
Beluitenlijst raadsvergadering 15 juni 2009. 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. De dames Van Nijendaal en Van der Paard en de heren 
Koopman, Van Dongen en De Vrij zijn afwezig. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier binnengekomen.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer De Bruin. 
 
5. Vaststelling agenda. 
Er is een aantal amendementen aangekondigd. Deze worden bij de betreffende agendapunten 
ingediend.  
De heer Abbenes zegt dat de fractie van Progressief Den Helder haar eerder op 25 mei 2009 
ingediende en toen aangehouden motie over het tijdens de vakantie openhouden van het 
Wijksteunpunt alsnog in stemming wil brengen. Deze motie is als punt 9 aan de agenda toegevoegd. 
 
6. Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie 'De Nollen: hollen of stilstaan?'. 
De fractie van Progressief Den Helder dient een amendement in (A 6.1) waarmee aan het besluit 
wordt toegevoegd:  
“4. Het college op te dragen zeer terughoudend te zijn met het verstrekken van leningen met name 
aan de stichting Landschap Noord-Holland.” 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van Progressief Den Helder, D66, de 
Stadspartij Den Helder, GroenLinks en de SP stemmen voor het amendement. 
 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 6.2) waarmee aan het besluit wordt 
toegevoegd: 
“4. Het college op te dragen de raad te informeren op onderstaande punten 
 - de relatie tussen de verschillende ontwikkelingsprojecten en het beoogde tijdpad van 

ontwikkeling; 
 - wat is de invloed (geweest) van de verschillende belangen die één van de illegale bewoners 

behartigt en tevens penningmeester is bij de Stichting Transparantie en (on)afhankelijkheid 
 - Wat is de huidige status van Nollen noord; is dit nog steeds cultuur en natuur? Of is de poot 

cultuur geschrapt? Volgens berichtgeving wordt het project tegenwoordig aangeduid als 
natuurproject. Wat is de invloed van LNH op Nollen noord? Wordt dit geëffectueerd met bijv. 
beheerscontracten en willen we dit en wat te denken van de mogelijke aanstelling van de 
voorzitter LNH als voorzitter van de stichting de Nollen? 

 - Wat wordt het toekomstig ontwikkelingsplan van zowel de Nollen noord als de Nollen zuid en 
wie zijn onze gesprekspartners daarin? (kunnen we wel spreken met instanties die geen 
eigenaar zijn van de kunstwerken, dan wel betwiste eigenaren)”  

Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van Progressief Den Helder, D66, de 
Stadspartij Den Helder, PRINS-Voor behoorlijk bestuur, GroenLinks, de ChristenUnie en de  
SP stemmen voor het amendement. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Tegen het voorstel is gestemd door de heer Klut van de 
fractie van D66.   
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de 'Beleidsnota minimabeleid'. 
De fractie van het CDA dient een amendement in (A 7.1) inhoudende het toevoegen van de volgende 
tekst aan de beleidsnota: 
“In sommige gevallen kan het college van burgemeester en wethouders door middel van de 
zogenoemde ‘kan’ constructie (hardheidsclausule) uitzonderingen maken en zo het benodigde 
maatwerk leveren.” 
Het amendement is unaniem aanvaard. 
 



De fractie van het CDA dient een amendement in (A 7.2) inhoudende het toevoegen van de volgende 
tekst aan de beleidsnota:  
“De verantwoordelijkheid met betrekking tot de coördinatie van de verschillende beleidsterreinen ligt 
bij de verantwoordelijke wethouder.”  
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fractie van PRINS-Voor behoorlijk bestuur stemt 
tegen het amendement. 
 
De fractie van het CDA dient een amendement in (A 7.3) inhoudende het toevoegen van de volgende 
tekst aan de beleidsnota: 
“Na evaluatie van de kadernota WMO wordt een paragraaf over de relatie WMO en armoede 
toegevoegd.” 
Het amendement is unaniem aanvaard. 
 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 7.4) waarmee aan de tekst op blz. 21 
onder de kop “collectieve zorgverzekering minima” de volgende tekst aan de beleidsnota wordt 
toegevoegd: 
“De in het verleden niet uitgekeerde aanvulling van 4% (zijnde het verschil van 7% collectieve korting 
en de door de gemeente uitbetaalde 3%) wordt met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum alsnog 
uitgekeerd aan de rechthebbenden.” 
Het amendement is door de fractie van de ChristenUnie ingetrokken.  
 
