
Besluitenlijst raadsvergadering 15 februari 2010. 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heren  
Van Dongen, Roelofsen en De Vrij. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
 
Vraag van de fractie van de ChristenUnie over de Californiëstraat/Diaconiestraat 
De fractie van de ChristenUnie heeft met betrekking tot de actuele situatie rondom de 
Californiëstraat/Diaconiestraat de volgende vragen: 
1. Kan op grond van de verplichte registratie van de hulpdiensten worden aangeven dat de 
 ambulance direct via de Molenstraat de Diaconiestraat in kon? Was er geen sprake van 
 verkeerd rijden? Kon de ambulance bij het betreffende pand komen? 
2.  Toegezegd was dat de brandweer direct op toegankelijkheid zou controleren. Dit is pas in de 
 loop van de week gebeurd. Waarom is die toezegging geen gestand gedaan? 
3.  Kan het college/de burgemeester het zich voorstellen dat bewoners op grond van de 
 onveiligheidsbeleving en daarna de plotselinge wijzigingen geëmotioneerd zijn of raken?  
 Denkt het college/de burgemeester ook niet dat overleg en de nodige empathie hierin meer 
 de-escalerend werken dan handhavend optreden (spandoek)? 
 
Vraag van de fractie van de Socialistische Partij over de Californiëstraat/Diaconiestraat 
De fractie van de Socialistische Partij heeft met betrekking tot de actuele situatie rondom de 
Californiëstraat/Diaconiestraat de volgende vragen: 
1.  Waren de hulpdiensten op tijd en volledig op de hoogte van de veranderde situatie rondom het 
 parkeerterrein aan de Californiëstraat? 
2.  Gaat het college stappen ondernemen om met de bewoners in gesprek te gaan met betrekking 
 tot de situatie? 
3.  Zeestad zegt in de Helderse Courant geen noodzaak te zien in het aanpassen van de 
 verkeersituatie. Is het college met ons van mening dat Zeestad geen enkele bevoegdheid heeft 
 op dit gebied en zich dus zou moeten onthouden van dergelijke uitspraken? 
4.  Wat gaat het college ondernemen om in de toekomst te voorkomen dat Zeestad in de schoenen 
 treed van het college? 
5.  Wat is de mening van het college zelf over de veiligheid en toegankelijkheid van het 
 parkeerterrein? 
 
Vraag van de fractie van Progressief Den Helder over de Diaconiestraat 
De fractie van Progressief Den Helder vraagt of de hoogwerker van de brandweer de Diaconiestraat 
goed kan bereiken en of de brandputten toegankelijk zijn. Tevens vraagt de fractie wanneer de 
burgemeester het voorbeeld van minister Ter Horst gaat volgen om met de omwonenden een kop 
koffie te drinken en zodoende een begin te maken om de kou uit de lucht te nemen. 
 
De burgemeester beantwoordt deze vragen gecombineerd. Hij licht in zijn algemeenheid de 
verhouding toe tussen de gemeente, Woningstichting Den Helder en Zeestad BV. Verder geeft hij een 
toelichting over de contacten met de bewoners en het telefoonnummer dat voor hen is opengesteld. 
Hij zegt tenslotte dat de hulpdiensten tijdig ter plekke waren en dat dit ook voor de toekomst is 
gewaarborgd. Een absolute voorwaarde hierbij is dat niet fout wordt geparkeerd en geen hekken 
worden verplaatst. Hierop wordt extra gecontroleerd.  
 
Vraag van de fractie van Progressief Den Helder over wachtgeld voormalige wethouders 
De fractie vraagt of de hoogte en de duur van de uitkering van de voormalige wethouders in het eerste 
jaar 80% is en vervolgens 70% voor ten hoogste de duur van zes jaren. 
 
De burgemeester geeft aan dat inderdaad het eerste jaar 80% wordt uitgekeerd en daarna, afhankelijk 
van de zittingsduur, een bepaalde periode 70%. Hierop wordt het eventuele inkomen van de 
wachtgeldgerechtigde in mindering gebracht.  



 
Vraag van de fractie van Progressief Den Helder over Zeevaartschool 
De fractie geeft aan dat wethouder Boskeljon vorige maand heeft aangegeven dat de renovatie van de 
Zeevaartschool in februari 2010 van start zou gaan. De fractie vraagt of deze toezegging nog steeds 
van kracht is. 
 
