
Besluitenlijst raadsvergadering 19 januari 2009. 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter, de heer Bellinga, opent de vergadering. De heer Van Dongen is afwezig.   
 
2. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Hulman. 
Dit punt is van de agenda afgevoerd.  
 
3. Spreekrecht burgers. 
De heren Van der Wal, Van Zon en Kroon spreken in over de agendapunten 14 en 15 (woonlasten 
burgemeester). De heer Kroon (Actiecomité Van Galenbuurt) overhandigt hierbij een petitie.   
 
4. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend. 
 
5. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Dol. 
 
6. Vaststelling agenda. 
Op voorstel van de voorzitter is de behandeling van de agendapunten 7 tot en met 13 (hamerpunten) 
voor vanavond vervallen. De behandeling van deze agendapunten vindt plaats op maandag 26 januari 
2009 van 19.00 uur tot 19.30 uur, voorafgaand aan de reguliere commissievergaderingen.  
 
De raad stemt in met het voorstel van de voorzitter om vóór de behandeling van de agendapunten 14 
en 15 wethouder Hienkens namens het college en daarna burgemeester Hulman een verklaring te 
laten afleggen. 
 
De agendapunten 14 en 15 worden gecombineerd behandeld in twee termijnen.  
 
Tenslotte is afgesproken een spreektijd van 10 minuten per fractie te hanteren.  
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de behandeling van klachten 2009. 
8. Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot wijziging van de Verordening 
 Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Den Helder. 
9. Voorstel tot het uitspreken van het voornemen de Luchthavenweg gedeeltelijk aan de 
 openbaarheid te onttrekken. 
10. Voorstel tot het opstarten van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 van de WRO, ten 
 behoeve van grootschalige detailhandel in het pand Ravelijncenter 23 te Den Helder. 
11. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Groen Den Helder. 
12. Voorstel tot het vaststellen van profiel en opdracht informateur in verband met het proces 
 bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland. 
13. Voorstel tot het benoemen van leden van de Welstandscommissie. 
De agendapunten 7 tot en met 13 zijn aangehouden tot 26 januari 2009. 
 
14. Raadsinformatiebrief No. 114 (2008) betreffende woonlasten burgemeester. 
15. Verzoek om inlichtingen fractie Progressief Den Helder met betrekking tot woonlasten 
 burgemeester. 
Met betrekking tot deze agendapunten zijn de volgende moties ingediend en in stemming gebracht: 
 
Motie 14.2 van de fractie van de Stadspartij Den Helder, waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt ontheven van zijn taak. De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is 
gestemd door de fractie van Progressief Den Helder, GroenLinks, PRINS-Voor behoorlijk bestuur en 
de Stadspartij Den Helder. 
 
Motie 14.1 van de fracties van de ChristenUnie, D66, PRINS-Voor behoorlijk bestuur, de SP en 
GroenLinks waarin het vertrouwen in de wethouders wordt opgezegd. De motie is in meerderheid 
verworpen. Voor de motie is gestemd door de fractie van Progressief Den Helder, GroenLinks, de SP, 
PRINS-Voor behoorlijk bestuur, D66, de Stadspartij Den Helder en de ChristenUnie. 
 



Motie 14.6 van de fractie van Progressief Den Helder, inhoudende het opzeggen van het vertrouwen 
in de wethouders. De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fractie 
van Progressief Den Helder, de SP, PRINS-Voor behoorlijk bestuur, D66, de Stadspartij Den Helder 
en de ChristenUnie. 
 
Motie 14.5 van de fractie van Progressief Den Helder waarin de minister van BZK wordt verzocht de 
burgemeester voor te dragen voor ontslag. De motie is na hoofdelijke stemming verworpen. Voor de 
motie stemmen de raadsleden Abbenes, Prins en Wijker. De overige aanwezige leden stemmen tegen 
de motie. 
 
Motie 14.3 van de fracties van de PvdA, het CDA en de VVD met de strekking een periode van 
bezinning in te bouwen en in overleg met de commissaris van de Koningin een buitenstaander aan te 
stellen die nagaat welke mogelijkheden er nog zijn voor een effectief functioneren van het bestuur. 
De indieners van de motie schrappen lid 5 van het besluit (dat gedurende de periode van bezinning de 
taken van de burgemeester zullen worden waargenomen door de loco-burgemeester). De gewijzigde 
motie is in meerderheid aangenomen. De fracties van de PvdA, het CDA en de VVD stemmen voor de 
motie.  
    
Motie 14.4 van de fractie PRINS-Voor behoorlijk bestuur, inhoudende het instellen van een onderzoek 
op grond van artikel 155a Gemeentewet naar het door de burgemeester en door de wethouders 
gevoerde bestuur in de behandeling van de financiële hulpvraag van burgemeester Hulman. De motie 
is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fractie van Progressief Den Helder, 
de SP, PRINS-Voor behoorlijk bestuur, KiesKees.nl en de ChristenUnie. 
 
 
De voorzitter schorst de vergadering tot 26 januari 2009, 19.00 uur. 
 


