
Besluitenlijst raadsvergadering 13 december 2010 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw Zevenhek spreekt in over agendapunt 12, het voorstel tot het ongeldig verklaren van het 
burgerinitiatief inhoudende een alternatief bouwplan voor de Californiëstraat.  
De heren Spoolder en Wegman (voorzitter HOB) en mevrouw Van Zutphen (V.V.E. Julianaplein) 
spreken in over agendapunt 15 en 16, de voorstellen met betrekking tot de nieuwbouw van het 
stadhuis. De heer Wegman betrekt hierbij ook agendapunt 13, het voorstel tot vaststelling van de 
Verordening Parkeerbelastingen 2011. 
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Koopman.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een ordevoorstel in om de agendapunt 15 (het voorstel 
van het college van burgemeester en wethouders over het project nieuwbouw stadhuis) en 16 (het 
initiatiefvoorstel van de PvdA tot behoud van het voormalige postkantoor en nieuwbouw van het 
stadhuis op de locatie stationsplein) van de agenda te halen. Het ordevoorstel is in meerderheid 
verworpen. Voor het voorstel is gestemd door de fracties van de PvdA, de Stadspartij Den Helder,  
de ChristenUnie, de SP en GroenLinks. 
 
De fractie van de ChristenUnie dient een ordevoorstel in om alleen agendapunt 15 van de agenda te 
halen. Het voorstel is in meerderheid verworpen. Voor het voorstel is gestemd door de fracties van de 
PvdA, de Stadspartij Den Helder, GroenLinks, de ChristenUnie en de SP. 
 
De behandeling van de agendapunten 15 en 16 vindt plaats na de behandeling van agendapunt 12. 
Op verzoek van de heer Rijnten worden de agendapunten 15 en 16 niet in combinatie behandeld.  
 
A. Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot het wijzigen van de Financiële verordening gemeente Den Helder 2009. 
De ChristenUnie dient een amendement in (A 6.1) waarmee het schrappen van artikel 5a over de 
informatieplicht ongedaan wordt gemaakt, conform de adviezen van de auditcommissie en de 
commissie Bestuur en Middelen. Het amendement is unaniem aanvaard. Het voorstel is eveneens 
unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van het normenkader en controleprotocol 2010 ten behoeve van 
 de jaarrekening 2010 van de gemeente. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Dogger Zuid-West 2010. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
9. Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen tegen het 
 voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders om met de 
 Stichting Gemini Ziekenhuis een koop- en samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. 
De raad besluit unaniem geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het voorgenomen 
besluit van het college van burgemeester en wethouders. 
 
10. Voorstel tot het aangaan van een meerjarige subsidie- en budgetovereenkomst met  
 De Wering inzake tiener- en jongerenwerk. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van Behoorlijk Bestuur en de ChristenUnie 
stemmen tegen het voorstel. 
 
11. Voorstel tot benoeming van de heer ir. R. Baltussen en mevrouw ir. M. van Vliet te 
 benoemen als lid voor de adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. 
 Het voorstel is unaniem aanvaard. 



B. Bespreekpunten 
 
12. Voorstel tot het ongeldig verklaren van het burgerinitiatief inhoudende een alternatief 
 bouwplan voor de Californiëstraat. 
Het voorstel is na hoofdelijke stemming in meerderheid verworpen met 13 stemmen voor en 18 
stemmen tegen. Voor het voorstel is gestemd door de dames Berckmoes, Kolhorn en Roelink en de 
heren Baanstra, M. Bakker, Bruin, Burggraaff, Haitsma, Klut, Kuipers, Prins, Reiff en Verhoef.  
De overige raadsleden stemmen tegen het voorstel.  
De fractie van de ChristenUnie dient een motie in (M 12.1) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen met de bewoners en Woningstichting Den Helder te overleggen over 
oplossingen voor de grootste knelpunten in het plan, te weten de parkeerproblematiek en het volume 
van bebouwing aan de Californiestraat en de raad van de uitkomsten op de hoogte te brengen. 
De motie is na hoofdelijke stemming in meerderheid aanvaard met 24 stemmen voor en 7 stemmen 
tegen. Tegen de motie is gestemd door de dames Berckmoes en Kolhorn en de heren M. Bakker, 
Bruin, Burggraaff, Haitsma en Reiff. De overige raadsleden stemmen voor. 
 
15. Voorstel over project nieuwbouw stadhuis. 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 15.1) waarmee de volledige tekst van het 
besluit vervalt en waarmee aan het besluit van 16 november 2009 een aantal kaders wordt 
toegevoegd. 
 
De fractie van het CDA dient een amendement in (A 15.2) waarmee aan het besluit wordt toegevoegd 
beslispunt 3: sloop van het postkantoor vindt plaats, nadat de raad de definitieve business case heeft 
geaccordeerd op basis van en budgetneutrale exploitatie en er definitief met de bouw van het stadhuis 
gestart gaat worden. 
  
De fractie van de SP dient een amendement in (A 15.3) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen een advies te vragen aan de Taskforce Ruimtewinst (TFR) om een 
aantal verschillende mogelijkheden te laten onderzoeken die er zijn om nieuwbouw van het stadhuis 
bij het NS-station in Den Helder te kunnen realiseren. Het amendement is omgezet in een  
motie (M 15.2). 
 
