
Besluitenlijst raadsvergadering 11 mei 2009. 
 
1. Opening. 
De voorzitter, de heer Bellinga, opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van de 
heren Abbenes, Van Dongen, Kasander en Koning.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
- Vraag van de fractie van GroenLinks over armoedenota. 
De fractie van GroenLinks vraagt hoe het komt dat de armoedenota nog steeds niet beschikbaar is en  
vraagt wanneer de nota wel beschikbaar komt. Ook vraagt de fractie of de wethouder van mening is 
dat absoluut geen versobering van het beleid op dit terrein in de VJN mag worden opgenomen. 
Wethouder Kragt geeft aan dat de geplande behandeldatum van 18 mei 2009 niet is gehaald. 
Inmiddels is het voorstel in het college van burgemeester en wethouders behandeld en zal het worden 
aangeboden ter behandeling in de commissie van 8 juni 2009. Hij zegt dat de ‘beleidsnota 
minimabeleid’ geen versoberingen inhoudt ten opzichte van het vigerende beleid.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Pruiksma.   
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van de PvdA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 10.1), inhoudende het 
uitvoering geven aan de wens van de raad om de verpaupering door middel van aanschrijvingen 
tegen te gaan. De motie is als punt 10 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fractie van de ChristenUnie dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 11.1), 
inhoudende het college op te dragen er voor te zorgen dat bij toekomstige uitreikingen van Koninklijke 
Onderscheidingen rondom Koninginnedag ook aan jeugdigen, die hiervoor in aanmerking komen, een 
gemeentelijke onderscheiding wordt uitgereikt in de vorm van “kinderlintjes”. De motie is als punt 11 
toegevoegd aan de agenda. 
 
6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het uitvoeren van 

een variantenstudie en ontwerp voor de reconstructie van de Middenweg. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van de SP en PRINS-Voor behoorlijk bestuur 
stemmen tegen het voorstel. 
  
7. Voorstel tot naamgeving van het binnenterreintje temidden van de woningen gelegen aan 

de Bankastraat, Celebesstraat, Timorlaan en de PWA singel tot 'Romerlandje'. 
Het voorstel is unaniem aanvaard.  
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de notitie Broedplaatsenbeleid. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel.   
 
9. Voorstel tot het opstarten van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 WRO voor de 

realisatie van 10 Restinn verblijven op perceel Middenvliet 7 te Den Helder. 
De fractie van PRINS-Voor behoorlijk bestuur dient een amendement in (A 9.2) waarmee het getal ‘10’ 
uit punt 1 van het besluit wordt geschrapt. Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het 
amendement is gestemd door de fracties van de SP, Progressief Den Helder, GroenLinks, PRINS-
Voor behoorlijk bestuur, KiesKees.nl, D66 en de Stadspartij Den Helder.  
 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 9.1) waarmee aan het besluit als punt 2 
de volgende tekst wordt toegevoegd (inclusief latere mondelinge wijziging): “In de nota ‘kamperen bij 
de boer’ het aantal toeristische plaatsen te maximeren tot 22 ongeacht de wijze waarop deze 
slaapplaatsen zijn ingericht”. Het oude punt 2 wordt daarbij ongewijzigd doorgenummerd tot punt 3. 
Het amendement is door de fractie ingetrokken.  
 



De fractie van de ChristenUnie dient daarop een nieuw amendement in (A 9.3), mede ondertekend 
door de fracties van de PvdA, de VVD en het CDA, waarmee aan lid 1 wordt toegevoegd “op 
voorwaarde dat zij vallen binnen het maximaal aantal toeristische plaatsen van 22 zoals vastgelegd in 
de nota kamperen bij de boer, ongeacht de wijze waarop deze toeristische plaatsen zijn ingericht.”  
Dit amendement is in meerderheid aangenomen. De fracties van de ChristenUnie, de VVD, het CDA 
en de PvdA, met uitzondering van de heer Pruiksma, stemmen voor het amendement. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van de ChristenUnie, de VVD, het CDA en de 
PvdA, met uitzondering van de heer Pruiksma, stemmen voor het voorstel. 
 
De heer Roelofsen heeft niet deelgenomen aan de stemmingen met betrekking tot dit agendapunt. 
 
10. Motie verpaupering. 
Met de motie van de fractie van de PvdA (M 10.1) wordt het college van burgemeester en wethouders 
opgedragen: 
1.  conform artikel 12 van de Woningwet de eigenaren van de benoemde panden aan te schrijven 

met de middelen die de woningwet hiertoe biedt;  
2.  de planning daarvan en/of resultaten door middel van een verslag aan de raad (e.e.a. tevens 

conform artikel 12 c. van de Woningwet) te doen toekomen;  
3.  over het verloop van de aanschrijvingen met de burger te communiceren via de media. 
De motie is in mondeling aangepast. Aan punt 3 is toegevoegd “conform Amsterdams beleid”.  
Op basis van het gevoerde debat (naast een aantal inhoudelijke kanttekeningen zijn veel fracties van 
mening dat reeds conform de strekking van de motie wordt gehandeld) is de motie ingetrokken.  
 
11. Motie kinderlintjes. 
De fractie van de ChristenUnie draagt met de motie (M 11.1) het college van burgemeester en 
wethouders op er voor te zorgen dat bij toekomstige uitreikingen van Koninklijke Onderscheidingen 
rondom Koninginnedag ook aan jeugdigen, die hiervoor in aanmerking komen, een gemeentelijke 
onderscheiding wordt uitgereikt in de vorm van “kinderlintjes”. De motie is unaniem aanvaard. 
Wethouder Hienkens zegt dat het college van burgemeester en wethouders positief staat tegenover 
de motie en geeft aan dat de raad na het zomerreces hierover een voorstel tegemoet kan zien. 
 
12. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 


