
Besluitenlijst raadsvergadering 30 november 2009. 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Van Dongen, 
Reiff, Roelofsen en Wijker. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw Beens en de heer Van der Kraan spreken in over agendapunt 14 (parkeerterrein 
Californiëstraat). 
De voorzitter geeft de leden van de raad in overweging de inspraakreacties te betrekken bij de 
behandeling van dit agendapunt. 
 
3. Vragenkwartier.  
  
De fractie van het CDA stelt vragen met betrekking tot de seniorenmiddag op 16 december a.s. 
Het college heeft de subsidie voor het kopje koffie van 1,80 euro ingetrokken met als gevolg 
dat de toegangsprijs omhoog gaat. Het CDA vraagt: 
1. Klopt het verhaal, dat de gemeente iets initieert (wat succesvol is voor de doelgroep) en 

vervolgens stopt met de kleine geldelijke toelage? 
2. Zo ja, wat is de reden van stopzetting? 
3. Bent u met ons van mening, dat de seniorenmiddag een middag is van ontmoeten? 
4. Dat dit een van de mogelijkheden is om eenzaamheid onder deze groep te bestrijden? 
5. En daardoor past binnen de WMO? 
6. Is het college genegen, dit besluit teniet te doen en alsnog deze kleine subsidie te 

verstrekken? 
Wethouder Kragt beantwoordt de vragen waarbij hij onder andere aangeeft dat er nooit een 
subsidieverzoek ontvangen is. Er is dus geen titel om nu geld te geven. De wethouder ziet geen reden 
om alsnog een kleine subsidie te verstrekken.  
 
De fractie van Progressief Den Helder heeft met verbazing kennis genomen van het persbericht 
van 18 november 2009 nummer 133, “Vertrek restanten Prins Willim uit Den Helder vrijwel 
zeker”. Het Nieuwe Dok, is volgens de fractie een unieke plek om de prins Willim als een 
Phoenix uit zijn as te laten herrijzen. Het mes zal volgens de fractie van twee kanten snijden in 
de eerste plaats wordt het een enorme toeristische trekpleister. Maar nog belangrijker is dat er 
een uniek stuk werkgelegenheid wordt gecreëerd waardoor er mensen kunnen worden 
opgeleid voor een plaats op de arbeidsmarkt. De fractie vraagt wat het college heeft gedaan of 
gaat het college alsnog gaat doen om deze replica voor onze stad met zijn enorme maritieme 
historie te behouden. 
Wethouder Fritzsche geeft aan dat de financiële risico’s voor de herbouw (ook in samenwerking met 
anderen) niet te dragen zijn; er waren onvoldoende garanties. 
 
- De fractie van Progressief Den Helder heeft signalen ontvangen dat een kunstenaar opdracht 
krijgt om onder andere de blauwe fietsenklemmen en paaltjes (straatmeubilair) zwart te 
schilderen. De fractie vraagt of dit juist is wie dit gaat dan betalen. 
Wethouder Boskeljon geeft aan dat het straatmeubilair herbruikt wordt in het stadspark. De kosten 
komen ten laste van het project stadspark.  
 
- De fractie van Progressief Den Helder heeft met verbijstering kennis genomen van de 
uitzending van RTL 4 inzake de declaraties door de Politieleiding. Ook het korps  
Noord-Holland Noord is genoemd. De fractie vraagt wat de korpsbeheerder gaat doen om dit 
declaratiegedrag aan banden te leggen. 
Burgemeester Vriesman geeft aan dat er een landelijke regeling komt. In overleg met de 
korpsbeheerder in Alkmaar zal de heer Vriesman aandacht aan dit onderwerp besteden. 
 
- De fractie van Progressief Den Helder heeft kennis genomen van het aangetekend schrijven 
van de Vereniging van Eigenaren en Huurders van het Julianaplein, van 23 november 2009. 
De fractie vraagt wanneer en door wie de aspecten Veiligheid, Bereikbaarheid en Leefbaarheid 
zijn gedelegeerd aan Zeestad en wie nu eindelijk eens Zeestad tot de orde roept. 
Wethouder Fritzsche geeft aan dat de bevoegdheden nooit zijn gedelegeerd. Zeestad valt onder de 
verantwoordelijkheid van provincie en gemeente. 



4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Bruin.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van de Progressief Den Helder stelt voor agendapunt 15 (wensen en bedenkingen 
samenwerkingsovereenkomst Regio VVV KNH) op te schorten tot de volgende raadsvergadering. 
De voorzitter geeft aan dat uitstel van besluitvorming niet wenselijk is en stelt voor het agendapunt te 
handhaven onder de toezegging dat er voor een nog grotere zorgvuldigheid overleg met de provincie 
plaatsvindt over de positie van de directeur VVV. 
 
De fractie van Progressief Den Helder kondigt amendementen aan bij de agendapunten 14 en 17. 
De fractie van GroenLinks kondigt een amendement aan bij agendapunt 16. 
De fractie van PRINS-Voor behoorlijk bestuur kondigt een amendement aan bij agendapunt 17. 
 
De fracties van de PvdA, VVD, CDA en PRINS-Voor behoorlijk bestuur dienen een motie vreemd aan 
de orde van de dag in, inhoudende al het mogelijke in het werk te stellen de bouw van een nieuwe 
onderzoeksreactor op het terrein van de locatie Petten te bevorderen. De motie wordt aan de agenda 
toegevoegd onder punt 18. 
 
Mevrouw Kolhorn neemt geen deel aan de beraadslagingen en stemmingen bij agendapunt 13. 
De heer Koning neemt geen deel aan de beraadslagingen en stemmingen bij agendapunt 14. 
 