Wethouder Boskeljon antwoordt dat hij niet heeft gezegd dat in februari 2010 de bouw van start zou 
gaan maar dat in februari 2010 duidelijkheid zou komen over het standpunt van het 
Hoogheemraadschap. Hij verwacht dit nog steeds deze maand. 
 
Vraag van de fractie van Progressief Den Helder over inhuur externen 
In 2007 heeft de gemeente voor € 3,2 miljoen aan externen ingehuurd. De fractie wil weten hoe hoog 
dit bedrag is voor 2008 en 2009. 
 
De burgemeester geeft aan dat het college van burgemeester en wethouders deze vraag zo spoedig 
mogelijk schriftelijk zal beantwoorden.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Van Nijendaal. 
 
5. Vaststelling agenda. 
Op voorstel van de voorzitter wordt agendapunt 14, het burgerinitiatief tot het terugdringen van 
uitstallingen in de binnenstad, na agendapunt 9 behandeld.  
 
De fracties van de VVD, KiesKees.nl, PRINS-Voor behoorlijk bestuur, D66, Stadspartij Den Helder en 
GroenLinks kondigen een motie aan waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen de raad een voorstel tot wijziging van de Verordening inzake de winkeltijden aan te 
bieden die voor alle winkeliers in Den Helder een jaarrond zondagopenstelling mogelijk maakt.  
 
De fractie van de PvdA kondigt een motie aan waarmee het college van burgemeester en wethouders 
wordt opgedragen, in samenwerking met Zeestad, de nieuwe bomen op het Julianaplein rechtop te 
planten. 
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder kondigt een motie aan waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgedragen “Het Wijkenproject” € 15.000,-- structureel toe te 
kennen.  
 
De moties zijn als laatste punten aan de agenda toegevoegd. 
 
De voorzitter wijst erop dat na de raadsvergadering nog een besloten vergadering plaatsvindt.  
 
A. Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt 2008. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de SP stemt tegen het voorstel. 
  
7.  Voorstel tot het aanpassen van de bouwverordening en vaststelling van het Reglement 

 van orde op de Welstandscommissie. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8.  Voorstel tot vaststelling van het Beleidskader en Beheersdeel Treasurystatuut 2010 

 onder intrekking van het Treasurystatuut 2007. 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 8.1) waarmee artikel 13, lid 2, van het 
Beleidskader van het Treasurystatuut 2010 als volgt komt te luiden: 
“2. de betaling van facturen uitgevoerd binnen een termijn van twee weken.”  
Het amendement is unaniem aanvaard. 
 
Het geamendeerde voorstel is eveneens unaniem aanvaard. 
 



9.  Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen over het 
 voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders tot het aangaan 
 van een budgetsubsidieovereenkomst Stichting Strandexploitatie Noordkop 2010-2013. 

De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 9.1) waarmee lid 1 van het ontwerpbesluit 
als volgt wordt gewijzigd: 
“1. Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college van burgemeester en wethouders te 
berichten dat de raad de volgende wens/bedenking aan het college van burgemeester en wethouders 
ter overweging mee geeft: 
De budgetsubsidieovereenkomst dient niet voor een periode van vier jaar, maar voor de duur van één 
jaar te worden aangegaan.” 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de ChristenUnie, de Stadspartij Den 
Helder, PRINS-Voor behoorlijk bestuur, de SP, GroenLinks en Progressief Den Helder stemmen voor 
het amendement. 
 
De fracties van D66, het CDA, GroenLinks, de SP, de Stadspartij Den Helder, de VVD, de PvdA, 
KiesKees.nl, Progressief Den Helder en de ChristenUnie dienen een amendement in (A 9.2) waarmee 
in het besluit de volgende wens wordt verwoord: 
“Het strandmateriaal van de reddingsbrigade het gehele jaar 24 uur per dag beschikbaar te houden 
voor noodsituaties.”  
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fractie van PRINS-Voor behoorlijk bestuur stemt 
tegen het amendement. 
 
Het geamendeerde besluit is in meerderheid aanvaard. De fracties van de ChristenUnie en  
PRINS-Voor behoorlijk bestuur stemmen tegen het voorstel. 
 
Wethouder Turnhout zegt desgevraagd toe over twee tot drie maanden de raad(scommissie) een 
toelichting te geven over de functie en taken van de reddingsbrigade.  
 
