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Motie over stikstofberekening evenementenvergunningen

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;

constaterende het volgende:

Provincies zijn verantwoordelijk voor realisatie van de doelstellingen vervat in de Wet
natuurbescherming, waaronder ook de doelstellingen voor stikstof. De provincie Noord-Holland
heeft de toetsing van vergunningen op het aspect natuur gemandateerd aan de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord. In het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning kan de
Omgevingsdienst vragen om een AERIUS-berekening.

Bovendien staat in de Evenementennota 2020 van de gemeente Den Helder vermeld dat, in verband
met stikstof, aan bepaalde eisen zal moeten worden voldaan. In de eerstkomende actualisatie van de
nota zullen deze vereisten nauwkeuriger worden toegelicht. Voorafgaand worden de organisatoren
van evenementen in Den Helder geïnformeerd middels een brief.

De AERIUS-rekentool dient te worden gebruikt wanneer niet valt uit te sluiten dat stikstofdepositie
zal plaatsvinden in Natura 2000 gebieden. Als richtlijn wordt een afstand aangehouden van 25
kilometer tussen bron en effect (Natura 2000 gebied). Aangezien de hele gemeente Den Helder zich
op minder dan 25 kilometer van Natura 2000 gebied bevindt, dienen alle evenementen te worden
getoetst op stikstof.

Evenementenorganisaties dienen zelf deze AERIUS-berekening uit te voeren, maar uiteraard kunnen
zij ook een adviesbureau inschakelen. De kosten van een berekening kunnen variëren tussen de 500
en 1500 euro, echter bij de onderbouwing middels een rapportage kunnen de kosten bij grotere
evenementen oplopen tot in de duizenden euro's.

kennisgenomen hebbende van het volgende:

Dat de coalitie de wens heeft uitgesproken in het akkoord meer evenementen te organiseren binnen
de gemeente is het noodzaak dat het college stappen neemt om organisaties die iets willen
organiseren te ondersteunen op zo veel mogelijk vlakken waar hij dit kan.



Een van die vlakken is het stikstofbeleid, opgelegd door de provincie en uitgevoerd door de
Omgevingsdienst voor evenementen.

En waarbij de hoge raad op korte termijn uitspraak gaat doen en er een grote kans bestaat dat de
vrijstelling van opbouw- en afbouwfase verdwijnt is deze zorg nog groter.

Dat lokale evenementen die geen bezoek van buitenaf de gemeente trekken en niet meer
bewegingen veroorzaken in het gebied dan bijvoorbeeld winkelend publiek nooit voor extra schade
kunnen zorgen aan de natuur middels stikstof.

Persbericht gemeente Den Helder

Evenementensubsidie 2023 aanvragen?

Het kan tot 1 oktober 2022. Wie volgendjaar een evenement ofpublieksactiviteit in Den Helder wil
organiseren en een financieel steuntje in de rug nodig heeft, kan bij de gemeente een financiële
bijdrage aanvragen. Aanvragen voor evenementensubsidie moeten vóór 1 oktober 2022 bij de
gemeente binnen zijn. Evenementen gericht op de sectoren maritiem, techniek en energie hebben een
grotere kans op een bijdrage in de kosten.

Op www.denhelder.nl/evenementensubsidie staat hoe men evenementensubsidie kan aanvragen.
Daar staan ook de 'Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020' en de bijbehorende nadere
regels. Vanaf 1 september 2022 kan men de evenementensubsidie aanvragen. Wethouder Fotigui
Camara: 'Veel organisatoren van evenementen hebben het niet makkelijk gehad, de afgelopen
periode. Voor het jaar 2023 is ruim € 150.000 beschikbaar om evenementen financieel te steunen. Ik
hoop dat we volgendjaar weer veel mooie evenementen in Den Helder, Julianadorp en Huisduinen
tegemoet kunnen zien.'

De gemeente ondersteunt niet alleen bestaande initiatieven maar daagt ook organisaties uit om
nieuwe evenementen ofactiviteiten te ontwikkelen. En dan vooral gericht op de maritieme-, techniek
of energiesector. Ook blijft het mogelijk voor culturele, sportieve of andere vermakelijke evenementen
ofpublieksactiviteiten evenementensubsidie aan te vragen, als dat noodzakelijk is voor het laten
plaatsvinden ervan.

overwegende dat:

evenementen op basis van vrijwilligers of zonder winstoogmerk, (bv. intocht sinterklaas,
pleinfeesten, kermis, MMM challenge, koningsdag activiteiten, carnaval en vele andere
evenementen) ook een vergunning moeten aanvragen. Bij deze vergunning kan om een Aerius
berekening gevraagd worden, waarvan de kosten in de honderden euro's, dan wel duizenden euro's
kunnen lopen, afhankelijk van de eis.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders het volgende:

1. de evenementen die al georganiseerd werden voordat Natura 2000 gebieden zijn
aangewezen en die zijn vrijgesteld omdat dit juridisch wordt gezien als regulier gebruik in
kaart te brengen;

2. voor locaties die voor evenementen regelmatig gebruikt worden onderbouwde kaders op te
laten stellen en een proefberekening te laten maken wat er maximaal mogelijk is. En zo dus
kaders te stellen welke evenementen er dus doorgang kunnen vinden zonder aanvullende
berekening vanuit deze organisaties. Deze locaties en evenementen zijn bekend bij de



gemeente. Deze kadergebieden helpen huidige organisatoren zodat zij deze berekening en
dus de kosten niet hoeven te betalen om deze uit te voeren omdat de uitstoot al vast is
gelegd binnen de door de gemeente gestelde kaders;

3. voor evenementen die worden georganiseerd die buiten punt 2 vallen de mogelijkheid te
creëren dat de kosten voor het laten maken van een berekening en/of rapportage kunnen
worden ingediend als extra gemeentelijke subsidieaanvraag die buiten de reguliere
aanvraagtermijn wordt behandeld en verstrekt;

4. een loket te faciliteren waar deze organisaties terecht kunnen om deze berekening te laten
uitvoeren;

5. een rekentaal beschikbaar te stellen die organisaties kunnen gebruiken om zelf de
berekening uit te laten voeren bij een aanvraag van een vergunning die stelt dat het
evenement is vrijgesteld van aanvullend onderzoek of onderbouwing;

6. voor de periode 2023-2026 binnen het reguliere budget voor evenementen ad € 150.000, 
een bedrag van € 15.000,- te bestemmen voor ondersteuning bij vergunningaanvragen
inclusief de Aerius-modelberekening voor evenementen waarbij deze eis wordt gesteld.

Namens

CDA Den Helder

Robert Bak

Fractie Pastoor

Michel Pastoor

Stadspartij Den Helder

Harry van Dongen

Fractie Bazen

Kees Bazen

Christen Unie

Dina Polonius

P.W.H. Houben

D66

Jildau Meijer

B. Spandaw

Beter voor Den Helder PvdA
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Motie draagvlakonderzoeken teneinde vertrouwen in het lokale bestuur te vergroten

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022,
gelezen het raadsvoorstel Programmabegroting 2023, investeringen 2023 en meerjarenraming 2024-2026,

constaterende dat:

- op biz. 17 van de Programmabegroting 2023 valt op te maken dat het in 2022 beoogde percentage van
{heel) veel vertrouwen van onze burgers in het gemeentebestuur 32% was, maar uiteindelijk uitkwam op
10%;

- er verschillende maatregelen worden genomen, zoals de inzet van digitale participatiemiddelen, alsmede
communicatie over plannen en genomen college- en raadsbesluiten;

overwegende dat:

- draagvlak voor gemeentelijk beleid en vertrouwen in het gemeentebestuur van essentieel belang is;

- hoe meer burgers op laagdrempelige wijze om hun mening wordt gevraagd inzake gemeentelijk beleid,
hoe beter het is;

- grootschalige, onafhankelijke draagvlakonderzoeken van grote toegevoegde waarde kunnen zijn om in
beleidsprocessen een duidelijk beeld van het draagvlak te krijgen;

- deze draagvlakonderzoeken tevens kunnen bijdragen aan het vergroten van vertrouwen in het
gemeentebestuur;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

in beleidsprocessen zoveel mogelijk in te zetten op grootschalige, onafhankelijke draagvlakonderzoeken,
teneinde het vertrouwen in het lokale bestuur te vergroten.

V.H. van den Born

PWDen Helder
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Motie jaarlijkse bijeenkomst maatschappelijk middenveld
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De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;

constaterende dat:
tijdens het proces van de coalitie onderhandelingen het maatschappelijk middenveld uit
onze stad op een bijzondere en geslaagde bijeenkomst geraadpleegd werd;

van mening zijnde dat:
dit initiatief door het maatschappelijk middenveld zeer gewaardeerd werd, een belangrijke
toegevoegde waarde is aan het coalitieakkoord en daarom dien te worden voortgezet;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
het initiatief te nemen om jaarlijks een bijeenkomst te organiseren met het maatschappelijk
middenveld, waarin het maatschappelijk middenveld en de gemeente dichter tot elkaar
kunnen komen om problemen, behoeften en wensen te bespreken.

