
Besluitenlijst raadsvergadering 31 augustus 2009. 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Berckmoes 
en de heer Van Dongen. 
  
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
Vraag van de fractie van GroenLinks over bomenkap Californiëstraat 
De fractie van GroenLinks vraagt: 
1. is het college met ons van mening dat er op dit moment geen reden is om van de kapvergunning 
gebruik te maken en dat daarom het advies van de commissie bezwaarschriften gevolgd moet 
worden? 
2. is het college met ons van mening dat “het beetje groen” dat we in het stadhart hebben moeten 
koesteren en daarom deze bomen, zeker voorlopig, gespaard moeten worden? 
 
Wethouder Boskeljon geeft aan dat de bomen zo lang mogelijk blijven staan maar uiteindelijk gekapt 
worden. De tijdsdruk wordt ingegeven door de termijnen behorende bij de ISV financiering. De 
sanering van de parkeerplaats gaat naadloos over in het bouwrijp maken van de grond.    
 
Vraag van de fractie van de PvdA met betrekking tot inburgering 
De fractie van de PvdA vraagt: 
1. Wat is het aantal buitenlanders dat Den Helder zich ten doel heeft gesteld deel te laten nemen aan 
een inburgeringcursus? 
2. Hoeveel buitenlanders hebben in Den Helder in de afgelopen periode in Den Helder een 
inburgeringcursus gevolgd? 
3. Hoeveel deelnemers hebben de inburgeringcursus met goed gevolg afgesloten? 
4. Zijn de doelstellingen zoals Den Helder deze heeft vastgesteld gehaald? 
5. Zo nee, wat zijn de financiële consequenties als de minister zijn dreigement om inburgeringgelden 
terug te halen? 
6. Zo nee, denkt u dat u nog kunt voldoen aan de doelstelling? En welke acties zult ondernemen om 
aan de doelstelling te voldoen? 
7. Zo ja, hoe denkt de gemeente de doelstellingen vast te kunnen houden, uit te kunnen breiden (?), 
innovatieve of baanbrekende initiatieven te ontplooien zodat beloningsgelden ook richting Den Helder 
komen? 
 
Wethouder Kragt geeft aan dat het beleid van de gemeente Den Helder is dat aan iedere inburgeraar 
een aanbod wordt gedaan. Dat betekent dat er geen doelstelling is geformuleerd met betrekking tot 
aantallen. De gemeente loopt geen nadelig financieel risico. De wethouder deelt een memo uit aan de 
raad waarin de stand van zaken wordt gegeven met betrekking tot Wet inburgering.  
 
Vraag van de fractie van de ChristenUnie over de eindafrekening Tall Ships’ Races 
In de Schager Courant van 25 augustus jl. wordt melding gemaakt van een financiële strop van  
€ 90.000 voor Willemsoord BV op de zo succesvol verlopen Tall Ships’ Races als gevolg van trage 
administratieve afhandeling door Willemsoord BV. In RIB 20 stelt u dat e.e.a. is afgehandeld en wacht 
op accountantscontrole. 
1. Is dit bericht juist? 
2. Zo ja, waarom heeft u de gemeenteraad hierover niet geïnformeerd? 
3. Hoe stelt u zich de afhandeling voor? 
4. Hoe verhoudt zich dit met het gestelde in RIB 20? 
 
Wethouder Fritzsche geeft aan dat dit onderwerp wordt betrokken bij de behandeling van de financiële 
stukken van de Willemsoord B.V. in de auditcommissie. Vervolgens komt het onderwerp aan de orde 
in commissieverband.   
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Biersteker.   
 



 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van Progressief Den Helder verzoekt om agendapunt 8 als bespreekpunt te behandelen. De 
voorzitter wijst op de procedure die is afgesproken met betrekking tot hamerstukken en 
bespreekstukken. Het agendapunt blijft daarom als hamerpunt geagendeerd staan waarbij de fractie 
van Progressief Den Helder in dit geval de gelegenheid krijgt om één vraag te stellen.   
 
De fracties van de PvdA kondigt met betrekking tot agendapunt 10  twee amendementen aan 
inhoudende: 
1. de rapportagegrens genoemd in artikel 5, lid 4, wordt gewijzigd van € 25.000,- in € 100.000,-, met 
dien verstande dat in overleg met de auditcommissie de wijze van rapporteren wordt besproken; 
2. de planning van de verschillende kadernota’s wordt afgestemd op de planning van het college. 
 