De fractie van Trots dient een amendement in (A 15.4) waarmee aan het besluit is toegevoegd als 
punt 3 de tekst ‘200 Ondergrondse parkeerplaatsen, onder nieuw te bouwen stadhuis’ en het college 
van burgemeester en wethouders wordt opgedragen drie gevelontwerpen te leveren waaruit de 
inwoners mogen kiezen en punt 1 wordt aangevuld met de tekst ‘waarbij budgetneutraliteit van 
toepassing is bij € 2,1 miljoen of minder en waarbij in de businesscase alle elementen uit het 
raadsvoorstel goed worden onderbouwd’. 
 
Voorafgaand aan de besluitvorming neemt de raad neemt kennis van de volgende toezeggingen van 
burgemeester Schuiling: 
- het college van burgemeester en wethouders doet de raad in januari 2011 een uitwerking van de 
 wijze toekomen waarop het besluitvormingsproces wordt ingericht, mede in relatie tot het besluit 
 dat hedenavond wordt genomen. Dit is onder handhaving van de afspraak dat de raad 
 minstens eens in de 3 maanden wordt geïnformeerd; 
- het college van burgemeester en wethouders of een commissie gaat na het nemen van het besluit 
 met de raad onderzoeken op welke wijze we het stadhuis gaan vormgeven; 
- het college van burgemeester en wethouders maakt in 2011 inzichtelijk hoe de parkeersituatie 
 rondom het te bouwen stadhuis wordt opgelost, uitgaande van 200 ondergrondse 
 parkeerplaatsen, en welke alternatieven, met de financiële doorrekening daarvan, er zijn om de 
 raad in de gelegenheid te stellen daar nog een aanvullende beredeneerde keuze in te kunnen 
 maken. 
 
Onder intrekking van de amendementen A 15.1, A 15.2 en A 15.4 dienen de fracties van de 
ChristenUnie, het CDA en Trots gezamenlijk een nieuw amendement in ( A 15.5) waarin de drie 
ingetrokken amendementen ‘in elkaar zijn geschoven’. Het amendement is mede ondertekend door de 
fracties van D66, Behoorlijk Bestuur en de VVD. Het amendement is na hoofdelijke stemming in 
meerderheid aanvaard met 20 stemmen voor en 11 stemmen tegen. Tegen het amendement is 
gestemd door de dames Dol, Jellema, Van der Paard en de heren P. Bakker, De Kleijn, Koopman, 
Kruijer, Pastoor, Pruiksma, Reenders en Rijnten. De overige raadsleden stemmen voor het 
amendement.  
 



Het besluit is na hoofdelijke stemming in meerderheid aanvaard met 20 stemmen voor en 11 stemmen 
tegen. Tegen het voorstel is gestemd door de dames Dol, Jellema, Van der Paard en de heren  
P. Bakker, De Kleijn, Koopman, Kruijer, Pastoor, Pruiksma, Reenders en Rijnten. De overige 
raadsleden stemmen voor het voorstel.  
 
De fractie van Trots dient een motie in (M 15.1) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders is opgedragen bij de finale besluitvorming omtrent het stadhuis de raad tevens te 
informeren over de mogelijkheden voor het gebruik van de 200 parkeerplaatsen door bezoekers aan 
de binnenstad op zaterdagen, koopzondagen en de avonden. De motie is in meerderheid aanvaard. 
Voor de motie is gestemd door de fracties van het CDA, Trots, D66, de VVD, Behoorlijk Bestuur en 
mevrouw Van der Paard en de heer Pruiksma. 
 
De fractie van de SP dient een motie in (M 15.2) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen een advies te vragen aan de Taskforce Ruimtewinst (TFR) om een 
aantal verschillende mogelijkheden te laten onderzoeken die er zijn om nieuwbouw van het stadhuis 
bij het NS-station in Den Helder te kunnen realiseren. (Deze motie is dus eerst ingediend als 
amendement.) De motie is unaniem aanvaard. 
 
16. Initiatiefvoorstel van de PvdA tot behoud van het voormalige postkantoor en nieuwbouw 
 van het stadhuis op de locatie stationsplein. 
De fractie van de PvdA trekt op basis van de behandeling van agendapunt 15 haar initiatiefvoorstel in. 
 
13. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Parkeerbelastingen 2011. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van de VVD, GroenLinks, D66, Trots en het CDA 
stemmen voor het voorstel. 
 
14. Voorstel tot het vaststellen van beleidsregels voor de huisvesting van buitenlandse 
 seizoenarbeiders in de agrarische sector. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een amendement in (A 14.1), waarmee de zinsnede 
“voor de huisvesting van buitenlandse seizoenarbeiders enz.” wordt vervangen door “Voor de 
huisvesting van seizoenarbeiders en andere personen tijdelijk verbonden aan het bedrijf en niet 
komend uit de regio enz.” 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fractie van de PvdA stemt tegen het amendement. 
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een amendement in (A 14.2), waarmee aan het besluit 
punt 6 is toegevoegd: 
“De al aanwezige stacaravans voor het huisvesten van seizoenarbeiders en andere personen tijdelijk 
verbonden aan het bedrijf en niet komend uit de regio te tolereren zolang deze voldoen aan 
Bouwbesluit, Bouwverordening en “Besluit brandveilig gebruik bouwwerken”. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fractie van GroenLinks stemt tegen het 
amendement. 
 
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 14.3) waarmee de beleidsregels worden 
aangevuld met punt m, “werkgevers zijn verplicht, volgens artikel 224 van de Gemeentewet, 
toeristenbelasting af te dragen aan de gemeente Den Helder met betrekking tot de werknemers die 
niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Den 
Helder zijn ingeschreven”.  
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fractie van het CDA stemt tegen het amendement. 
 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
17. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 


