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GrLi over 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.

Plan van aanpak opleveren over uitvoering 
aanbevelingen rkc rapport 'Evalueerbaarheid 
van Beleid'

29-6-2015 1-10-2015 De raad heeft op 29 juni besloten de 
aanbevelingen van de rekenkamercommissie 
over te nemen. Daarbij is het college 
opgedragen uiterlijk op 1 oktober met een 
plan van aanpak te komen waarin wordt 
ingegaan op de uitvoering van deze 
aanbevelingen. Terugkoppeling dient zowel 
aan de raad als de rekenkamercommissie te 
worden.

11-7-2016 Het project modernisering Planning en 
Control voorziet in het invullen van de ddort 
de rekenkamer aangegeven aanbevelinigen 
voor evalueerbaarheid van beleid.
De visie op modernisering p&c  is vastgesteld  
en de richtlijn voor beleidskaders gaat half 
juli 2016 naar college.

BB over onderzoek naar de exploitatie 
Willemsoord

17-12-2012 21-1-2013 het dictum van motie 6.1 van 7 november 
vervalt hiermee.
Besluit: Alvorens concrete opdrachten voor 
het college te formuleren een in te stellen 
tijdelijke commissie ex art 82 Gemeentewet 
onderzoek te laten doen naar alle facetten en 
raadvoorwaarden die met betrekking tot de 
exploitatie van Willemsoord van belang zijn.

CDA BvDH en GL over duurzaamheid 22-6-2016 1-1-2017 In de motie ‘Duurzaamheid’ van de fractie van 
het CDA (M 6.33) wordt uw college 
opgedragen:
  • in de duurzaamheidsnota op te nemen 
voor 2040 een 100% energie neutrale 
gemeente te zijn;
  • met de gemeente een voorbeeldfunctie te 
vervullen in de ambitie naar een 100% 
energie neutrale gemeente;
te komen met een duurzaamheidsagenda 
voor 1 januari 2017 waarin de raad wordt 
geïnformeerd over de te nemen stappen met 
een tijdspad.
(M16.00053)

CDA over naamgeving horecapleintje 
Prinsenstraat tot Anton Pieckplein

30-3-2015 6-5-2015 verzoekt het nog te ontwikkelen 
horecapleintje aan de Prinsenstraat aan te 
duiden met de benaming "Anton Pieckplein".

29-8-2016 De motie kan pas uitgevoerd worden als het 
horecapleintje daadwerkelijk wordt 
geëffectueerd. Dat is nu nog niet het geval.

CDA over topsportfonds in 
programmabegroting 2017

9-11-2016 5-12-2016 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 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.

ChristenUnie over openbare ruimte / zandvrij 
speeltuinen

22-6-2016 In de motie ‘Openbare ruimte/zandvrij 
speeltuinen’  van de fractie van de 
ChristenUnie (M 6.7) wordt uw college 
opgedragen structureel middelen vrij te 
maken voor de uitvoering van nieuw 
perspectief in de buitenruimte en daarbij 
prioriteit te geven aan het zandvrij maken van 
alle speeltuinen in heel Den Helder.
(M16.00042)

CU over blijverlening in programmabegroting 
2017

9-11-2016 5-12-2016 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.
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CU over regionale samenwerking De Kop 
Werkt!

23-5-2016 27-6-2016 De fractie van de ChristenUnie dient een 
motie in (M 9.2) waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen:
Een sociale paragraaf toe te voegen, waarin 
minimaal is opgenomen:
-     een visie op het bestrijden van 
werkloosheid;
-     integrale aanpak in het kader van de 
Participatiewet;
-     toeleiding tot de arbeidsmarkt in de 
breedste zin van het woord.

28-10-2016 Uitvoering motie wordt betrokken bij 
vaststelling armoedebeleid in 4e kwartaal 
2016.
RIB in voorbereiding.
RI16.0130 op agenda collegevergadering 1 
november 2016.

