
Besluitenlijst raadsvergadering 6 april 2009. 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. De heren Van Dongen en Roelofsen zijn afwezig. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van Progressief Den Helder stelt vragen over twee onderwerpen: 
 
WATERTOREN. 

• Wanneer en hoe denkt het college van B&W de problemen rond de watertoren op te lossen; 

• Hoe zit het met de veiligheid rond de toren als er een storm opsteekt; 

• Wie heeft de constructieberekeningen gecontroleerd en goedgekeurd; 

• Wat zijn nu de totale kosten geweest van het reconstrueren van de Watertoren inclusief het 
afbouwen; 

• Wie is er verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze onverkwikkelijke gang van zaken; 

• Wanneer stopt dit gebed zonder eind nu eens. 
 
Wethouder Boskeljon zegt dat het college van burgemeester en wethouders morgen schriftelijke 
vragen over dit onderwerp van de fractie van D66 behandelt. Hij wil hierbij de vragen van Progressief 
Den Helder betrekken. De fractie van Progressief Den Helder stemt hiermee in. 
 
UITBESTEDING AFVALINZAMELING. 

• Welke besluiten heeft het college al genomen om de afvalinzameling buiten de deur te zetten; 

• Zijn er al onomkeerbare besluiten genomen; 

• Hoe denkt het college de onrust onder de betrokken medewerkers weg te nemen; 

• Kunnen wij er nog vanuit gaan dat in het kader van goed werkgeverschap er eerlijk open en reëel 
overleg met bonden en ondernemingsraad zal worden gevoerd; 

• Is er al voorzien in momenten waarbij de raad om instemming zal worden gevraagd. 
 

Wethouder Kragt geeft een toelichting op de contacten die in dit kader zijn geweest met de 
Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg. Hij geeft aan dat nog geen onomkeerbare 
besluiten zijn genomen en zegt dat het moment van voorleggen aan de raad afhankelijk is van de nog 
te houden overleggen.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Pruiksma.  
 
5. Vaststelling agenda. 
Mevrouw Biersteker stelt voor de spreektijd te verlengen, vanwege het feit dat agendapunt 7 niet in 
een commissievergadering aan de orde is gekomen. Ze stelt hierbij twee opties voor: óf 5 minuten 
extra spreektijd per fractie over de hele avond óf de eerste termijn van agendapunt 7 vrijhouden van 
spreektijd. Het voorstel de spreektijd te verruimen is in meerderheid aangenomen met 16 stemmen 
voor en 13 stemmen tegen. De fractie van de VVD en het CDA en de heren Blank, Kasander, 
Pruiksma en Rijnten van de fractie van de PvdA stemmen tegen het voorstel. Gekozen wordt voor de 
variant van 5 minuten extra per fractie. 
 
6. Voorstel tot vaststelling van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke  
 belastingen 2009. 
Het voorstel is unaniem aanvaard.  
 
7. Uitvoering motie KiesKees.nl. inzake overeenkomst gemeentebestuur - burgemeester 
 (motie nr. 5.1 van 25 februari 2009). 
De fractie van Progressief Den Helder dient een amendement in (A 7.1), inhoudende het inzetten van 
een ontslagprocedure voor burgemeester Hulman. Het amendement is in meerderheid verworpen.  
De fracties van Progressief Den Helder en de Stadspartij Den Helder stemmen voor het amendement. 
 



Het voorstel over de woonlasten is in meerderheid aanvaard. Voor het voorstel is gestemd door de 
fracties van de PvdA, KiesKees.nl, D66, het CDA en de VVD.  
  
8. Verslag informateur "De kop steekt de koppen bij elkaar". 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Tegen het voorstel is gestemd door de fracties van de SP en 
de Stadspartij Den Helder. 
 
De fractie van de SP dient een motie in (M 8.1), inhoudende het houden van een referendum over de 
gemeentelijke herindeling. De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de 
fracties van de SP en de Stadspartij Den Helder. 
 
9. Voorstel met betrekking tot de financiering van Willemsoord B.V. 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A. 9.1), waarmee de garantstelling, 
genoemd in punt 5 van het besluit, wordt verlaagd van € 15 mln. naar € 10 mln. Het amendement is in 
meerderheid verworpen. De fracties van Progressief Den Helder, de SP en de ChristenUnie stemmen 
voor het amendement. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Tegen het voorstel is gestemd door de fracties van 
Progressief Den Helder, de SP, de Stadspartij Den Helder en de ChristenUnie. 
 
10. Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van de 
 toekomst van Willemsoord B.V. 
De fractie van Progressief Den Helder dient een amendement in (A 10.1) waarin het besluit is 
gewijzigd in die zin dat het college wordt opgedragen de raad op korte termijn te voorzien van de 
voorlopige rekeningcijfers over het jaar 2008, de actuele begroting voor het jaar 2009, een 
financieringsstrategie voor de komende jaren en een visiedocument. Na enig beraad maakt het 
amendement plaats voor de volgende besluitvorming: In het besluit wordt het advies opgenomen, 
zoals dat is uitgebracht door de auditcommissie en tevens is verwoord in het advies van de commissie 
Bestuur en Middelen. De raad stemt unaniem in met deze besluitvorming.  
 
11. Voorstel tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen met betrekking tot het 
 voorgenomen besluit tot het verlenen van een garantstelling aan Willemsoord BV. 
De raad brengt in meerderheid geen wensen en bedenkingen in met betrekking tot het voorgenomen 
besluit van het college van burgemeester en wethouders. 
  
12. Verzoek om inlichtingen van de fractie Progressief Den Helder inzake declaraties van 
 burgemeester Hulman. 
De fractie van Progressief Den Helder doet het ordevoorstel dit agendapunt door te schuiven naar de 
volgende vergadering. De raad stemt in meerderheid tegen dit ordevoorstel. Het verzoek om 
inlichtingen en de antwoorden zijn daarop besproken.   
 
13. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