Namens D66 Den Helder,

Jildau Meijer
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De raad van gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen:
- het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022-041030;
- het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2023
(coalitieakkoord), kenmerk 2022-042734;

constaterende dat:

Citymarketing vanafhet eerste moment goed moet landen, worden uitgedragen en
toegepast;
Citymarketing meer is dan alleen communicatie over een stad;
Citymarketing samen gedaan moet worden, uitgedragen door inwoners en ondernemers;
er sprake is van een participatiefproces;

overwegende dat:

wij het effect van Citymarketing slecht meetbaar en controleerbaar vinden;
wij graag willen dat door Citymarketing een duidelijke promotie wordt gemaakt in
aanloop naar aankomende Sail;
wij geen goed zicht hebben op de samenwerking tussen Citymarketing en ondernemers
en mwoners;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. Citymarketing te evalueren, waarbij het bereik en het effect zichtbaar wordt gemaakt;
2. de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2023 te informeren over de resultaten van de

evaluatie;
3. duidelijke doelen en verwachtingen richting Citymarketing te stellen;

Fractie van de PvdA,
Ben Spandaw en Jan de Leeuw
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Motie ondernemersfonds vs OZB sportverenigingen
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ingetrokken / aangehouden

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen d.d. 2 november 2022;

gelezen de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de
programmabegroting 2023 en de wijziging op de begroting 2023 (coalitieakkoord);

constaterende dat:

• in het coalitieakkoord staat dat de coalitie afstapt van het voornemen, voor sportverenigingen de bijdrage
aan het Ondernemersfonds te laten vervallen;

• de afgelopen jaren meerdere keren gesproken is over de overeenkomst van 10% voor sportverenigingen te
laten vervallen;

• de bestedingsdoelen zoals die zijn opgenomen in de overeenkomst met Ondernemen aan Zee,
sportverenigingen bijna geen mogelijkheden bieden;

• de bestedingsdoelen puur gericht zijn op ondernemers in de detailhandel;
• dat nu partijen in de nieuwe coalitie, die op 2 juni 2020 het raadsvoorstel nog unaniem omarmden,

bijna twee jaar later opeens een andere mening zijn toegedaan ook de sportfederatie teleurstelt;

van mening zijnde dat:

• de nieuwe coalitie in hun coalitieakkoord heeft opgenomen deze afspraak te willen laten vervallen, niet wil
zeggen dat het aangenomen raadsvoorstel 2020-013328 hiermee komt te vervallen;

• dit soort acties niet bijdragen aan het herstel van vertrouwen;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

het voornemen, om de bijdrage in de nieuwe Ondernemersfonds overeenkomst per 1 januari 2024 voor
sportverenigingen te laten vervallen, alsnog gestand te laten zijn.

Namens:

Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp,
S. Hamerslag

Stadspartij Den Helder,
H. van Dongen

1
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MOTIE compensatie ondernemersfonds voor sportverenigingen en buurthuizen

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;

Gelezen het voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023, nummer 2022-041030
van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder;

constaterende dat
sportverenigingen en buurthuizen verplicht zijn bij te dragen aan het ondernemersfonds van
de gemeente Den Helder;
de besteding van het ondernemersfonds sinds de oprichting, op een sporadische
uitzondering na, ondanks toegezegde beloftes niet heeft geleid tot enig voordeel voor
sportverenigingen en buurthuizen;
er eerder is toegezegd dat zij met ingang van 1 januari 2023 geen bijdrage meer zouden
hoeven te betalen aan het ondernemersfonds;
het vooralsnog onmogelijk is deze toezegging na te komen omdat het wettelijk onmogelijk is
om sportverenigingen en buurthuizen uit te sluiten van het ondernemersfonds;

overwegende dat
sportverenigingen en buurthuizen een belangrijke maatschappelijke functie vervullen voor
het welzijn en de samenhorigheid van onze inwoners;
de betalingsverplichting aan het ondernemersfonds voor sportverenigingen en buurthuizen
uit de contributiegelden van leden en toegangsprijzen voor deelnemers aan activiteiten moet
worden opgebracht;
het niet wenselijk is dat inwoners afzien van activiteiten op het gebied van sport en
ontspanning vanwege de kosten;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:
er voor te zorgen dat sportverenigingen en buurthuizen met ingang van 1 januari 2023
gecompenseerd worden voor de bedragen die zij aan het ondernemersfonds moeten
afstaan, tot het moment dat het wettelijk mogelijk is hun bijdrage aan het
ondernemersfonds te stoppen.

Namens de fractie van GroenLinks,

Marja Timmers
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Motie Jan Blanken als nautische start voor het nieuwe stadhuis op
Willemsoord

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november
2022;

constaterende dat:
- het nieuwe stadhuis op Willemsoord vast staat;
- partijen gebaat zijn bij een verdere ontwikkeling van het nautisch

kwartier op Willemsoord;
- het 200 jaar geleden is dat Koning Willem I de rijkswerf heeft geopend,

gebouwd door Jan Blanken;
- het 200 jaar (2024) geleden is dat het Noord-Hollands kanaal,

gerealiseerd door Jan Blanken, in gebruik is genomen;

overwegende dat:
- het nieuwe stadhuis een goede start kan maken door aan te sluiten op de

ontstaansgeschiedenis van Willemsoord;
- de gemeente daadwerkelijk blijk geeft bij te dragen aan het versterken

van het nautisch karakter van Willemsoord;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:
eind 2023 een "Jan Blanken" tentoonstelling in het nieuwe stadhuis te
organiseren.

Paul Houben

Beter voor Den Helder
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Motie onderzoek ambtelijke organisatie.

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022,

gelezen:
o het coalitieakkoord 2022-2026, waarin is opgenomen dat een raadsonderzoek een waardevolle

impuls voor de controlerende taak van de gemeenteraad is gebleken en dat dit instrument opnieuw
wordt ingezet met als denkrichting een onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de eigen
organisatie;

o het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2022, kenmerk
2022-042734, betreffende de eerste begrotingswijziging 2023, waarin wordt voorgesteld € 75.000,
beschikbaar te stellen voor het inzetten van een onderzoek naar de bedrijfsvoering als instrument;

overwegende dat:
o het college van burgemeester en wethouders ten principale verantwoordelijk is voor de ambtelijke

organisatie en periodiek onderzoek dient te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van
organisatieonderdelen;

o de raad actief betrokken wenst te worden bij alle aspecten van het onderzoek naar de
bedrijfsvoering;

o het instellen van een begeleidingscommissie passend is om de betrokkenheid vanuit de raad bij het
onderzoek invulling te geven met inachtneming van de verantwoordelijkheid van het college van
burgemeester en wethouders;

besluit:

1. een 'Begeleidingscommissie onderzoek ambtelijke organisatie' ex artikel 84 Gemeentewet in te
stellen, bestaande uit vijf raadsleden;

2. de griffier, uit naam van het presidium, op te dragen een voorstel tot benoeming van vijf leden van
de begeleidingscommissie voor te bereiden voor de raadsvergadering van december 2022;

3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen:
a. de concept-offerteaanvraag voor een zienswijze voor te leggen aan de begeleidingscommissie;
b. de begeleidingscommissie te betrekken bij de selectie van het onderzoeksbureau;
c. de begeleidingscommissie gedurende het onderzoeksproces periodiek te informeren over de

voortgang van het onderzoek en afstemming met het onderzoeksbureau;
d. de conclusies van het onderzoek te bespreken met de begeleidingscommissie;
e. de aanbevelingen voor een zienswijze voor te leggen aan de begeleidingscommissie

voorafgaand aan besluitvorming.

M. Pastoor

Fractie Pastoor

P.W.H. Houben

Beter voor Den Helder
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Motie energiekosten en schuldhulp

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022,

gelezen

de beantwoording door het college van burgemeester en wethouders op de door Fractie
Bazen schriftelijk gestelde vragen betreffende energiekosten en schuldhulp van 18 oktober
2022 (hierna te noemen: "Schriftelijke Antwoord").

De schriftelijke vragen zijn met het verzoek tot urgentie van beantwoording op 19 september
2022 ingediend. De beantwoording heeft helaas lang op zich laten wachten. Bekend is dat er
landelijke maatregelen in de maak zijn en zullen ingaan per 2023. De startdatum moet nog
officieel worden bevestigd. Tijd is in deze een belangrijke factor.

concluderende dat

een kerntaak van onze gemeente de zorg voor haar inwoners is,

overwegende dat

het kabinet maatregelen heeft aangekondigd om de kosten van energie te compenseren. In
2023 geldt er een prijsplafond. Hoeveel dit is, wordt vanuit de overheid bepaald. Nog niet alle
details zijn bekend. De startdatum moet nog officieel door de overheid worden bevestigd.

Omdat het prijsplafond vanaf januari 2023 ingaat, krijgen kleinverbruikers in november en
december 2022 €190 per maand korting op de energierekening. Met deze tijdelijke oplossing
worden de hoge energiekosten voor een deel gecompenseerd.

Uit de NVVK/Divosa-monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden, blijkt voor het eerst sinds
corona een stijging van het aantal aanmeldingen. De trend van een stijgend aantal
aanmeldingen is al zichtbaar sinds november 2021. Er is geen specifieke doelgroep in de
aanvragers van de schuldhulpverlening, de groep aanvragers is divers. Tevens blijkt uit de
monitor dat het inkomen van de aanvragers gemiddeld hoger ligt dan voorheen (informatie
NVVK.nl).

