
Rapportage: Vergadering > Gemeenteraad

Naam (taak) Omschrijving

CDA over levensgevaarlijke situaties 
parkeergarage Sluisdijk ivm defecte lift 
(M18.00041)

Verzoekt het college:  voor het einde van dit jaar met een oplossing te komen om aan de gevaarlijke situatie een eind te 
maken, wethouder zegt toe details op te vragen en die de raad (schriftelijk) te melden z.s.m.

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.

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.
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 SrP, CDA, PvdA, StP, VVD, BvDH, 
CU over het voortbestaan van het 
vogelasiel

In de motie over het voortbestaan van het vogelasiel van de fracties van de Seniorenpartij, CDA, PvdA, Stadspartij Den 
Helder, VVD, Beter voor Den Helder en ChristenUnie (nr. M 6.7) wordt uw college opgedragen:  1. in de kadernota 2020 
een structurele subsidie toe te kennen voor de exploitatie voor het vogelasiel;
2. in gesprek te gaan met de gemeenten Hollands Kroon en Schagen, teneinde tot afspraken te komen over een structurele 
bijdrage in de kosten, omdat zij ook gebruik maken van de opvang;
3. in gesprek te gaan met de provincie Noord-Holland over het realiseren van een aantal wildopvangen op strategische 
plekken in Noord Holland en structureel hierin bij te dragen aan de exploitatie;
4. het vogelasiel tot die tijd te ondersteunen, zodat deze niet omvalt en de activiteiten voor de vogelopvang te handhaven;
5. de beheerder van het vogelasiel de zekerheid te geven dat zij tot de kadernota haar werk kan blijven doen.

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.

Maandag 21 januari 2019 volgt een presentatie in de 
raadscommissie. Een integrale afweging m.b.t. 
subsidies worden bij de kadernota gemaakt.

In behandeling

Moties
Maandag 27 januari is een memo verzonden aan de 
gemeenteraad met informatie over de parkeergarage 
Sluisdijk

Voor de behandeling van de kadernota is de 
inventarisatie compleet. Van de resultaten krijgt de 
gemeenteraad een bericht.

Gemeenteraad

Stand van zaken
Losse taken

De APV is opgenomen op de bestuurlijke 
termijnkalender
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VVD met Kerstmotie (M18.00039) besluit:  alle raadsleden, commissieleden, fractieassistenten en leden van het College op te roepen om op 16 maart 2019 

deel te nemen aan de landelijke actie NLDoet en die dag, samen met alle andere vrijwilligers, zo veel mogelijk grote en 
kleine klussen voor alle vrijwilligersorganisaties (stichtingen, verenigingen, zorginstellingen, kinderboerderijen, etc.) in onze 
gemeente op te knappen; alle vrijwilligersorganisaties in de gemeente Den Helder op te roepen om via de website van 
NLDoet hun klussen aan te melden;  een delegatie van de raad zorg te laten dragen voor de organisatie (zoals aanmelding, 
verdeling van klussen, contact met de vrijwilligersorganisaties), zodat hiervoor geen ambtelijke capaciteit benodigd is;

Behoorlijk Bestuur besluit: het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:
Artikel 2, lid 4, luidende:
“Elke fractievoorzitter wijst een lid van de raad aan, dat hem bij zijn afwezigheid in het presidium vervangt.” 
wordt gewijzigd in:
“Elke fractievoorzitter wijst een lid van de raad, fractie-assistent(e) of commissielid aan, die hem/haar bij zijn/haar 
afwezigheid in het presidium vervangt.” 

Amendementen
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VVD over benoembaarheid van 
commissieleden die geen kandidaat-
raadslid zijn geweest

besluit:

het ontwerpbesluit (RB18.0073), met daarin de nieuwe Verordening op de raadscommissies 2018, als volgt te wijzigen:

1. Aan het vierde lid van artikel 4 wordt de volgende zin toegevoegd:

“Een fractie die sinds de laatste raadsverkiezingen twee jaar in de raad vertegenwoordigd is, mag echter ook personen als 
commissielid voordragen die bij deze verkiezingen niet op enige kandidatenlijst verkiesbaar zijn geweest.”

2. In de toelichting op artikel 4 wordt na de desbetreffende alinea (“De niet-raadsleden … vertegenwoordigd is”) het 
navolgende ingevoegd:

Deze voorwaarde vervalt echter zodra een fractie twee jaar in de raad vertegenwoordigd is. Zitting hebben in een 
raadscommissie en deelnemen aan een commissievergadering kan een leerschool zijn voor aankomend raadsleden. 
Uiteraard is dat niet het primaire doel van een raadscommissie, echter niet-raadsleden kunnen onmiskenbaar op deze wijze 
ervaring opdoen in de politieke arena en met het politieke debat. Daarnaast wordt het zo voor geïnteresseerde nieuwe 
leden interessanter om gedurende de raadsperiode politiek actief te worden. Als ze moeten wachten tot na de volgende 
verkiezingen voordat ze zich daadwerkelijk nuttig kunnen maken, bestaat het gevaar dat men afhaakt. Dat is zeker in de 
huidige tijd, waarin het voor veel partijen lastig is om goede gekwalificeerde kandidaten te vinden, een ongewenste situatie.  
Potentiële kandidaat-raadsleden dienen daarom de mogelijkheid te krijgen om in de loop van de raadsperiode in een 
raadscommissie te worden benoemd.

