Besluitenlijst raadsvergadering 4 juli 2022.
1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Bak.
Mevrouw Bais is tot 19.00 uur verhinderd.
2. Spreekrecht burgers.
De heren J. Roelofsen en V. Smit spreken in over agendapunt 12, het voorstel tot eventuele wensen
en bedenkingen met betrekking tot meerjarige budget-overeenkomst met Stichting Strandexploitatie
Noordkop.
3. Vragenkwartier.
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp heeft de volgende vragen ingediend over de
beoogde verplaatsing van coffeeshop Tsjakka:
Uit de rapportage van het leefbaarheidsonderzoek van Koningstraat e.o, kwam duidelijk naar
voren dat het clusteren van drie coffeeshops één van de overlast gevende oorzaken was.
Nu blijkt uit de RIB dat u voornemens bent een vergunning af te geven voor huisvesting van
coffeeshop Tsjakka aan de Nijverheidsweg 9A. Dit zou betekenen dat twee van de drie
coffeeshops alsnog weer vlak bij elkaar worden gehuisvest. Immers coffeeshop Aktama
verhuisde reeds eerder naar Nijverheidsweg. Kan het college ons een onderbouwing geven voor
het verlenen van de vergunning op deze locatiekeuze?
In het vastgestelde coffeeshopbeleid staat dat wanneer er uitzicht is op een eventuele verhuizing
exploitatie op de huidige locatie in de Koningstraat tijdelijk hervat kan worden tot uiterlijk
31 december 2023. Dit is naar onze mening best een lange tijd om te overbruggen, dit betekent
voor omwonenden in de Koningstraat e.o. een lange tijd van overlast. Waarom kiest het college
ervoor om dan toch te gaan voor het verlengen van de exploitatievergunning en niet voor de
leefbaarheid en woongenot van de buurtbewoners?
De gemeente is voornemens Scholen aan Zee te verhuizen naar het gebied/strook
Spoorweghaven/Westoever. Hoe denkt het college door de verhuizing van Tsjakka zich te
houden aan de zes criteria die vastgesteld zijn voor het vestigen van een coffeeshop?
Wethouder Wouters beantwoordt, aangevuld door burgemeester De Boer, de gestelde vragen.
De fractie van Samen Actief Sr heeft de volgende vragen ingediend over de Wmo:
Is de wethouder het met ons eens dat nu de wijksteunpunten een feit zijn en de inwoners zich
daar kunnen vervoegen voor hulpvragen dat daar altijd een WMO-medewerker aanwezig dient te
zijn?
Als er op de uitvoerende afdeling van de WMO een personeelstekort is mag dit niet onder de
noemer vallen dat er personeel met pensioen gaat. Pensioengerechtigde leeftijden zijn namelijk
wettelijk vastgelegd en meetbaar.
Kan de wethouder de inwoners de belofte doen dat vanaf deze week binnen alle Wijksteunpunten
WMO functionarissen aanwezig zijn? Om zo de problemen op dit gebied in kaart te brengen en
de verwerking van de aanvraag in gang te zetten.
Op de valreep is Samen Actief Sr afgelopen vrijdag geïnformeerd door de aanvrager in de cases
van 23 juni jl. In een telefoongesprek heeft de WMO toegezegd dat de indicatie gesteld is en dat
de gevraagde verstrekking op 11 juli zal ingaan. Is de wethouder het met ons eens dat na het
stellen van de schriftelijke vragen vorige week dit een unieke situatie is? Waarom worden
inwoners die een hulpvraag neerleggen of een ondersteuner van een Ouderenbond die een
aanvraag doet, op de stapel gelegd en de procedure van 6-8 weken moeten afwachten.
Tot slot voorzitter: wees ervan doordrongen dat wij als fractie maar ook als raad de plicht hebben
om op te komen voor mensen met een zorgvraag en dat het welbevinden van onze inwoners
zover dat in ons vermogen ligt een prioriteit heeft. Hier dient duidelijkheid over te komen dit om
de ruis die de WMO op dit moment veroorzaakt weg te nemen. Dit kan door het scheppen van
duidelijkheid en medewerkers van de WMO tools te geven om hun werk goed uit te voeren.
Wethouder Biersteker reageert op de vragen en verwijst hierbij naar de gestelde schriftelijke vragen
en de commissiebehandeling.