6. Voorstel tot wijzigen van de Statuten van de Stichting Samenwerkingsschool voor Speciaal 
en Voortgezet Speciaal Onderwijs in de regio Den Helder. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de nota Lokaal Volksgezondheidsbeleid 2009-2011. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rechten 
onder de naam van haven- en kadegeld 2009, alsmede van de bij de verordening behorende 
tarieventabel. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van Progressief Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Van Galenbuurt 2009. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel 
beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie 
van de gemeente Den Helder 2009. 
De fracties van de PvdA, PRINS-Voor behoorlijk bestuur, het CDA en de ChristenUnie dienen een 
amendement in (A 10.1) inhoudende dat de planning van de verschillende kadernota’s wordt 
afgestemd op de planning van het college. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fracties van Progressief Den Helder en de 
Stadspartij Den Helder stemmen tegen het amendement. 
 
De fracties van de PvdA, PRINS-Voor behoorlijk bestuur, het CDA en de ChristenUnie dienen een 
amendement in (A 10.2) inhoudende de rapportagegrens genoemd in artikel 5, lid 4, te wijzigen van 
€ 25.000,- in € 100.000,-, met dien verstande dat in overleg met de auditcommissie de wijze van 
rapporteren wordt besproken. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fracties van de Stadspartij Den Helder, D66 en 
Progressief Den Helder stemmen tegen het amendement. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van Progressief Den Helder en de Stadspartij 
Den Helder stemmen tegen het voorstel.  
 
Naar aanleiding van de vraag van de fractie van D66 over de mogelijkheid tot het instellen van een 
percentagegrens in plaats van een drempelbedrag, heeft wethouder Fritzsche toegezegd, na overleg 
met de accountant, hier later in het jaar op terug te komen. 
 
11. Burgerinitiatief inzake de locatiekeuze voor een nieuw stadhuis. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
12. Voorstel tot weigering van een projectbesluit ten behoeve van vervanging windturbines 
aan de Ambachtsweg. 
Het voorstel is unaniem verworpen. 
 
 



 
13. Verzoek om inlichtingen van de fractie van Progressief Den Helder met betrekking tot de 
brand op de Prins Willim. 
De fractie van Progressief Den Helder dient een motie in (M 13.1) inhoudende 
1. het college op te dragen het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIVF) Nibra een diepgaand 
onderzoek te laten verrichten naar de aanpak van de brand aan boord van de Prins Willem; 
2. als onderzoeksvragen te laten zijn: 
- heeft de Helderse brandweer voldoende (geoefende) mensen, middelen, materieel en (bekwame) 
leiding ter beschikking gehad om de brand op de juiste wijze te kunnen bestrijden? 
- was de gekozen methode om het schip gecontroleerd te laten uitbranden de enige juiste of zijn er 
nog alternatieven voorhanden geweest? 
3. de volledige rapportage van het NIFV aan de raad ter beschikking te stellen. 
 
Na bespreking wijzigt de fractie van Progressief Den Helder onderdeel 1 van de motie in: “het college 
op te dragen een offerte op te vragen bij drie gerenommeerde bureaus om een diepgaand …..”     
De gewijzigde motie is verworpen. De fractie van Progressief Den Helder heeft voor de motie 
gestemd.  
 
14. Afscheid van de heer C.J.M. Hienkens als wethouder. 
De voorzitter bedankt de heer Hienkens voor zijn inzet en overhandigt hem een glazen karaf en een 
foto van de haven. Voor mevrouw Hinken zijn er bloemen.   
 
15. Benoeming van mevrouw W.G.M.E. Turnhout - Van den Bosch tot wethouder.  
De voorzitter benoemt de heren Koning (voorzitter), Van der Schans en Wijker tot stembureau. 
Na schriftelijke stemming is mevrouw W.G.M.E. Turnhout- Van den Bosch met 20 stemmen voor en 9 
stemmen tegen benoemd tot wethouder. Zij aanvaardt de benoeming en legt vervolgens de eed af.    
 
16. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  
 
 