In verband met de kenbaarheid en kiezerslegitimiteit zal de voorwaarde dat een commissielid op de kandidatenlijst heeft 
gestaan wel de eerste 2 jaar dat een fractie actief is in de raad van toepassing zijn. Echter na een zekere tijd spelen deze 
waarden steeds minder een rol en gaat het belang om nieuwkomers, die pas na de verkiezingen zich hebben aangesloten 
bij een politieke partij, een kans te bieden ervaring op te doen in een commissie, zwaarder wegen.

VVD over de termijn voor het aanmelden 
voor het spreekrecht burgers

besluit:
het ontwerpbesluit (RB18.0073), met daarin de nieuwe Verordening op de raadscommissies 2018, te wijzigen als volgt:
    1. In de eerste zin van het 3e lid van artikel 21 wordt de zinsnede “ten minste 24 voor aanvang van de vergadering” 
vervangen door:
“uiterlijk om 12:00 op de dag van de desbetreffende raadsvergadering”
    1. In de Toelichting op voornoemde Verordening wordt de toelichtende tekst bij artikel 21 navenant aangepast.

Toezeggingen
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BB over instellen werkgroep Buurtcollectief 
2.0 (aangeh na toezegging weth)

Met de motie wordt het college opgedragen:

1.   een onderzoek in te stellen naar het Buurtcollectief met daaraan gekoppeld een enquête (zie toelichting);

2.   in samenwerking met buurthuizen en een sociaal wijkconciërge een werkgroep “Buurtcollectief 2.0” in te       stellen;

3.   hier dekking voor zien te vinden in programma Bestuurlijke Vernieuwing;

4.   voor de behandeling van de kadernota 2020 met een (voortgangs-) rapportage naar de gemeenteraad te     komen.

De fractie besluit haar motie aan te houden. Dit gebeurt op basis van de toezegging  van wethouder Biersteker dat ze de 
raad nader zal informeren en haar mededeling dat er tot die tijd een tijdelijke oplossing is binnen de organisatie.

BB over onderzoek positionering 
opbouwwerk alsmede tiener- en 
jongerenwerk (aangeh na toezegging weth)

Met de motie wordt het college opgedragen:

1.   te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om opbouwwerk onder te brengen bij een sociaal  wijkcongiërge;

      a.   hiervan de kosten baten berekening afgezet tegen de kosten baten wanneer de Wering deze rol blijft in vullen;

2.   te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het tiener- en jongerenwerk onder te brengen bij de   buurthuizen;

      a.   hiervan de kosten baten berekening afgezet tegen de kosten baten wanneer de Wering deze rol blijft in vullen;

      b.   of er voor deze constructie draagvlak is bij de buurthuizen;

      c.   wat de buurthuizen nodig hebben om deze rol te kunnen invullen;

3.   de gemeenteraad hierover uiterlijk 1 april 2019 te informeren.

De fractie besluit haar motie aan te houden. Dit gebeurt op basis van de toezegging  van wethouder Biersteker dat ze de 
raad nader zal informeren en haar mededeling dat er tot die tijd een tijdelijke oplossing is binnen de organisatie.

De moties M 6.11, M 6.12 en M 6.14 
worden in samenhang uitgevoerd. In het 
tweede kwartaal van 2019 wordt de 
gemeenteraad geinformeerd.

De moties M 6.11, M 6.12 en M 6.14 worden in 
samenhang uitgevoerd. In het tweede kwartaal van 
2019 wordt de gemeenteraad geinformeerd.
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 BBover aanstellen van vier sociaal 

wijkconciërges gekoppeld aan een sociaal 
wijkteam (aangeh o.g.v. toezegging weth)

Met de motie wordt het college opgedragen voor 1 januari 2019 met een voorstel te komen om vier sociaal wijkconciërges 
in te stellen met daaraan gekoppeld een sociaal wijkteam met daarin alle disciplines vertegenwoordigd.

De fractie besluit haar motie aan te houden. Dit gebeurt op basis van de toezegging  van wethouder Biersteker dat ze de 
raad nader zal informeren en haar mededeling dat er tot die tijd een tijdelijke oplossing is binnen de organisatie.

De moties M 6.11, M 6.12 en M 6.14 
worden in samenhang uitgevoerd. In het 
tweede kwartaal van 2019 wordt de 
gemeenteraad geinformeerd.

BvDH over budget voorziening Beschermde 
wieg, € 20.000,- ten laste van het 
bestaande WMO-budget (ingetr onder 
toezegging van weth)

Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:

“, met dien verstande dat een bedrag van € 20.000,- beschikbaar gesteld wordt voor Beschermde Wieg ten laste van het 
programma Sociaal Domein (budget WMO).”

