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MOTIES 

 
BvDH over 3-baans verbinding 
Alkmaar en Den Helder 

 
 
draagt het college op: 
1. zo spoedig mogelijk tot de provincie en Den Haag te 
wenden en zich tot het uiterste in te spannen een 
driebaansweg richting Den Helder te realiseren vanaf 
Alkmaar; 
2. de raad mee te nemen in het proces dmv 
raadsinformatiebrieven en/of een 
presentatie/informatieavond. 
 

 
 
 
Keur 

In het 4e kwartaal van 2019 kunt u een 
raadsinformatiebrief verwachten. 

BvDH over onderzoek gebruik 
Snuffelfietsen voor in kaart brengen 
luchtvervuiling 

verzoekt college: 
1. te onderzoeken hoeveel snuffelfietsen in Den 
Helder gewenst zijn; 
2. de raad uiterlijk 1 oktober 2019 te informeren over 
de resultaten van het onderzoek en de eventuele 
financiële consequenties bij ingebruikname van de 
snuffelfietsen. 
 

Keur In september kunt u een raadsinformatiebrief 
verwachten. 

CDA BvDH PvdA SPDH SenP over 
het aanstellen van een 
ambassadeur als pilot voor periode 
2 jaar 

draagt college op: 
1. in oktober 2019 de raad te informeren over 
bestaande lobbyprojecten; 
2. een voorstel aan te bieden voor een pilot van twee 
jaar en de kosten hiervan te dekken uit de algemene 
reserve; 
3. de raad mee te nemen dmv informatieavonden; 
4. na één jaar een evaluatie te houden. 
 

Visser In september kunt u een raadsinformatiebrief 
verwachten 

CDA BvDH PvdA SPDH SenP over 
instellen particulier 
gevelrenovatiefonds 

draagt het college van burgemeester en 
wethouders op: 

1. met partner Zeestad te komen tot een 
particulier gevelrenovatiefonds; 

2. in oktober 2019 een voorstel aan de raad 
voor te leggen waarin wordt voorgesteld dat 
particulieren en verenigingen van eigenaren 
in de binnenstad een beroep kunnen doen op 
dit fonds; 

3. te onderzoeken of verdere uitbreiding in 
andere gebieden in de stad mogelijk is. 

 

Keur De komende maanden wordt onderzocht 
welke  middelen nodig zijn en hoe kan 
worden aangesloten op de verordening 
comfortabel wonen Den Helder 2019, die 
in september aan de raad is 
aangeboden. Mocht dit financiële 
consequenties hebben dan worden die 
meegenomen in de Kadernota 2020. 
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CDA CU ovr voorgestelde 
bezuiniging indicatiestellen 
voedselbank 

draagt het college van burgemeester en 
wethouders op:  
  

1. in overleg te gaan met Stichting Mee & De 
Weering om te bezien op welke wijze de 
bezuiniging van € 25.000,- ingevuld kan 
worden; 

2. deze bezuiniging niet door te voeren te 
kosten van het indiceren van cliënten van de 
voedselbank; 

3. de raad hierover uiterlijk 1 oktober 2019 te 
informeren.    

  

 

Biersteker Is in overleg met Stichting Mee & De Weering 
ingevuld.  

CDA over de gereserveerde 
budgetten voor het jeugddebat te 
reserveren voor de nog op te richten 
Jongerenadviesraad 

Het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen de budgetten gereserveerd voor een 
jongerendebat van tweemaal € 20.000,- te bundelen 
voor een eenmalige reservering van € 40.000,- voor 
het realiseren van een jongerenadviesraad en het 
vormgeven van jongerenparticipatie. 
De fractie trekt haar motie in omdat het college van 
burgemeester en wethouders deze heeft 
overgenomen. 
 

De Vrij De fractie van het CDA biedt in een tweede 
ronde het initiatief voorstel aan.  

CDA vreemd aan de orde van de 
dag: Kinderburgemeester Den 
Helder 

De fractie van het CDA dient een motie in waarin het 
college van burgemeester en wethouders wordt 
verzocht: 
-     samen met scholen te inventariseren of er 
voldoende belangstelling bestaat voor het installeren 
van een       kinderburgemeester; 
-     hierover vóór de behandeling van de kadernota 
2019 aan de raad te rapporteren. 
  
De fractie van het CDA trekt haar motie in op basis 
van de toezegging van wethouder Kos dat het college 
van burgemeester en wethouders de motie 
overneemt. 
 

Kos  
 

In het vierde kwartaal van 2019 kunt u een 
raadsinformatiebrief verwachten 

GroenLinks over verbodsbepaling 
APV voor het oplaten van ballonnen 
(ingetrokken na toezegging college: 
aangenomen). 

De fractie van GroenLinks dient een motie in (M12.1) 
inhoudende een verbodsbepaling in de APV op te 
nemen voor het op- en loslaten van ballonnen bij 
evenementen en festiviteiten. 

