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Besluitenlijst raadsvergadering 27 maart 2023. 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering.  
Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heren Bazen, Houben en Krul.  
De voorzitter deelt mee dat mevrouw Tot en de heer Van Wolferen, commissieleden van de fractie van 
Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, en mevrouw Driehuis-Jak, commissielid van de fractie van 
Samen Actief, hebben aangegeven hun commissielidmaatschap te beëindigen. 
De raad staat stil bij het overlijden van oud-raadslid de heer L.B.J. Movig. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer D. van Deutekom (DD schilderwerken) spreekt in bij agendapunt 11, het voorstel tot het 
vaststellen van het bestemmingsplan Het Arsenaal, Den Helder. 
De heer Z. Schrieken (voorzitter Jongerenadviesraad) spreekt in bij agendapunt 12, het voorstel met 
betrekking tot de evaluatie van de Jongerenadviesraad.  
 
3. Vragenkwartier. 
De heer Kooij stelt namens de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp de volgende vragen 
over Sail 2023: 
1. Wij vernamen dat er met betrekking tot Sail geen stikstofberekening hoeft te worden afgegeven. 
 Is deze berichtgeving juist? En is de vergunning voor Sail 2023 inmiddels afgegeven? 
2. Bent u bereid om Sail en andere evenementvergunningaanvragen met betrekking tot een 
 opgelegde, tevens dure en in onze ogen onnodige stikstofberekening, met een andere minder 
 strenge opstelling te bekijken dan wel toe te kennen? 
3. Bent u bereid om eerdere afgehandelde dan wel afgewezen evenementenvergunningaanvragen 
 te herzien? 
Wethouder Bais beantwoordt de vragen. 
 
De heer Oudijk stelt namens de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp de volgende 
vragen over hergebruik van meubilair van de gemeente: 
In het toekomstige stadhuis wordt gebruik gemaakt van tafels stoelen, bureaus en andere inventaris. 
1. Hoe wordt met duurzaamheid rekening gehouden, bij de inrichting van het stadhuis, zodat we het 
 milieu besparen en onze ecologische voetstap verkleinen? 
2. Kunt u toezeggen dat de huidige nog goede inventaris in het toekomstige stadhuis zal worden 
 hergebruikt, zodat er rekening wordt gehouden met duurzaamheid en kostenbesparingen? 
Wethouder Wouters beantwoordt de vragen. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij de heer Feeburg. 
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp kondigt een amendement aan bij agendapunt 
12, het voorstel met betrekking tot de evaluatie van de Jongerenadviesraad. 
De fractie van GroenLinks kondigt eveneens een amendement aan bij agendapunt 12. 
De fracties van GroenLinks, Samen Actief en de Stadspartij Den Helder kondigen ook een 
amendement aan bij agendapunt 12. 
 
HAMERPUNTEN 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van Archiefverordening gemeente Den Helder 2023 en het 
 intrekken van Archiefverordening gemeente Den Helder 2013. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de Archiefverordening gemeente Den Helder 2013 in te trekken; 
2.  de Archiefverordening gemeente Den Helder 2023 vast te stellen. 
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7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor sloop tribune FC Den Helder, 
 sportpark Streepjesberg. 
De raad besluit unaniem: 
1.  een bedrag van € 100.000 (exclusief BTW) beschikbaar te stellen voor de sloop van de tribune 
 van FC Den Helder (sportpark Streepjesberg); 
2.  een bedrag van € 30.000 (exclusief BTW) beschikbaar te stellen voor de inhuur van een 
 (technisch) projectleider voor het begeleiden van de werkzaamheden rond het plan 
 accommodatie FC Den Helder. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie opgave Koegraspolder. 
De raad besluit unaniem: 
de Startnotitie opgave Koegraspolder vast te stellen. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan 'Veld 5, fase 2 't Laar'. 
De raad besluit unaniem: 
1.  het bestemmingsplan 'Veld 5, fase 2, 't Laar' bekend onder identificatienummer  
 NL.IMRO.0400.BPVELD5FASE2-VA01 gewijzigd vast te stellen; 
2.  in relatie tot het bestemmingsplan ‘Veld 5, fase 2, 't Laar’ bekend onder identificatienummer  
 NL.IMRO.0400.BPVELD5FASE2-VA01 geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid 
 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Jan Verfailleweg 15 Den Helder 
 2023" ex artikel 3.8 Wro. 
De raad besluit unaniem: 
1.  het bestemmingsplan "Jan Verfailleweg 15 Den Helder 2023" met planidentificatienummer  
 NL.IMRO.0400.BPJVERFAILLEWEG15-VST1 gewijzigd vast te stellen; 
2.  geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
BESPREEKPUNTEN 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Het Arsenaal, Den Helder. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de zienswijzennota vast te stellen; 
2.  het bestemmingsplan "Het Arsenaal, Den Helder" met identificatienummer  
 NL.IMRO.0400.323BPARSENAAL2021-VA01 in overeenstemming met de zienswijzennota 
 gewijzigd vast te stellen; 
3.  in relatie tot het bestemmingsplan "Het Arsenaal, Den Helder" met identificatienummer  
 NL.IMRO.0400.323BPARSENAAL2021-VA01 geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, 
 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.  
 
