
Besluitenlijst raadsvergadering 5 juli 2010. 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. 
Mevrouw Dekker, mevrouw Pater en de heer Reenders zijn afwezig. 
De heer Burggraaff heeft aangegeven later aan de vergadering deel te nemen (hij is aanwezig vanaf 
21.30 uur). 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer D. Groot spreekt in over agendapunt 8.  
De voorzitter geeft de raadsleden in overweging de inspraakreactie te betrekken bij de  
Beraadslagingen over dit agendapunt.  
 
3. Vragenkwartier. 
De voorzitter stelt op grond van artikel 40, lid 2 van het Reglement van orde voor de vragen schriftelijk 
te beantwoorden. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt niet in met het ordevoorstel van de 
voorzitter. 
 
Vragen van de fractie van de Stadspartij Den Helder over strandopgang Hengstenpad. 
1. Is het college het met de Stadspartij eens dat het lijkt dat het afstaan van de zeggenschap over de 
strandopgang Hengstenpad strijdig is met het beleid uit de Nota Groen die op 28 februari 2009 door 
de gemeenteraad werd vastgesteld. 
Wethouder Visser meldt dat geen sprake is van het afstaan van de zeggenschap over de 
strandopgang. De strandopgang is in beheer bij het Hoogheemraadschap. Met ingang van 2010 is het 
zomerklaar maken van strandopgangen overgedragen aan de Stichting Strandexploitatie Noordkop. 
 
2. Om die ontwikkeling een halt toe te roepen staat verder in de Nota Groen: “Er wordt terughoudend 
omgegaan met het in eigendom of beheer overdragen van openbaar toegankelijke groengebieden van 
de gemeente aan andere overheden of aan natuurbeschermingsorganisaties”. 
Is het college het eens met de Stadspartij dat de strandopgang Hengstenpad in hoge mate bijdraagt 
aan de kwaliteit van wonen en recreëren in ons stadsdeel westelijk Nieuw Den Helder en voor de 
gasten van de camping De Donkere Duinen? 
Wethouder Visser geeft aan dat het college van burgemeester en wethouders het hiermee eens is. 
 
3. De vraag aan het college: Is u bij deze nieuwe constructie nog in staat de belangen van de 
inwoners te behartigen of gaan zich bij deze stichting dezelfde problemen openbaren als bij de 
stichting LNH, die de volledige regie blijkt te hebben gekregen over het gebied, dat zij de laatste 
decennia verkreeg en dat zij daarbij in de meeste gevallen volledig afsloot voor de inwoners en 
toeristen van Den Helder van. Kan het college er voor zorgen dat de strandopgang Hengstenpad op 
zeer korte termijn zomerklaar is gemaakt? 
Wethouder Visser deelt mee dat de Stichting Strandexploitatie Noordkop deze strandopgang 
inmiddels zomerklaar heeft gemaakt. 
 
4. De gemeente zegt een ‘regiegemeente’ te zijn, heeft het college de regie over de stichting 
Strandexploitatie, die hiervoor jaarlijks een gemeentelijke subsidie krijgt? Is de gemeente nog in staat 
de regie te voeren over de toegankelijkheid Hengstenpad. In tegenstelling tot de andere 
strandopgangen, is de strandopgang Hengstenpad op dit moment nog steeds niet zomerklaar 
gemaakt. D.w.z. dat de betonplaten voor het pad, die daar in de winter opgestapeld liggen, nog steeds 
niet zijn teruggelegd?  Vooral ouderen en mensen met een zware stranduitrusting kunnen daardoor 
moeilijk op het strand komen?  
Wethouder Visser geeft aan dat binnen de Blauwe Vlag en de Strandexploitatie nadrukkelijk wordt 
gekeken naar de toegankelijkheid. In het kader van de beleidsintensiveringen wordt gekeken naar 
vlonders voor de toegankelijkheid voor ouderen en minder validen. 
 
5. De fietsenstalling bij de strandopgang ligt ook nog steeds ondergestoven, zodat er her en der 
fietsen in het rond liggen bij deze duinovergang. Is het college in staat om deze ongewenste situatie te 
doen herstellen?  
Wethouder Visser zegt dat het college hierover contact zal opnemen met de Stichting 
Strandexploitatie Noordkop. Indien nodig zal deze stichting de fietsenstallingen vrij maken van zand. 
De heer Reiff deelt mee dat hij heeft geconstateerd dat de fietsenstallingen vrij zijn van zand. 
 



6. Zo staat er in de Nota Groen over de toegang tot het Balgzand: “Er zal worden onderzocht welke 
mogelijkheden er zijn om dit gebied beter beleefbaar te maken, dit kan door de realisatie van een 
buitendijks fietspad langs de Balgzanddijk of binnendijks met uitzichtpunten op de dijk en door het 
aantal excursies onder begeleiding uit te breiden.” 
a.  Heeft het college dit onderzocht?   
b.   En wat is daarvan de uitkomst?   
Wethouder Visser deelt mee dat het onderzoek nog voor dit jaar staat gepland. Het college van 
burgemeester en wethouders komt hier nog op terug. 
 
7. In februari 2009 werd R.D. Boschloo door de gemeente gevraagd namens de vereniging ‘Natuur 
voor Iedereen’ zitting te nemen in de studiegroep Balgzand. 
a. Is er een studiegroep Balgzand? 
b. Is deze al bijeen geweest?   
c. Zo ja, waarom is de expertise van R.D. Boschloo niet ingeroepen?  
d. Is er nu al besloten geen vrij uitzichtpunt te realiseren? 
e. Hoe is de stand van zaken met de studiegroep Teso? 
Wethouder Visser zegt dat de studiegroep nog niet bijeen is geweest. Zodra het onderzoek start, 
wordt de heer Boschloo uitgenodigd voor de werkgroep. 
Voorts deelt hij mee dat in het kader van de gebiedsontwikkeling haven diverse werkateliers hebben 
plaatsgevonden voor de verkeersontsluiting, de economische ontwikkeling en de natuurontwikkeling. 
De gemeente is voortvarend in gesprek met de Teso. 
 
