeling' 2017. Het agendapunt is overgeheveld naar de 
bespreekpunten. 
 

De fracties van GroenLinks en Behoorlijk Bestuur kondigen amendementen aan bij agendapunt 19, 
het voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot het aangaan van de 
samenwerkingsovereenkomst Koningstaat/Spoorstraat tussen de gemeente Den Helder en 
Woningstichting Den Helder.  
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, GroenLinks, Vermooten 
en de Vrije Socialisten kondigen twee gezamenlijke amendementen aan bij agendapunt 20, het 
voorstel tot het versterken van de financiële positie Port of Den Helder NV. 
 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, de VVD, D66, het CDA en de PvdA kondigen een 
gezamenlijk amendement en twee moties aan bij agendapunt 21, het voorstel tot het vaststellen van 
de Parkeervisie Den Helder 2016-2019.  
De fractie van GroenLinks kondigt eveneens een amendement en een motie aan bij agendapunt 21.  
 
De fractie van de PvdA kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over het onderhoud 
aan de grafstenen vanuit historisch perspectief. De motie is als punt 23 aan de agenda toegevoegd. 
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Agendapunt 21, het voorstel tot het vaststellen van de Parkeervisie Den Helder 2016-2019, is naar 
voren gehaald wegens de grote publieke voor dit onderwerp. De behandeling van dit agendapunt vindt 
nu plaats vóór punt 18.  
 
6. Afscheid wethouder J.E.T.M. van Dongen 
De voorzitter houdt een toespraak over de vertrekkende wethouder mevrouw Van Dongen.  
Daarna voert zij zelf het woord. Ze krijgt bloemen en een vaas. Vervolgens is de vergadering kort 
geschorst voor een felicitatiemoment. 
 
7. Afscheid raadsleden H.C. Baanstra en A.A.H. Koenen. 
De heren Baanstra en Koenen zijn niet aanwezig ter vergadering wegens hun werkzaamheden.  
De voorzitter dankt ze beiden voor hun inzet als raadslid en commissielid.  
 
8. Verslag commissie onderzoek geloofsbrieven en beëdiging en installatie van het 
 benoemde raadslid, de heer C.J. Papo. 
9. Verslag commissie onderzoek geloofsbrieven en beëdiging en installatie van het 
 benoemde raadslid, mevrouw J.F. Schrijver. 
Deze vorstellen zijn in samenhang behandeld. De commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit 
de heren Visser (vz.), Reenders en Verhoef, brengt verslag uit aan de raad. 
 
De raad besluit daarop unaniem: 
de heer C.J. Papo en mevrouw J.F. Schrijver toe te laten tot lid van de raad van de gemeente  
Den Helder. 
 
De heer Papo legt de belofte af en ontvangt bloemen en een stropdas. Mevrouw Schrijver legt de eed 
af en ontvangt bloemen en een tas. Een integriteitsverklaring hebben beiden in deze periode in hun 
hoedanigheid als commissielid al ondertekend.  
 
10. Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven over de te benoemen wethouder, 

voorstel tot benoeming van de heer Wagner tot wethouder, installatie van de wethouder. 
De eerder genoemde commissie onderzoek geloofsbrieven brengt verslag uit aan de raad. 
De raad besluit daarop unaniem: 
Ten behoeve van de schriftelijke stemming is een stembureau geformeerd, bestaande uit de 
raadsleden mevrouw Biersteker (vz.), mevrouw Post en de heer Karhof.  
De raad besluit in meerderheid: 
I.  met ingang van 7 november 2016 de heer O.R. Wagner te benoemen tot wethouder van de 
 gemeente Den Helder; 
II.  de tijdsbestedingsnorm voor de heer Wagner vast te stellen op 100%; 
III.  de heer O.R. Wagner voor de duur van een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van 
 ingezetenschap van de gemeente Den Helder. 
Hierbij zijn 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen de heer Wagner uitgebracht en is 1 stem op de 
heer Nihot uitgebracht. 
 