15-10-2016 Uitvoering motie wordt betrokken bij 
vaststelling armoedebeleid in 4e kwartaal 
2016.
RIB in voorbereiding.

25-8-2016 Uitvoering motie wordt betrokken bij 
vaststelling armoedebeleid in 4e kwartaal 
2016.

GrLi e.a. over onderhoud in eigen beheer 
sportverenigingen

4-4-2016 6-5-2016 het college wordt opgedragen met de 
verenigingen, die aangeven hwet onderhoud 
in eigen beheer te willen doen, in gesprek te 
gaan en te onderzoeken welke gevolgen dat 
heeft voor de onderhoudskosten van de 
gemeente.

27-6-2016 Gesprekken worden gevoerd. In september is 
inzicht in het totaal.

GrLi over aanvulling programmabegroting 
2017

9-11-2016 5-12-2016 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.

GroenLinks over fietspad Duinweg 22-6-2016 In de motie ‘Fietspad Duinweg’ van de fractie 
van GroenLinks (M 6.10) wordt uw college 
opgedragen te onderzoeken hoe een veilige 
aansluiting van het fietspad Duinweg op de 
fietsroute Jan Verfailleweg gerealiseerd kan 
worden.
(M16.00044)

26-8-2016 Beantwoording agenderen voor B&W 6 
september

HO! over begeleiding 22-6-2016 22-8-2016 In de motie ‘Begeleiding’  van de fractie van 
Helder Onafhankelijk!’ (M 6.26) wordt uw 
college opgedragen:
  • Alle mensen die geminderd zijn in hun 
begeleiding (en waar wenselijk hun 
begeleiders) te benaderen om na te vragen 
hoe de vraag naar ondersteuning is op dit 
moment;
  • De mensen die na de laatste her-indicaties 
geen zorg meer kregen ook te benaderen;
  • Als er sprake is van een ontoereikende 
begeleiding een verkorte procedure in te 
zetten om te beoordelen of meer begeleiding 
nodig is;
  • De financiële lasten hiervan te dekken uit 
de onderbesteding in het programma sociaal 
domein;
  • Na 2 maanden de raad te rapporteren over 
de stand van zaken met betrekking tot deze 
motie.
 (M16.00050)

25-8-2016 Via RI16.0078 mededeling gedaan dat de 
motie wordt betrokken bij de analyse van de 
oorzaken en de betekenis van de 
onderbestedingen binnen het sociaal 
domein. Oktober 2016 vervolg.

Geen stand van zaken

D66 e.a. over energiebezuinigingspakket voor 
minima

11-7-2016 8-8-2016 het college wordt opgedragen een krediet 
beschikbaar te stellen voor het verstrekken 
van een energiebezuinigingspakket aan 
huishouders met een minimuminkomen van 
120% van de norm of lager aan de raad voor 
te leggen. Voor zover de financiële 
consequenties niet kunnen worden 
opgevangen binnen het programma Sociaal 
Domein kunnen deze worden gedekt uit de 
algemene reserve.

Geen stand van zaken
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HO! over dagbesteding 22-6-2016 22-8-2016 In de motie ‘Dagbesteding’ van de fractie van 

Helder Onafhankelijk!’ (M 6.25) wordt uw 
college opgedragen:
  • Alle mensen die geminderd zijn in hun 
dagbesteding (en waar wenselijk hun 
begeleiders) te benaderen om na te vragen 
hoe de vraag naar ondersteuning is op dit 
moment;
  • De mensen die na de laatste her-indicaties 
geen dagbestedingsindicatie meer kregen 
ook te benaderen.
  • Als er sprake is van een ontoereikende 
begeleiding een verkorte procedure in te 
zetten om te beoordelen of meer 
dagbesteding nodig is.
  • De financiële lasten hiervan te dekken uit 
de onderbesteding in het programma sociaal 
domein.
  • Na 2 maanden de raad te rapporteren over 
de stand van zaken met betrekking tot deze 
motie.
(M16.00049)

25-8-2016 Via RI16.0078 mededeling gedaan dat de 
motie wordt betrokken bij de analyse van de 
oorzaken en de betekenis van de 
onderbestedingen binnen het sociaal 
domein. Oktober 2016 vervolg.

