Besluitenlijst raadsvergadering 9 november 2016 (BSL16.0047)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat de heer Slort heeft aangegeven dat hij later
aanwezig zal zijn. De voorzitter wijst erop dat de amendementen en moties die hedenavond worden
ingediend vooraf beschikbaar zijn gesteld. Hierin zijn twee wijzigingen opgetreden, namelijk dat de
moties M 7.2 (fractie Vermooten over vogelasiel) en M 7.5 (fracties Stadspartij Den Helder, de VVD,
D66, het CDA en de PvdA over subsidie IVC) zijn vervallen.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vragenkwartier.
Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Post.
5. Vaststellen agenda.
Aan de agenda zijn de volgende punten toegevoegd:
15. Bekrachtigen geheimhouding Business case Gebiedsontwikkeling Rijkswaterstaat locatie
Den Helder;
16. Voorstel met betrekking tot de afwikkeling van het dossier Multimetaal;
17. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van de PvdA over opvang bij
huisuitzettingen.
6. Installatie wethouder O.R. Wagner.
De heer Wagner heeft zijn eerdere benoeming aanvaard en is geïnstalleerd als wethouder. Hij legt de
belofte af en ontvangt bloemen.
Bespreekpunt:
7. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2017, kennis te nemen van de
meerjarenraming 2018-2020 en het beschikbaar stellen van een krediet van € 10.868.000,voor de vervangingsinvesteringen in 2017.
Ingediende amendementen:
A 7.1 van de fractie van GroenLinks over verhoging budget Beheer openbare ruimte met
Є 500.000,- onder verlaging van de budgetten voor programma’s 3 en 8.
De heer Pruiksma neemt niet deel aan de stemming wegens zijn betrokkenheid bij het beheer van de
openbare ruimte.
De raad besluit in meerderheid (11/18) het 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.
A 7.2 van de fracties van het CDA, de VVD, de Stadspartij Den Helder, D66 en de PvdA over
limitering van de reserve Sociaal domein voor de jaren 2016 tot en met 2018 op 10% van het
budget voor het programma Sociaal domein.
De raad besluit in meerderheid (19/11) het amendement te aanvaarden.*
De fracties van het CDA, de VVD, de Stadspartij Den Helder, D66 en de PvdA stemmen voor het
amendement.
A 7.3 van de fractie van de ChristenUnie over de reserve Sociaal domein mede aan te wenden
voor innovatieve projecten, zoals genoemd in het voorstel “anders omgaan met de (uitvoering)
van de participatiewet”.
De raad besluit in meerderheid (11/19) het 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.
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A 7.4 van de fractie van GroenLinks over een tekstuele aanpassing op pagina 47 over het
incidenteel budget Rugbyclub.
De raad besluit in meerderheid (11/19) het 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.
A 7.5 van de fractie van GroenLinks over aanpassing van de doelenboom programma 2
(aanvulling aanduiding openbaar invalidentoilet).
De fractie van GroenLinks trekt haar amendement in op basis van de toezegging van wethouder
Wagner dat hij uitvoering gaat geven aan hetgeen met het amendement is beoogd.
A 7.6 van de fractie van de ChristenUnie over onderzoek ondersteuning Stichting etnische
minderheden bij hun re-integratie activiteiten.
De fractie van de ChristenUnie trekt haar amendement in op basis van de toezegging van wethouder
Kos dat hij in gesprek gaat met de Stichting Etnische minderheden en daarnaast met
Vluchtelingenwerk als overkoepelende organisatie.
De raad besluit vervolgens in meerderheid (19/11):
1. de programmabegroting 2017 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming
2018-2020, en daarbij:
- de reserve ten behoeve van het Sociaal Domein voor de jaren 2016, 2017 en 2018 te
maximeren op 10% van de begroting Sociaal Domein;
- aan de stortingen in de reserve Sociaal Domein in de jaren 2016, 2017 en 2018 de
voorwaarde te verbinden dat de weerstandsratio 1,25 of meer bedraagt;
- voor de jaren 2019 en 2020 opnieuw te beoordelen hoe groot de reserve Sociaal Domein
dan moet zijn op basis van de dan bekende informatie over de daadwerkelijke
bestedingen en de dan geldende taakstelling versus het budget van het Rijk.*
2. een krediet van € 10.868.000 beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke (vervangings-)
investeringen in 2017;
3. het voorstel voor de eerste begrotingswijziging 2017 ‘Naar een sluitende begroting 2017-2020’
vast te stellen;
4. tot het instellen van drie nieuwe bestemmingsreserves en daarin de in het raadsvoorstel
aangegeven bedragen te storten en deze te onttrekken aan de aangegeven bestaande
bestemmingsreserves.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie,
Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen tegen het voorstel.