4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Bais.
5. Vaststelling agenda.
Bij agendapunt 12, het voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot meerjarige
budgetovereenkomst met Stichting Strandexploitatie Noordkop hebben de fracties van Behoorlijk
Bestuur v D-H & Julianadorp en Samen Actief Sr een amendement aangekondigd. Het agendapunt is
overgeheveld van de hamerpunten naar de bespreekpunten.
Bij agendapunt 13, het voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2022 heeft de fractie
van GroenLinks een amendement aangekondigd over het onderhoud van historische panden.
Bij agendapunt 14, het voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2023-2026, zijn een amendement
en drie moties aangekondigd:
een amendement van de fractie van GroenLinks over onderhoud van historische panden;
een motie van de fractie van de PVV over de huisvesting statushouders en opvang asielzoekers;
een motie van de fractie van Samen Actief Sr over de voedselbank;
een motie van de fractie van Samen Actief Sr over de gemeentelijke belastingen in 2023;
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en de PVV dienen een motie vreemd aan de
orde van de dag in over ondersteuning van de lokale visserij. De motie is als punt 15 aan de agenda
toegevoegd.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Samen Actief Sr dienen een motie vreemd
aan de orde van de dag in over behoud van de alarmploeg. De motie is als punt 16 aan de agenda
toegevoegd.
De fractie van Samen Actief Sr dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over
raadsvergaderingen op de Kerkgracht. De motie is als punt 17 aan de agenda toegevoegd.
De agenda is met inachtneming van het bovenstaande vastgesteld.
HAMERPUNTEN
6.

Voorstel tot het afgeven van een positieve zienswijze op begroting 2023 GR Cocensus en
aanbieden jaarstukken 2021 GR Cocensus.
De fracties van GroenLinks en D66 hebben in de raadsvergadering van 13 juni 2022 een
amendement ingediend (A16.1), waarbij de stemmen staakten. Het amendement hield het volgende
in:
1. het conceptbesluit wordt vervangen door de volgende tekst:
“de navolgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2023-2027 en deze
zienswijze aan het algemeen en het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
(GR) Cocensus kenbaar te maken;”
2. In de bijbehorende zienswijze-brief na de zin: “Via deze brief informeren wij u dat de raad een
positieve zienswijze heeft vastgesteld" de volgende tekst toe te voegen:
“De gemeenteraad van Den Helder is van opvatting dat toekomstige nieuwe feiten of
omstandigheden (zoals bijvoorbeeld bekostiging van de samenwerking, bevindingen van de
rekenkamer of een accountant) tot een gemotiveerd nieuw oordeel van de gemeente Den Helder
kunnen leiden.
In voorkomende gevallen kan dit betekenen dat de gemeenschappelijke regeling bijvoorbeeld
binnen redelijke en billijke voorwaarden moet voldoen aan door onze gemeente voorgestelde
verbeterpunten en dat anders na een overgangsperiode en in het uiterste geval na definitieve
besluitvorming hierover door de gemeenteraad van Den Helder onze bijdrage kan worden
beperkt (of in het uiterste geval, stopgezet).
De gemeenteraad van Den Helder vindt het belangrijk dat bevindingen van de accountant, de
rekenkamer, de ombudsman en uitvoering van gemaakte afspraken meewegen als nieuwe feiten
of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de gehele of gedeeltelijke bekostiging die onze
gemeente bijdraagt.
De gemeenteraad van Den Helder betwijfelt of het invoeren van een modelwaarde en het
beperken van no cure no pay bureaus op dit moment wel billijk en redelijk is richting burgers en
ondernemers en vraagt om dit standpunt ook mee te nemen richting VNG: het gaat hier om een

beperkt deel van de bezwaren; volgens Cocensus zelf slechts tussen de 1,25 – 2% en juist om
rechtszaken die na bezwaar alsnog door de bestuursrechter zijn toegewezen.
Dit vermeldende besluit de gemeenteraad van Den Helder:
Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 en het
meerjarenperspectief 2024-2027 Cocensus. Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.”
In de vergadering van 4 juli 2022 zijn het amendement (nu genummerd als A6.1) en het voorstel
opnieuw in stemming gebracht.
De raad besluit in meerderheid (13/16):
het bovengenoemde amendement te verwerpen.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de PVV, GroenLinks, Samen Actief Sr en de
fractie Bazen stemmen voor het amendement.
De raad besluit vervolgens unaniem:
een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke
regeling Cocensus en de zienswijze met brief 2022-021103 aan het dagelijks bestuur van Cocensus
kenbaar te maken.
7.