Motie vr.o.d. BB over aanpassing 
Verordening op de raadscommissies (begr 
raad)

6-11-2014 8-12-2014 draagt de griffier op per omgaand een 
raadsvoorstel voor te bereiden om de 
Verordening op de raadscommissies 2010 
aan te passen.

PvdA over fonds grafstenen 7-11-2016 1-5-2017 Verzoek het college van b&w vóór 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 
hierbij ook aan te geven of er mogelijkheden 
zijn om de Algemene Begraafplaats van 
Huisduinen op een monumentenlijst te 
plaatsen.

PvdA over opvang bij huisuitzettingen 9-11-2016 5-12-2016 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.

Raadsbrede motie over de Noordwest 
Ziekenhuisgroep

8-8-2016 1-10-2016 besluit het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen:
  • aan de Noordwest Ziekenhuisgroep 
kenbaar te maken, dat verplaatsing van alle 
acute cardiologische zorg en van de 
meerdaagse klinische cardiologische zorg 
naar Alkmaar voor de gemeente Den Helder 
onaanvaardbaar en onbespreekbaar is en 
vast te houden aan het afgesproken 
locatieprofiel;
  • desgewenst gebruik te maken van de 
expertise van de plaatsvervangend directeur 
van de veiligheidsregio;
  • de raad van bestuur van de Noordwest 
Ziekenhuisgroep nadrukkelijk te verzoeken 
zorgvuldiger te communiceren (intern en 
extern) dan tot nu toe over dit onderwerp 
heeft plaatsgevonden;
  • vóór 1 oktober 2016 de raad te informeren 
over de voortgang en de uitvoering van 
raadsbesluit RB14.0069. Gedacht wordt aan 
een aparte informatiebijeenkomst of een 
commissievergadering en verder eenmaal per 
kwartaal of vaker als dat nodig mocht zijn;
  • in overleg te treden met de raad van 
bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep 
en nadrukkelijk te verzoeken om een 
onafhankelijk financieel onderzoek als 
bedoeld in het raadbesluit RB14.0069 waarbij 
de suggestie voor het inschakelen van de 
Rijksaccountancy zeker meegenomen moet 
worden.

Geen stand van zaken

Geen stand van zaken

Geen stand van zaken

Geen stand van zaken
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SPDH VVD D66 CDA PvdA over 
energieneutraal in programmabegroting 2017

9-11-2016 5-12-2016 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.

Stadspartij over nader dekkingsvoorstel 
structureel nieuw beleid

22-6-2016 In de motie ‘Nader dekkingsvoorstel 
structureel nieuw beleid’  van de fractie van de 
Stadspartij Den Helder (M 6.2) wordt uw 
college opgedragen vóór de 
begrotingsbehandeling 2017 een nader 
dekkingsvoorstel aan de raad aan te bieden 
voor het in de Kadernota 2017-2020 
voorgestelde structureel nieuw beleid, waarbij 
de vrijval die voortkomt uit de lagere 
exploitatiekosten van de huisvesting van de 
ambtenaren als zoekrichting wordt 
meegegeven. (M16.00040)

Stadspartij over pilot onderhoud openbare 
ruimte

22-6-2016 1-11-2016 In de motie ‘Pilot onderhoud openbare ruimte’ 
van de fractie van de Stadspartij Den Helder 
(M 6.9) wordt uw college opgedragen:
- te onderzoeken welke mogelijkheden er 
bestaan tot het starten van een pilot waarbij 
functionaliteiten kunnen worden opgevoerd 
ten behoeve van het onderhoud van de 
openbare ruimte;
- te onderzoeken hoe deze functionaliteiten 
uiteindelijk kunnen leiden tot vaste banen 
binnen bijvoorbeeld een werkbedrijf;
- de raad hierover vóór 1 november 2016 via 
een raadsinformatiebrief te informeren.
(M16.00042)