In deze tijd van inflatie en energiearmoede is het belangrijker dan ooit dat de schuldhulp snel
en efficiënt is. De te nemen maatregelen zullen bij lange na niet toereikend zijn voor een grote
groep inwoners. Inwoners met financiële problemen komen sowieso al terecht bij de
gemeente. Daar moeten wij op voorbereid zijn.

1



Het is van belang twee groepen te onderscheiden:
De huishoudens die door een niet-sluitende budget uit de schuldregeling dreigen te
vallen; en
De huishoudens in problematische schulden waarbij het treffen van een schuldregeling
wordt gehinderd door een niet-sluitend budget.

t

Een deel van de antwoorden op de schriftelijk gestelde vragen, geven aanleiding tot het
nemen van acute acties en/of maatregelen.

Het Schriftelijke Antwoord geeft onder meer het volgende weer over de huidige situatie:
"Het kabinet zet zich, samen met de NVVK en de VNG, in om landelijk te regelen dat inwoners die vanwege
energiekosten geen sluitende begroting meer hebben niet uit de schuldhulpverlening vallen. Landelijk wordt er
dus wat op poten gezet voor inwoners in een schuldhulpregeling met hoge energiekosten. Bij onze klanten waar
de begroting niet meer sluitend was vanwege hoge energiekosten is het tot op heden ook altijd gelukt om
nieuwe afspraken te maken met schuldeisers, waardoor zij niet uit de schuldhulpregeling vallen."

Echter, er worden in de schriftelijke antwoorden ook zorgen geuit over de situatie waarin er
een capaciteitsprobleem zou gaan ontstaan.

Schriftelijke Antwoord:
"De gemeente is samen met de organisaties die de schuldhulpverlening uitvoeren voor de gemeente aan het
zorgen dat er meer inwoners terecht kunnen voor hulp en vragen bij financiële problemen. Hierbij kan gedacht
worden aan het preventief inzetten van budgetcoaching, zorgen dat meer advies- en intakegesprekken gevoerd
kunnen worden, zorgen dat informatie over bestaande regelingen goed beschikbaar en bekend is. Echter, mocht
er een explosieve stijging komen van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening, dan zal er een
capaciteitsprobleem ontstaan.

De gemeente kan op dit moment iedere aanvraag schuldhulpverlening in behandeling nemen. De gemeente
Den Helder heeft met de Kredietbank, de uitvoerder van schuldhulpverlening afgesproken dat budgetcoaching
preventief ingezet kan worden. Doel hiervan is om erger te doen voorkomen. Maar zoals eerder genoemd,
ontstaat bij een explosieve groei een capaciteitsprobleem."

Wat het capaciteitsprobleem betreft wordt de volgende informatie gegeven in het
"Schriftelijke Antwoord":
"Het meeste recente onderzoek hiernaar is van onderzoeksbureau ABF research. Zij gaan uit van
energiearmoede als huishoudens 10% ofmeer van hun besteedbaar inkomen kwijt zijn aan energiekosten. Het
effect van de maatregelen van Prinsjesdag is meegenomen. Uit dit onderzoek blijft dat alsnog 56% van de
huishoudens met een jaarinkomen tot €28.300,- te maken heeft met energiearmoede. Dit zijn in gemeente Den
Helder ongeveer 3500 huishoudens. Daarbovenop komt nog de energiearmoede bij hogere inkomens. Volgens
het ABF heeft bijna 40% van de huishoudens met een jaarinkomen van €28.300,- tot €38.700,- te maken met
energiearmoede. Ook de inkomensgroepen daarboven hebben te maken met energiearmoede. Bij de hogere
jaarinkomens is echter wel de kans op buffers wat groter."

Fractie Bazen constateert dat er dus blijkbaar een reëel risico bestaat op het wederom
ontstaan van personele capaciteitsproblemen in het Sociaal Domein bij de ondersteuning
van de inwoners.

Het reële probleem van warmtevoorziening is een eerste levensbehoefte. Naast het mogelijk
"uit de schuldhulpverlening vallen" kunnen er ook andere problemen ontstaan, zoals:

Afsluiting van warmte en energietoevoer;
Hoge aansluitkosten en een nieuw veel duurder energiecontract of in het ergste
geval, niet meer kunnen aansluiten op warmte- en energietoevoer omdat de
leveranciers niet meer opnieuw willen contracteren.

2



De indirecte gevolgen:
Relatieproblemen;
Eenzaamheid;
Gezondheidsproblemen;
Justitiële incidenten;
Overbelasting van de zorginstellingen.

Tijd is een belangrijke factor bij het merendeel van voornoemde problemen.

Op basis van de schriftelijke antwoorden, is moeilijk in te schatten hoeveel inwoners financieel
kunnen én moeten worden geholpen. Verzoek aan het college is scenario's met criteria en
bijbehorende budgetten te definiëren. Zodra het gevraagde in kaart is gebracht en een
voorstel aan de raad is voorgelegd, kan mogelijk pas worden vastgesteld hoeveel geld er
beschikbaar moet zijn.

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. tot het in kaart brengen van niet alleen de mogelijke financiële problemen voor
inwoners, maar ook de praktische problemen die een gevaar vormen voor de eerste
levensbehoefte: warmte- en energievoorziening. Dit in termen van aantallen inwoners
die dit treft en de omvang die hiermee gepaard gaat, zowel kwantitatief als financieel.
Bij die gevallen waar het nodig is, direct in actie te komen;

2. voorts met een gedegen voorstel te komen, waarin duidelijke regels zijn opgenomen:
■ welke inwoners geholpen gaan worden;
■ op welke manier;
■ en in welke mate;
Dit voorstel moet passend zijn om de ontstane problemen het hoofd te bieden en niet
meer dan dat. Echter geen enkele inwoner mag hier hinder van ondervinden. Dit alles
totdat eventueel landelijk "iets op poten is gezet";

3. het voorstel van de wethouder uit te werken om het bestaande Corona steunfonds om
te bouwen naar een Energiearmoede steunfonds;

4. gezien de urgentie dit alles op het kortst mogelijke termijn te realiseren. Tijd is in deze
een cruciale factor.

Namens:

Fractie Bazen

Kees Bazen

Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp

Sylvia Hamerslag
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Christen
Unie

Motie 'Opvang dak- en thuislozen'

MOTE nr.:
datum raadsvergadering:

2 Neven o2
aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangchouden

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;

constaterende dat:
het aantal dak- en thuislozen in Den Helder is verdrievoudigd;
het aantal beschikbare plaatsen voor opvang ontoereikend is;
deze doelgroep onnodig voor overlast zorgt door tekort aan opvangplaatsen;

overwegende dat:
het redelijk is te verwachten dat als gevolg van de sociaaleconomische ontwikkelingen het
totale aantal dak- en thuislozen alleen maar zal stijgen;
het onverdraaglijk is dat we als overheid mensen letterlijk in de kou laten staan;
door de kou deze doelgroep op zoek gaat naar een warme plek bij winkelcentra en publieke
instellingen;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. het gesprek te openen met DNO-doen, als verantwoordelijke organisatie, over, de te nemen
maatregelen om deze nood te lenigen,

2. in gesprek te gaan met het Leger des Heils dat recentelijk heeft aangegeven meer te kunnen
betekenen voor deze doelgroep,

3. vóór 1 februari 2023 de raad te informeren over de uitkomst van de gesprekken en de
richting van een structurele oplossing van dit probleem.

Namens de fractie van de ChristenUnie Den Helder

Dina Polonius



MOTIE nr.:

~VOORDE VRIJHEID
Den Helder

datum raadsvergadering:
2 uvnn e2

aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

Motie ondersteuning Helderse Voedselbank

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022,
gelezen het raadsvoorstel Programmabegroting 2023, investeringen 2023 en meerjarenraming 2024-2026,

constaterende dat:

- voedselbanken geconfronteerd worden met o.a. teruglopende voorraden, aangezien supermarkten
minder voedsel aanleveren;

- door enorm gestegen lasten steeds meer huishoudens afhankelijk zijn van voedselbanken en dat dit aantal
de komende tijd waarschijnlijk nog verder zal stijgen;

overwegende dat:

- de trend van steeds meer huishoudens die in financiële problemen komen door sterk stijgende lasten, niet
alleen op korte, maar ook op langere termijn verstrekkende sociaal-economische gevolgen heeft voor onze
samenleving;

- de gemeente een bijdrage zou kunnen leveren aan het oplossen van knelpunten waar de Helderse
voedselbank mee geconfronteerd wordt;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

vóór 1 december 2022 in kaart te brengen waar eventuele knelpunten zitten bij de Helderse voedselbank
en waar mogelijk ondersteuning te bieden.