Voorstel tot het benoemen van mevrouw C. Brian, mevrouw A.V. Kolsteeg, mevrouw E. Tot
en de heer R. van Wolferen tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen,
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
De raad besluit bij acclamatie:
mevrouw C. Brian, mevrouw A.V. Kolsteeg, mevrouw E. Tot en de heer R. van Wolferen te benoemen
tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en
Stadsontwikkeling en -beheer. De benoemde commissieleden leggen vervolgens de belofte af.
8.

Voorstel tot het benoemen van mevrouw A.V. Kolsteeg tot plaatsvervangend lid van de
Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN).
De raad besluit bij acclamatie:
mevrouw A.V. Kolsteeg namens Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp te benoemen als
plaatsvervangend lid van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN).
9.

Voorstel tot verlenging van de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap aan
mevrouw H. Keur-Polman.
De raad besluit unaniem:
op grond van artikel 36a, lid 2, Gemeentewet de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap aan
mevrouw H. Keur-Polman voor de duur van één jaar te verlengen.
10. Voorstel tot het vaststellen van de Programmarekening 2021.
De raad besluit unaniem:
1. de programmarekening 2021 vast te stellen;
2. het saldo van de Programmarekening 2021 toe te voegen aan de Algemene Reserve;
3. de geactualiseerde grondexploitatie Willem Alexanderhof vast te stellen met een eindwaarde van
€ 8.989.764,- negatief per 31 december 2026, resulterend in een gedeeltelijke vrijval van
€ 1.360.236,- van de verliesvoorziening eind 2021.
11. Voorstel tot aanvullende resultaatbestemming Programmarekening 2021.
De raad besluit unaniem:
1. het restant van de middelen voor de European Maritime Day (EMD) alsnog in te zetten ten
behoeve van evenementen die in het verlengde van het EMD liggen. Het betreft een bedrag van
inkomsten (eigen budget en bijdragen van derden) en uitgaven ad € 20.818,-;
2. de helft van het in 2021 voor twee jaar beschikbaar gestelde bedrag voor de zogenoemde Leader
(totaal € 55.000,-) beschikbaar te stellen in 2022;
3. het resterende budget uit 2021 voor de nieuwbouw voor wildopvang ad € 103.000,- beschikbaar
stellen voor de aansturing van het project en overige aanloopkosten bij de Helderse Vallei;
4. de aan het eind van 2021 beschikbaar doelsubsidie voor een extra impuls in het kader van
sportstimulering, groot € 67.719,-, beschikbaar te stellen voor 2022;
5. het restantbedrag van € 36.600,- dat bestemd is voor de opdracht aan de fondsenwerver
cultuurbeleid tot ondersteuning van instellingen in het aantrekken van extra financiële middelen
beschikbaar te stellen voor 2022. De opdracht is halverwege 2021 gegeven en loopt derhalve
door in 2022;
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het bedrag van € 787.000,- dat in vanuit het gemeentefonds ontvangen is ten behoeve van de
ondersteuning van de culturele sector toe te voegen aan de reserve Helders Steunfonds;
het beschikbaar gestelde bedrag van € 200.000,- voor de subsidie voor de molen bij het project
Molenwerf in de nieuw in te stellen bestemmingsreserve 'Subsidieregeling realisatie molen
Visbuurt' te storten (zie beslispunt 25);
het nog niet bestede deel van de Rijksbijdrage voor het opstellen van een 'Warmtevisie', zijnde
€ 48.000,-, beschikbaar maken in 2022;
het nog niet bestede budget dat bestemd is voor maatschappelijke initiatieven binnen het
programma Energieneutraal beschikbaar te maken in 2022. Het betreft hier het bedrag van
€ 178.000,-;