7-11-2016 Wordt behandeld door SD

Stadspartij over The Passion 22-6-2016 1-2-2017 In de motie ‘Passion’  van de fractie van de 
Stadspartij Den Helder (M 6.21) wordt uw 
college verzocht:
  • garant te staan voor een bedrag van € 150 
000,-;
  • de werkgroep contact te leggen met de 
organisatie van "The Passion" met als doel 
om in 2018 dit grote evenement te laten 
plaatsvinden in Den Helder;
  • te bevorderen dat de werkgroep de 
gemeenteraad voor 1 februari 2017 te 
informeren over het resultaat van het overleg.
(M16.00047)

VS over AZC in programmabegroting 2017 9-11-2016 5-12-2016 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.

VS over schuldenproblematiek in 
programmabegroting 2017

9-11-2016 5-12-2016 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.

10-11-2014 Bij de kadernota wordt vorm gegeven aan 
deZe motie.

8-7-2014 Bij de jaarrekening wordt vorm gegeven aan 
deze motie.

Beter voor Den Helder over de psychosociale 
veiligheid in de organisatie

14-11-2016 14-12-2016 De fractie van Beter voor Den Helder stelt 
vragen over de psychosociale veiligheid in de 
organisatie, zie bijlagen.

Beter voor Den Helder over 
verantwoordelijkheid personeelszaken binnen 
het college

3-11-2016 3-12-2016 De fractie van Beter voor Den Helder stelt 
vragen over de verantwoordelijkheid voor 
personeelszaken binnen het college (zie 
bijlage).

FV en VS over de bommenregeling 31-10-2016 30-11-2016 De fracties Vermooten en de Vrije Socialisten 
hebben schriftelijke vragen gesteld over het 
onderzoek in het kader van de 
bommenregeling.
Voor de vragen wordt verwezen naar de 
bijlage.

FV en VS over sprinklerinstallatie 
parkeergarage Koninckshoek

31-10-2016 30-11-2016 De fracties Vermooten en de Vrije Socialisten 
hebben schriftelijke vragen gesteld over de 
(nog kennelijk nog niet aangebrachte) 
sprinklerinstallatie in parkeergarage 
Koninckshoek. Voor de vragen wordt 
verwezen naar de bijlage.

PvdA over Den Helder Airport 26-10-2016 25-11-2016 De fractie van de PvdA stelt vragen over Den 
Helder Airport (zie bijlage).

Geen stand van zaken

Geen stand van zaken

Geen stand van zaken

Schriftelijke vragen

Geen stand van zaken

Geen stand van zaken

VVD over Kadernota 2014-2018 16-6-2014 21-7-2014 draagt het college op:
- een actualisatie van de financiële stresstest 
2013 door de organisatie zelf jaarlijks te laten 
uitvoeren en als activiteit opte nemen in de 

l i t l l
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Bespreken visie op vestiging bedrijven in Den 
Helder met een hoog risicoprofiel

7-12-2015 1-6-2016 Bij de behandeling van het rapport van de 
Rekenkamercommissie Den Helder "In zee 
met de marine" in de commissie Bestuur en 
Middelen van 7 december 2015 heeft 
burgemeester Schuiling toegezegd dat de 
visie, die momenteel in ontwikkeling is, over 
welke bedrijven met een hoog risicoprofiel 
eventueel worden toegestaan nog met de 
raad zal worden besproken.