In de plaats hiervan dient de fractie van de ChristenUnie een motie in (M 7.1) waarin het college wordt 
opgedragen ”onderzoek te doen hoe op een andere wijze toch recht gedaan kan worden aan de 
intentie van amendement 7.4 van de ChristenUnie.” De motie zal na de stemming over het 
hoofdvoorstel in stemming worden gebracht.  
 
De fractie van de D66 dient een amendement in (A 7.5) waarmee aan de tekst op blz. 28 onder punt 
7.5 de volgende tekst aan de beleidsnota wordt toegevoegd: 
“Met ingang van de vaststelling van de beleidsnota ‘Minimabeleid’ wordt in de toekenningsbeschikking 
aangegeven op welke voorzieningen de cliënt recht heeft en daarbij gelijk de benodigde 
aanvraagformulieren verstrekt”. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Tegen het amendement is gestemd door mevrouw 
Turnhout en de heer De Bruin van de fractie van het CDA. 
 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A 7.6) inhoudende het wijzigen van de volgende 
tekst in de beleidsnota op blz. 23 onder 5.3 (2e aandachtstreepje): 
“intrekken of aanpassen cultuurbijdrage” wijzigen in:  
“aanpassing cultuurbijdrage; waarbij de cultuurbijdrage voor de jeugd in natura verstrekt zou kunnen 
worden en de cultuurbijdrage voor volwassenen vrij besteedbaar blijft”. 
Op grond van de beraadslagingen wijzigt de fractie van GroenLinks de eerdergenoemde passage in 
“de cultuurbijdrage blijft vrij besteedbaar”. 
Het (gewijzigde) amendement is unaniem aanvaard. 
 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A 7.7) inhoudende het wijzigen van de volgende 
tekst in de beleidsnota op blz. 23 onder 5.3 (3e aandachtstreepje): 
“langdurigheidstoeslag (inkomensgrens) handhaven op 100% bijstandsnorm” wijzigen in: 
“de langdurigheidstoeslag wordt; 
- bij de inkomensgrens van 100% van de bijstandsnorm volledig uitbetaald. 
-  bij 100-105% van de bijstandsnorm de helft van het bedrag uitbetaald.” 
De stemming over dit amendement staakt met 13 stemmen voor en 13 stemmen tegen. 
Hiermee is op grond van artikel 32 van de Gemeentewet de beslissing uitgesteld tot een volgende 
raadsvergadering. 
 
Door het staken van de stemmen over amendement A 7.7 is ook de beslissing over het hoofdvoorstel 
en motie M 7.1 van de ChristenUnie uitgesteld tot een volgende raadsvergadering. 
 
Tijdens de beraadslagingen heeft wethouder Kragt de volgende toezeggingen gedaan: 
* Binnen 6 tot 8 weken terug te komen op de volgende onderwerpen: 
 - voorstel met betrekking tot invulling energiebox; 
 - besteding gelden armoedebestrijding en schuldhulpverlening; 



 - minima-effectrapportage; 
 - communicatieplan; 
 - cliënten bij toekenning meedelen op welke voorzieningen zij recht hebben. 
* Een eindejaarsuitkering voor de minima te realiseren onder de clausule dat de mogelijkheid 
 hiertoe bestaat (Rijksgeld).   
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente 
 Den Helder over het jaar 2008. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Voor het voorstel is gestemd door de fracties van de PvdA, 
KiesKees.nl, D66, het CDA en de VVD. 
 
9. Motie van de fractie van Progressief Den Helder over het tijdens de vakantieperiode open 
 houden van het Wijksteunpunt. 
De fractie van Progressief Den Helder trekt op grond van de toelichting van wethouder Kragt de motie 
in. 
 
10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
  
 