het resterende budget voor de invoering van de Omgevingswet, € 164.388,-, beschikbaar te
stellen voor 2022;
de Rijksbijdrage voor ventilatiemaatregelen in schoolgebouw De Vloedlijn (€ 150.000,-) in 2022
beschikbaar te stellen omdat de uitvoering van de werkzaamheden in 2022 plaatsvindt;
het resterende budget voor de externe expertise ter ondersteuning bij de technische problemen in
het zwembad (€ 88.890,-) beschikbaar te stellen in 2022 omdat pas in de loop van 2021 een
geschikte kandidaat aangetrokken kon worden;
het niet bestede deel van het incidenteel beschikbaar gestelde budget voor de verkiezingen
(€ 23.600,-) beschikbaar te stellen voor de verkiezingen in 2022;
het niet bestede deel van het incidenteel beschikbaar gestelde budget voor de ideeënmarkt
(€ 60.000,-) beschikbaar te stellen voor nieuwe raadsperiode;
het restant van het budget voor het onderhoud van de watergangen (€ 141.000,-) te storten in de
reserve Watergangen;
het beschikbaar gestelde budget voor het onafhankelijke onderzoek naar de onteigening en
doorverkoop van Joodse panden in de Tweede Wereldoorlog (€ 30.000,-) beschikbaar stellen in
2022;
de raming voor de Brede aanpak dak- en thuislozen bij het besluit voor de budgetoverheveling
(2021-051297) te verlagen met € 102.620,- tot een bedrag van € 257.380,-;
de raming voor Wijkgericht werken bij het besluit voor de budgetoverheveling (2021-051297) te
verhogen met € 41.190,- tot een bedrag van € 571.191,-;
de raming voor het Transformatiefonds Jeugd bij het besluit voor de budgetoverheveling
(2021-051297) te verhogen met € 261.184,- tot een totaal van € 561.184,-;
de raming voor Rpanh aanpak jeugdwerkloosheid bij het besluit voor de budgetoverheveling
(2021-051297) te verhogen met € 60.057,- tot het totaal van € 240.057,-;
de raming voor het NPO onderwijsprogramma bij het besluit voor de budgetoverheveling
(2021-051297) te schappen omdat dit een SiSa-regeling betreft die niet via de
resultaatbestemming geboekt wordt. Het betreft hier een bedrag van € 150.000,-;
a. het instellen van een bestemmingsreserve ‘Subsidiëring realisatie molen Visbuurt’;
b. de doelstelling van deze bestemmingsreserve is voor € 200.000,- bij te dragen aan de
realisatie van een molen zoals bepaald is in de Grondexploitatie Molenwerf;
c. de besteding van de bestemmingsreserve conform de doelstelling kan zonder nadere
besluitvorming plaatsvinden;
d. wanneer de besteding op enig moment heeft plaats gevonden wordt de bestemmingsreserve
zonder nadere besluitvorming opgeheven;
de bestemmingsreserve Watergangen in te stellen.

BESPREEKPUNTEN
12. Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot meerjarige
budgetovereenkomst met Stichting Strandexploitatie Noordkop.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Samen Actief Sr dienen een amendement
(A12.1) in inhoudende:
de tekst van het ontwerpbesluit te laten vervallen en te vervangen door de volgende tekst:
op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 7c, van de Financiële
verordening gemeente Den Helder het college van burgemeester en wethouders te berichten dat de
raad de volgende wensen en bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college van
burgemeester en wethouders om de meerjarige budgetovereenkomst met Stichting Strandexploitatie
Noordkop aan te gaan:
de budgetovereenkomst aan te gaan voor de duur van één jaar, zijnde 1 januari 2023 tot en met
31 december 2023;
het verplicht afnemen van een risk-assessment door het onafhankelijke NIVZ om de
werkzaamheden van de Stichting Strandexploitatie Noordkop te toetsen en onafhankelijk advies
uit te brengen.