D66 toezegging RIB naar aanleiding van 
motie OZB voor veldsportverenigingen

22-6-2016 1-8-2016 De fractie van D66 heeft bij de 
raadsbehandeling van de kadernota op 15 en 
22 juni 2016 haar motie over OZB voor 
sportverenigingen (zie bijlage) aangehouden 
op basis van de toezegging van het college 
met een raadsinformatiebrief te komen over 
de feitelijke situatie en de consequenties van 
eventuele wijzigingen hierop.

29-8-2016 De raadsinformatiebrief is in proces en wordt 
uiterlijk 6 september aan het college 
voorgelegd.

22-9-2016 Onderzocht is hoe de huidige stand van 
zaken is met betrekking tot veilig gebruik van 
de scootmobiel. Gegevens van politie, 
leverancier van scootmobiels en consulenten 
Wmo tonen aan dat er weinig ongelukken 
gebeuren met scootmobiels. J&S, de 
leverancier die de scootmobiels levert aan de 
wmo-cliënten, verzorgt naast de instructie, 
rijlessen. Indien nodig krijgt een cliënt extra 
lessen. Deze werkwijze voldoet goed.In 
overleg met de leverancier wordt nagegaan 
hoe de lessen kunnen worden geïntensiveerd 
(herhalingscursussen) en uitgebreid naar 
mensen die zelf een scootmobiel hebben 
aangeschaft. Onderzocht wordt nu of er 
mogelijkheden zijn dat tijdens de ouderen 
informatiebeurs op 4 okt.a.s. J&S aan veilig 
scootergebruik aandacht geeft.
MT 21-09-2016: besloten offerte te vragen 
aan J&S voor aanbieden herhalingscursus 
met afsluitende rijtoets voor alle 
sccootmobielgebruikers.

29-8-2016 Onderzocht is hoe de huidige stand van 
zaken is met betrekking tot veilig gebruik van 
de scootmobiel. Gegevens van politie, 
leverancier van scootmobiels en consulenten 
Wmo tonen aan dat er weinig ongelukken 
gebeuren met scootmobiels. J&S, de 
leverancier die de scootmobiels levert aan de 
wmo-cliënten, verzorgt naast de instructie, 
rijlessen. Indien nodig krijgt een cliënt extra 
lessen. Deze werkwijze voldoet goed.In 
overleg met de leverancier wordt nagegaan 
hoe de lessen kunnen worden geïntensiveerd 
(herhalingscursussen) en uitgebreid naar 
mensen die zelf een scootmobiel hebben 
aangeschaft. Onderzocht wordt nu of er 
mogelijkheden zijn dat tijdens de ouderen 
informatiebeurs op 4 okt.a.s. J&S aan veilig 
scootergebruik aandacht geeft.

29-8-2016 De wijze waarop uitvoering aan deze motie 
kan worden gegeven wordt onderzocht.
Onderzocht is hoe de huidige stand van 
zaken is met betrekking tot veilig gebruik van 
de scootmobiel. Gegevens van politie, 
leverancier van scootmobiels en consulenten 
Wmo tonen aan dat er weinig ongelukken 
gebeuren met scootmobiels. J&S, de 
leverancier die de scootmobiels levert aan de 
wmo-cliënten, verzorgt naast de instructie, 
rijlessen. Indien nodig krijgt een cliënt extra 
lessen. Deze werkwijze voldoet goed.In 
overleg met de leverancier wordt nagegaan 
hoe de lessen kunnen worden geïntensiveerd 
(herhalingscursussen) en uitgebreid naar 
mensen die zelf een scootmobiel hebben 
aangeschaft. Onderzocht wordt nu of er 
mogelijkheden zijn dat tijdens de ouderen 
informatiebeurs op 4 okt.a.s. J&S aan veilig 
scootergebruik aandacht geeft.