8. De Stadspartij wil graag weten waarom de klacht d.d. 10 maart 2008 over de overdracht van 
gemeentelijke natuurgebieden aan LNH nog niet is beantwoord? Deze klacht is onder nummer 
AI08.03075 in behandeling genomen. Deze klacht werd mede ingediend namens de vereniging 
'Natuur voor Iedereen' en vereniging ‘Blaffend Protest’. Tot nu toe is er niets meer over deze klacht 
vernomen. 
a. Waarom is er tot nu toe nog geen antwoord gekomen?   
b. Wanneer kan men het antwoord tegemoet zien?  
Wethouder Visser meldt dat het antwoord op de klacht inderdaad niet heeft plaatsgevonden maar dat 
het onderwerp van de brief destijds wel in de raad is besproken. Van bestuurlijke bevoordeling van 
Landschap Noord Holland is nooit sprake geweest. 
 
4 Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Haitsma.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van de ChristenUnie stelt voor agendapunt 8 te behandelen in de raadsvergadering van 
woensdag 7 juli 2010, gelet op de spreektijdenregeling en de zware agenda voor deze avond. 
De fractie van Trots stelt voor agendapunt 8 ná het zomerreces te behandelen omdat de fractie nog  
informatie ontbeert om een standpunt te kunnen innemen. 
Op aangeven van de voorzitter wordt over het ordevoorstel van Trots hoofdelijk gestemd.  
Voor stemmen de dames Biersteker, Dol, jellema, Van der Paard en Post en de heren P. Bakker, 
Emmelkamp, de Kleijn, Koning, Koopman, Kruijer, Nihot, Pruiksma, Rijnten en Schilt. 
Tegen stemmen de dames Berckmoes, Kolhorn en Roelink en de heren Baanstra, M. Bakker, Bruin, 
Haitsma, Klut, Kuipers, Prins, Reiff en Verhoef. 
Het ordevoorstel van Trots is hiermee aangenomen met 15 stemmen voor en 12 stemmen tegen. 
Het ordevoorstel van de ChristenUnie komt hiermee te vervallen. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2009 van de gemeente Den Helder. 
De fracties van GroenLinks, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, de Socialistische Partij en de 
ChristenUnie hebben in de raadsvergadering van 21 juni 2010 een amendement (A10.3) ingediend 
het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:  
I.  in beslispunt 3 het bedrag ad € 1.424.060 wijzigen in € 2.924.060. 
II.  in beslispunt 3 toevoegen sub g dat luidt als volgt:  

Bestemmingsreserve programma zorg en Maatschappelijke dienstverlening 
Minder uitgaven op Wet voorzieningen Gehandicapten, Wmo en bevorderen welzijnsactiviteiten 
toevoegen aan programma zorg en Maatschappelijke dienstverlening: € 1.500.000   

III.  in beslispunt 4 € 2.775.000 te wijzigen in € 1.275.000  
In die vergadering staakten de stemmen, waardoor nu opnieuw is gestemd. 
 



De fracties van Behoorlijk Bestuur, de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdA, de Socialistische Partij,  
de Stadspartij Den Helder, Trots en de heer Klut van D66 stemmen voor het amendement.  
Daarmee is het amendement in meerderheid aangenomen. 
 
Het geamendeerde voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van Behoorlijk Bestuur, de 
ChristenUnie, de Socialistische Partij en de Stadspartij Den Helder stemmen tegen. 
 
7. Voorstel met betrekking tot een bijdrage van de gemeente in het exploitatietekort 

uitwerkingsplan (UP) Stadshart, 1e fase (tot en met 2013). 
Bij de beantwoording van de vragen geeft wethouder Bruin aan dat: 
-  de jaarcijfers 2009 van Zeestad na vaststelling door de Algemene vergadering van 
 Aandeelhouders op 8 juli naar de raad worden gezonden; 
-   het college van burgemeester en wethouders voornemens is de informatievoorziening naar de 
 raad te verbeteren en voor het eerst in september 2010 bij de raad terugkomt; 
-   de reglementen met betrekking tot de verslaglegging van Zeestad worden toegezonden. 
 
De fractie van de PvdA dient een amendement (A7.1) in waarbij  
-  beslispunt 1 wordt gewijzigd in 

 “alvorens een besluit te nemen over het financieringsvoorstel 1e fase Stadshart, wordt het advies 
ingewonnen van een onafhankelijke commissie, bestaande uit drie leden, bij voorkeur 
accountants. De leden worden aangezocht door: 1x de oppositie, 1x de coalitie en 1x gezamenlijk. 
De onder-steuning wordt verzorgd door de griffie.” 

-  een nieuw beslispunt 3 wordt toegevoegd: 
“de kosten, voortvloeiend uit hetgeen onder punt 1 is gesteld, ten laste te brengen van de 
bestemmingsreserve Strategische Visie”; 

-  Het huidige punt 3 te hernummeren tot punt 4 en als volgt aan te passen: 
“de hieruit voortvloeiende programmawijziging gewijzigd vast te stellen”. 

Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks,  
de PvdA, de Socialistische Partij en de Stadspartij Den Helder stemmen voor het amendement. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard.  
De fracties van het CDA, D66, Trots en de VVD stemmen voor het voorstel.  
 
8. Voorstel over project nieuwbouw stadhuis. 
Dit voorstel is niet behandeld (zie agendapunt 5). 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 


