
Besluitenlijst raadsvergadering 1 februari 2010. 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Van Dongen, 
Roelofsen en Wijker. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer H. Slot, voorzitter Golfclub Ooghduyne, spreekt in over agendapunt 7, het voorstel tot 
wijziging van het tarieven- en subsidiestelsel sport en onderhoud buitensportaccommodaties. 
 
3. Vragenkwartier. 
Vraag van de fractie van Progressief Den Helder over de nevenfuncties van de burgemeester. 
De fractie stelt dat de raad tot op heden niet in de gelegenheid is gesteld om te beoordelen of de  
vervulling van nevenfuncties de hoofdfunctie van de burgemeester benadeelt. De fractie vraagt 
wanneer de burgemeester gevolg gaat geven aan de (wettelijke) verplichting zijn nevenfuncties ter 
beoordeling aan de gemeenteraad voor te leggen.  
 
Burgemeester Schuiling geeft een toelichting op zijn nevenfuncties. Deze zijn een betaalde bij het 
Waterbedrijf Groningen tot 1 juni 2010 en een onbetaalde bij Het Behouden Huys (psycho-
oncologisch therapiecentrum) tot aanstaande vrijdag. Hiervan is mededeling gedaan aan het 
presidium en het college van burgemeester en wethouders. De nevenfuncties staan inmiddels ook op 
de website van de gemeente. Hij zegt alleen nieuwe nevenfuncties te aanvaarden die een 
meerwaarde voor Den Helder kunnen betekenen, dit ter beoordeling aan de raad. 
 
Vraag van de fractie van Progressief Den Helder over wachtgeld van voormalige wethouders.  
In de programmabegroting 2010 - 2013 komt de fractie de post wachtgeld voormalige wethouders 
tegen van € 240.306,--. De fractie wil weten voor welke voormalige wethouders dit bedrag is bestemd 
en vraagt of hierbij ook al rekening is gehouden met de situatie na de verkiezingen.  
 
De burgemeester zegt dat het college van burgemeester en wethouders de vraag binnen 14 dagen 
schriftelijk zal beantwoorden.  
 
Vraag van de fractie van Progressief Den Helder over de waterfabriek. 
De fractie zegt hierover het volgende: 
“Enige jaren geleden is er enthousiast overgegaan tot de verwerving van een waterfabriek. 
Na deze impulsaankoop bleek echter dat het wettelijk niet is toegestaan om als gemeente zelf water te 
produceren.” 
Zij heeft hierover de volgende vragen: 
- Is deze waterfabriek nog steeds in opslag? 
- Wat kost deze verkeerde aankoop ons? 
- Is het niet beter deze fabriek nu aan Haïti te schenken? 
 
Wethouder Turnhout zegt dat de waterfabriek inmiddels is verkocht. Ze geeft aan dat de opbrengst in 
mindering is gebracht op de investering en het verschil tussen de kosten en de opbrengst is 
meegenomen in de subsidieafrekening met de andere overheden. Het negatieve saldo van € 25.000,-- 
is opgevangen binnen het totaal beschikbaar gestelde krediet voor de Paleiskade. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer De Bruin.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. De fractie van de ChristenUnie trakteert op gebak wegens haar 
10-jarig bestaan. 
 



A. Hamerpunt 
 
6. Voorstel tot het benoemen van mevrouw drs. J.M.J. van Koningsbruggen als lid van de 

Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. 
Over het voorstel is schriftelijk gestemd. Hiertoe is een stembureau aangewezen, bestaande uit 
mevrouw Bruin (voorzitter), en de heren Burggraaff en Koning. Het voorstel tot benoeming is 
aangenomen met 21 stemmen voor en 7 stemmen tegen. 
 
B. Bespreekpunt 
 
7. Voorstel tot wijziging van het tarieven- en subsidiestelsel sport en onderhoud 

buitensportaccommodaties. 
De heer De Bruin deelt mee dat de heer Burggraaff wegens zijn betrokkenheid bij HCSC niet zal 
deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen over dit agendapunt. 
 