Toezeggingen
Geen stand van zaken

GroenLinks toezegging naar aanleiding van 
motie scootmobielers

22-6-2016 1-8-2016 De fractie van GroenLinks heeft bij de 
raadsbehandeling van de kadernota op 15 en 
22 juni 2016 haar motie scootmobielers (zie 
bijlage) ingetrokken op basis van de 
toezegging van het college deze over te 
nemen.
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29-8-2016 De wijze waarop uitvoering aan deze motie 

kan worden gegeven wordt onderzocht.
Onderzocht is hoe de huidige stand van 
zaken is met betrekking tot veilig gebruik van 
de scootmobiel. Gegevens van politie, 
leverancier van scootmobiels en consulenten 
Wmo tonen aan dat er weinig ongelukken 
gebeuren met scootmobiels. De leverancier 
die de scootmobiels levert aan de wmo-
cliënten, verzorgt naast de instructie, 
rijlessen. Indien nodig krijgt een cliënt extra 
lessen. Deze werkwijze voldoet goed.
In overweging om de leverancier opdracht te 
geven om scooterdagen te organiseren en/of 
herhalingscursussen te verzorgen, waarbij 
jaarlijks een rijtoets wordt afgenomen die met 
goed gevolg moet worden behaald. De 
rijvaardigheid en veiligheid is dan weer 
gecontroleerd en de kans op brokken klein.
Daarbij nagaan hoe bewoners die zelf een 
scootmobiel hebben aangeschaft kunnen 
worden betrokken.
I.v.m. de weersomstandigheden zou één en 
ander pas praktisch vorm kunnen worden 
gegeven in het voorjaar. Onderzocht wordt 
nu of er mogelijkheden zijn dat tijdens de 
ouderen informatiebeurs op 4 okt.a.s. J&S 
aan veilig scootergebruik aandacht geeft.

Informatie Woontij/Algemene 
Woningbouwvereniging Nieuwediep

19-9-2016 3-10-2016 In de commissie Bestuur en Middelen van 19 
september 2016 stellen de raadsleden Visser 
en Wouters naar aanleiding van een eerdere 
beantwoording van vragen door het college 
van burgemeester en wethouders vragen 
over de status van Algemene 
Woningbouwvereniging Nieuwediep en 
Woontij, mede in relatie tot de juridische 
aspecten van de overeenkomst. Wethouder 
Kuipers zegt toe dat hij de raad/commissie 
hierover schriftelijk zal informeren.

Informeren raad na overleg over kruispunt 
Ruyghweg/Fabrieksgracht

11-7-2016 1-9-2016 De fractie van Behoorlijk Bestuur heeft in de 
raadsvergadering van 11 juli 2016 een motie 
over de kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht 
(zie bijlage) ingetrokken op basis van de 
toezegging van wethouder Van Dongen dat 
ze eerst in overleg gaat met Veilig Verkeer 
Nederland en daarna zeer bereid is tot 
overleg met andere belanghebbenden, 
waaronder de Fietsersbond en het 
Wijkplatform.

23-9-2016 Uitvoering is in onderzoek; voor 1 oktober 
verschijnt een RIB
RI16.0120 is 'under construction'.

29-8-2016 Uitvoering is in onderzoek; voor 1 oktober 
verschijnt een RIB

26-8-2016 stavaza opgevraagd bij Hannie Oskam
Uitvoering motie is in onderzoek; voor 1 
oktober verschijnt een RIB

25-8-2016 stavaza opgevraagd bij Hannie Oskam

29-8-2016 Planbare respijtzorg heeft nog geen kosten 
gegenereerd waardoor de toezegging nog 
niet behoefde te worden ingezet.
 Bijeenkomst met mantelzorgers in 
voorbereiding.
Dit amendement en andere 
moties/amendementen over het onderwerp 
"respijtzorg" (A10.10 van 6 nov 2014) zijn 
aanleiding voor en worden betrokken bij een 
bijeenkomst over dit onderwerp in het najaar 
van 2016. De organisatie hiervan gebeurt 
door het Mantelzorgcentrum.
Zie ook: RI15.0145.