De heer Wagner zal vervolgens met onmiddellijke ingang zijn ontslag als wethouder van de gemeente 
Haarlemmerliede indienen en het wethouderschap van de gemeente Den Helder aanvaarden in de 
raadsvergadering van 9 november 2016.  
 
Hamerpunten 

 
11. Voorstel tot het benoemen van de heer D.R. Pastoor tot lid van de raadscommissies 
 Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De raad besluit unaniem: 
de heer D.R. Pastoor te benoemen tot lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
 
De heer Pastoor legt vervolgens de belofte af en ontvangt bloemen. Hij hoeft geen 
integriteitsverklaring te ondertekenen omdat hij dat eerder in deze periode al heeft gedaan. 
 
12. Voorstel tot ontslag van een commissielid. 
De raad besluit unaniem: 
mevrouw C.M. Dekker te ontslaan als lid van de commissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke 
ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
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13. Bekrachtigen geheimhouding bijlage parkeervisie 2016-2019 
De raad besluit unaniem: 
de door het college van burgemeester en wethouders aan de leden van alle commissies ex artikel 82 
Gemeentewet en de raad op grond van artikel 86, lid 2, respectievelijk 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 behorende bij raadsvoorstel RVO16.0016 betreffende het vaststellen van de parkeervisie 
2016-2019, overeenkomstig artikel 25 van de Gemeentewet te bekrachtigen. 
 
14. Voorstel tot het vaststellen van de offerteaanvraag accountancydiensten aan de gemeente 

Den Helder 2017-2021. 
De raad besluit unaniem: 
de offerteaanvraag accountancydiensten aan de gemeente Den Helder 2017-2021 vast te stellen.
  
15. Voorstel tot het vaststellen van de wijziging van de Verordening Speelautomatenhallen 
 Den Helder 2003.  
De raad besluit in meerderheid (28/2): 
de Verordening tot wijziging van de Verordening Speelautomatenhallen Den Helder 2003 vast te 
stellen. 
De fracties van de ChristenUnie en Helder Onafhankelijk! stemmen tegen het voorstel.  
 
16. Voorstel met betrekking tot aankoop ingerichte ruimte herontwikkeling Lidwina. 
De raad besluit unaniem: 
-  de bestemmingsreserve ‘Herontwikkeling Lidwina’ in te zetten voor de aankoop van de 
 gesaneerde bodem en ingerichte openbare ruimte voor een bedrag van € 787.524,--; 
-  de bijgevoegde begrotingswijziging BGW16.0005 vast te stellen; 
-  de genoemde bestemmingsreserve op te heffen.  
 
17. Voorstel met betrekking tot de vaststelling van de ambitieniveaus voor de zorgplichten 

hemel- en grondwater. 
De raad besluit unaniem:  
1.  Ambitieniveau “af en toe wateroverlast mag” voor de gemeentelijke zorgplicht voor hemelwater 
 vast te stellen; 
2.  Ambitieniveau “droge voeten houden” voor de gemeentelijke zorgplicht voor grondwater vast te 
 stellen. 
Een en ander onder de kanttekening die is gemaakt bij agendapunt 2, het spreekrecht burgers. 
 
Bespreekpunten 

 
21. Voorstel tot het vaststellen van de Parkeervisie Den Helder 2016-2019. 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, de VVD, D66, het CDA en de PvdA dienen een gezamenlijk 
amendement in (A 21.1), inhoudende het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen en aan te vullen: 
1. punt 2 te wijzigen in: per 1 december 2016 betaald parkeren af te schaffen in de stad, als proef 

met een looptijd tot het 3de kwartaal 2018; 
2. de punten 3 tot en met 10 laten vervallen; 
3. nieuw punt 3: het eerste kwartaal van 2017 een besluit aan de raad voor te leggen over 

benodigde regulerende maatregelen om de overlast van bijvoorbeeld het TESO parkeren te 
beperken. Bijvoorbeeld via blauwe zones rond het stadshart; 