V.H. van den Born

PW Den Helder



@
PvA
Den Helder

Motie: Kwetsbare wijken

MOTIEnr.:

cum raadsvergadering:

eve o22
•• a a

aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

De raad van gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;

constaterende dat:

dat ondanks alle inzet van betrokken organisaties nog steeds geldt dat waar je woont
of het gezin waarin je geboren wordt veelal bepalend is voor de kansen die je krijgt in
jouw leven:
dat allerlei onderzoeken hebben aangetoond dat de kwetsbare inwoners en gezinnen
in onze samenleving in de meeste gevallen te maken hebben met een stapeling van
problemen (armoede, schulden, werkeloosheid, criminaliteit), achterstanden in
ontwikkeling en gezondheid en de weg naar de gemeente en de hulpverlening
moeilijk weten te vinden;
dat deze sociale problemen en achterstanden vaak doorgegeven worden aan
volgende generaties;
dat de kloof tussen kansarme en kansrijke inwoners groter wordt, waardoor de
sociale samenhang en solidariteit in onze samenleving meer onder druk komt te
staan;

overwegende dat:
nu het moment is aangebroken om een doorbraak te forceren en daarvoor een
meerjarige gemeentelijke inzet en bijbehorende financiële ondersteuning nodig is;
deze ondersteuning nodig is om het welzijn en welbevinden in de kwetsbare wijken te
vergroten;
het verbeteren van de uitstraling van de kwetsbare wijken een positieve invloed zal
hebben op het welzijn en welbevinden van de inwoners in deze wijken;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. de inzet van de aanwezige hulporganisaties te evalueren op hun voortgang en
effectiviteit en de raad hierover voor het zomerreces van 2023 te informeren;

2. een structurele financiële bijdrage van 1 miljoen euro per jaar, eindigend in 2026, op
te nemen in de Kadernota 2024-2027 om echt een doorbraak te kunnen realiseren
zodat kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid bevorderd wordt in de kwetsbare
wijken binnen onze gemeente;

Ben Spandaw en Jan de Leeuw



MOTEnr.:

datum raadsvergadering.
• ov+~ 6

aangenomen / verwerpen
ingetrokken / aangehouden

Motie: komt een patiënt met geldzorgen bij de dokter

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november
2022;

gelezen:
het gezondheidsonderzoek en zorginnovatie van ZonMw;
de pilot in de gemeente Rotterdam: hulp bij geldzorgen moet
laagdrempelig zijn en veilig;
dat de huisartsenpraktijk een belangrijke veilige vindplaats is voor
mensen met geldproblemen;
dat de praktijk ondersteuner huisarts financiën (POH-F) gebruik kan
maken van de spreekkamer van de huisarts;
dat lichamelijke en psychische klachten kunnen voortkomen uit financiële
problemen;

constaterende dat:
- de Gemeente Den Helder veel "onbekende" armoede kent;
- te veel burgers problematische schulden hebben;
- POH-F de burger kan helpen overzicht en meer perspectief te krijgen

zodat de patiënt meer regie heeft en meer schuldenrust;
- een adequate koppeling nodig is tussen de veilige omgeving van de

huisarts en sociale wijkcentrums: Financieel FIT Team, budgetcoaches,
doorbraakfonds, schuldregeling;

- een vruchtbare samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en
gemeentelijke consulenten Jeugd, GGZ en Wmo verbeterd kan worden;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:
1. te onderzoeken of binnen de WMO het aanstellen van een POH-F in

samenwerking met huisartsen en de koepel HKN huisartsen wenselijk is,
2. de raad hierover voor 1 maart 2023 nader te informeren.

Paul Houben

Beter voor Den Helder



MOTIE Ir.:

~VOOR DE VRIJHEID
Den Helder

Motie bouw van nieuwe woningen te versnellen

datum raadsvergadering:

2_ Nee_ 222
aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022,
gelezen het raadsvoorstel Programmabegroting 2023, investeringen 2023 en meerjarenraming 2024-2026,

constaterende dat:

- de gemeente Den Helder te maken heeft met woningnood;

- er in de Programmabegroting 2023 allerlei plannen zijn opgenomen inzake woningbouw;

overwegende dat:

- zowel lobbygroep Bouwend Nederland als investeerder/ontwikkelaar Bakkers Hommen het gebrek aan
ambtelijke capaciteit laken op gemeentehuizen;

- er vaak niet genoeg ambtenaren en deskundigheid bij gemeenten aanwezig zijn;

- volgens bouwgroep Dura Vermeer en woningcorporatie Eigen Haard trage en ambtelijke procedures de
belangrijkste reden is dat er niet meer gebouwd wordt;

- deze zaken mogelijk ook in de gemeente Den Helder spelen en het daarom geen kwaad kan om dat te
onderzoeken;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

vóór 1 maart 2023 in kaart te brengen waar eventuele ambtelijke knelpunten zitten inzake capaciteit en
deskundigheid op gebied van woningbouw, teneinde de bouw van nieuwe woningen te versnellen.

V.H. van den Born

PW Den Helder



MOTIE nr.:

den helder

Motie extra (ambtelijke) capaciteit waterstofeconomie

datum raadsvergadering:

2 uv 222
aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;

constaterende dat:

de afgelopen jaren is ingezet op de verduurzaming en het toekomstig bestendig maken
van de havenactiviteiten in Den Helder;
het daarbij gaat om de projecten als bunkering van H2, walstroomvoorzieningen,
duurzaam energiesysteem en Zephyros;
al deze voorzieningen een studie en business analyse fase hebben;
de verwachting is dat de komende twee jaar een aantal projecten tot implementatie
komen;
implementatie vraagt om een beleidsmatige inzet op het terrein van regelgeving,
schakelen met de diverse overheden en kennis van subsidiemogelijkheden;
Den Helder dit op dit moment in beperkte mate in huis heeft;

van mening zijnde dat:

ondersteuning van implementatie vraagt om minimaal twee extra FTE specifiek voor
deze projecten boven op de twee FTE voor duurzaamheid, want die zijn nodig voor de
uitvoering van de RES 1.0;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

een voorstel voor te bereiden om minimaal twee FTE aan te nemen voor projecten in de
haven in het kader van de waterstofeconomie en dit te betrekken bij de Kadernota 2024-
2027.

Namens fractie D66 Den Helder,

Jildau Meijer



MOTIE Small Modular Reactor (SMR)

MOTIE nr.:

datum raadsvergadering:

2 ovN!n 022

aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;

overwegende dat:

- Nederland doelstellingen nastreeft die de uitstoot van CO2 drastisch verminderen;
- Nederland daartoe het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk wenst af te

bouwen, binnen de energietransitie;
- de energietransitie behelst dat wordt gestreefd naar het gebruik van louter bronnen van

hernieuwbare energie;
- de energiebehoefte zodanig is dat in de komende decennia een mix van energiebronnen

noodzakelijk is;
- van de niet hernieuwbare energiesoorten nucleaire energie het meest bijdraagt aan de reductie

van de CO2 uitstoot;
- tot nu toe de realisatietijd van een nucleaire reactor een barrière was voor het onderzoek naar

deze mogelijkheid;
- ofschoon qua omstandigheden gunstig de bouw van een nucleaire reactor in Den Helder gelet op

de energieoutput niet past binnen de energie-infrastructuur van Nederland;

constaterende dat:

- de ontwikkeling van de zogenaamde Small Modular Reactor (SMR) een grote vlucht neemt;
- er inmiddels bedrijven zijn die deze SMR in korte tijd kunnen plaatsen;
- de output van een SMR (tot 30 MW) prima past in de regionale energievoorziening en 

infrastructuur van de Kop van Noord-Holland;
- er signalen zijn dat binnen de RES 2.0 wederom nucleaire energie niet wordt overwogen;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. in alle breedte te onderzoeken in hoeverre een SMR (op korte termijn) kan worden gerealiseerd
binnen de gemeentegrenzen van Den Helder en dit binnen de diverse fora als optie uit te dragen,
met name binnen de ontwikkeling van RES 2.0;

2. de raad hierover voor 1 april 2023 nader te informeren.

Beter voor Den Helder,

Paul Houben

Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp,

Sylvia Hamerslag



gERACIIE
iPASTOOR

Motie Bomenplan

•·. --·-·-------------,
Di 9.18

datum raadsvergadering:
2 Non 222

aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

MOTIE nr.:

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van
de programmabegroting 2023;

constaterende dat:

• in het coalitieakkoord staat opgenomen dat: 'aan nieuwe woningbouwprojecten
koppelen we de verplichting aan ontwikkelaars van 1,3 boom per woning in de buurt
of een bedrag als afkoopsom van € 250,- per boom wat gebruikt wordt voor het
vergroenen van de openbare ruimte.';

• inzake Zaaknummer: 2022-040348, werkt de gemeente met het Beheerplan Bomen
2020-2025 volgens het Handboek Bomen 2018 van het Norminstituut Bomen met
een update in 2022;

• als antwoord op schriftelijke vragen: Bomen in de openbare ruimte van Den Helder
worden bekostigd door de gemeente en vertegenwoordigen een behoorlijke waarde,
die kan oplopen tot wel €100.000 per boom. Elk jaar dat een boom ouder wordt zal
deze in waarde stijgen. De waarde wordt bepaalt door de vele functies die bomen
vervullen. Hoe groter de boom, hoe meer deze functie vervuld wordt.
Deze functies zijn:
- zuiveren van lucht,
- vastlegging van CO2,
- het tegengaan van klimaatverandering,
- zorgen voor verkoeling,
- waterberging,
- blokkade tegen wind,
- betere gezondheid, meer geluk en sociale cohesie van bewoners,
- bieden van voedsel en onderdak aan dieren.