26-8-2016 Planbare respijtzorg heeft nog geen kosten 
gegenereerd waardoor de toezegging nog 
niet behoefde te worden ingezet.
 Bijeenkomst met mantelzorgers in 
voorbereiding.
Dit amendement en andere 
moties/amendementen over het onderwerp 
"respijtzorg" (A10.10 van 6 nov 2014) zijn 
aanleiding voor en worden betrokken bij een 
bijeenkomst over dit onderwerp in het najaar 
van 2016. De organisatie hiervan gebeurt 
door het Mantelzorgcentrum.

Geen stand van zaken

Geen stand van zaken

Informeren raad over opvang gezinnen na 
huisuitzetting.

11-7-2016 1-10-2016 De fracties van de ChristenUnie en Beter voor 
Den Helder hebben in de raadsvergadering 
van 11 juli 2016 een motie over 
huisuitzettingen (zie bijlage) ingetrokken op 
basis van de toezegging van wethouder Kos 
dat hij de motie overneemt, met de 
aanpassing dat de raad uiterlijk 1 oktober in 
plaats van 1 september wordt geïnformeerd 
(en op basis van zijn mededeling dat in de 
eerder vastgestelde Woonvisie de

Inrichten planbare respijtzorg 10-11-2015 1-7-2016 De fractie van de Vrije Socialisten heeft bij de 
begrotingsbehandeling een amendement (zie 
bijlage) over planbare respijtzorg € 100.000,- 
ten laste van de exploitatie 2016 (lagere 
buffer Sociaal Domein) ingetrokken  wegens 
de toezegging van wethouder Kos dat hij het 
bedrag van € 100.000,-- voor het inrichten 
van planbare respijtzorg in 2016 binnen de 
huidige gelden van het sociaal domein zal 
vinden, en uitdrukkelijk niet uit de buffer 
sociaal domein.
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25-8-2016 Planbare respijtzorg heeft nog geen kosten 

gegenereerd waardoor de toezegging nog 
niet behoefde te worden ingezet.
 Bijeenkomst met mantelzorgers in 
voorbereiding.

25-8-2016 Planbare respijtzorg heeft nog geen kosten 
gegenereerd waardoor de toezegging nog 
niet behoefde te worden ingezet.

30-8-2016 Wordt 30-08-2016 belegd in team beleid afd. 
SD
Belegd bij Gustaaf van Charante

26-8-2016 Wordt 30-08-2016 belegd in team beleid afd. 
SD

PvdA toezegging naar aanleiding van motie 
wijkkantonniers

22-6-2016 1-10-2016 De fractie van de PvdA heeft bij de 
raadsbehandeling van de kadernota op 15 en 
22 juni 2016 haar motie over wijkkantonniers 
(zie bijlage) aangehouden, mede op basis 
van de toezegging van het college de raad te 
informeren met een raadsinformatiebrief.

PvdA toezegging op motie Karel 
Doormanbrug

22-6-2016 1-8-2016 De fractie van de PvdA heeft bij de 
raadsbehandeling van de kadernota op 15 en 
22 juni 2016 haar motie over de Karel 
Doormanbrug (zie bijlage) aangehouden op 
basis van de toezegging van het college 
hierover met een raadsinformatiebrief te 
komen.

Realiseren bewaakte fietsenstalling 10-11-2015 1-4-2016 De fractie van GroenLinks trekt haar motie 
(zie bijlage) over het realiseren van een 
bewaakte fietsenstalling  in omdat wethouder 
Van Dongen aangeeft dat het college van 
burgemeester en wethouders deze 
overneemt. Het college neemt dus in de 
scenario’s voor gratis parkeren de 
mogelijkheid van een gratis bewaakte 
fietsenstalling mee.

