
Besluitenlijst raadsvergadering 14 september 2009. 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Afwezig zijn de dames Biersteker, Van Nijendaal en Post en de 
heren Bellinga, Van Dongen, Visser en Wijker. 
De voorzitter brengt het wijkbezoek van woensdag 23 september aan De Schooten nogmaals onder 
de aandacht van de raad. De raadsleden kunnen zich aanmelden bij mevrouw Van der Burg.  
  
2. Voorstel tot het instemmen met de toelating van de op 2 september 2009 door de voorzitter 
 van het centraal stembureau benoemd verklaarde: Bakker, Martien (CDA), tot lid van de 
 raad van de gemeente Den Helder. 
De voorzitter van de commissie die de geloofsbrieven onderzoekt, de heer Rijnten, deelt mee dat de 
heer Bakker aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. Daarop legt de heer Bakker de eed 
af en besluit de raad hem toe te laten als lid van de raad van de gemeente Den Helder. 
  
3. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
4. Vragenkwartier. 
Vraag van de fractie van het CDA met betrekking stichting “De Inval”, Scholen aan Zee. 
Mevrouw Kolhorn stelt de volgende vragen: 
1. Is de wethouder op de hoogte van het investeringstekort dat Stichting “De Inval”, die Sporthal 
 aan Zee beheert, heeft? 
2. Heeft de wethouder acties ondernomen om de geschetste problematiek te helpen oplossen? 
3. Wat zijn de consequenties voor de drie verenigingen als de Stichting “De Inval” zijn financiële 
 afspraken met Scholen aan Zee niet na kan komen? 
Wethouder Smit geeft aan op de hoogte te zijn van de problematiek, maar dat dit primair een zaak is 
tussen huurder en verhuurder. De gemeente heeft dus geen rol in formele zin. Desondanks zal het 
college zich goed laten informeren en in ieder geval de terugkoppeling die het college krijgt van 
stichting De Inval aan de orde brengen in commissieverband. 
 
Vraag van de fractie van Progressief Den Helder met betrekking tot voortgang Zeevaartschool. 
De heer Abbenes vraagt wat de stand van zaken is rond de renovatie van de Zeevaartschool aan het 
Ankerpark. 
Wethouder Boskeljon geeft in een toelichting weer dat betrokken partners volop bezig zijn met de 
bestaande bouw en de nieuwbouw. Met betrekking tot de nieuwbouw zegt hij dat thans overleg 
plaatsvindt met het Hoogheemraadschap. Qua tijdsplanning ziet hij, gelet op alle te volgen 
procedures, niet een geheel opgeleverde oud- en nieuwbouw vóór medio volgend jaar.  
 
Vraag van de fractie van Progressief Den Helder met betrekking tot jaarstukken verbonden 
partijen. 
Tijdens de vorige raadsvergadering werd aangeven dat de jaarstukken van de verbonden partijen voor 
ons in de leeskamer ter inzage lagen. Welke leeskamer bedoelde de wethouder? 
Wethouder Fritzsche zegt dat het openbare stukken betreffen die in de gewone leeskamer horen te 
liggen. In oktober 2009 biedt hij een overzicht aan van alle verbonden partijen, waarin ook duidelijk 
wordt gemaakt wanneer de jaarstukken van deze partijen beschikbaar worden gesteld. Met betrekking 
tot de jaarstukken van Willemsoord B.V. zegt hij dat deze zijn aangeboden aan de auditcommissie.  
De heer Abbenes is van mening dat de stukken evengoed ook voor de raad ter inzage moeten worden 
gelegd. 
 
Vraag van de fractie van Progressief Den Helder met betrekking tot toezeggingen Kadernota. 
Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota zijn er toezeggingen aan ons adres gedaan door het 
college. Het ging onder andere over de ‘maatlat’ en de uitvoering van artikel 213 a van de 
Gemeentewet. Wanneer worden deze toezeggingen gestand gedaan?  
Wethouder Kragt geeft een toelichting over de maatlat waarbij hij verwijst naar de 
Organisatieverordening en de bijlagen daarvan. 
Wethouder Fritzsche zegt in het kader van de uitvoering van artikel 213a Gemeentewet dat thans een 
doelmatigheidsonderzoek heeft plaatsgevonden over de kostendekkendheid van de heffingen en 
tarieven. De onderzoeksresultaten moeten nog worden besproken in het college voordat een en ander 
wordt afgerond. 



 
5. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Berckmoes.  
 
6. Vaststelling agenda. 
De fractie van D66 dient een motie in over het realiseren van een openbaar invalidentoilet in het 
stadscentrum. De motie is als punt 11 aan de agenda toegevoegd. 
De fractie van Progressief Den Helder dient een motie in ter behoud van de bomen aan de 
Californiëstraat. De motie is als punt 12 aan de agenda toegevoegd. 
De fractie van Progressief Den Helder kondigt een amendement aan met betrekking tot agendapunt 8, 
het burgerinitiatief over het aanbrengen van openbare verlichting achter de Schoenerstraat. 
 
7. Voorstel tot vaststelling van een gemeentelijk rioleringsplan voor de planperiode 
 2009-2013. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van Progressief Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
8. Burgerinitiatief betreffende het aanbrengen van openbare verlichting op het fietspad achter 

de Schoenerstraat. 
De fractie van Progressief Den Helder dient een amendement in (A 8.1) waarmee punt 3 van het 
besluit ‘dit besluit ter uitvoering in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders’ 
wordt gewijzigd in ‘dit besluit ter onmiddellijke uitvoering in handen te stellen (...). Het amendement is 
in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van Progressief  
Den Helder, PRINS-Voor behoorlijk bestuur en de Stadspartij Den Helder. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
9. Voorstel tot bekrachtiging van de noodverordening vliegshow op Maritiem vliegkamp de 

Kooy op 19 september 2009. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel tot het intrekken van de Algemene Inspraakverordening en het vaststellen van de 

nieuwe Inspraakverordening. 
De fractie van Progressief Den Helder dient een amendement in (A 10.1) waarin het begrip 
‘belanghebbende’ nader is omschreven. Op basis van de behandeling van het voorstel en het 
amendement en de verschillende interpretaties die er zijn doet de voorzitter het ordevoorstel dat het 
college van burgemeester en wethouders het voorstel terugneemt. Vervolgens zal het voorstel worden 
aangevuld en ter behandeling aan de raadscommissie worden aangeboden. Na behandeling in de 
commissie kan het voorstel vervolgens als hamerpunt in de raad worden behandeld. De raad stemt 
met het ordevoorstel in.  
 
11.  Motie over realisering openbaar invalidentoilet in stadscentrum.  
De fractie van D66 dient een motie in (M 11.1) over het realiseren van een openbaar invalidentoilet in 
het stadscentrum. Tijdens de beraadslagingen wijzigt de fractie haar motie met de strekking dat 
‘invalidentoilet’ wordt vervangen door ‘openbaar toilet’. De motie is unaniem aanvaard. 
 
12. Motie ter behoud van de bomen aan de Californiëstraat. 
De fractie van Progressief Den Helder dient een motie in (M 12.1) ter behoud van de bomen aan de 
Californiëstraat. Op basis van de beraadslagingen wijzigt de fractie haar motie. Het besluit komt als 
volgt te luiden: ‘Het college op te dragen de 2 bomen aan de Californiëstraat/hoek Diaconiestraat te 
behouden. De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van 
GroenLinks, Progressief Den Helder, de Stadspartij Den Helder, de heer Roelofsen van de fractie van 
de VVD en de heer Blank van de fractie van de PvdA. 
 
13. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 