4. nieuw punt 4: ruim voor het einde van de looptijd grondig te evalueren wat de effecten zijn 
geweest van de invoering van gratis parkeren;  

5. nieuw punt 5: de evaluatie te ondersteunen door, samen met de ondernemers, het uitvoeren van 
een koopstromen onderzoek en de belevingsmonitor in 2017; 

6. nieuw punt 6: voor de bewoners, die binnen het gebied van de blauwe zones wonen, geldt gratis 
parkeren doormiddel van een vignet of kentekenscan; 

7. nieuw punt 7: de Parkeervisie Den Helder 2009 in te trekken. 
 
De raad besluit in meerderheid (29/1): 
het bovengenoemde amendement te aanvaarden.* 
De fractie van GroenLinks stemt tegen het amendement. 
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De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A 21.2), inhoudende de volgende beslispunten 
toe te voegen aan het ontwerpbesluit (RB16.0014): 
12.  op iedere parkeerlocatie voldoende invalidenparkeerplaatsen te realiseren. 
13.  mensen met een invalidenparkeerkaart vrij te stellen van parkeergeld. 
Wegens de aanvaarding van amendement A 21.1 is het amendement van de fractie van GroenLinks 
gewijzigd, in die zin dat punt 13 van het amendement is komen te vervallen. 
 
De raad besluit unaniem: 
het bovengenoemde amendement te aanvaarden.** 
 
Vervolgens besluit de raad in meerderheid (29/1): 
1.  de Parkeervisie Den Helder 2016 - 2019 vast te stellen; 
2.  per 1 december 2016 betaald parkeren af te schaffen in de stad, als proef met een looptijd 
 tot het 3de kwartaal 2018; * 
3.  het eerste kwartaal van 2017 een besluit aan de raad voor te leggen over benodigde 
 regulerende maatregelen om de overlast van bijvoorbeeld het TESO parkeren te beperken. 
 Bijvoorbeeld via blauwe zones rond het stadshart; * 
4.  ruim voor het einde van de looptijd grondig te evalueren wat de effecten zijn geweest van 
 de invoering van gratis parkeren; * 
5.  de evaluatie te ondersteunen door, samen met de ondernemers, het uitvoeren van een 
 koopstromenonderzoek en de belevingsmonitor in 2017; * 
6.  voor de bewoners, die binnen het gebied van de blauwe zones wonen, geldt gratis parkeren 
 doormiddel van een vignet of kentekenscan; * 
7.  de Parkeervisie Den Helder 2009 in te trekken; * 
8.  het totaalbedrag verbonden aan de beslispunten 2 tot en met 5, groot € 205.000,--, op te 
 nemen in de begroting 2017; * 
9.  kennis te nemen van het voornemen van het college om met ingang van 1 januari 2017 
 door middel van een verkeersbesluit de maximum parkeerduur in “blauwe zones” in het 
 centrum te verlengen van 3 uur naar 4 uur; * 
10.  de Parkeervisie Den Helder 2009 in te trekken; * 
8.  voor het Bernardplein/Kroonpassage in aanvulling op de geldende regeling, waarbij het 2e en 3e 
 uur gratis is, van 1 december tot en met 31 december 2016 hieraan het 1e uur toe te voegen.  
 De geschatte kosten voor deze aanpassing ad. € 11.000,- worden meegenomen in de 
 jaarrekening. 
9.  op iedere parkeerlocatie voldoende invalidenparkeerplaatsen te realiseren. ** 
De fractie van GroenLinks stemt tegen het voorstel. 
 

 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, de VVD, D66, het CDA en de PvdA dienen een 
gezamenlijke motie in (M 21.1), inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te 
dragen voor de behandeling van de kadernota in 2017 een voorstel voor het instellen van een hoog 
tarief voor ‘Texelse’ langparkeerders in de betrokken omgeving van het havengebied’, aan de raad ter 
behandeling aan te bieden.  
 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, de VVD, D66, het CDA en de PvdA kondigen een 
gezamenlijke motie in (M 21.3), inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te 
dragen voor de behandeling van de kadernota in 2017 een realisatievoorstel ‘verkeersafwikkeling 
havengebied’ aan de raad ter behandeling aan te bieden.  
 