Duijnker De APV wordt 16 september in de 
gemeenteraad behandeld 
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De fractie trekt haar motie in op basis van de 
toezegging dat het college van burgemeester en 
wethouders de door de raad gemaakte opmerkingen 
zal verwerken in een bepaling in de APV bij de 
eerstvolgende wijziging hiervan, die op korte termijn is 
gepland. 
 

Motie GL over de raad te informeren 
over subsidiebudgetten 

draagt het college op: 
-     jaarlijks, in aanloop naar de begroting, de raad te 
informeren over het aantal aanvragen bij de diverse 
subsidiebudgetten dat is afgewezen, omdat het budget 
ontoereikend was alhoewel de aanvraag voldeed aan 
de voorwaarden. Of, indien het beschikbare budget 
verdeeld werd over alle aanvragers, wat het aantal 
daadwerkelijke aanvragers was ten opzichte van het 
verwachte aantal. 
 

Visser  
 

 

Motie PVV en BB over 
samenwerking Lokale Omroep 
Stichting met omliggende 
gemeenten 

waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen: 
1.   afstand te nemen van de handelswijze van 
Schagen FM/NKC en niet mee te werken aan het 
initiatief Schagen FM/NKC; 
2.   de handelswijze van Schagen FM/NKC te 
bespreken met de colleges van Hollands Kroon en 
Schagen;  
3.   stappen te ondernemen om Schagen FM/NKC te 
verbieden het logo van de gemeente Den Helder te 
gebruiken; 
4.   de gemeenteraad in september 2019 te informeren 
over de stand van zaken.       

De fracties houden de motie aan op basis van de 
mededeling van wethouder Keur dat ze achter de 
inhoud van de motie staat, maar dit onderwerp in 
gezamenlijkheid met de colleges van Hollands Kroon 
en Schagen wil oppakken. 
 

Keur In september kunt u een raadsinformatiebrief 
verwachten. 

Motie SPDH over verbeteren 
participatie door invoering van de 
"Participatie app" 

AANGEHOUDEN eerst in commissieverband 
bespreken o.b.v. onderzoek van het college waarover 
de raad wordt geinformeerd. 
draagt het college van burgemeester en wethouders 
op: 

 te onderzoeken of een “participatie app” 

Duijnker  
 

De ambtelijke organisatie voert een 
onderzoek uit, over de uitkomsten wordt u in 
de tweede helft van 2019 geïnformeerd.  
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ingevoerd kan worden en welke kosten 
hiermee gemoeid gaan; 

 de raad hierover uiterlijk in de tweede helft 
van 2019 te informeren, 

 

PvdA over transformatie Haven Den 
Helder (M18.00038) 

Spreekt uit dat: 
  

1. De gemeente een expliciete participerende 
rol op zich gaat nemen in de transformatie 
van de haven van Den Helder en daartoe ten 
aanzien van de Port of Den Helder een 
herstructurering -met name t.a.v. 
ontwikkeling- doorvoert met betrekking tot 
taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. 

2. Bij de voorstellen ten aanzien van 
infrastructurele aanpassingen in het 
havengebied met nadruk ook de gevolgen 

voor de leefbaarheid van de aangrenzende 
bewoners meeneemt en daartoe bij deze 
voorstellen ook de zogeheten gele variant 
betrekt als strategische 
ontsluitingsmogelijkheid voor het 
havengebonden gemotoriseerde verkeer; 

3. Bij de aanbieding van het bedrijfsplan van 
Port of Den Helder deze te vergezellen van 
een gemeentelijke audit;  

4. In de aankomende kadernota resultaten en 
voorstellen op te nemen betreffende 
bovengenoemde onderwerpen. 

  
besluit:  
  
het college van burgemeester en wethouders op te 
dragen bovenstaande punten 1 tot en met 4 te 
waarborgen/bewerkstelligen.  

  
 

Visser Op 16 september behandeld de 
gemeenteraad het voorstel  

ChristenUnie CDA over schrappen 
bezuiniging op de verslaving- en 
daklozenzorg 

Met het amendement wordt beslispunt 1 van het 
ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: 
, met dien verstande dat: 

Biersteker Wordt behandeld bij de vaststelling van de 
begroting 2020 
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1.   de voorgenomen bezuiniging op samenloop 
verslaafden/daklozenzorg, ad € 100.000,- met ingang 
van 2021, wordt geschrapt; 
2.   voor 2021 in de dekking wordt voorzien uit de 
reserve sociaal domein en in de jaren 2022 en 2023 
uit de ruimtevragers sociaal domein (€ 236.000,-). 
 

PvdA en Seniorenpartij over 
schrappen bezuinigingen op diverse 
onderdelen van het SD voor de jaren 
2020 en 2021 

Met het amendement wordt beslispunt 1 van het 
ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: 
, met dien verstande dat: 
1.   De voorgestelde bezuinigingen met betrekking tot 
      a.   Sociaal juridische dienstverlening, 
      b.   preventie schuldhulpverlening, 
      c.   professioneel zorgaanbod in buurthuizen, 
voor de jaren 2020 en 2021 worden geschrapt; 
2.   In de dekking wordt voorzien door een groter 
beslag te leggen op de Algemene Reserve voor de 
jaren 2020 en 2021. 
  
