
Besluitenlijst raadsvergadering 14 december 2009. 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de dames Dol en Van 
Nijendaal en de heren Van Dongen en Roelofsen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw Van Mierlo, directeur/bestuurder van De Wering spreekt in over agendapunt 22. 
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van de ChristenUnie geeft aan dat de gemeenteraad kort voor de raadsvergadering van 30 
november jl. een memo heeft ontvangen van wethouder Turnhout over de vragen met betrekking tot 
de onttrekking van het parkeerterrein aan de Californiëstraat. Tijdens de behandeling bleek dat de 
bewoners/belanghebbenden deze memo (nog) niet ontvangen hadden. Toegezegd werd dat deze 
memo hen zo spoedig mogelijk zou bereiken. Verschillende belanghebbenden hebben getracht 
telefonisch contact te krijgen met leden van het college aangaande deze zaak. Hen werd toegezegd 
dat zij terug gebeld zouden worden. Tot op heden zijn geen van beide toezeggingen waar gemaakt. 
De fractie vraagt: 
1.  Wat bedoelt dit college met “zo spoedig mogelijk”? 
2.  Heeft dit niet reageren te maken met het feit dat besluitvorming inmiddels heeft plaats gevonden?  
3.  Vallen deze toezeggingen onder de noemer “goede voornemens voor het nieuwe jaar” ? Dat lijkt 
     ons redelijk zorgelijk omdat dit soort voornemens op 2 januari al weer vergeten zijn. 
     Kortom: hoe serieus wilt u deze burgers nemen? 
Wethouder Turnhout is het volledig eens dat vragen tijdig moeten worden beantwoord en zegt dat de 
burgers heel serieus genomen moeten worden. Hetgeen in de vragen is gesteld over niet kunnen 
krijgen van telefonisch contact acht zij niet waarschijnlijk; ieder telefoontje wordt opgenomen door het 
bestuurssecretariaat waarbij iedereen desgewenst wordt teruggebeld.     
 
De fractie van de ChristenUnie geeft aan dat in de Helderse Courant van maandag 7 december jl. 
melding werd gemaakt van het feit dat het Winkelcentrum de Riepel met ingang van heden iedere 
zondag geopend zal zijn. In december 2007 heeft de gemeenteraad de Verordening op de 
winkeltijdenwet gewijzigd, aangevuld met amendementen. De verordening is in 2007 gewijzigd en ook 
toen heeft de discussie gespeeld richting wekelijkse openstelling vanwege toeristische ontwikkelingen. 
Desondanks is gekozen voor beperkte wekelijkse zondagsopenstelling gedurende het zomerseizoen 
voor het hele Helderse grondgebied. In deze Verordening op de winkeltijdenwet is aangegeven dat 
voor de binnenstad en het Ravelijncentrum een vaste koopzondag geldt. In de zomermaanden mogen 
alle winkels de hele gemeente iedere zondag open zijn. Uitzonderingen zijn op dit moment 
supermarkten, pompstationshops enz.: deze hebben een volledige ontheffing. Het rijk is bezig de 
zondagsopenstelling te herzien met het oog op het misbruik van de term “toeristisch gebied”. 
De fractie vraagt:  
1.  Heeft het college toestemming verleend voor deze wekelijkse zondagsopenstelling? 
2.  Op grond van welke motivatie? 
3.  Betekent dit dat u de verordening wilt herzien? Het gaat hierbij immers niet om incidentele 
 openstelling? 
4.  Past dit in het beleid ter versterking van het Stadshart? 
5.  Kunnen bedrijven zonder toestemming besluiten tot een wekelijkse zondagsopenstelling? 
6.  Zo niet, bent u van plan in te zetten op handhaving? 
Wethouder Turnhout zegt dat geen toestemming is verleend voor de wekelijkse openstelling. Hiertoe 
is ook geen aanvraag ingediend. Ze maakt hierbij de kanttekening dat een aantal winkels (afhankelijk 
van de branche) een ontheffing hebben. Het college van burgemeester en wethouders is niet van plan 
de verordening te herzien, tenzij de raad dit wenst. De winkels in het Stadshart hebben in principe 
dezelfde rechten als de winkels in de andere stadsdelen. Daarbij mogen de winkels in het Stadshart 
elke laatste zondag van de maand geopend zijn. Als de regelgeving wordt overtreden, dan zal het 
college handhavend optreden. 
 