Op basis van de beraadslagingen wijzigen de indienende fracties de wensen en bedenkingen in de
volgende:
het verplicht afnemen van een risk-assessment door het onafhankelijke NIVZ om de
werkzaamheden van de Stichting Strandexploitatie Noordkop te toetsen en onafhankelijk advies
uit te brengen;
hiervoor extra budget beschikbaar te stellen door de gemeente Den Helder.
De raad besluit in meerderheid (19/10):
het bovengenoemde amendement te aanvaarden om daarmee te besluiten dit als wensen en
bedenkingen aan het college van burgemeester en wethouders mee te geven.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Samen Actief Sr, de fractie Bazen, de PVV,
de VVD, de PvdA en Beter voor Den Helder stemmen voor.
13. Voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2022.
De fractie van GroenLinks dient een amendement (A13) in, inhoudende
I
aan beslispunt 3 van het ontwerpbesluit de volgende tekst toe te voegen:
, met dien verstande dat het schrappen van het jaarlijkse budget van € 70.000 voor historische
gebouwen genoemd op pagina 90 en 92 van de 1e Tussenrapportage 2022 wordt geschrapt en
wordt opgenomen als voorziening.
II
het college van burgemeester en wethouders op te dragen een uitvoeringsvoorstel voor de
voorziening subsidie historische gebouwen aan te bieden en hier de aspecten onderhoud,
verduurzaming en maatschappelijke bestemming in mee te nemen.
De fractie trekt haar motie in op basis van de reactie van wethouder Keur.
Vervolgens besluit de raad in meerderheid (27/2):
1. kennis te nemen van de Eerste tussenrapportage 2022 en de daarin opgenomen voortgang van
de planning 2022 op de doelen en activiteiten per programma;
2. de in de eerste tussenrapportage 2022 opgenomen financiële aanpassingen op pagina 97, 98 en
99 vast te stellen en de begroting 2022 conform te wijzigen;
3. de in de eerste tussenrapportage opgenomen mutaties in de reserves op pagina 97, 98 en 99
vast te stellen;
4. de in deze rapportage opgenomen financiële aanpassingen met een structureel karakter te
verwerken in de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026;
5. een aanvullend investeringskrediet van € 1.029.000,- voor de renovatie van de locatie
Ambachtsweg beschikbaar te stellen;
6. een aanvullend krediet van € 370.000,- voor het project Strandopgang Huisduinen beschikbaar te
stellen;
7. een krediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor de herinrichting van een aantal
speelplaatsen;
8. een krediet van € 200.000,- beschikbaar te stellen voor het herplanten van gekapte zieke iepen;
9. de Bestemmingsreserve Klimaatadaptatie in te stellen.
De fractie van de PVV stemt tegen het voorstel.
14. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2023-2026.
De fractie van GroenLinks dient een amendement (A14) in, waarmee de volgende tekst wordt
toegevoegd aan het ontwerpbesluit:
, met dien verstande dat:
de tekst in de Kadernota 2023-2026, op pagina 28, als volgt wordt aangepast:
,,Subsidie budget historische gebouwen
-70
-70
-70
-70
Voor het beheer van diverse historische gebouwen en de hieraan gerelateerde subsidies blijft het
restbudget van € 70.000 in stand.”
De fractie van GroenLinks trekt haar amendement op basis van de beraadslagingen in.
De raad besluit vervolgens in meerderheid (26/4):
de Kadernota 2023-2026 vast te stellen en als uitgangspunt te nemen voor de voorbereiding van de
Programmabegroting 2023-2026.
De fractie van de PVV, mevrouw Hamerslag en de heer Karhof stemmen tegen het voorstel.
De fractie van de PVV dient een motie (M14.1) in waarmee het college van burgemeester en
wethouders wordt verzocht:
de provincie Noord-Holland op te roepen zo coulant mogelijk te zijn bij de handhaving van de
taakstellingen met betrekking tot het huisvesten van statushouders en dit actief uit te dragen bij
de regietafels;

