
Besluitenlijst raadsvergadering op 21 juni 2010. 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Roelink. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
 
Vraag van de fractie van de GroenLinks over de inri chting van de reïntegratietrajecten.  
Wethouder Visser geeft aan dat toezeggingen van het college van burgemeester en wethouders 
dienen te worden nagekomen.Voorts geeft hij aan dat het college in gesprek is met Noorderkwartier 
onder verwijzing naar de vastgestelde raamovereenkomst. Mogelijk dat het overleg nog voor de zomer 
leidt tot ondertekening van de overeenkomst. De raad wordt geïnformeerd over de voortgang. 
 
Vraag van de fractie van Behoorlijk Bestuur over de  juni-circulaire. 
Wethouder Walgering meldt dat de doorrekening van de juni-circulaire op 29 juni aanstaande wordt 
behandeld in de vergadering van het college en dat de informatie zo spoedig mogelijk daarna onder 
de aandacht van de raad wordt gebracht. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Dekker.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van GroenLinks dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over de langdurigheids-
toeslag. De motie wordt toegevoegd aan de agendapunt onder punt 11. 
De agenda wordt hierna vastgesteld. 
 
6. Voorstel tot het onttrekken van € 159.000,-- aan  de reserve Bodemsanering voor het 

uitvoeren van bodemonderzoeken en saneringen in het  stadshart. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot het verlagen van de gemeentelijke b oekwaarde in de grondexploitatie van 

Julianadorp Oost met een bedrag van € 995.500,--. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel met betrekking tot de financiële stukke n van de Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord: jaarstukken 2009, begroting 2011 en meerjare nbegroting 2012-2014. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van Behoorlijk Bestuur stemt tegen het voorstel. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de begrotingswi jziging voortvloeiende uit de eerste 

programmarapportage 2010. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Socialistische Partij stemt tegen het 
voorstel. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekenin g 2009 van de gemeente Den Helder. 
 
De fracties van de PvdA, de VVD, D66, het CDA, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, 
GroenLinks en Behoorlijk Bestuur hebben een amendement (A10.1) ingediend, waarmee het 
ontwerpbesluit als volgt wordt gewijzigd:  
I. In beslispunt 3 het bedrag ad € 2.299.060 wijzigen in: € 1.424.060. 
II. In beslispunt 3 schrappen: sub e.  
III. In beslispunt 4 het voordelige saldo ad € 1,9 miljoen wijzigen in: € 2.775.000.  
Het amendement is unaniem aanvaard. 

 



De fracties van de PvdA, de VVD, D66, het CDA, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, 
GroenLinks en Behoorlijk Bestuur hebben een amendement (A10.2) ingediend inhoudende aan het 
ontwerpbesluit een nieuw beslispunt 6 toe te voegen dat luidt als volgt: “het presidium op te dragen 
een wijziging van de Financiële beheersverordening ex artikel 212 Gemeentewet aan de raad voor te 
leggen, zodat met ingang van 2011 door het college van burgemeester en wethouders één kwalitatief 
goede rapportage per jaar aan de raad wordt voorgelegd, gebaseerd op een tussentijdse afsluiting 
van de financiële administratie”. 
Het amendement is unaniem aanvaard. 
 
De fracties van GroenLinks, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, de Socialistische Partij en de 
ChristenUnie hebben een amendement (A10.3) ingediend het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:  
I.  in beslispunt 3 het bedrag ad € 1.424.060 wijzigen in € 2.924.060. 
II.  in beslispunt 3 toevoegen sub g dat luidt als volgt:  

Bestemmingsreserve programma zorg en Maatschappelijke dienstverlening 
Minder uitgaven op Wet voorzieningen Gehandicapten, Wmo en bevorderen welzijnsactiviteiten 
toevoegen aan programma zorg en Maatschappelijke dienstverlening: € 1.500.000   

III.  in beslispunt 4 € 2.775.000 te wijzigen in € 1.275.000  
De fracties van Behoorlijk Bestuur, de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdA, de Socialistische Partij,  
de Stadspartij Den Helder en de heer Klut van D66 stemmen voor het amendement. Daarmee zijn er 
15 stemmen voor en 15 stemmen tegen en staken de stemmen. 
Het amendement en het voorstel worden daarom opnieuw geagendeerd voor de eerstvolgende 
raadsvergadering (5 juli 2010). 
 
De fracties van de PvdA, de VVD, D66, het CDA, de Stadspartij Den Helder, GroenLinks, de 
ChristenUnie en Behoorlijk Bestuur hebben een motie ingediend, inhoudende het college op te dragen 
voor de komende jaren een minimumbedrag van € 10.000,- te hanteren voor resultaatbestemmingen. 
De motie is unaniem aanvaard. 
 
11. Motie vreemd aan de orde van de dag van de frac tie van GroenLinks met betrekking tot 

langdurigheidstoeslag 
De fractie van GroenLinks heeft een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend inhoudende het 
college van burgemeester en wethouders op te dragen: 
1. de tekst van de Verordening langdurigheidstoeslag zodanig te wijzigen dat ook de ontvangers van 

een TW uitkering, die overigens voldoen aan de voorwaarden voor de langdurigheidstoeslag, 
hiervoor in aanmerking komen; 

2. de aanvragers die op grond van het ontvangen van een TW uitkering zijn afgewezen voor de 
langdurigheidstoeslag, hiervoor alsnog in aanmerking te laten komen. 

Op verzoek van de PvdA, gesteund door de fracties van het CDA, Trots en de VVD, besluit de fractie 
van GroenLinks de motie aan te houden zodat deze in september met een pré-advies van het college 
van burgemeester en wethouders in de commissie kan worden behandeld.  
 
12. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 