Ingediende moties:
M 7.1 van de fractie van GroenLinks over het realiseren van onzichtbare ingebouwde
nestgelegenheden bij “nul op de meter woningen”.
De fractie van GroenLinks trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder Wagner dat
hij de motie overneemt met daarbij bovendien een uitbreiding naar verbouwingen.
M 7.3 van de fracties van de Stadspartij Den Helder, de VVD, D66, het CDA en de PvdA over
financiële ondersteuning van vogelasiel De Paddestoel.
De motie is mede-ingediend door de fractie Vermooten. De indienende fracties trekken de motie in op
basis van de toezegging van wethouder Wagner dat hij in gesprek gaat met het Vogelasiel en hierover
in de raadscommissie van december 2016 verslag zal uitbrengen.
M 7.16 van de fracties van de Stadspartij Den Helder, de VVD, D66, het CDA en de PvdA over
parkeergelden.
De indienende fracties trekken de motie in op basis van de toezegging van wethouder Kuipers dat hij
hieraan uitvoering zal geven.
M 7.4 van de fractie van het CDA over het Topsportfonds: € 10.000,- voor 2017 en structureel
regelen bij de Kadernota 2018-2021’.
De motie is mede-ingediend door de fracties van de Stadspartij Den Helder, de VVD, de PvdA en D66.
De motie is tekstueel aangepast. De zinsnede “€ 10.000 beschikbaar te stellen” is verwijderd uit de
eerste zin van het verzoek. Aan de motie is toegevoegd dat het topsportbeleid moet worden verwerkt
in het armoedebeleid. Deze toevoeging komt voort uit de motie van de Vrije Socialisten over hetzelfde
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onderwerp (M 7.13). Deze motie van de Vrije Socialisten wordt daarbij ingetrokken en deze fractie
wordt mede-indiener van de motie van het CDA en zijn mede-indieners.
Op basis van de toezegging van wethouder Van der Paard dat ze de gewijzigde motie overneemt,
wordt deze ingetrokken.
M 7.6 van de fractie van de ChristenUnie over onderzoek naar het verstrekken van
blijversleningen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken.
De fractie van de ChristenUnie trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder Kos dat
hij het gevraagde onderzoek zal uitvoeren.
M 7.7 van de fractie van de ChristenUnie over het in ere herstellen van het
mantelzorgcompliment met een keuzemogelijkheid.
De raad besluit in meerderheid (15/16) de motie te verwerpen.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie,
D66, Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen voor de motie.
M 7.8 van de fractie van GroenLinks over de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten
van personen met een handicap.
De fractie van GroenLinks trekt haar motie in op basis van de toezegging dat dit onderwerp in
commissieverband wordt besproken.
M 7.9 van de fractie Vermooten over onderzoek naar het financieel ondersteunen van de
sociale minima met medische zorg voor huisdieren.
De fractie Vermooten houdt haar motie aan. Deze wordt betrokken bij het armoedebeleid.
M 7.10 van de fractie van de Vrije Socialisten over het stimuleren van bewoners van
opvangcentra AZC naar vrijwilligerswerk.
De fractie van de Vrije Socialisten trekt haar motie in op basis van de mededeling van wethouder Kos
dat een en ander reeds gebeurt.
M 7.11 van de fractie van de Vrije Socialisten over onderzoek naar de eigen bijdrage voor
dagopvang.
De fractie van de Vrije Socialisten houdt haar motie aan in afwachting van de uitkomsten van het
onderzoek met betrekking tot onderbesteding Sociaal Domein en de mogelijkheid een en ander mee
te nemen in het armoedebeleid.