De fractie van Progressief Den Helder geeft aan dat de burgemeester op 12 oktober namens het 
college de uitdrukkelijke toezegging gedaan heeft dat de raad op korte termijn een nota over 
Burgerparticipatie tegemoet zou kunnen zien. Tot op heden heeft de fractie deze nota niet mogen 



ontvangen. Wel is er vlak voor het weekend een onleesbare niet openbare raadsinformatiebrief 
verzonden. In de leeskamer heeft de fractie ook geen nadere informatie kunnen vinden. 
De fractie vraagt of het college nu blijft volharden in het niet willen betrekken van de burgers bij het 
bestuur, of is er in deze donkere dagen nog HOOP op een aanzet om de kloof tussen burger en 
bestuur te dichten? 
De burgemeester zegt dat burgerparticipatie heel serieus wordt opgepakt. Een voorbeeld is het 
pilotproject met betrekking tot de Middenweg. Over het niet leesbaar zijn van de raadsinformatiebrief 
hebben hem tot op heden geen klachten bereikt. Hij zal er evenwel voor zorgen dat de fractie van 
Progressief Den Helder een papieren versie krijgt toegestuurd.   
 
De fractie van Progressief Den Helder geeft aan dat de raad tot op heden geen verordening heeft 
vastgesteld waarin de cliëntenparticipatie WMO wordt geregeld. Het college gaat echter zonder deze 
wettelijk verplichte verordening over tot het eenzijdig benoemen van een voorzitter en legt daarbij 
tevens de unanieme voordracht van de zorgnemers ter zijde. Ook de zorgverstrekkers krijgen van het 
college de mogelijkheid om te kunnen participeren, terwijl het volgens de WMO om cliëntenparticipatie 
behoort te gaan. De fractie vraagt wanneer de raad een (concept) verordening van het college 
tegemoet kan zien zodat aan het illegaal handelen van het college een eind wordt gemaakt. 
Wethouder Kragt zegt dat een en ander met de Inspraakverordening voor de WMO afdoende is 
geregeld.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Pruiksma.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van de VVD kondigt amendementen aan bij agendapunt 6 (wijkbezoek De Schooten) en 
agendapunt 22 (bestemming gelden WMO-bestemmingsreserve). 
 
De fractie van Progressief Den Helder kondigt amendementen aan bij agendapunt 9 (grondtransactie 
Molenplein) en agendapunt 10 (stimuleringsregeling gevelopwaardering winkelpanden Stadshart). 
 
De fracties van KiesKees.nl, PRINS-Voor behoorlijk bestuur, de VVD en D66 kondigen een motie  
aan bij agendapunt 10 (stimuleringsregeling gevelopwaardering winkelpanden Stadshart). 
 
De fractie van de PvdA kondigt een motie aan bij agendapunt 22 (bestemming gelden WMO-
bestemmingsreserve). 
 
De fractie van het CDA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in, inhoudende het vergoeden 
van een kopje koffie voor de seniorenmatinee van 16 december 2009. Deze motie is als punt 24 aan 
de agenda toegevoegd. 
 
De fractie van de ChristenUnie dient een motie vreemd aan de orde van de dag in, waarin de 
afkeuring wordt uitgesproken over de wijze waarop de wethouder welzijn omgaat met het begrip 
participatie en de belangenbehartigers in het WMO-platform/participatiecommissie. De motie is als 
punt 25 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fractie van het CDA kondigt een ordevoorstel aan met betrekking tot de behandeling van 
agendapunt 22 (bestemming gelden WMO-bestemmingsreserve). 
 
De heer P. Bakker geeft aan niet deel te nemen aan de beraadslagingen en stemmingen over 
agendapunt 10 (stimuleringsregeling gevelopwaardering winkelpanden Stadshart). 
  
