
Besluitenlijst raadsvergadering 25 mei 2009. 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Afwezig zijn mevrouw Van der Paard en de heren Van Dongen, 
Koning, Koopman, Prins, Roelofsen, De Vrij en Wijker. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
Vraag van de fractie van de ChristenUnie over het straatbeeld van het Nieuwe Kerkplein en het 
Molenplein. 
De fractie van de ChristenUnie vraagt: 
-  of het college van burgemeester en wethouders haar mening deelt dat met deze activiteiten van 
 Zeestad het straatbeeld langdurig een verpauperd aanzien krijgt; 
- of het college van plan is Zeestad op te dragen om in elk geval bovenstaande situatie binnen zeer 
 korte termijn aan te pakken; 
- of het college in overleg is met Zeestad om de situatie op de hoek Molenplein nog voor de 
 zomervakantie aanzienlijk te verbeteren. 
Vraag van de fractie van Progressief Den Helder over gaten in het wegdek. 
De fractie van Progressief Den Helder heeft geconstateerd dat stenen van het Nieuwe Kerkplein zijn 
verwijderd. Hierdoor is een gevaarlijke situatie ontstaat. Bovendien draagt dit bij tot verloedering van 
de woonomgeving. Ook zijn er al bomen en bankjes weggehaald. De fractie vindt dit bepaald geen 
reclame voor onze stad, vooral nu de toeristen ook weer komen. De fractie vraagt wat het college gaat 
doen om het gat te dichten en het aanzien van de woonomgeving daar te herstellen.  
 
Deze vragen zijn in samenhang behandeld. Wethouder Boskeljon zegt dat bouwen gepaard gaat met 
dergelijke situaties. Hij geeft wel aan de overlast zoveel mogelijk te willen beperken. Hij zegt dat de 
gaten in de bestrating vandaag zijn hersteld. Hij geeft aan dat de bankjes en prullenbakken zijn 
weggehaald wegens het verplaatsen van bomen en dat deze niet worden teruggeplaatst. Hij zegt 
vervolgens dat de hoop puin van het Studiehuis wordt gebruikt voor diverse projecten in het Stadshart 
waaronder de locatie zelf. Verplaatsen van het puin brengt hoge kosten met zich mee en daarbij zal 
de berg rond de jaarwisseling met 90% zijn gereduceerd. Hij neemt de suggestie van mevrouw Bruin 
mee om de plaats af te schotten en te voorzien van een artist-impression.  
De heer Bakker van de Stadspartij Den Helder geeft desgevraagd aan dat hij in de beantwoording van 
de vragen onvoldoende aanleiding ziet om zijn motie over hetzelfde onderwerp niet in te dienen.  
 
Vraag van de fractie van Progressief Den Helder over de toekenning van (sociale) 
voorzieningen. 
De fractie van Progressief Den Helder wil weten of er al een beleidswijziging is doorgevoerd, daar het 
college recent is teruggefloten door de rechter omdat er werd geweigerd een fiets toe te kennen.  
 
Wethouder Kragt zegt dat de procedure rond aanvragen op grond van de Wmo, met name de 
mandaatregeling, wordt aangepast. Hierop wordt nog teruggekomen bij de behandeling van 
agendapunt 12, de interpellatie van de fracties van de ChristenUnie, D66 en GroenLinks over de 
toekenning van (vervoers)voorzieningen in het kader van de WMO. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Kolhorn.   
 
5. Vaststelling agenda. 
De fracties van de ChristenUnie, D66 en GroenLinks hebben een verzoek tot het houden van een 
interpellatie ingediend over de toekenning van (vervoers)voorzieningen in het kader van de WMO. 
De raad stemt unaniem in met de behandeling van de interpellatie, die daarop als punt 12 aan de 
agenda is toegevoegd. 
 
De fractie van de VVD dient een motie in over het verstrekken van een garantiesubsidie van € 2.500,-- 
aan het Historisch Weekend. De motie is als punt 13 aan de agenda toegevoegd. 



De fractie van Progressief Den Helder dient een motie in waarin het college wordt opgedragen binnen 
drie weken aan de raad een plan van aanpak voor te leggen, waaruit duidelijk blijkt hoe en wanneer 
de voormalige Zeevaartschool in oude glorie en luister zal worden hersteld. De motie is als punt 14 
aan de agenda toegevoegd.  
 
De fractie van Progressief Den Helder dient een motie in waarin het college wordt opgedragen het 
wijksteunpunt tijdens de vakantieperiode open te houden. De motie is als punt 15 aan de agenda 
toegevoegd. 
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie in waarin het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen de ontstane verpaupering en gehavende aanblik van het Nieuwe 
Kerkplein te herstellen naar de situatie van het plein, voordat er gesloopt werd. De motie is 
toegevoegd als punt 16 van de agenda.  
 