Ingediende amendementen (op volgorde van stemming): 
 
Amendement A 7.2 van de fracties van de PvdA, D66 en PRINS-Voor behoorlijk bestuur, waarmee 
artikel 2.1 van de deelsubsidieverordening “Subsidieverlening aan sportverenigingen 2009” wordt 
aangevuld met een lid 2, luidende als volgt:  
“2. Geen aanspraak op subsidie ingevolge deze verordening bestaat wanneer verenigingen niet 
algemeen toegankelijk zijn waaronder in ieder geval personeelsverenigingen vallen en verenigingen 
die een zeer hoge contributie en soms ook nog een hoog entreebedrag/inkoopbedrag vragen 
waardoor ze voor grote groepen van de bevolking in feite ontoegankelijk zijn;” 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fracties van de VVD en KiesKees.nl stemmen tegen 
het amendement. 
 
Amendement A 7.3 van de fracties van de PvdA, D66 en PRINS-Voor behoorlijk bestuur, waarmee 
aan artikel 4.2, lid 2, van de deelsubsidieverordening ”Subsidieverlening aan sportverenigingen 2009, 
versie oktober 2009” wordt toegevoegd:  
- veldsporten (zie bijlage 2) weegfactor 0.3;  
en waarmee een nieuw beslispunt 4a wordt ingevoegd, dat als volgt luidt:  
“€ 30.000,-- naar rato minder uit te keren aan de sportverenigingen die geen gemeentelijke 
accommodatie gebruiken, genoemd onder bijlage 4 van het raadsbesluit.” 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fracties van de VVD en KiesKees.nl stemmen tegen 
het amendement. 
 
Amendement A 7.1 van de fracties van de PvdA, D66 en PRINS-Voor behoorlijk bestuur, waarmee 
van artikel 4:1, lid 2, van de deelsubsidieverordening “Subsidieverlening aan sportverenigingen 2009” 
de laatste twee regels komen te vervallen, waardoor het artikel als volgt komt te luiden: 
“2. Een sportvereniging krijgt een subsidiepunt voor ieder lid dat op 1 mei van het jaar van aanvraag 
 23 jaar of jonger is of 60 jaar of ouder is.” 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fracties van VVD en KiesKees.nl stemmen tegen 
het amendement. 
 
Amendement A 7.6 van de fracties van de PvdA, D66 en PRINS-Voor behoorlijk bestuur, waarmee 
aan artikel 2.1 een tweede lid wordt toegevoegd dat als volgt luidt: 
“2. De ijsclubs buiten beschouwing te laten van deze subsidieverordening en maatwerk te leveren.” 
Het amendement is unaniem aanvaard. 
 
Amendement A 7.4 van de fracties van de PvdA, D66 en PRINS-Voor behoorlijk bestuur, waarmee 
beslispunt 10 van het raadsbesluit wordt gewijzigd en als volgt komt te luiden: 
“het Meerjaren investeringsplan buitensportvoorzieningen, versie oktober 2009, als leidraad voor 
investeringen in de gemeentelijke buitensportaccommodaties vast te stellen waarbij JVC de 
beschikking dient te krijgen over twee kunstgrasvelden naast één gewoon grasveld.”  
Het amendement is unaniem aanvaard. 
 



Amendement A 7.5 van de fracties van de SP en GroenLinks. Het amendement is in de vergadering 
een aantal keer gewijzigd. Uiteindelijk wordt met het amendement aan artikel 2.1, lid 1, onder c, de 
volgende tekst toegevoegd: 
“Het college kan ook een aanvraag van een vereniging met minder dan 50 leden in behandeling 
nemen, als de leden een specifieke sport beoefenen die nog niet door een andere vereniging in  
Den Helder wordt aangeboden.”  
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fractie van PRINS-Voor behoorlijk bestuur stemt 
tegen het amendement. 
 
Aan het besluit is tevens beslispunt 12 toegevoegd dat luidt als volgt: 
“12. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.” 
 
 
Het geamendeerde voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van Progressief Den Helder stemt 
tegen het voorstel. 
 
 
Ingediende motie: 
 
Motie M 7.1 van de fracties van de PvdA, D66 en PRINS-Voor behoorlijk bestuur, waarmee het 
college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen in overleg te treden met Domeinen over 
aanpassing van de huur van sportpark Ruyghweg en tijdelijk het nu ontstane financiële probleem voor 
de verenigingen te overbruggen en de gemeenteraad op de hoogte te stellen van de vorderingen in dit 
dossier. 
De motie is in meerderheid aanvaard. De fractie van KiesKees.nl en mevrouw Kaamer van Hoegee en 
de heren Reiff en Van der Schans van de fractie van de VVD stemmen tegen de motie. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  