De fractie van GroenLinks dient een motie in (M 21.2), inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen in eerste helft 2017 een voorstel aan de raad aan te bieden voor de 
realisatie van een transferium/doseergebied, gelegen tussen Den Helder en Julianadorp, waar 
toeristen naar Texel worden opgevangen. Toeristen die hun auto niet mee willen nemen naar Texel 
kunnen hun auto hier parkeren, toeristen die met de auto naar Texel gaan worden hier gedoseerd 
doorgelaten naar de boot. 
 
De indieners besluiten de drie moties aan te houden op basis van de mededeling van wethouder 
Kuipers dat er overleg is tussen de gemeenten Den Helder en Texel over het parkeren, de 
bereikbaarheid en de verkeersafwikkeling, waarbij niets wordt uitgesloten als oplossingsmogelijkheid. 
Ook telt mee dat in het genomen besluit ook een bepaling over de TESO is opgenomen.  
Wethouder Kuipers zegt toe de raad begin volgend jaar te informeren over de ontwikkelingen.  
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18. Voorstel aanvraag suppletie-uitkering 'Bommenregeling' 2017. 
De fractie van de Vrije Socialisten dient een amendement (A 18.1) in, waarmee wordt voorgesteld het 
ontwerpbesluit als volgt te wijzigen: 
Het derde en vierde beslispunt worden geschrapt en vervangen door de volgende tekst: 

“De suppletie-uitkering van € 517.287,- wordt pas uitgekeerd als het zeker is dat het geldbedrag 

werkelijk vergoed gaat worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.” 
De raad besluit in meerderheid (10/20): 

Het bovengenoemde amendement te verwerpen. 

De fracties van de Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, Beter voor  

Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen voor het amendement. 

 

Vervolgens besluit de raad in meerderheid (24/6):  

- De werkelijk gemaakte kosten in 2015 en 2016 voor het opsporen van niet-gesprongen 

 explosieven bij de renovatie van de Boerenverdrietsluis op de Oude Rijkswerf Willemsoord vast te 

 stellen op € 738.982,-; 
- De werkelijk gemaakte kosten in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

 Koninkrijksrelaties om in aanmerking te komen voor de suppletie-uitkering (70% van de werkelijk 

 gemaakte kosten) vanuit de ‘Bommenregeling’;  
- Vooruitlopend op de suppletie-uitkering vanuit de ‘Bommenregeling’ Willemsoord BV voor een 
 bedrag van € 517.287,- (70% van de werkelijk gemaakte kosten) te compenseren;  

- Bijgevoegde begrotingswijziging (BGW16.0008) vast te stellen. 

De fracties van GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, D66, de PvdA, de Stadspartij  

Den Helder, Helder Onafhankelijk!, het CDA en de VVD en de heer Assorgia stemmen voor het 

voorstel. 

 

19. Voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot het aangaan van 
de Samenwerkingsovereenkomst Koningstaat/Spoorstraat tussen de gemeente Den Helder 
en Woningstichting Den Helder. 

De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A 19.1), inhoudende het college van 
burgemeester en wethouders de volgende wens/bedenking mee te geven: 
1.  geen medewerking te verlenen aan verplaatsing van de nachthoreca naar Willemsoord; 
2. de Samenwerkingsovereenkomst pas weer op de agenda te zetten als alle nu lopende projecten 

en werkzaamheden zijn afgerond. 
De raad besluit in meerderheid (11/19): 
Het bovengenoemde amendement te verwerpen. 
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, 
Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen voor het amendement. 
 