De agenda is hiermee vastgesteld. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de inkomsten en uitgaven van het openbaar basisonderwijs 

over het jaar 2003. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de inkomsten en uitgaven van het openbaar basisonderwijs 

over het jaar 2004. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de inkomsten en uitgaven van het openbaar basisonderwijs 

over het jaar 2005. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de inkomsten en uitgaven van het openbaar basisonderwijs 

over de vijfjaarlijkse periode 2001-2005. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel de in ontwerp aangeleverde begroting 2010 van 'Meerwerf basisscholen' 
 Den Helder goed te keuren. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
11. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 45.770,- voor de aanschaf van 23 

publiekelijk toegankelijke AED's (Automatische Externe Defibrillator). 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening leges 2010 en de daarbij behorende 

tarieventabel. 
De voorzitter meldt dat het voorliggende besluit op basis van constateringen in de commissie Bestuur 
en Middelen redactioneel is aangepast. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van de ChristenUnie, Progressief Den Helder, 
PRINS-Voor behoorlijk bestuur en de Stadspartij Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
 
 
 
 
 



13. Voorstel met betrekking tot wensen en bedenkingen in verband met een achtervangpositie 
borgstelling Waarborgfonds Sociale Woningbouw ten behoeve van de Stichting Woontij. 

Mevrouw Kolhorn neemt bij dit agendapunt geen deel aan de beraadslagingen en stemmingen. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van de ChristenUnie, Progressief Den Helder en 
PRINS-Voor behoorlijk bestuur stemmen tegen het voorstel. 
 
14. Voorstel tot het onttrekken van het parkeerterrein Californiëstraat aan de openbaarheid. 
De heer Koning neemt bij dit agendapunt geen deel aan de beraadslagingen en stemmingen.  
 
De fractie van Progressief Den Helder dient een amendement in (A14.1) inhoudende de voorgestelde 
beslispunten 1 t/m 4 te laten vervallen en daarvoor in de plaats het besluit als volgt te formuleren: 
1.  de ingediende zienswijzen op het voornemen tot onttrekking van het parkeerterrein 
     Californiëstraat gegrond te verklaren; 
2.  het college van B&W op te dragen met inachtneming van de ingediende zienswijzen alternatieven 
     te ontwikkelen en deze ter instemming aan de raad voor te leggen. 
Het amendement is na hoofdelijke stemming in meerderheid verworpen met 5 stemmen voor en  
21 stemmen tegen.  
Het voorstel is na hoofdelijke stemming in meerderheid aangenomen met 18 stemmen voor en  
8 stemmen tegen.  
 
De fractie van de Socialistische Partij doet een ordevoorstel om de vergadering om 22.30 uur te 
beëindigen. Het ordevoorstel is in meerderheid verworpen. 
 
15. Voorstel met betrekking tot wensen en bedenkingen over de voorgenomen besluiten van 

het college van burgemeester en wethouders tot het aangaan van de 
samenwerkingsovereenkomst Regio VVV KNH 2010-2013 en tot het verlenen van een 
vierjarige subsidiebeschikking. 

De raad heeft in meerderheid geen wensen of bedenkingen. De fracties van de ChristenUnie,  
PRINS-Voor behoorlijk bestuur en Progressief Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
 
De voorzitter heeft bij agendapunt 5 de toezegging gedaan dat er voor een nog grotere zorgvuldigheid 
overleg met de provincie plaatsvindt over de positie van de directeur VVV. 
 
16. Voorstel tot het opstarten van de procedure voor een projectbesluit ten behoeve van het 

realiseren van acht eenpersoons appartementen aan de Brouwerstraat 68-72. 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A16.1) inhoudende het toevoegen van een 3e 
beslispunt dat luidt als volgt: ‘de omwonenden zullen betrokken worden volgens het nog aan te nemen 
communicatie protocol’. Het amendement is unaniem aanvaard. 
Het voorstel is eveneens unaniem aanvaard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. Voorstel met betrekking tot het rapport van de Rekenkamer-commissie Den Helder 'Op weg 
naar een beter subsidiebeleid', evaluatie beleidsgestuurde contractfinanciering gemeente  

 Den Helder' 
De fractie van Progressief Den Helder dient een amendement in (A17.2) inhoudende: 
1. het rapport van de Rekenkamercommissie “Op weg naar een beter subsidiebeleid” 
      over de evaluatie beleidsgestuurde contractfinanciering gemeente Den Helder, over te nemen; 
2. het college van B&W op te dragen de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport in 
      een plan van aanpak uit te werken; 
3. dit plan van aanpak voor 1 januari 2010 aan de gemeenteraad voor te leggen. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van Progressief Den Helder en de 
Stadspartij Den Helder stemmen voor het amendement. 
 
De fractie van PRINS-Voor behoorlijk bestuur dient een amendement in (A17.1) inhoudende toe te 
voegen beslispunt 3, dat luidt als volgt: 
‘het college van burgemeester en wethouders op te dragen de raad in december 2010 een 
evaluatierapport van het BCF-systeem aan te bieden, gericht op de naleving van de aanbevelingen in 
het rapport van de Rekenkamercommissie.’  Het amendement is unaniem aanvaard. 
 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
18. Motie PvdA, VVD, CDA en PRINS-Voor behoorlijk bestuur met betrekking tot bouw nieuwe 
onderzoekreactor.  
De fractie van de PvdA, de VVD, het CDA en PRINS-Voor behoorlijk bestuur dienen een motie 
vreemd aan de orde van de dag in (M18.1) inhoudende al het mogelijke in het werk te stellen de bouw 
van een nieuwe onderzoeksreactor op het terrein van de locatie Petten te bevorderen. 
De motie is unaniem aanvaard. 
 
19. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 