-

het Rijk te verzoeken de taakstelling voor de huisvesting van statushouders tijdelijk stop te zetten
en het COA geen statushouders meer te laten koppelen aan Den Helder;
het Rijk te verzoeken zich actief in te zetten om de instroom van asielzoekers zoveel mogelijk in
te perken en om af te zien van de genoemde aanwijzingsbevoegdheid.
De raad besluit in meerderheid (6/24):
De bovengenoemde motie te verwerpen. De fractie van de PVV, mevrouw Hamerslag en de heren
Van Esdonk, Karhof en Kooij stemmen voor de motie.
De fractie van Samen Actief Sr dient een motie (M14.2) in waarmee het college van burgemeester en
wethouders wordt verzocht:
1. De subsidie van € 5.000,-, welke de voedselbank op dit moment ontvangt voor het jaar 2022 op
te verhogen met € 5.000,- zodat de voedselbank die inwoners kan helpen die door de huidige prijzen
in de problemen komen, om in ieder geval een deel van de levensmiddelen via hen te ontvangen.
2. Mocht de verhoging van € 5.000,- door verder sterk stijgende prijzen onvoldoende zijn dit later te
verhogen tot €10.000,-.
De fractie trekt op basis van de beraadslagingen haar motie in.
De fractie van Samen Actief Sr dient een motie (M14.3) in waarmee het college van burgemeester en
wethouders wordt opgedragen:
indien de inflatie en kosten van energie niet afnemen of nog meer toenemen, te onderzoeken of de
mogelijkheid bestaat, de geplande verhoging van 3,3% van de gemeentelijke belastingen voor 2023 te
bevriezen en het hierdoor te ontstane tekort dan te dekken uit de algemene reserve.
De fractie trekt haar motie in op basis van de beraadslagingen.
15. Motie over ondersteuning van de lokale visserij.
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en de PVV dienen een motie (M15) in
inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen:
1. een steunfonds in het leven te roepen om de brandstof voor de visserij te subsidiëren zolang de
brandstofprijzen zo hoog zijn;
2. te bezien of er een reductie van havengeld mogelijk is zolang het aan de kade liggen niet vrijwillig
is maar wordt gedicteerd door de hoge brandstofprijzen.
Op basis van de beraadslagingen veranderen de indienende fracties het dictum van de motie in:
1. te bezien of er een reductie van havengeld mogelijk is zolang het aan de kade liggen niet vrijwillig
is maar wordt gedicteerd door de hoge brandstofprijzen, en dit voor een periode van drie
maanden.
De fractie trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder Visser dat het college van
burgemeester en wethouders gaat onderzoeken wat de mogelijkheden voor gemeentelijke steun aan
de visserijsector zijn (mede in relatie tot de brief van de minister) en de raad hierover zo snel mogelijk
zal informeren.
16. Motie behoud van de alarmploeg.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Samen Actief Sr dienen een motie in (M16)
waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen:
1. zorg te dragen dat er 365 dagen 24/7 een structurele alarmopvolging is op de stranden van
Den Helder en Julianadorp, dit in samenwerking met de reddingsbrigade;
2. in overleg te treden met de reddingsbrigade en SSN om een passend budget toe te wijzen en
daarmee de veiligheid te garanderen voor alarmopvolging;
3. het voorgaande deze zomer in werking te zetten.
De raad besluit in meerderheid (11/19):
De bovengenoemde motie te verwerpen. De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur v D-H &
Julianadorp, de fractie Bazen en Samen Actief Sr stemmen voor de motie.
17. Motie raadsvergaderingen op de Kerkgracht.
De fractie van Samen Actief Sr dient een motie (M17) in waarmee de gemeenteraad van Den Helder
wordt opgeroepen:
1. vanaf de eerstvolgende vergaderdatum de raadsvergaderingen te houden in de daartoe
verbouwde verdieping in het huidige stadhuis aan de Kerkgracht;
2. gelden die nog voor komende raadsvergaderingen dienen te worden betaald te benutten in het
kader van armoedebeleid.
Op basis van de beraadslagingen vervallen de laatste twee constateringen en de tweede, derde,
vierde en zesde overweging. Ook het dictum is gewijzigd en komt te luiden als volgt.
1. vanaf de eerstvolgende vergaderdatum de raadsvergaderingen als uitgangspunt te houden in de
daartoe verbouwde verdieping in het huidige stadhuis aan de Kerkgracht.

De raad besluit unaniem:
De bovengenoemde motie te aanvaarden.
18. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 20.10 uur.
voorzitter
J.A. de Boer MSc.

griffier
mr. drs. M. Huisman