26-8-2016 Parkeervisie in raadscie 10 oktober en raad 7 
november

Stadspartij Den Helder toezegging naar 
aanleiding van motie OZB sportverenigingen

22-6-2016 1-8-2016 De fractie van de Stadspartij Den Helder 
heeft bij de raadsbehandeling van de 
kadernota op 15 en 22 juni 2016 haar motie 
over OZB voor sportverenigingen (zie bijlage) 
aangehouden op basis van de toezegging 
van het college te komen met een 
raadsinformatiebrief over de feitelijke situatie 
en de consequenties van eventuele 
wijzigingen hierop.

26-8-2016 Beantwoording in college 30 augustus.

22-9-2016 Motie wordt betrokken bij de vaststelling van 
het armoedebeleid in 4e kwartaal 2016.

26-8-2016 Motie wordt betrokken bij de vatstelling van 
het armoedebeleid in 4e kwartaal 2016.

Vogelasiel, nadere informatie 11-7-2016 1-9-2016 De fractie van Vermooten heeft in de 
raadsvergadering van 11 juli 2016 een motie 
ingetrokken over het vogelasiel (zie bijlage) 
op basis van de toezegging van wethouder 
Van Dongen dat ze de situatie bij het 
vogelasiel nader in beeld zal brengen en de 
raad hierover zal informeren.

Wethouder Wagner over de verbijzonderde 
interne controle.

15-6-2015 1-10-2015 Wethouder Wagner heeft toegezegd dat de 
raad nader wordt geïnformeerd over de 
consequenties van de aangescherpte 
voorwaarden voor de verbijzonderde interne 
controles nadat het overleg met de 
accountant op dit onderdeel is afgerond. 
Verwezen wordt verder naar het advies van 
de auditcommissie bij de jaarrekening 2014 
(corsa CA15.00022), welke door het college 
integraal is overgenomen (bevestigd in de 
raadsvergadering van 15 juni 2015).

11-7-2016 Er wordt nog steeds gewacht op een 
landelijke richtlijn voor de verbijzonderde 
interne controle en tot die tijd voeren we de 
verbijzonderde interne controle uit zoals 
gebruikelijk

Wethouder Wagner over verbetering 
begrotingsproces en tussentijdse analyses

15-6-2015 1-10-2015 Wethouder Wagner heeft toegezegd dat de 
raad vóór de begroting 2016 nader wordt 
geïnformeerd over de maatregelen die 
worden/zijn getroffen om de kwaliteit van het 
begrotingsproces en tussentijdse analyses te 
vergroten en meer 'in control' te geraken. De 
positionering van de concerncontroller ten 
opzichte van de gemeentelijke organisatie 
wordt hierbij betrokken. Verwezen wordt 
verder naar het advies van de auditcommissie 
bij de jaarrekening 2014 (corsanummer 
CA15.00022), welke integraal is overgenomen 
door het college (bevestigd in de 
raadsvergadering van 15 juni 2015).

11-7-2016 De positie van een afzonderlijke  
concerncontroller is meegenomen in de nota 
topstructuur die door het college is 
vastgesteld  en om advies ligt bij de OR
Bij de kadernota 2017-2020 zijn voorstellen 
gepresenteerd voor begrotingsdoorlichting 
van kostenplaatsen en investeringsramingen.

Invoeren ombudsman/-vrouw jeugdzorg 10-11-2015 1-7-2016 De fractie van Beter voor Den Helder heeft 
tijdens de begrotingsbehandeling haar 
amendement (zie bijlage) over 0,5 fte 
Ombudsman/vrouw Jeugdzorg € 30.000,- 
(lagere buffer Sociaal Domein) ingetrokken 

b i d t i th d Geen stand van zaken

Geen stand van zaken

Vermooten toezegging naar aanleiding van 
motie huisdieren en sociale minima

22-6-2016 1-8-2016 De fractie van Vermooten heeft bij de 
raadsbehandeling van de kadernota op 15 en 
22 juni 2016 haar motie over huisdieren en 
sociale minima (zie bijlage) ingetrokken op 
b i d t i h t ll d Geen stand van zaken
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