Op basis van de beraadslagingen is de tekst van het 
amendement gewijzigd. Lid 2 komt als volgt te luiden: 
2.   In de dekking wordt voorzien door een groter 
beslag te leggen op de Reserve Sociaal Domein voor 

de jaren 2020 en 2021. 
 

 Wordt behandeld bij de vaststelling van de 
begroting 2020 

PvdA SPDH Sp BB GrLi D66 over 
schrappen bezuiniging op culturele 
instelling in jaren 2020 en 2021 

Met het amendement wordt beslispunt 1 van het 
ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: 
, met dien verstande dat: 
1.   geen financiële taakstellingen voor 2020 en 2021 
aan de bibliotheek en Triade worden opgelegd; 
2.   wordt doorgegaan met gesprekken tussen het 
college en de organisaties over de (on)mogelijkheden 
voor het verhogen van eigen inkomsten ( e.g. ‘heffen 
van billijke tarieven’); 
3.   In de dekking te voorzien door in de jaren 2020 en 
2021 een groter beslag te leggen op de Algemene 
Reserve. 
 

Keur Wordt behandeld in de begroting 2020 

PVV BvDH BB over schrappen voor 
het budget voor Top van Holland en 

Met het amendement wordt beslispunt 1 van het 
ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 

Keur Wordt behandeld in de begroting 2020 
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te bestemmen voor het 
Ravelijncenter 

‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: 
, met dien verstande dat: 
het budget van € 20.000 voor Top van Holland wordt 
geschrapt en in plaats daarvan ter beschikking wordt 
bestemd voor het Ravelijncenter om digitale promotie 
te maken voor heel Den Helder. 
  
Op basis van de beraadslagingen is de tekst van het 
amendement gewijzigd. De laatste zin komt als volgt 
te luiden: 
een budget van € 20.000 uit de algemene middelen 
eenmalig ter beschikking wordt gesteld voor het 

Ravelijncenter om digitale promotie te maken voor 
heel Den Helder. 
 
 

Informeren over de stand van zaken 
met betrekking tot lachgas 

De fracties van de Stadspartij Den Helder, Beter voor 
Den Helder en de Seniorenpartij hebben in de 
raadsvergadering van 24 juni 2019 een motie 
ingediend met betrekking tot het gebruik van lachgas. 
De fracties hebben de motie ingetrokken  op basis van 
de toelichting van de burgemeester over hetgeen 
allemaal al wordt gedaan met betrekking tot dit 
onderwerp en zijn toezegging dat hij de raad zal 
blijven informeren over de voortzetting. 
 

Schuiling De APV wordt 16 september in de 
gemeenteraad behandeld 

Wethouder Duijnker over 
warmtepompen 

De fractie van de Stadspartij Den Helder heeft haar 
motie over geluidsoverlast van warmtepompen 
(M18.00019) in de raadsvergadering van 24 
september 2018 ingetrokken op basis van de 
mededeling van wethouder Duijnker dat nu reeds 
aansluiting bij de landelijke regelgeving plaatsvindt 
en dat dit onderwerp verder wordt meegenomen bij de 
aanpassing van de Algemene plaatselijke verordening. 
 

Duijnker  
 

De APV wordt 16 september in de 
gemeenteraad behandeld 

Wethouder Keur over huisvesting 
seizoenarbeiders 

De fracties van het CDA en Beter voor Den 
Helder hebben in de raadsvergadering van 24 
september 2018 een motie ingediend (M18.00018) 
inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen: 
1.   Vooruitlopend op het vaststellen van 
geactualiseerde ‘Beleidsregels Huisvesting 

Keur Het beleidskader wordt 14 oktober in uw 
commissie behenadeld 
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seizoenarbeiders’ toe te staan dat: 
      a.   er per bedrijf maximaal 50 seizoenarbeiders 
conform bestaande kwaliteitsnormen mogen worden 
gehuisvest, binnen of aangrenzend aan bestaande 
bouwblokken; 
      b.   huisvesting op satelliet locaties enkel 
toegestaan is mits de locatie aantoonbaar onderdeel is 
van het bedrijf; 
      c.   de onder punt 1. genoemde beleidswijzigingen 
zo spoedig mogelijk voldoende kenbaar te maken; 
2.   voor het zomerreces van 2019 geactualiseerde 
‘Beleidsregels seizoenarbeiders’ ter vaststelling aan 
de  raad aan te bieden; 
3.   de raad zo spoedig mogelijk te informeren over het 
voorbereidingstraject, waarvan de afstemming met de 
regiogemeenten en het maatschappelijk veld deel 
uitmaken. 
Let op: met betrekking tot punt 3 is zo spoedig 
mogelijk geïnterpreteerd als vóór 1 november 2018. 
Daarnaast dient voor het zomerreces van 2019 de 
geactualiseerde 'Beleidsregels seizoenarbeiders' ter 
vaststelling aan de raad aangeboden te worden.     
  
 

 


