Besluitenlijst raadsvergadering 7 oktober 2019
1. Opening.
Er is bericht van verhindering ontvangen van de dames Boessenkool en Kootkar en de heren Bazen, Blank
en Van den Born.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vragenkwartier.
De fractie van Behoorlijk Bestuur stelt een vraag met betrekking tot de camperplaatsen op Willemsoord, die
als volgt luidt: Waarom is de toezegging van de wethouder in de raadsvergadering van 16 september 2019
om met de havenmeester in contact te treden tot op heden nog niet uitgevoerd?
Wethouder Keur antwoordt dat het overleg in voorbereiding is en nog gaat plaatsvinden binnen de termijn
die daarvoor staat.
De fractie van de PVV stelt een vraag over de aangehouden motie van 24 juni 2019 met betrekking tot het
woonwagenkamp aan de G.P. Blankmanstraat waar volgens de fractie van de PVV tot op heden nog geen
reactie van het college is gekomen.
Wethouder Wouters antwoordt dat het college op 25 juni 2019 heeft besloten de vrije kavel uit de verkoop te
halen en toe te voegen aan de openbare ruimte. De volgens de heer Cruijff in het verleden gemaakte
afspraken met de woonwagenbewoners zijn bij het college niet bekend.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Houben.
5. Vaststelling agenda.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 oktober 2019 documenten onder geheimhouding ter
inzage gelegd naar aanleiding van een informatieverzoek van de fractie van Behoorlijk Bestuur met
betrekking tot het beveiligingsbedrijf DHS. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor
de opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet te bekrachtigen.
Het bekrachtigen van de geheimhouding is aan de agenda toegevoegd onder punt 5a.
De fractie van het CDA kondigt een amendement aan bij agendapunt 8, Voorstel tot het vaststellen van de
Verordening Comfortabel Wonen Den Helder 2019.
De agenda is hierna vastgesteld.
5a. Bekrachtigen geheimhouding van de op 1 oktober 2019 ter beschikking gestelde documenten
naar aanleiding van een informatieverzoek met betrekking tot beveiligingsbedrijf DHS van de
fractie van Behoorlijk Bestuur.
De raad besluit unaniem (26/0):
De geheimhouding die het college heeft opgelegd ten aanzien van de volgende documenten, die het college
op 1 oktober 2019 aan de raad onder geheimhouding heeft overlegd, op grond van artikel 25 lid 3 van de
Gemeentewet te bekrachtigen:
1. Een brief van 3 augustus 2011 (ID19.06542)
2. Een e-mail van 6 maart 2019 (ID19.06543)
3. Een brief van 11 maart 2019 (ID19.06544)
4. Plan van aanpak verplaatsing horeca naar Willemsoord (ID19.06545).
5. Rapportage van de politie van 18 juni 2018 (ID19.06546)
6. Intern document (ID19.06550)
7. Intern verslag van 1 november 2017 met betrekking tot incident Willemsoord (ID19.06550)
8. Intern verslag van 19 oktober 2017 met betrekking tot incident Willemsoord (ID19.06550)
De fracties van Behoorlijk Bestuur en de PVV hebben voor de geheimhouding gestemd onder verwijzing
naar de afspraak die in het fractievoorzittersoverleg is gemaakt dat de geheimhouding op een later moment
opnieuw ter discussie wordt gesteld.

6.
Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan verplaatsing Lidl Julianadorp.
De raad besluit in meerderheid (23/3):
1. in te stemmen met de Nota van beantwoording;
2. het bestemmingsplan “Verplaatsing Lidl Julianadorp (identificatienummer:
NL.IMRO.0400.513BPLIDL2018-VA1) vaststellen waarmee de verplaatsing van de Lidl mogelijk wordt
gemaakt;
3. de besluiten (bestemmingsplan en gecoördineerde omgevingsvergunning) voor een periode van zes
weken ter inzage te leggen voor beroep.
De fracties voor Behoorlijk Bestuur en de PVV stemmen tegen het voorstel.
7.
Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Starterlening Den Helder 2019.
De raad besluit in meerderheid (24/2):
1. vast te stellen de Verordening starterslening Den Helder 2019;
2. het storten van een bedrag van € 350.000,- op de gemeentelijke rekening-courant in beheer van de
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) ten behoeve van het
verlenen van startersleningen ingevolge de Verordening starterslening Den Helder 2019.
De fractie van de PVV stemt tegen het voorstel.
8.
Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Comfortabel wonen Den Helder 2019.
De fractie van het CDA dient een amendement (A 8) in inhoudende:
I de Verordening comfortabel wonen Den Helder 2019 als volgt te wijzigen:
Artikel 5 Maatregelen
1. Alle maatregelen die bijdragen aan het meer levensloopbestendig maken van de woning met
aanhorigheden, het verduurzamen van de woning met aanhorigheden, renovatie en groot
onderhoud, asbestsanering op en/of in de woning met aanhorigheden en funderingsherstel van de
woning.
II de ‘lijst met maatregelen’ als bedoeld in beslispunt 3 van het ontwerpbesluit dienovereenkomstig aan te
passen.
Het amendement is ingetrokken op basis van een toezegging van wethouder Keur dat het college van
burgemeester en wethouders de lijst met maatregelen uitbreidt met de mogelijkheden die de regeling van het
SVn biedt.
De raad besluit in meerderheid (24/2)
1. vast te stellen de Verordening comfortabel wonen Den Helder 2019;
2. een bedrag van € 1 miljoen te storten op een gemeentelijke rekening-courant in beheer van het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) ten behoeve van het verlenen van
woonleningen ingevolge de Verordening comfortabel wonen Den Helder 2019;
3. het college van burgemeester en wethouders te mandateren om de lijst met maatregelen behorende bij
de Verordening comfortabel wonen voor zover nodig tussentijds te wijzigen.
De fractie van de PVV stemt tegen het voorstel.
De voorzitter zegt toe dat de vragen van de fractie van de PVV schriftelijk worden beantwoord.
9.

Voorstel tot het instemmen met de Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) en het
college van burgemeester en wethouders te verzoeken de RES NHN op te stellen.
De raad besluit unaniem (26/0):
1. in te stemmen met de startnotitie Regionale Energie Strategie Noord Holland Noord, waarvan de kern is
beschreven in de paragraaf ‘Kaders voor de opdracht RES NH’ van dit raadsvoorstel, betreffende de
‘opdracht’, het ‘proces’ en de ‘leidende principes’;
2. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de Regionale Energie Strategie NHN samen
met de gemeenten in NHN, provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier op te stellen.
10. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering (20.00 uur).