A.  Hamerpunten. 
 
6. Voorstel met betrekking tot wensen en bedenkingen in verband met een achtervangpositie 
 borgstelling Waarborgfonds Sociale Woningbouw ten behoeve van de Stichting Woontij. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de naamgeving van delen van de openbare 
 ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en 
 standplaatsen (adressen). 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot het instemmen met het beheer- en ontwikkelingsplan Waddengebied en de 
 ondertekening van het Convenant uitvoering van het Beheer- en Ontwikkelingsplan 
 Waddengebied Deel A 'Léven in de Wadden'. 
De fractie van Progressief Den Helder dient een amendement in (A 8.1) waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgedragen per kwartaal schriftelijk te rapporteren over de 
behaalde resultaten, voortgang en verwachtingen betreffende de uitvoering van het Beheer- en 
Ontwikkelingsplan Waddengebied. Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het 
amendement is gestemd door de fracties van Progressief Den Helder, GroenLinks, de SP en de 
Stadspartij Den Helder. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Julianadorp Zuid 2008. 
Het voorstel is unaniem aanvaard.  
  
B.  Bespreekpunten 
 
10. Burgerinitiatief tot het rechtzetten van bomen in het park aan de Prins Hendriklaan te  
 Den Helder. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Tegen het voorstel stemmen de fracties van Progressief  
Den Helder, de SP, GroenLinks en de Stadspartij Den Helder.  
Op voorstel van de voorzitter stemt de raad in met het voeren van een inhoudelijke discussie in 
commissieverband zodat de portefeuillehouder de opvattingen kan meenemen in de beraadslagingen 
binnen het college van burgemeester en wethouders. In overleg met de agendacommissie wordt de 
mogelijkheid bezien van agendering in de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 8 juni 2009. 
  
11. Voorstel tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen met betrekking tot de 
 voorgenomen verkoop van het aandelenpakket Nuon PLB. 
De raad heeft in meerderheid geen wensen en bedenkingen met betrekking tot de voorgenomen 
verkoop en stemt dus in met het voorstel. Voor het voorstel is gestemd door de fracties van de PvdA, 
KiesKees.nl, het CDA en de VVD.  
 
12. Interpellatie van de fracties van de ChristenUnie, D66 en GroenLinks over de toekenning 
 van (vervoers)voorzieningen in het kader van de WMO. 
Op basis van de interpellatie dienen de fracties die de interpellatie hebben ingediend een motie in  
(M 12.1) die naar aanleiding van de beraadslagingen is gewijzigd en is komen te luiden als volgt:  



“(…) Draagt het college op om het mandaatbesluit aan te passen in die zin dat wanneer wordt 
afgeweken van adviezen van het CIZ of de commissie voor de bezwaarschriften de kwestie in het 
college van burgemeester en wethouders aan de orde wordt gesteld.”  
De motie is unaniem aanvaard.  
Wethouder Kragt geeft aan dat het college van burgemeester en wethouders de motie volledig tot 
uitvoering zal brengen en met ingang van heden als zodanig zal handelen. 
 
13. Motie van de fractie van de VVD over het verstrekken van een garantiesubsidie van  
 € 2.500,-- aan het Historisch Weekend. 
De motie (M 13.1) is in meerderheid aanvaard. Voor de motie is gestemd door de fracties van de 
PvdA, Progressief Den Helder, GroenLinks, de SP, KiesKees.nl, D66, de Stadspartij Den Helder, de 
ChristenUnie, de PvdA en de VVD. 
 
14. Motie van de fractie van Progressief Den Helder over het herstel van de voormalige 
 Zeevaartschool.  
De motie (M 14.1) is door de fractie van Progressief Den Helder na indiening mondeling aangepast. 
Hierbij is het besluit als volgt komen te luiden: “Het college op te dragen binnen de 3 weken 
Woningstichting te voorzien van de benodigde vergunningen om de restauratie te kunnen beginnen.”  
De (gewijzigde) motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van 
Progressief Den Helder, de SP, de Stadspartij Den Helder en de heer Klut van de fractie van D66. 
 
15. Motie van de fractie van Progressief Den Helder over het tijdens de vakantieperiode open 
 houden van het Wijksteunpunt. 
Wethouder Kragt geeft aan dat hij momenteel in gesprek is met de directie van het Wijksteunpunt.  
Op basis hiervan houdt de fractie van Progressief Den Helder de motie (M 15.1) aan. 
 
16. Motie van de fractie van de Stadspartij Den Helder over het herstel van het Nieuwe 
 Kerkplein. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder geeft aan dat ze de motie (M 16.1) op basis van de 
beantwoording van de vragen van mevrouw Biersteker alsnog aanhoudt.  
 
17. Sluiting. 
De voorzitter wijst op de bestuurlijke uitwisseling met de gemeente Texel. Raadsleden kunnen zich 
hiervoor nog opgeven tot en met dinsdag 26 mei 2009 bij de raadsgriffie. Vervolgens sluit hij de 
vergadering. 
  