De heer Klut geeft aan niet deel te nemen aan de beraadslagingen en stemmingen over  
agendapunt 21 (verlenen meerjarige subsidie aan diverse instellingen en organisaties). 
 
De heer Blank geeft aan niet deel te nemen aan de beraadslagingen en stemmingen over  
agendapunt 23 (Verordening vestiging alleenrecht participatievoorzieningen). 
 
Op voorstel van de voorzitter worden de hamerpunten 13 tot en met 19 behandeld na de inhoudelijke 
behandeling van agendapunt 23.  



A.  Hamerpunten 
 
6. Voorstel met betrekking tot het wijkbezoek van de raad aan de wijk De Schooten. 
De fractie van de VVD dient een amendement in (mondeling) waarmee lid 2 van het besluit wordt 
gewijzigd en als volgt komt te luiden: 
2. Een wijkbezoek alleen door te laten gaan als minimaal 10 leden, bestaande uit raads- en 
commissieleden, de raad vertegenwoordigen. Het amendement is unaniem aanvaard. 
Het voorstel is eveneens unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot vaststelling normenkader 2009 ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2009. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot vaststelling van de Archiefverordening Den Helder 2009. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
9. Voorstel tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van het 

voornemen van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot een 
grondtransactie bij het project 'Molenplein'. 

De fractie van Progressief Den Helder dient bij amendement (A 9.1) de bedenking in dat de raad niet 
kan besluiten tot het overdragen van gronden bestemd voor woningbouw aan Zeestad CV/BV om niet, 
omdat dit een vorm van staatssteun is. Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van 
Progressief Den Helder en de Stadspartij Den Helder stemmen voor het amendement. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van Progressief Den Helder, PRINS-Voor 
behoorlijk bestuur, de SP, de ChristenUnie en de Stadspartij Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Stimuleringsregeling gevelopwaardering winkelpanden 

Stadshart Den Helder. 
De fractie van Progressief Den Helder dient een amendement in (A 10.1) waarmee aan het besluit 
wordt toegevoegd: 
“3. Zeestad niet te betrekken bij de toetsing van de aanvraag en de advisering richting het college 
 van burgemeester en wethouders.” 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van Progressief Den Helder, de SP en 
PRINS-Voor behoorlijk bestuur stemmen voor het amendement.  
 
Het voorstel is unaniem aanvaard.  
De fracties van KiesKees.nl, PRINS-Voor behoorlijk bestuur, de VVD en D66 dienen een motie  
in (M 10.1), waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. duidelijk in kaart te brengen welke gevels van panden in het Stadshart, welke in het bezit van de 

gemeente zelf, in aanmerking komen om opgeknapt te worden, 
2. een plan van aanpak op te stellen om het opknappen van deze gevels binnen afzienbare tijd te 

realiseren.  
De motie is unaniem aanvaard. 
 
De heer P. Bakker heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen en stemmingen. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van de Beleidsvisie Kleine Windmolens. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
12. Voorstel tot het onttrekken van een bedrag van € 672.000,-- aan de algemene reserve voor 

de reconstructie van het kruispunt Schootenweg-Kievitstraat en het uitvoeren van 
uitgesteld onderhoud aan wegen. 

Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
De agendapunten 13 tot en met 19 zijn na agendapunt 23 behandeld. 
 
20. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 988.000,-- voor de doorvoering 

van onderwijskundige vernieuwingen fase 1 in diverse schoolgebouwen. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 



21. Voorstel tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van het 
voornemen van het college om aan diverse instellingen en organisaties een meerjarige 
subsidie te verlenen voor te leveren prestaties in 2010 en 2011. 

De raad besluit unaniem geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van het voornemen 
van het college om aan diverse instellingen en organisaties een meerjarige subsidie te verlenen voor 
te leveren prestaties in 2010 en 2011. 
 
De heer Klut heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen en stemming. 
 
