
Besluitenlijst raadsvergadering 25 februari 2009. 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter, de heer Bellinga, opent de vergadering. Een bericht van verhindering is ontvangen van 
de dames Kolhorn en Van der Paard en de heren Van Dongen, Pruiksma en Wijker. 
  
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
 
3. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Klut.  
 
4. Vaststelling agenda. 
De raad stelt een spreektijd van 10 minuten per fractie vast. 
 
Op verzoek van mevrouw Bruin wordt aan de agenda toegevoegd de brief van de commissaris van de 
Koningin van 23 februari 2009 waarin hij een voorstel neerlegt waarmee naar zijn mening voor 
betrokken partijen een acceptabel resultaat te realiseren is.    
 
De motie van de SP met de strekking schriftelijk te stemmen over in te dienen moties over de positie 
van de burgemeester en de wethouders is wegens strijdigheid met artikel 31 van de Gemeentewet 
buiten de orde verklaard.  
 
De fractie van GroenLinks dient een motie in (M 7.1), inhoudende het instellen van een onafhankelijk 
onderzoek naar de regels waaraan declaraties worden getoetst en dit onderzoek betrekking te laten 
hebben op het declaratiegedrag van het college van b&w en de directieleden.  
De motie is aan de agenda toegevoegd. 
 
De fractie van Progressief Den Helder dient een motie in (M 8.1), inhoudende het uitvoeren van een 
onderzoek als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet met betrekking tot de 
woonlastenvergoeding aan de burgemeester en het declaratiegedrag van het college van 
burgemeester en wethouders. De motie is als laatste punt aan de agenda toegevoegd. 
 
5. Brief van de commissaris van de Koningin van 23 februari 2009. 
Naar aanleiding van de brief dient de fractie van KiesKees.nl een motie in (M 5.1) over het tot stand 
brengen van een overeenkomst tussen gemeentebestuur en burgemeester over het met wederzijds 
goedvinden uit elkaar gaan.  
De motie is in meerderheid aanvaard. Tegen de motie is gestemd door de fracties van Progressief 
Den Helder, GroenLinks, de SP, PRINS-Voor behoorlijk bestuur, de Stadspartij Den Helder en de 
ChristenUnie.  
 
Verklaring burgemeester. 
De burgemeester legt een verklaring af. Hij zegt daarin in de lijn van de motie te zullen handelen als 
een overeenkomst als bedoeld in de motie tot stand komt. Hij verklaart tevens dat hij zijn taken per 
direct neerlegt. 
 
6. Gevolgen met betrekking tot de resultaten van het mediationtraject tussen de 

burgemeester en de wethouders. 
De fractie van Progressief Den Helder dient een motie in, inhoudende het voordragen van de 
burgemeester voor ontslag. Naar het oordeel van de voorzitter dient deze motie buiten de orde te 
worden verklaard omdat deze strijdig is met artikel 61b van de Gemeentewet. Deze kwestie wordt 
hoofdelijk in stemming gebracht. De raad verklaart de motie buiten de orde met 6 stemmen voor en 20 
stemmen tegen. 
 
De fractie van de ChristenUnie dient een motie in (M 7.2) waarin het vertrouwen in het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgezegd. De fractie trekt de motie in ten faveure van de motie 
van de fractie van GroenLinks met dezelfde strekking. 
 



De fractie van GroenLinks dient een motie in (M 6.4), inhoudende het opzeggen van het vertrouwen in 
het gehele college. De motie is na hoofdelijke stemming verworpen met 11 stemmen voor en 15 
stemmen tegen. 
 
De fractie van de ChristenUnie dient een motie in (M 6.1) waarin het vertrouwen in wethouder 
Fritzsche wordt opgezegd. De motie is na hoofdelijke stemming verworpen met 10 stemmen voor en 
16 stemmen tegen. 
   
De fractie van de ChristenUnie dient een motie in (M 6.2) waarin het vertrouwen in wethouder Kragt 
wordt opgezegd. De motie is na hoofdelijke stemming verworpen met 10 stemmen voor en 16 
stemmen tegen. 
 
De fractie van de SP dient een motie in (M 6.5) over het houden van een telefonische enquête over 
het draagvlak van wethouders en burgemeester onder de inwoners van Den Helder. De motie is 
verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van Progressief Den Helder, GroenLinks en de 
SP. 
 
7. Motie GroenLinks met betrekking tot instellen onderzoek declaraties (M 7.1).  
De motie is na hoofdelijke stemming in meerderheid verworpen met 11 stemmen voor en 15 stemmen 
tegen.   
 
8. Motie Progressief Den Helder over het instellen van een onderzoek op grond van artikel 
 155a van de Gemeentewet (M 8.1). 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie stemmen de fracties van Progressief  
Den Helder, GroenLinks, de SP, PRINS-Voor behoorlijk bestuur, de Stadspartij Den Helder en de 
ChristenUnie. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