• een vergunning voor het kappen van een boom nu € 43,60 in Den Helder kost.
(voorstel 2023: € 47, 10) In Utrecht als hoogste voorbeeld€ 624,70;

van mening zijnde dat:
• bomen in belangrijke mate bijdragen aan een gezond leefklimaat. Gezonde (grote)

bomen leveren namelijk belangrijke ecosysteemdiensten (functies en baten die
bomen leveren doordat zij bijdragen aan een gezonde leefomgeving en aan
belangrijke ecologische processen) en dragen daarmee in grote mate bij aan het
groen en het leefklimaat van onze buitenruimte. Bomen zijn dus van levensbelang
voor de stad. Daarom is het op de juiste manier planten, onderhouden en
beschermen van bomen erg belangrijk. Het Handboek Bomen gaat in op al deze
aspecten. (Zaaknummer: 2022-040348);



kennis genomen hebbende van:
• zaaknummer: 2022-014613 Het college wil graag prioriteit geven aan een

grootschalige herplant van gekapte bomen. Deze prioriteit heeft financiële
consequenties. Om tot uitvoering over te kunnen gaan zullen wij uw raad voorstellen
voor de grootschalige herplant budget beschikbaar te stellen, om de komende jaren
duurzaam in te zetten op ons bomenbestand. De voorstellen kunt u verwachten als
onderdeel van de producten uit de planning & controlcyclus, het betreft de eerste
tussenrapportage en de begroting. De beschikbare investeringen zullen worden
ingezet voor de nodige bodemverbetering, aanschaf van de bomen, planten van de
bomen en het water geven van de eerste jaren.

• er in de begroting een investering is opgenomen van € 200.000,- voor herplant van
bomen voor de iepziekte. Dus niet van alle bomen die gekapt worden;

• zuinig zijn op bomen aldus een uitspraak van het college in dezelfde RIB.
Belangrijker nog dan het planten van nieuwe bomen, is het goed zorgen voor de
bomen die er nu al staan. We willen graag dat onze bomen minimaal zestig jaar
kunnen worden. Deze leeftijd halen ze alleen als we al die tijd goed voor ze zorgen.
Dit betekent bijvoorbeeld dat we voorzichtig moeten zijn tijdens werkzaamheden
rondom bomen en dat we niet bomen die 'even' in de weg staan, weghalen en weer
opnieuw beginnen met een jonge boom;

overwegende dat:
• inzake zaaknummer: 2021-061696, Voor het bestrijden van iepziekte en de herplant

van nieuwe bomen is structureel een budget van€ 420.000,- beschikbaar. Wat dus
niet blijkt uit de begroting, want€ 200.000,- is beschreven in de begroting.

• er tevens geen rekening gehouden wordt met bestaande bomen op particuliere
gronden, of in het openbaar groen waar geen nieuwbouwproject de grondslag is.

• het Tiny Forest project zeer succesvol is, bijdraagt aan een betere leefomgeving,
zeer positief wordt opgevangen door inwoners en elke extra Tiny Forest bijdraagt
aan bovenstaande genoemde positieve punten, die de gemeente onderschrijft;

• Tiny Forests bijvoorbeeld bij nieuw of te verbouwen scholen als Prinses
Margrietschool, Vloedlijn en de Lichtlijn maar elders ook wenselijk zijn;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. een voorstel tot vaststelling van een bomen- of groenvisie aan te bieden, waarin
onderbouwd kwaliteit boven kwantiteit gaat;

2. in de bomenvisie rekening te houden met een uitbreiding van het aantal Tiny Forests
inclusief het hiervoor benodigde budget;

3. een voorstel tot wijziging van de legesverordening aan de raad aan te bieden waarbij
de leges voor het kappen van bomen worden verhoogd van€ 47, 10 naar€ 125,
(Legesverordening, titel 2, artikel 2.10).

Namens Fractie Pastoor,
Michel Pastoor.



SERA_TIE
iPASTOOR

Motie over hondenspeelvelden

MOTIE nr.:

datum raadsvergadering:

2 @ven8n 2o22
aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022,
gelezen het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023;

constaterende dat:
losloop- en verbodsgebieden voor honden zijn goede oplossingen voor de honden
poepproblematiek. Voor het reguleren trekken we extra middelen uit. Duidelijkheid en
eenduidigheid voor inwoners, voor zowel hondenbezitters en niet-hondenbezitters
staat hierbij voorop (Coalitieakkoord 2022-2026);
de gemeente Den Helder al jaren bezig is met het beleid over uitvoering van
hondenpoep, hondenuitlaatgebieden en losloopgebieden;
het verbeteren van de leefomgeving van inwoners een groot agendapunt is, maar
dierenwelzijn niet voorkomt in het coalitieakkoord;

van mening zijnde dat:
hondenbezitters soms niet weten waar losloopgebieden en aanlijngebieden zijn;
er voor kinderen speelterreinen gerealiseerd worden in een wijk;
een hond voor vele inwoners belangrijk onderdeel is van een gezin of huishouden;
sociaal contact gewenst kan zijn bij gelijkgestemden (dierenliefhebbers) en kan
bevordering brengen tegen eenzaamheid, maar ook elkaar opzoeken;
inwoners die geen hond kunnen veroorloven, maar toch willen genieten van een
aangewezen plaats met spelende honden zoals de seniorengemeenschap, het
positief kan bijdragen in levensgeluk;
er vele gemeenten al omheinde hondenspeelvelden met attributen gerealiseerd
hebben, maar in onze gemeente er geen aanwezig zijn;

overwegende dat:
in de begroting een structureel budget van € 75.000,- is opgenomen voor het treffen
van maatregelen voor losloopgebieden;

kennis genomen hebbende van:
meerdere mogelijkheden om hondenspeelvelden op diverse manieren te faciliteren;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

vanuit het reguliere budget van € 75.000,- minimaal 2 omheinde hondenspeelvelden te
realiseren, waarvan minimaal één in Den Helder en één in Julianadorp.

Namens Fractie Pastoor,
Michel Pastoor.



den helder

Motie aanpak verkeersgevaarlijke situaties

MOTEnr.:

datum raadsvergadering:
2 sVefa o22

aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;

overwegende dat:

verkeer en mobiliteit continu verandert en daardoor nieuwe situaties ontstaan die onduidelijk

of onveilig worden bevonden;

de afgelopen tien jaar door de gemeente enkele onderzoeken naar de beleving van bewoners

inzake verkeersveiligheid zijn uitgevoerd en deze onderzoeken inzichtelijk hebben gemaakt

dat er vele situaties zijn die verbeterd kunnen worden;

het landelijk beleid is om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen;

een verkeersveilige infrastructuur bijdraagt aan een prettigere woon- en leefomgeving én

bijdraagt aan lagere maatschappelijke kosten voor de gezondheidszorg en inzet van

hulpdiensten;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. uiterlijk in januari 2023 een nieuw onderzoek naar de beleving van de verkeersveiligheid

onder de inwoners van de gemeente Den Helder uit te voeren;

2. een top 5 van gemelde verkeersonveilige en/of verkeersonduidelijke locaties/omstandigheden

te maken en de aanpak van deze top 5 in een Plan van Aanpak op te nemen;

3. de gemeenteraad uiterlijk in maart 2023 een raadsinformatiebrief te sturen waarin de

resultaten van het onderzoek zijn beschreven, het Plan van Aanpak als bijlage is gevoegd en

de benodigde kosten om de verkeersonveilige of onduidelijke locaties aan te pakken;

4. het benodigde budget voor de aanpak van de verkeersonveilige en onduidelijke situaties in de

kadernota 2024-2027 op te nemen.

Namens fractie D66 Den Helder,

Jildau Meijer



Toelichting:

Elk slachtoffer in het verkeer is er één te veel. Daarom is het belangrijk dat op alle niveaus van

overheden continue gewerkt wordt aan de verkeersveiligheid. Het Rijk en de provincie Noord

Holland helpen gemeenten met subsidies aan projecten die bijdragen de verkeersveiligheid of

bereikbaarheid te verbeteren.

In het verleden zijn er door de inwoners van Den Helder en Julianadorp meldingen van onveilige of

onduidelijke verkeerssituaties gedaan waar de gemeente vervolgens mee aan de slag is gegaan. Ook

in 2023 zullen er verkeerssituaties zijn die onze inwoners onveilig of onduidelijk vinden en ook

daadwerkelijk verbeterd kunnen worden. Deze verkeerssituaties kunnen zich in alle wijken of buurten

voordoen. Wachten op het moment dat een hele buurt toe is aan een integrale aanpak, kan ertoe leiden

dat een verkeersonveilige situatie nog vele jaren blijft bestaan. Met mogelijke verkeersongevallen tot

gevolg. D66 Den Helder vindt het in het belang van iedereen, jong en oud, dat er continue gewerkt

wordt aan de verkeersveiligheid in onze gemeente.