22. Voorstel een bedrag van € 488.309,-- vanuit de WMO bestemmingsreserve te bestemmen 

voor activiteiten in WMO-kader. 
De fractie van het CDA dient een ordevoorstel in om de stemming in onderdelen te splitsen.  
Het ordevoorstel is in meerderheid verworpen. Hierop besluiten mevrouw Kolhorn en de heer 
Burggraaff niet deel te nemen aan de beraadslagingen en stemmingen met betrekking tot dit 
agendapunt.  
 
De fractie van de VVD dient een amendement in (A 22.1) waarmee aan het besluit een nieuw 
gedachtenstreepje wordt toegevoegd onder het overzicht van de verdeling van de WMO-
bestemmingsreserve, inhoudende:  
- VanHarte, als 3e genoemd in het overzicht van de verdeling van de WMO-bestemmingsreserve 

alleen te subsidiëren indien de stichting VanHarte afstand doet van de verplichting “100% halal”. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fracties van PRINS-Voor behoorlijk bestuur, de 
ChristenUnie, het CDA en de heer Abbenes van de fractie van Progressief Den Helder stemmen 
tegen het amendement. 
 
De fractie van PRINS-Voor behoorlijk bestuur doet een ordevoorstel het voorstel verder als 
bespreekpunt in plaats van als hamerpunt te behandelen. De raad verwerpt in meerderheid dit 
ordevoorstel. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van de ChristenUnie en PRINS-Voor behoorlijk 
bestuur stemmen tegen het voorstel. 
 
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 22.1), waarmee het college wordt opgedragen de raad 
voor maart 2010 een voorstel voor te leggen, waarin de resterende middelen van de WMO-
bestemmingsreserve van € 511.691,-- worden gebruikt voor de jaren 2011, 2012, en 2013 om de 
beoogde bezuiniging van € 150.000,-- (volumekorting maatschappelijke instellingen) op de culturele 
en maatschappelijke instellingen te dekken. De motie is in meerderheid aanvaard. De fracties van de 
VVD, de Stadspartij Den Helder en KiesKees.nl stemmen tegen de motie. 
 
B.  Bespeekpunt. 
 
23. Voorstel tot vaststelling Verordening vestiging alleenrecht participatievoorzieningen. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
De heer Blank heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen en stemming. 
 
A. Hamerpunten. 
 
13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Werkleeraanbod WIJ. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
14. Voorstel tot het vaststellen van de Toeslagenverordening WIJ.  
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
15. Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening WIJ.  
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening 

Cliëntenparticipatie WWB 2007 in de Verordening Cliëntenparticipatie WWB en WIJ. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 



 
17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de 

Handhavingsverordening WWB in de Handhavingsverordening WWB en WIJ. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
18. Voorstel tot het intrekken van de Afstemmingsverordening 2009 en het vaststellen van de 

Afstemmingsverordening WWB 2010. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
19. Voorstel tot het intrekken van de Verordening Langdurigheidstoeslag 2009 en vast te 

stellen de Verordening Langdurigheidstoeslag 2009/2010. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
B.  Bespreekpunten. 
 
24.  Motie van de fractie van het CDA met betrekking tot het vergoeden van een kopje koffie 
 voor de seniorenmatinee van 16 december 2009. 
De motie (M 24.1) van de fractie van het CDA houdt het vergoeden van een kopje koffie voor 
bezoekers van de seniorenmatinee van 16 december 2009 in. De motie is in meerderheid aanvaard.  
De fractie van de VVD stemt tegen de motie. 
 
25. Motie van de fractie van de ChristenUnie over WMO-participatie. 
Met de motie (M 25.1) wordt de afkeuring uitgesproken over de wijze waarop de wethouder welzijn 
omgaat met het begrip participatie en de belangenbehartigers in het WMO-platform/participatie-
commissie. 
De motie is in meerderheid verworpen. De fracties van de PvdA, de VVD en het CDA stemmen  
tegen de motie.     
 
26. Afscheid waarnemend burgemeester, de heer ir. C.J. Vriesman. 
Wethouder Boskeljon spreekt namens het college van burgemeester en wethouders een woord van 
dank uit. De heer Bellinga doet dit namens de gemeenteraad. Tenslotte voert de heer Vriesman het 
woord.  
 
27. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


