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Portefeuillehouder Naam (taak) Omschrijving Stand van zaken

Pieter Kos 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.

Remco Ruijnker 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.

De APV is opgenomen op de bestuurlijke termijnkalender: Algemene plaatselijke

Remco Duijnker 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.

Maandag 21 januari 2019 is een presentatie in de

raadscommissie gegeven. Een integrale afweging m.b.t.

subsidies worden bij de kadernota gemaakt.

Kees Visser Motie GL over de raad te 

informeren over 

subsidiebudgetten

-     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.

De motie zal eerst in commissieverband worden besproken om te kaderen op welke 

subsidies de motie betrekking moet hebben om te kaderen 

Heleen Keur Motie PVV en BB over 

samenwerking Lokale 

Omroep Stichting met 

omliggende gemeenten

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.

De bestuurlijke gesprekken vinden plaats, de gemeenteraad wordt over de uitkomsten 

geinformeerd. 

Als de inventarisatie compleet is krijgt de gemeenteraad een bericht over de resultaten.

Gemeenteraad

Moties
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Kees Visser 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.

Amendementen

Toezeggingen

Remco Duijnker 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.

Het onderwerp wordt meegenomen bij de APV. De APV is opgenomen op de bestuurlijke 

termijn kalender

Heleen Keur Wethouder Keur over 

huisvesting 

seizoenarbeiders

Eind 2018 hebben we de raad geïnformeerd dat er in 2019 regionale afspraken (actualisatie 

van de regionale kadernota) worden uitgewerkt samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord 

Holland Noord en dat het beleidskader van Den Helder vervolgens hiermee in 

overeenstemming wordt gebracht. Het was op dat moment niet aan te geven wanneer dit in 

2019 precies aan de orde is. Een nieuw beleidskader voor Den Helder wordt voorgelegd 

zodra de regionale afspraken hiervoor genoeg gevorderd zijn.

Bij de actualisatie van de regionale kadernota wordt de aangenomen motie in de 

gemeenteraad, over het ophogen van het maximum van 40 personen bij agrarische 

bedrijven naar 50, betrokken. Dit nieuwe maximum voor Den Helder wordt nu reeds bij de 

toetsing van nieuwe aanvragen gehanteerd. De ophoging is regionaal afgestemd.

 

Er is in de regionale (ambtelijke) werkgroep arbeidsmigranten nog geen volledige 

overeenstemming over de regionale kadernota. Het duurt dus langer dan aanvankelijk 

gedacht. Als de definitieve concept-nota er ligt gaat deze eerst naar het regionale PO en de 

Stuurgroep Huisvesting Buitenlandse werknemers. Daarna vaststelling door colleges en 

raden. En op dat moment dan ook de vaststelling van de beleidsregels Den Helder. Het 

tweede kwartaal is hiermee dus niet haalbaar. Reden: het afronden van de regionale 

kadernota kost meer tijd dan gedacht. Op de bestuurlijke termijnkalender staat het 

genoteerd op het 3e kwartaal 2019, dit wordt spoedig omgezet in concrete data.

Schriftelijke vragen

VVD en Stadspartij Differentiatie OZB Het college stelt de antwoorden op 25 juni vast

Gemeentebelangen over De Nollen Het college stelt de antwoorden op 25 juni vast

VVD over jeugdzorg De antwoorden volgen binnen de termijn

PvdA over onderwijssituatie Scholen aan Zee Het college stelt de antwoorden op 25 juni vast

PVV over EHBO lessen op middelbare scholen De antwoorden volgen binnen de termijn

Behoorlijk Bestuur over MFC Texelstroomlaan De antwoorden volgen binnen de termijn

Behoorlijk Bestuur over MFC De Boerderij De antwoorden volgen binnen de termijn

Nota bene: de uitkomsten van de meningsvormende 

fase van de Kadernota 2020 zijn in dit overzicht nog 

niet meegenomen

Het onderwerp financiering Port of Den Helder staat op de bestuurlijke agenda voor de 

raadsvergadering van 2 september 2019, daarbij wordt ingegaan op de elementen van de 

motie
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