SERA_TIE
iPASTOOR

Motie Nautische rotondes

MOTIEnr.: 1q.Z1

aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

datum raadsvergadering:
NS>n e22

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen
van de programmabegroting 2023;

constaterende dat:
verschillende gemeenten in Nederland, rotondes de mogelijkheid geven om geadopteerd

te worden door lokale ondernemers;
de rotondes in onze gemeente niet voorzien zijn van naamgeving;
rotondes een belangrijke 'onbewuste' eyecatcher zijn in onze gemeente;
in het coalitieakkoord staat, tevens opgenomen in de begroting: € 100.000,- gereserveerd

voor fietsvriendelijke stad tbv aanpassen rotondes:
'We willen de bereikbaarheid van de stad verbeteren voor onder andere de fiets.
Doorfietsroutes dragen bij aan het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Voor het realiseren
van doorfietsroutes is het noodzakelijk dat de voorrangssituatie op rotondes wordt
aangepast.';

van mening zijnde dat:
wij in onze gemeente de 'Nautische beleving' graag vaker terug zouden willen zien;
de kosten van het beheer/onderhoud van een rotonde door de manier van adoptie, omlaag
zouden kunnen;
voor ondernemers het een aantrekkelijke optie kan zijn om een bijdrage te leveren en

tevens een manier van invulling voor beide partijen wenselijk kan zijn;
wij toch al de rotondes willen gaan aanpassen in 2023;
de rotondes op dit moment al onderhouden worden en/of aanbesteed om te onderhouden
door de gemeente zelf;

kennis genomen hebbende van:
het kwaliteitsniveau van een rotonde op onderhoud- en kwaliteitsniveau A vereist is.

(conform CROW);
een zo groen mogelijke invulling met inheemse planten een sterke wens is in verband met

klimaatadaptatie;
er partijen zijn die de gemeente bij deze invulling kunnen ontzorgen bij het zoeken van

ondernemers, maar ook kunnen ondersteunen bij het uitvoeren;

overwegende dat:
de 'Houten borden met eventuele gouden letters' een unieke manier zou kunnen
betekenen van naamgeving voor rotondes, tevens een Nautisch kenmerk zal geven aan en
in meerdere delen in de gemeente;
de gemeente Den Helder de kosten voor rotondes op dit moment volledig dragen;



* er voor lokale ondernemers een extra manier bij zou kunnen komen om aandacht te krijgen
voor hun bedrijf (reclame, maar ook uitingsmogelijkheden);
* elke rotonde een naam hoort te hebben;
* meerdere rotondes in Den Helder toch al aangepast dienen te worden, dit kan bijdragen in
de kosten hiervan;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. een invulling te geven aan een manier om rotondes te kunnen laten adopteren;
2. rotondes te voorzien van naamgeving, met een 'nautisch' karakter;
3. in overweging te nemen dat 'houten borden met eventuele gouden letters', zoals veel
gebruikt in de nautische omgeving, een passende manier kan zijn om nautische uitstraling in
de gemeente terug te laten komen.

Namens Fractie Pastoor,
Michel Pastoor.



@
PvA
Den Helder

• MOTIE nr.:
::1um raadsvergadering:.
2 ever c22

aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

Motie Energieneutraal maken van verenigingen, buurt- en
dorpshuizen.

De raad van gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen:
- het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022-041030;
- het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2023
(coalitieakkoord), kenmerk 2022-042734;

constaterende dat:
de gevolgen van de energiecrisis en inflatie in heel Nederland voelbaar zijn. Dat geldt
ook voor de samenleving in de gemeente Den Helder;
ons vele signalen bereiken dat niet alleen de minima in grote nood verkeren, maar ook
de mensen met een middeninkomen staat het water al aan de lippen;
de regering op Prinsjesdag maatregelen heeft aangekondigd om de ergste nood voor
inwoners op te vangen via het zogeheten prijsplafond;
sociale ontmoetingsplaatsen als dorpshuizen, buurthuizen en verenigingen niet weten
hoe hun toekomst eruit komt te zien en of ze het hoofd boven water kunnen houden;

overwegende dat:
het een logische stap is dat de verenigingen het lidmaatschap zullen verhogen om niet
in financiële problemen te komen;
buurt- en dorpshuizen hun prijzen zullen verhogen om de kosten te kunnen dekken;
gezien de algehele prijsstijgingen het lastig kan zijn dat het lidmaatschap nog betaald
kan blijven worden;
het aantal leden bij de verenigingen en het aantal bezoeken aan de dorps- en
buurhuizen terug zal lopen, waardoor de kosten voor het lidmaatschap en of
consumpties nog hoger zullen worden;
er minder inwoners lid zijn van een sportvereniging en dus minder zullen sporten;
er minder mensen gebruik zullen maken van buurt- en dorpshuizen en verenigingen
waardoor er minder sociaal verkeer op gang komt;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

in het eerste kwartaal van 2023 een voorstel aan de raad aan te bieden om de verenigingen,
buurt- en dorpshuizen te verduurzamen, waardoor toekomstige energie-armoede tot het
minimum kan worden beperkt, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen en dergelijke.
Ambitie daarbij is dat de verenigingen, buurt- en dorpshuizen binnen drie jaar
klimaatneutraal zijn.

Fractie van de PvdA
Ben Spandaw en Jan de Leeuw



MOTIEnr.: M 4.3

datum raadsvergadering:
2 o vee 222

aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

Motie Sportaccommodaties en sporthallen

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen d.d. 2 november 2022;

gelezen de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de
programmabegroting 2023 en de wijziging op de begroting 2023 {coalitieakkoord);

Constaterende dat:

• ondanks eerdere toezegging de raad nog steeds niet geïnformeerd is over de uitkomsten van het onderzoek,
welke ruim voor de zomer gestart is;

• de raad niets vernomen heeft over hoe de gesprekken met sportverenigingen zijn verlopen;
• er begin 4° kwartaal 2022 een eindrapportage uit zou komen;
• de gemeenteraad zeer benieuwd is naar wat de eventueel benodigde vervolgstappen voortkomend uit deze

eindrapportage zijn;
• er verenigingen zijn die wegens een tekort aan accommodaties momenteel op straat staan;
• er zelfs verenigingen zijn die momenteel buiten de gemeente grenzen een ruimte moeten vinden;
• het zomerseizoen allang achter ons ligt;
• er nog steeds geen passende oplossing is voor een aantal sportverenigingen.

Van mening zijnde dat:

• het college traag is in het ondervangen van de noodvraag;
• deze noodvraag 1 jaar geleden middels het vragenkwartier al geuit is;
• dat het verre van wenselijk is dat sportverenigingen hun veelal jeugdleden nu buiten Den Helder moeten

onderbrengen;
• het college in gesprek is met de verenigingen en op de hoogte zouden moeten zijn van de extra kosten die

verenigingen maken, doordat zij op straat staan en buiten de gemeente hun heil moeten vinden;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. nog deze maand het eindrapport Sportaccommodaties aan de raad aan te bieden;

2. begin december 2022 met een collegevoorstel te komen waarin benodigde vervolgstappen voortkomend
uit deze eindrapportage zijn opgenomen;

3. de eerstvolgende raadsvergadering daarna een budgetvoorstel bij gemeenteraad in te dienen waarmee
verenigingen kunnen worden gecompenseerd voor de extra kosten die ze moeten maken.

Namens:

Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp
Sylvia Hamerslag

1



Toelichting:

In antwoord op onze schriftelijke vragen over een te kort aan sporthal/enen accommodaties gafhet college aan dat
zij op de hoogte zijn van de vraagstukken die er zijn rond de capaciteit van binnensportaccommodaties.
Zij gaven aan dat door sluiting van accommodaties er een herschikking van gebruikers plaats vind.

Daarnaast stelde wij de vraag of er een plan van aanpak is, om voldoende sportaccommodaties voor bijvoorbeeld
handbal en zaalvoetbal voor het komende seizoen te kunnen waarborgen?

Het college gaf hierop aan dat zij ruim voor de zomervakantie een extern bureau opdracht gegeven om een
onderzoek uit te voeren naar de capaciteit en ontwikkelingen rond binnensportaccommodaties (zoals eerder gemeld
bij vragen gesteld door Behoorlijk Bestuur in de raad hierover, december 2021). Het eindrapport verwachten wij in
het begin van het vierde kwartaal van dit jaar. Het college schreef dat op basis hiervan worden de eventueel
benodigde vervolgstappen bepaald.

Tevens gaf het college aan altijd bereid te zijn om met sportverenigingen in gesprek te gaan en zijn ook met
verenigingen in gesprek.

Het is nu november en we zijn ruim voorbij het begin van het 4° kwartaal, en zelfs 1 jaar verder dat wij onze eerste
zorgen aan het college uitte.

Wij weten inmiddels dat er verenigingen zijn die wegens een te kort aan accommodaties momenteel op straat
staan en zelfs buiten de gemeente grenzen nu een ruimte moeten vinden. Het zomerseizoen ligt allang achter ons
en o.a. handballers trainen in de wintermaanden binnen.

2



eEre voo

""Y
aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

c
.#«tum raadsvergadering:

2 oven&a o2

MOTIE nr.:
.,.
La

i so#we
BFSrüm

Motie FC Den Helder

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen d.d. 2 november 2022;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de
programmabegroting 2023 en de wijziging op de programmabegroting 2023 (coalitieakkoord);

constaterende dat:

• de gemeente in eerder stadium aangegeven heeft dat de tribune gesloopt moet worden;
• de tribune ernstig te lijden heeft gehad aan achterstallig onderhoud en de brand;
• met de sloop van de tribune ook de benodigde ruimtes daaronder zullen wegvallen.

van mening zijnde dat:

• de tribune naast af en toe een schilderbeurt, ernstig achterstallig onderhoud had;
• de brand het proces ernstig versneld heeft;
• daardoor de ruimte en tribune niet langer te behouden zijn;
• FC Den Helder hierin niets te verwijten valt;
• de vereniging nu met een voldongen feit wordt geconfronteerd;
• de vereniging qua ruimte voldoende gecompenseerd dient te worden, om te kunnen blijven

voldoen aan de hiervoor gestelde eisen;

• De vereniging naast het sportieve ook een sociaal maatschappelijke taak vervuld;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. het overleg met de FC Den Helder aan te gaan zoekende naar een oplossing voor de ontstane
problemen met de accommodatie;

2. een uiterste inspanning te doen om overeenstemming te bereiken met FC Den Helder over een plan
van aanpak waarin voldoende recht wordt gedaan aan de wensen van de vereniging en van beide
partijen hierin;

3. de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2023 een plan van aanpak aan te bieden;
4. de financiële consequenties van het plan van aanpak te betrekken bij de kadernota 2024-2027.

