
Besluitenlijst raadsvergadering 23 maart 2009. 
 
1. Opening. 
De voorzitter, de heer Bellinga opent de vergadering. De dames Van Nijendaal en Post en de heren 
Bakker en Van Dongen zijn afwezig. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Helling (stichting Recron) spreekt in over agendapunt 7. Hij verzoekt de 10 Restinn plekken te 
laten vallen onder het maximaal toegestane aantal van 20 kampeerplekken. Hij verwijst hierbij naar de 
nota “Kamperen bij de boer”. 
Mevrouw Vreeswijk spreekt in over agendapunt 7. Zij geeft aan dat het niet gewenst is dat er een 
permanent bungalowpark ontstaat aan de Middenvliet. Zij verwijst hierbij naar het gestelde hierover in 
de structuurvisie Julianadorp aan Zee. 
 
3. Vragenkwartier. 
- Vraag van de fractie van Progressief Den Helder over wachtruimte busstation. 
De fractie van Progressief Den Helder heeft geconstateerd dat, ondanks de aan de raad gedane 
toezeggingen, de buspassagiers nog steeds buiten moeten staan wachten. De fractie vraagt wanneer 
de toezeggingen worden nagekomen. 
Wethouder Hienkens geeft aan dat er overleg met de provincie Noord Holland is en dat er wordt 
gezocht naar een definitieve oplossing. Totdat een definitieve oplossing gevonden is, worden per 
1 april 2009 tijdelijk twee abri’s geplaatst.  
 
- Vraag van de fractie van Progressief Den Helder over de positie van burgemeester Hulman. 
De fractie van Progressief Den Helder heeft, met betrekking tot het feit dat burgemeester Hulman zijn 
taken heeft neergelegd de volgende vragen: 
Heeft de burgemeester nu onbetaald verlof? 
Heeft de burgemeester nu buitengewoon verlof? 
Kan een burgemeester zijn taken zomaar neerleggen? 
Is er sprake van schorsing? 
Wie is het bevoegd gezag dat het neerleggen van de taken door de burgemeester heeft 
goedgekeurd? 
Wethouder Hienkens verwijst naar de gezamenlijke verklaring van 15 februari 2009. De burgemeester 
heeft niet zomaar zijn taken neergelegd; de wethouder verwijst hierbij naar de voorgeschiedenis. Het 
is feitelijk onmogelijk voor de burgemeester om zijn taken uit te voeren. De burgemeester heeft geen 
onbetaald verlof, noch buitengewoon verlof. Schorsing is alleen mogelijk bij Koninklijk Besluit.     
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Wijker. 
 
5. Vaststelling agenda. 
De heer Reiff stelt voor agendapunt 7 (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) van de agenda af te voeren en wederom te agenderen voor de commissie. De raad stemt 
in meerderheid in met dit voorstel. 
 
De heer Rossen verzoekt agendapunt 8 (Voorstel tot het vaststellen van de Verordening 
langdurigheidstoeslag 2009) over te hevelen naar de categorie bespreekpunten. De raad stemt in 
meerderheid in met dit voorstel. 
 
De fractie van Progressief Den Helder kondigt een amendement aan met betrekking tot agendapunt 8 
(Voorstel tot het vaststellen van de Verordening langdurigheidstoeslag 2009) inhoudende de 
referteperiode, genoemd in de toelichting op artikel 2, vast te stellen op twee jaar. 
 
De fractie van Progressief Den Helder kondigt een amendement aan met betrekking tot agendapunt 
15 (Voorstel tot vaststelling van de beleidsnota Verbonden partijen 2009) inhoudende een 12-tal 
beslispunten toe te voegen aan het besluit en de nota vervolgens gewijzigd vast te stellen. 
 
 
 



6. Burgerinitiatief naamswijziging Churchillpark in Timorpark. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. 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. 
Het voorstel is van de agenda afgevoerd (zie agendapunt 5). 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van een krediet voor de uitbreiding van praktijkschool De Pijler. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet 

ruimtelijke ordening voor het perceel Nieuweweg 32. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
11. Voorstel tot het onttrekken van een bedrag van € 55.950,- euro aan de bestemmingsreserve 

Monumenten ten behoeve van instandhoudingswerkzaamheden aan nautische 
monumenten. 

Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
12. Voorstel met betrekking tot het rapport van de Rekenkamercommissie 'Verbondenheid 

schept verantwoordelijkheid' over het deelnemingenbeleid van de gemeente Den Helder. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening langdurigheidstoeslag 2009. 
De fractie van Progressief Den Helder dient een amendement in (A 8.1) inhoudende de referteperiode 
genoemd in de toelichting op artikel 2 vast te stellen op twee jaar. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van de GroenLinks en D66 stemmen tegen het 
voorstel. 
 
Wethouder Kragt zegt toe dat de beleidsnotitie armoedebeleid voor de commissievergadering van 
20 april 2009 kan worden geagendeerd. Tevens geeft de wethouder aan dat hij de toezeggingen, 
zoals genoemd in de memo van 11 maart 2009, zal nakomen. 
 
13. Voorstel het terrein dat is gelegen aan de Van Galenstraat/Hertzogstraat op grond van 

artikel 9 van de Wegenwet te onttrekken aan het openbaar verkeer. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van Progressief Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
Wethouder Hienkens zegt toe dat de parkeernota voor juni 2009 beschikbaar is. 
 
14. Voorstel tot het vaststellen van een krediet voor het Project Brede School Koningin 

Juliana-Comenius. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks en Progressief 
Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
 
15. Voorstel tot vaststelling van de beleidsnota Verbonden partijen 2009. 
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 15.1) inhoudende artikel 4.5 met de volgende 
tekst aan te vullen: 
Bij de programmabegroting wordt per verbonden partij een korte en ter zake doende toelichting 
gegeven op: 
1. de gang van zaken bij die verbonden partij; 
2. het financiële resultaat van het voorgaande jaar en het aandeel van de gemeente daarvan; 
3. de toekomstverwachting, de eventuele risico’s en het nut van het voortbestaan van die 
 verbintenis. 
 
Het amendement is unaniem aanvaard. 
 



De fractie van Progressief Den Helder dient een amendement in (A 15.2) inhoudende een 12-tal 
beslispunten toe te voegen aan het besluit en de nota vervolgens gewijzigd vast te stellen. 
 
De onderdelen 1, 2, 3, 6, 7 en 10 van het amendement zijn in meerderheid verworpen. De fracties van 
Progressief Den Helder en GroenLinks hebben voor gestemd. 
De onderdelen 4, 5, 8, 9, 11 en 12 van het amendement zijn in meerderheid verworpen. De fractie van 
Progressief Den Helder heeft voor gestemd. 
 
De fracties van de PvdA, VVD en CDA dienen een amendement in (A 15.3) inhoudende het 
schrappen van het tekstgedeelte “Het RKC-rapport…afwegingskader wordt opgenomen” zoals 
vermeld in 4.1 en in plaats daarvan de volgende tekst in te voegen: 
“Het RKC rapport vermeldt als bevinding dat niet is voorzien in een helder afwegingsmodel. .De vraag 
of de gemeente in voorkomende gevallen een deelneming wil aangaan, kan worden ondersteund met 
behulp van een afwegingsmodel (zie bijlage 8). Dit model vormt een handreiking. Het is geen digitaal 
instrument dat onafwendbaar tot een bepaalde keuze moet leiden. Een keuze voor een deelneming 
zal in bijna alle gevallen een politieke keuze moeten zijn. Overigens kan het afwegingskader 
eenzelfde rol spelen bij de evaluatie die periodiek bij het bezit van deelnemingen past. Bij een 
dergelijke heroverweging zal bijvoorbeeld kunnen blijken dat het belang, dat bij het aangaan van een 
deelneming als publiek werd gezien, inmiddels niet meer van toepassing is. Ook zou kunnen blijken 
dat weliswaar een publiek belang nog steeds aan de orde is, maar dat dat in een andere vorm kan 
plaatsvinden. In beide gevallen zou tot afstoting van de deelneming besloten kunnen worden. Het 
afwegingsmodel kent een aantal stappen dat in een stroomschema is weergegeven.” 
 
Het amendement is unaniem aanvaard. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van Progressief Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
16. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