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een amendement in (A19.2), inhoudende het college van 
burgemeester en wethouders de volgende wens/bedenking mee te geven: 
het definitieve plan na de volgende stap(pen) waarbij de volledige financiële consequenties voor de 
gemeente duidelijk zijn, nogmaals met de beoogde dekking aan de raad voor te leggen. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder 
Kuipers dat hij deze overneemt. 
 

De raad besluit vervolgens in meerderheid (19/11): 
1.  Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, van de financiële 
 verordening gemeente Den Helder het college te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft 
 tegen het voorgenomen besluit van het college van B&W om de inhoud vast te stellen van de 
 samenwerkingsovereenkomst Koningstraat / Spoorstraat Den Helder incl. de bijbehorende 
 bijlagen tussen de gemeenten Den Helder en de Woningstichting Den Helder. 
2.  In te stemmen met de volgende stap in het proces, namelijk te komen tot het meest geëigende 
 samenwerkingsmodel om de herontwikkeling van de Koningstraat in samenwerking met de 
 Woningstichting Den Helder te kunnen oppakken. 
De fracties van D66, de Stadspartij Den Helder, het CDA, de VVD en de PvdA stemmen voor het 
voorstel. 
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20. Voorstel tot het versterken van de financiële positie Port of Den Helder NV. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, GroenLinks, Fractie 
Vermooten en de Vrije Socialisten dienen een gezamenlijk amendement in (A 20.1), inhoudende 
het college van burgemeester en wethouders de volgende wens mee te geven: 
Punt 3 van het voorgenomen collegebesluit als volgt aan te vullen: De mogelijkheid tot het toetreden 
van een tweede aandeelhouder te onderzoeken en daarbij niet meer aan te bieden dan een deelname 
van maximaal 49%. 
De raad besluit in meerderheid (11/19): 
het bovengenoemde amendement te verwerpen. 
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, 
Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen voor het amendement. 
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, GroenLinks, Fractie 
Vermooten en de Vrije Socialisten dienen een gezamenlijk amendement in (A 20.2), inhoudende: 
Het college van burgemeester en wethouders dient een visie op te stellen (of te laten opstellen), in 
overleg met provincie en “kopgemeenten”, die zich richt op een lange termijn ontwikkeling van de 
haven waarbij wordt gestreefd naar meer diversiteit van activiteiten. De visie dient richtinggevend te 
zijn bij de daadwerkelijke realisatie van projecten zoals aangegeven in de zogenaamde routekaart en 
voor 1 juli 2017 aan de raad te worden aangeboden ter goedkeuring. 
De raad besluit in meerderheid (11/19): 
het bovengenoemde amendement te verwerpen. 
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, 
Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen voor het amendement. 
 

De raad besluit vervolgens: 
Op grond van artikelen 160, lid 2, en 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 7 van de 
Financiële verordening gemeente Den Helder het college te berichten dat de raad geen bedenkingen 
heeft tegen het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders om: 
1.  een bedrag van € 7 miljoen in de vorm van aandelenkapitaal aan Port of Den Helder beschikbaar 
 te stellen; 
2.  de bestaande gemeentelijke garantstelling ten behoeve van de BNG te verlengen tot 2033 
 conform de voorwaarden van de nieuw af te sluiten lening met de BNG; 
3.  de mogelijkheid tot het toetreden van een tweede aandeelhouder te onderzoeken. 
 

23. Motie van de PvdA over het onderhouden en restaureren van grafstenen op de algemene 
begraafplaats te Huisduinen. 

Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht voor de behandeling van 
de kadernota in 2017 met een voorstel te komen tot instellen van een fonds welke het mogelijk maakt 
om grafstenen die vanuit historisch perspectief voor Den Helder van belang zijn te kunnen 
onderhouden dan wel te restaureren en dan ook aan te geven of er mogelijkheden zijn om de 
Algemene begraafplaats van Huisduinen op een monumentenlijst te plaatsen. 
De raad besluit unaniem: 
de bovengenoemde motie te aanvaarden. 
 
24. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering. 