Namens de fracties:

Behoorlijk Bestuur v DH&J, Stadspartij DH, CDA, D66, Beter voor Den helder,

S. Hamerslag H. van Dongen R. Bak J. Meijer B. Niggendijker

1



MOTIE nr.:
datum raadsvergadering:

2 vuren ze22

aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

Motie LED Verlichting FC Den Helder

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen d.d. 2 november 2022;

gelezen de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de
programmabegroting 2023 en de wijziging op de begroting 2023 (coalitieakkoord);

Constaterende dat:

• de lichtmasten op het terrein van FC Den Helder verplicht voorzien zijn van gasontladingslampen;
• dit echter geen duurzame keuze is;
• voetbal vereniging Castricum Vitesse 22 op initiatief van de gemeente Castricum een onderzoek heeft

uitgevoerd;
• deze voetbalclub zich bevindt in een vergelijkbare situatie als FC Den Helder, namelijk midden in Natura

2000gebied;
• n.a.v. de uitkomst van dit onderzoek Vitesse 22 is overgestapt op Led verlichting;
• de energielasten van FC Den Helder momenteel €. 2000,- per maand bedragen;

Van mening zijnde dat:

• de uitkomsten van het onderzoek uitgevoerd in Castricum gebruikt kunnen worden als onderbouwing van
de overstap naar LED verlichting;

• gezien de hoge energielasten van FC Den Helder, overgaan op Led verlichting direct een flinke besparing
oplevert;

• een investering van € 30.000,- met 12 maanden terug verdiend is;
• er vanuit het college m.b.t. verduurzaming een proactieve houding verwacht mag worden;
• wachten op uitkomsten en wensen van andere sportvelden enkel maar de kosten doen oplopen;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

in januari 2023 een voorstel aan de raad aan te bieden waarmee FC Den Helder in staat wordt gesteld over te gaan
op LED-verlichting.

Namens:

Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp
Sylvia Hamerslag

1



@
PvA
Den Helder

Motie: beweegtuinen

MOTIE nr.:

datum raadsvergadering:
2 Nov 2e2

aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

De raad van gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouder tot vaststelling van de
programmabegroting 2023 en de wijziging van de programmabegroting (coalitieakkoord);

constaterende dat:

in de gemeente Den Helder er beweegtuinen zijn die slecht worden onderhouden
en/of weggehaald worden;

overwegende dat:

sporten en bewegen voor iedereen gezond is en het maken van sociale contacten;
het aanbod van sport -en beweeg faciliteiten in de buurt mensen stimuleert om
eerder te gaan bewegen in sporten;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. de behoefte aan beweegtuinen te inventariseren en waar nodig te {her)plaatsen,
zodat iedereen die hier gebruik van wil maken dit (weer) kan doen;

2. hiervoor de financiële consequenties onderzoeken en deze op te nemen in de
kadernota 2024-2027.

De fractie van de PvdA

Ben Spandaw en Jan de Leeuw



~VOORDE VRIJHEID
Den Helder

gERAC[IE
iPASTOOR

' MOTIEnr.: )

aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

:.:um raadsvergadering:

2 ven o2

Motie: onderzoek naar het nascheiden van PMD (plastic, metalen en
drinkpakken).

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen d.d. 2 november 2022;

gelezen de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van
de programmabegroting 2023 en de wijziging op de begroting 2023 (coalitieakkoord);

constaterende dat:

- dat de huidige vervuilingsgraad van ingezamelde plastic, metalen en drinkpakken hierna
te noemen PMD volgens landelijk onderzoek hoog is;

- dat dit vervuilde plastic in de verbrandingsoven belandt en de gemeente als gevolg
hiervan extra afvalverwerkingskosten moet betalen;

- dat door het nascheiden van PMD er een hogere opbrengst ontstaat van grondstoffen;
- er minder kosten van inzameling door nascheiding van PMD zal zijn;
- dat ons streven een vermindering van restafval per inwoner is;
- na-scheidingsinstallaties beter scheiden dan de mens;

HVC de mogelijkheid heeft tot het nascheiden;

van mening zijnde dat:

- scheiden bij de bron inmiddels achterhaald is en andere gemeenten tot de conclusie zijn
gekomen dat het nascheiden van huisvuil schoner, goedkoper en efficiënter is;

- Het nascheiden voor de burger makkelijker is;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1 . een haalbaarheidsonderzoek te starten over wat de invloed is van de invoering van
nascheiding van PMD voor de gemeente Den Helder;

2. hierover met HVC in gesprek gaan en de uitkomsten van dit onderzoek voor 1 juni 2023
met de raad te delen;

Namens:

Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp Fractie Pastoor
G.J.S. Oudijk M. Pastoor

de PW
V.H. van den Born



GROEN
LINKS
DEN HELDER

MOTIE gescheiden inzameling bedrijfsafval instellingen

MOTIE nr.:

datum raadsvergadering:
2. N6ven 22

aangenomen/ verworpen
ingetrokken / aangehouden

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen hebbende het voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023, nummer 2022-
041030, van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder;

constaterende dat
■

■

■

■

de gemeente Den Helder haar inwoners actief stimuleert om afval te scheiden;
het afval van scholen, verenigingen, kerken en maatschappelijke organisaties valt onder
bed rijfsafva I;
er over het algemeen in Den Helder weinig bedrijfsafval wordt gescheiden c.q. gescheiden
wordt opgehaald;
diverse instellingen wel graag hun afval zouden willen scheiden;

overwegende dat
• het ophalen van bedrijfsafval geen gemeentelijke taak is, maar dat het wel wenselijk is dat de

gemeente ook hier een sturende rol neemt richting afvalscheiding;
■

■

■

■

afval scheiden niet alleen voorbehouden zou moeten zijn aan huishoudens in een gemeente
die de ambitie heeft duurzaam te zijn;
het stimuleren van afvalscheiding ook bij scholen, verenigingen en maatschappelijke
organisaties een positief effect kan hebben op afvalscheiding in het algemeen en bij kinderen
in het bijzonder;
juist door voorbeeldgedrag van scholen en verenigingen en maatschappelijke organisaties
afvalscheiding nog zichtbaarder wordt, wat de acceptatie en stimulatie van afvalscheiding
bevordert;
kinderen van vandaag de beslissers van de toekomst zijn en het vergroten van bewustzijn van
het belang van afval scheiden bijdraagt aan een schone en duurzame wereld die toekomst
biedt aan alle volgende generaties;

verzoekt het college
te onderzoeken welke mogelijkheden bestaan om als gemeente (een deel van het) afval
gescheiden op te halen bij scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties, zoals het
mogelijk wijzigen van de verordening en het gescheiden inzamelen van afval van scholen,
verenigingen en maatschappelijke organisaties te verklaren tot algemeen belang;
in overleg te treden met scholen, verenigingen, kerken en maatschappelijke organisaties
over alle opties en mogelijkheden om als gemeente (een deel van het) afval in te zamelen;
Helderse scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties te stimuleren het afval wel
gescheiden in te zamelen en te zoeken naar eigen mogelijkheden die ook gescheiden op te
laten halen en hier afspraken over te maken met de bedrijfsafvalophaaldiensten;

• als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven, voor zover nog niet al geregeld, door overal
afval te scheiden. Zowel in de publieke ruimtes als in de werkomgeving.

Namens de fractie van GroenLinks,

Marije Boessenkool

■

■

■



GROEN
LINKS
DEN HELDER

MOTIE tarievenindeling afvalstoffenheffing

MOTIEnr.:

datum raadsvergadering:

2_ Vnn e22
aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

De raad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen op 2 november 2022;

gelezen hebbende het voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023, nummer
2022-041030, van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder;

constaterende dat:
in de gemeente Den Helder twee tarieven zijn binnen de afvalstoffenheffing:
eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens;
veel gemeenten in Nederland een nauwkeurigere indeling hanteren met drie ofvier
tariefgroepen;

overwegende dat:
het principe binnen de afvalstoffenheffing zou moeten zijn dat de tarieven zo eerlijk
mogelijk zijn;
een tweepersoonshuishouden minder afval heeft dan een drie-, vier- vijf- of nog
meerpersoonshuishouden, maar dit niet terugziet in de tarieven;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:
de mogelijkheid tot het verfijnen van de tarievenindeling naar drie ofwellicht vier
tarieven te onderzoeken;
de raad van de uitkomsten hiervan op de hoogte te brengen vóór 1 maart 2023.