De fractie heeft haar amendement ingetrokken. Dit is gebeurd op basis van de toezegging van wethouder Biersteker dat ze 
het onderwerp in haar eerstvolgende overleg met Noordwest Ziekenhuis zal meenemen en direct daarna de raad zal 
informeren over de uitkomsten van dit overleg.

In februari 2019 ontmoet het college de 
Raad van Bestuur van de Noordwest 
Ziekenhuisgroep, de gemeenteraad 
otvangt inormatie naar aanleiding van dit 
gesprek.

PVV over wijziging OZB-verordening 
(leegstaande niet-woningen) (aangeh ogv 
toezegging weth)

Met de motie wordt het college opgedragen in de Verordening onroerende zaak belastingen 2019 op te nemen dat de 
eigenaren van niet-woningen zowel voor het eigenaarsdeel als het gebruikersdeel worden aangeslagen.

De fractie besluit haar motie aan te houden op basis van de toezegging van wethouder Visser dat het college de raad nader 
over de materie zal informeren.

Wethouder Biersteker over gebiedsgerichte 
aanpak 2019

De fracties van de Seniorenpartij, Beter voor Den Helder, Gemeentebelangen Den Helder, GroenLinks en de PVV hebben 
een amendement ingediend in de raadsvergadering van 24 september 2018, inhoudende beslispunt 2 als volgt te wijzigen: 
‘Zuiderzeebuurt’ wordt vervangen door ‘Jeruzalembuurt’.

De indienende partijen hebben het amendement ingetrokken op basis van de toezegging van wethouder Biersteker dat eind 
van het jaar op basis van het dan te verschijnen uitvoeringsprogramma een discussie komt over het tempo en de ambities.

Actuele stand van zaken maandag 27 januari 2019

De gebiedsgerichte aanpak wordt in de 
raadscommissie van 4 februari behandeld
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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.

Wethouder Wagner over initiatief 
herinrichting Loopuytpark

Commissie Stadsontwikkeling en -beheer 22 mei 2018.

Wethouder Wagner zegt toe dat hij in gesprek gaat met de initiatiefnemers over de wijze waarop de gemeente de volgende 
stap kan faciliteren. Hij stelt voor dat de initiatiefnemers, in overleg met de gemeente, een ontwerpbureau selecteren en dat 
de gemeente dit financieel faciliteert.

Het ontwerp kan vervolgens worden betrokken bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie Julianadorp. De raad kan dan in 
september 2018 een afgewogen besluit nemen tussen de verschillende initiatieven in Julianadorp (waaronder ook de 
ontwikkeling van een park en een evenemententerrein).

D66 over portefeuilleverdeling wethouder 
Wouters

De fractie van D66 stelt vragen over de verdeling van de portefeuille van wethouder Wouters (zie bijlage).

D66 over project Buitenveld De fractie van D66 stelt vragen over het project Buitenveld (zie bijlagen). 
D66 over vertrek van H&M uit Den Helder 
(vervolgvragen).

De fractie van D66 stelt (vervolg)vragen over het voorgenomen vertrek van H&M uit Den Helder (zie bijlage). 

D66 over vestiging Costa Smeralda in 
Dok51

De fractie van D66 heeft een schriftelijke vraag gesteld over de kosten die zijn gemaakt voor het Anton Pieckplein.

PVV over taaleis participatiewet Schriftelijke vragen PVV over taaleis participatiewet 
Stadspartij Den Helder over vertrek heer 
Greveling bij Willemsoord

De fractie van de Stadspartij Den Helder heeft schriftelijke vragen gesteld over het vertrek van de heer Greveling bij 
Willemsoord BV. En dan met name over de opvolging van de taken.

In februari 2018 is een groep van bewoners, 
ondernemers en bestuursleden van de 
Belangenvereniging Julianadorp gestart met een 
initiatief om tot een herinrichting van het Loopuytpark te 
komen. Op 22 mei j.l. is de voortgang gepresenteerd 
aan de commissie Stadsontwikkeling & -beheer, 
waarbij wethouder Odd Wagner de toezegging heeft 
gedaan dat de gemeente geld vrijmaakt voor het 
opstellen van een ontwerp door een ontwerpbureau. 
Een eerste ontwerp van West8 is inmiddels 
gepresenteerd aan bewoners en geïnteresseerden, 
waarna het ontwerp in de komende maanden verder 
voltooid zal worden. De gebiedsvisie van West8 op de 
omgeving van het Loopuytpark wordt als belangrijk 
onderdeel meegenomen in de omgevingsvisie die 
wordt opgesteld voor Julianadorp. De gemeenteraad 
wordt in het voorjaar van 2019 gevraagd om mee te 
denken over de hoofdlijnen van deze visie. In de 
tweede helft van 2019 wordt de Omgevingsvisie 
Julianadorp ter besluitvorming aangeboden.

De APV is geagendeerd op de bestuurlijke termijn 
kalender.

Schriftelijke vragen
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