M 7.12 van de fractie van de Vrije Socialisten over onderzoek naar jongeren met
schuldenproblematiek.
De fractie van de Vrije Socialisten trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder
Van der Paard dat het onderzoek wordt meegenomen in het armoedebeleid.
M 7.13 van de fractie van de Vrije Socialisten over Topsportbeleid meenemen in het
armoedebeleid.
De fractie van de Vrije Socialisten trekt haar motie in ten faveure van de (gewijzigde) motie M 7.4.
M 7.14 van de fractie van de Stadspartij Den Helder, de VVD, D66, het CDA en de PvdA over
onderzoek benodigde ondersteuning ten behoeve plan Den Helder energieneutraal in 2040.
De indienende fracties trekken hun motie in op basis van de toezegging van wethouder Wagner dat
het college van burgemeester en wethouders de motie overneemt.
M 7.15 van de fractie van de ChristenUnie over opknappen Koningstraat.
Op basis van de toezegging van wethouder Kuipers dat dit onderwerp in het eerste kwartaal van 2017
in commissieverband wordt besproken, houdt de fractie van de ChristenUnie haar motie aan.
Hamerpunten:
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
leges 2017.
De raad besluit in meerderheid (24/7):
de Verordening op de heffing en invordering van leges 2017 vast te stellen.
De fracties van de ChristenUnie, Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen tegen het
voorstel.
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9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
afvalstoffenheffing 2017.
De raad besluit in meerderheid (21/10):
de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017 vast te stellen.
De fracties van de Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, Beter voor
Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen tegen het voorstel.
10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
lijkbezorgingsrechten 2017.
De raad besluit in meerderheid (24/7):
de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 vast te stellen.
De fracties van de ChristenUnie, Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen tegen het
voorstel.
11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
rioolheffing 2017.
De raad besluit in meerderheid (28/3):
de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2017 vast te stellen.
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Vermooten en de ChristenUnie stemmen tegen het voorstel.
12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
toeristenbelasting 2017.
In het vooroverleg van de fractievoorzitters is op voorspraak van de heer De Vrij afgesproken dat de
wens tot het houden van een onderzoek naar de efficiency over de invoering van de toeristen- en
forensenbelasting en de wijze waarop deze worden geïnd door de griffie bij de rekenkamercommissie
onder de aandacht wordt gebracht.
De raad besluit in meerderheid (24/7):
de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017 vast te stellen.
De fracties van de ChristenUnie, Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen tegen het
voorstel.
13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
precariobelasting 2017.
De raad besluit in meerderheid (24/7):
de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2017 vast te stellen.
De fracties van de ChristenUnie, Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen tegen het
voorstel.
14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
forensenbelasting 2017.
De raad besluit in meerderheid (24/7):
de Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2017 vast te stellen.
De fracties van de ChristenUnie, Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen tegen het
voorstel. Zie verder de opmerking onder agendapunt 12.
Bespreekpunten:
15. Bekrachtigen geheimhouding Business case Gebiedsontwikkeling Rijkswaterstaat locatie
Den Helder.
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 de Business case
Gebiedsontwikkeling Rijkswaterstaat locatie Den Helder, overeenkomstig artikel 25 van de
Gemeentewet te bekrachtigen.

4

16. Voorstel met betrekking tot de afwikkeling van het dossier Multimetaal.
De raad besluit unaniem:
1. het dossier ‘Multimetaal’ af te wikkelen waarbij de afdoening van de ‘claim multimetaal’ plaats
vindt door een bijdrage aan het project RWS+ ter hoogte van € 1.600.000,-- en daartoe een
reserve in te stellen;
2. bijgevoegde begrotingswijziging BGW16.0009 vast te stellen.
17. Motie over opvang bij huisuitzettingen.
De fractie van de PvdA dient een motie in waarmee het college van burgemeester en wethouders
wordt opgedragen te onderzoeken hoe groot de synergie en de bereidheid van de driehoek Port of
Den Helder, Woningstichting Den Helder en de gemeente is om tot een structurele oplossing te
komen.
De fractie trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder Kos dat hij deze motie
overneemt.
18. Sluiting.
De heer Klut houdt als nestor van de raad een korte toespraak. Vervolgens sluit de voorzitter de
vergadering.
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