Namens de fractie van GroenLinks,

Marije Boessenkool



GROEN
LINKS
DEN HELDER

MOTIE kwijtschelding afvalstoffenheffing

MOTIEnr.:

datum raadsvergadering:

NGvere 022
aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

De raad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen op 2 november 2022;

gelezen hebbende het voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023, nummer
2022-041030, van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder;

constaterende dat:
de stijgende energielasten en de hoge inflatie steeds meer inwoners in financiële
moeilijkheden brengen;
deze problemen het grootst zijn bij de inwoners met de laagste inkomens;

overwegende dat:
de gemeente door middel van haar kwijtscheldingsregels inwoners wat financiële
ruimte kan geven;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:
de raad voor 1 maart 2023 een voorstel te doen om de grens van de mogelijkheid tot
kwijtschelding van de afvalstoffenheffing omhoog te brengen van 120% naar 130%.

Namens de fractie van GroenLinks,

Marije Boessenkool



@
PvA
Den Helder

MOTIEnr.:

datum raadsvergadering:

? "VE&ca co22
aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

Motie: kwijtschelding verhogen naar 130% van het minimum inkomen.

De raad van gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 31 oktober 2022;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van
de programmabegroting 2023 en de wijziging van de programmabegroting (coalitieakkoord);

constaterende dat:

de hardwerkende mensen met een middeninkomen het steeds zwaarder krijgen om
het hoofd boven water te houden;
het mislopen van de vele subsidies en tegemoetkomingen bij deze mensen het harde
werk bijna niet loont;

overwegende dat:
- wij vinden dat werken moet lonen;

het netto verschil tussen werken en niet-werken zienderogen afneemt;
het voor onze gemeente van essentieel belang is dat juist deze mensen blijven
werken om de uitstraling van onze gemeente naar een hoger niveau te blijven tillen;
deze verhoging kan aanmoedigen om te gaan werken;
het aantal uitkeringen van niet-werkenden zal dalen;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. inzichtelijk te maken wat de financiële consequenties zijn als de kwijtscheldingsnorm
wordt verhoogd naar 130% van het minimum inkomen en de raad hierover vóór
1 februari 2023 te informeren;

2. de financiële consequenties op te nemen in de Kadernota 2024-2027.

De fractie van de PvdA
Ben Spandaw en Jan de Leeuw



g;@
PvoA ChristenUnie

MOTIEnr.:

datum raadsvergadering:

2 ovewe 22
aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

Motie: mogelijkheid tot opladen van de elektrische auto vanuit huis

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op d.d. 2 november 2022;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen
van de programmabegroting 2023;

constaterende dat:

• het voor bewoners niet mogelijk is de elektrische auto op te laden vanuit huis, als zij
geen eigen parkeerplaats bezitten op eigen terrein;

• het in de gemeente Den Helder (terecht) niet is toegestaan om kabels over de stoep
te leggen;

• bewoners die duurzaam bezig zijn en bv. met de energie opgewekt uit zonnepanelen
de eigen auto willen opladen, nu tegen de beperking aanlopen;

• er niet overal in de wijk voldoende plaats is om laadpalen neer te zetten;
• openbare laadpalen daarnaast doorgaans een hoger tarief per kilowatt rekenen dan

thuis opladen, waardoor mensen minder snel geneigd zijn een elektrische auto aan
te schaffen of andere manieren verzinnen om toch de auto te kunnen opladen, met
mogelijk gevaarlijke situaties tot gevolg;

overwegende dat:

• alles in het werk gesteld moet worden om vrijwillige verduurzaming aan te moedigen;
• het onder voorwaarde mogelijk moet zijn voor bewoners die dit wensen, van huis uit

de auto willen kunnen opladen;
• er initiatieven zijn om het probleem van de kabels over het trottoir op te lossen, bv

middels de zogenoemde EV-kabelgoottegel maar er mogelijk ook andere
voorhanden zijnde oplossingen mogelijk zijn;

• er al diverse gemeenten zijn die deze mogelijk al aanbieden aan inwoners;
• diverse gemeenten ons hierin zijn voorgegaan;
• inwoners hiermee geen parkeerplaats kunnen claimen;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1 . te onderzoeken wat de beste optie is om het probleem van op trottoir liggende kabels
te managen en met beleid te komen waarmee een oplossing wordt geboden aan de
vraagkant;

2. te onderzoeken wat de kosten zijn van initiatieven, waaronder de EV-kabelgoottegel,
en te bezien of een financiële bijdrage van de aanvrager kan worden verlangd
conform voorbeelden vanuit andere gemeenten;

3. de gemeenteraad vóór de kadernota 2024-2027 een voorstel te doen toekomen.

Namens de fracties

Stadspartij Den Helder
H. van Dongen

PvdA
J.P. de Leeuw

ChristenUnie
T.C. Polonius-Padmore



Toelichting

Mensen met een elektrische auto welke niet beschikken over een parkeerplek op eigen
grond zijn afhankelijk van een externe oplaadpaal. Een elektrische laadpaal die we lang
niet overal in de wijk kunnen plaatsen en die als het tegenzit langdurig geclaimd wordt
door een ander, omdat je er onbeperkt aan mag staan.
Als mensen een aanvraag doen om te kunnen opladen vanuit huis stuiten ze nu op een
afwijzing vanuit de gemeente omdat deze (terecht) geen kabels over het trottoir willen
hebben liggen i.v.m. de veiligheid van andere gebruikers.
Het verzoek is om in zo'n geval gebruik te mogen maken van een zgn. kabelgoottegel of
soortgelijke oplossing, waardoor het opladen vanuit huis ook mogelijk wordt vanuit
rijtjeshuizen.
Diverse gemeenten zijn ons hierin al voorgegaan en delen hierin de kosten waarbij de
bewoners geen parkeerplek kunnen claimen en de tegels eigendom blijven van de
gemeente.



gs @
PvA

MOTIEnr.:
datum raadsvergadering:

Nv@ 2Z
aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

Motie: bereikbaarheid strandslagen door mindervaliden en slecht te been
zijnde mensen versus "masterplan verbeteren strandslagen 2019".

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het
vaststellen van de programmabegroting 2023;

constaterende dat:

• Den Helder prachtige een prachtig strand heeft;
• veel van onze inwoners en vakantiegangers hiervan gebruik maken;
• goede paden een basisvoorwaarde zijn om naar het strand te kunnen komen;
• er een prachtig pad naar het huisduiner strand wordt aangelegd;
• iedereen gelijkwaardig is maar niet gelijk;
• het strand zelf ook toegankelijk moet zijn voor mensen die van hulpmiddelen

afhankelijk zijn;
• Den Helder een inclusieve gemeente wil zijn en dit ook wil uitdragen;
• ons mooie strand zelf slecht te betreden voor mensen die gebruik maken van

hulpmiddelen;

overwegende dat:

• er een masterplan "verbeteren strandslagen 2019" ligt;
• ons mooie strand voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn;
• de stichting strandexploitatie het masterplan onderschrijft;
• het gebruik van Mobiliteit matten hierin misschien een oplossing kan zijn;
• de Stichting Strandexploitatie hierin ervaringsdeskundig zijn;
• mindervaliden en slecht ter been zijnde mensen ook naar het strand moeten

kunnen;
• toegankelijkheid een bijdrage levert aan een inclusieve gemeente;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1 . onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het strand toegankelijk te maken
voor mindervaliden en slecht ter been zijnde strandgangers;

2. het masterplan "verbeteren strandslagen 2019" hierbij te betrekken;
3. dit in overleg te doen met de Stichting Strandexploitatie Noordkop;
4. de raad over de uitkomsten te informeren vóór de behandeling van de Kadernota

2024-2027.

Namens de fracties:

Stadspartij Den Helder,
H. van Dongen

PvdA
J.P. de Leeuw

het CDA
R.J.J. Bak



SERA[IE
PASTOOR
(Samen Actief Sr3Y tedere inwoner telt meel

Motie Dierenwelzijn

MOTIEnr.:
datum raadsvergadering:

l Nv+« ze22
aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de
programmabegroting 2023;

constaterende dat:

• in het coalitieakkoord niets is opgenomen over dierenwelzijn;

van mening zijnde dat:

• een nieuwe (of herijkte) visie dierenwelzijn op zijn plaats is, daar het gedateerd is tot
een nota uit 2010, een visie uit 2016 en het uitvoeringsplan afgelopen is in 2019;

• honden in de apv een verplichting hebben tot chippen, katten niet. Dit terwijl er soms
dagelijks katten vermist worden, tevens katten (al dan niet levend) gevonden worden
zonder chip;

• er wel gesprekken zijn vanuit gemeente met partners, maar nog niets officieel
concreets gerealiseerd is voor dieren qua voedselvoorziening. Er is geen structurele
mogelijkheid aanwezig op dit moment;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. de visie dierenwelzijn te herijken en hierna een gepast uitvoeringsplan te overleggen
met de raad;

2. een voorstel te doen toekomen aan de Raad waarin middels een bepaling in de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) eigenaren van katten worden verplicht hun
kat te laten chippen.

3. met (nieuwe) partners in gesprek gaan over het mogelijk maken van een
dierenvoedselbank of structurele aanvulling van diervoeding voor inwoners die dit
nodig hebben en een passend voorstel aan de raad te presenteren.

Namens:

Fractie Pastoor,
Michel Pastoor.

Samen Actief Sr
Marinus Vermooten