12. Voorstel met betrekking tot de evaluatie van de Jongerenadviesraad. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp dient een amendement in (A12.1) waarmee 
uitgangspunt 2 van beslispunt 1 van het ontwerpbesluit wordt aangevuld met de volgende tekst: 
De zittende leden van de JAR, wordt na het bereiken van de leeftijd van 25 jaar de mogelijkheid 
geboden, hun deelname te verlengen, met een maximum van 2 jaar. De JAR dient hierover te 
besluiten.* 
De raad besluit in meerderheid (18/10): 
het bovenstaande amendement te aanvaarden. De fracties van het CDA, D66, de Stadspartij 
Den Helder, de PvdA en de ChristenUnie en de heer Visser stemmen tegen het amendement. 
 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A12.2) waarmee uitgangspunt 2 van beslispunt 
1 van het ontwerpbesluit luidende: “Uitgangspunt 2: De JAR bestaat uit 11 leden (1 voorzitter, 1 
vicevoorzitter, 1 penningmeester, 1 secretaris en 7 overige leden), die allen tussen de 15 en 25 jaar 
oud zijn en die zich willen inzetten voor het welzijn van jongeren in Den Helder.” wordt geschrapt. 
De fractie trekt haar amendement in op basis van de beraadslagingen. 
 
De fracties van GroenLinks, Samen Actief en de Stadspartij Den Helder dienen een amendement in 
(A12.3), waarmee aan beslispunt 1 van het ontwerpbesluit wordt toegevoegd: 
“Uitgangspunt 11. Het lidmaatschap van de JAR is onverenigbaar met het vervullen van een functie 
als lid van de gemeenteraad, lid van een commissie uit de gemeenteraad, fractieassistent, lid van het 
college of ambtenaar van de gemeente Den Helder.” 
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Op basis van de beraadslagingen vullen de indienende fracties het amendement aan met de volgende 
zinsnede: “Hierbij geldt een overgangsbepaling voor huidige JAR-leden die zitting hebben in de 
raadscommissies. Zij mogen hun zittingsperiode in de JAR afmaken.”   
De raad besluit in meerderheid (13/15): 
het bovenstaande gewijzigde amendement te verwerpen. De fracties van GroenLinks, de Stadspartij 
Den Helder, de PvdA, de ChristenUnie, Samen Actief en de fractie Pastoor alsmede mevrouw 
Weerstand en de heer Bruin stemmen voor het amendement. 
 
De raad besluit vervolgens unaniem: 
de uitgangspunten 2, 4, 5, 7 en 10 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 4 november 2019 als  
volgt te wijzigen: 
Uitgangspunt 2: De JAR bestaat uit 11 leden (1 voorzitter, 1 vicevoorzitter, 1 penningmeester,  
1 secretaris en 7 overige leden), die allen tussen de 15 en 25 jaar oud zijn en die zich willen inzetten 
voor het welzijn van jongeren in Den Helder. De zittende leden van de JAR, wordt na het bereiken 
van de leeftijd van 25 jaar de mogelijkheid geboden, hun deelname te verlengen, met een 
maximum van 2 jaar. De JAR dient hierover te besluiten.* 
Uitgangspunt 4: De leden van de JAR kunnen bij het uitwerken van adviezen, indien wenselijk, een  
beroep doen op de gemeente Den Helder. De procesbegeleiding is uitbesteed aan Scholen aan Zee 
(op basis van concrete prestatieafspraken die jaarlijks worden geëvalueerd). Onder procesbegeleiding 
wordt onder andere het volgende verstaan: 
 -  organiseren, agenderen en notuleren van vergaderingen; 
 -  groepsbegeleiding van de JAR; 
 -  individuele begeleiding van de JAR-leden; 
 -  monitoren van voortgang; 
 -  opstellen van een jaarverslag. 
Uitgangspunt 5: De leden van de JAR worden benoemd door het college. De gemeenteraad wordt 
jaarlijks geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief over de stand van zaken en het ledenbestand. 
De leden van de jongerenadviesraad ontvangen na afloop van hun lidmaatschap een (individueel) 
portfolio van Scholen aan Zee inzake de activiteiten die zij hebben uitgevoerd voor de 
jongerenadviesraad. 
Uitgangspunt 7: De maandelijkse vergoeding van de JAR-leden te verhogen naar € 90,00 en jaarlijks 
bij te stellen met het percentage waarmee de landelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding wordt 
verhoogd; 
Uitgangspunt 10: De JAR legt zich toe op het opzetten van een jongerenplatform en deze te verbinden  
aan andere burgerpodia en politiek. Bijvoorbeeld door het organiseren van informatieve 
bijeenkomsten voor jongeren uit Den Helder (tussen de 12 en 25 jaar oud) of het creëren van een 
digitaal platform. Zo slaat de JAR op interactieve wijze een brug tussen de lokale politiek en de 
doelgroep. 
 
OVERIG 
 
13. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.15 uur. 
 
 
 
voorzitter     griffier     
J.A. de Boer MSc.    mr. drs. M. Huisman 
 

                                          