14.  Burgerinitiatief tot het terugdringen van uitstallingen in de binnenstad tot maximaal  
  1 meter vanuit de pui en het beperken tot 1 uitstalling per winkel. 
De raad stemt unaniem in met het (procedure)voorstel. De inhoudelijke discussie zal vervolgens 
conform besluit in een later stadium plaatsvinden in de raad na behandeling in de commissie. 
 
B. Bespreekpunten 
 
10.  Motie van de fractie van de Partij van de Arbeid over het crossterrein op industrieterrein 

 Kooypunt. 
De fractie van GroenLinks dient bij de behandeling van de motie eveneens een motie in. In deze motie 
(M 10.2) wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen:  
1. het crossen in verenigingsverband mogelijk te blijven maken, door in overleg met het college 
 van gedeputeerde staten te komen tot een uitgewerkt plan; 
2.  bij de uitwerking van dit plan de afspraak te maken dat de financiële consequenties door de 
 provincie gedragen worden. 
3.  totdat er een alternatief is, de tijdelijke crossbaan voor de motorclub beschikbaar te stellen. 
De motie is in meerderheid verworpen. De fracties van GroenLinks en Progressief Den Helder 
stemmen voor de motie.  
 
De fractie van de PvdA heeft de in de raadsvergadering van 18 januari 2010 aangehouden motie op 
een aantal punten gewijzigd. Daarom is onder intrekking van deze motie een nieuwe motie (M 10.1) 
ingediend. 
De motie is in meerderheid aanvaard. De fracties van de PvdA, de SP, PRINS-Voor behoorlijk 
bestuur, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, het CDA en de VVD stemmen voor de motie.  
 
 
11.  Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen over het 

 voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders tot het aangaan 
 van de meerjarige raamovereenkomst Helder Werk. 

De heer Blank neemt niet deel aan de beraadslagingen en stemmingen over dit agendapunt. 
 



De fractie van Progressief Den Helder dient een amendement in (A 11.1) waarmee lid 1 van het 
ontwerpbesluit als volgt wordt gewijzigd: 
“1. Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college van burgemeester en wethouders te 
berichten dat de raad de volgende wens/bedenking aan het college van burgemeester en wethouders 
ter overweging mee geeft: 
1.  Met Noorderkwartier ook een overeenkomst aan te gaan; 
2. Artikel 12 van de overeenkomst aan te vullen met ‘zij respecteren hierbij tevens de vigerende 
 CAO’; 
3. De onderzoeksvragen van de rekenkamer Alkmaar zoals genoemd in hoofdstuk 3 van dit 
 onderzoeksrapport om te zetten in toetsingscriteria.“ 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de ChristenUnie, de Stadspartij  
Den Helder, D66, de SP, GroenLinks en Progressief Den Helder stemmen voor het amendement.  
 
De fracties van de ChristenUnie en GroenLinks dienen een amendement in (A 11.2) waarmee lid 1 
van het ontwerpbesluit als volgt wordt gewijzigd: 
“1. Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college van burgemeester en wethouders te 
berichten dat de raad de volgende wens/bedenking aan het college van burgemeester en wethouders 
ter overweging mee geeft: 
1. Noorderkwartier wordt per direct opgenomen als ketenpartner in de raamovereenkomst 
 Helder Werk; 
2. De raamovereenkomst geldt niet langer dan 1 jaar waarna bezien wordt of Noorderkwartier de 
 rol van WNK-bedrijven kan overnemen; 
3. Gedurende dit jaar legt WNK-Bedrijven ieder kwartaal verantwoording af over werkwijze en 
 aantallen uitstroom; 
4. De ketenpartners worden van deze wijzigingen onverwijld op de hoogte gesteld en krijgen de 
 mogelijkheid hun ondertekening te herzien zonder dat sprake is van contractbreuk.“ 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de ChristenUnie, de Stadspartij  
Den Helder, D66, de SP, GroenLinks en Progressief Den Helder stemmen voor het amendement. 
 
De raad besluit hiermee in meerderheid geen wensen en bedenkingen in te dienen tegen het 
voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders tot met de partners binnen de 
keten van Werk, Inkomen en Zorg de meerjarige raamovereenkomst Helder Werk aan te gaan voor de 
periode van 1 januari 2010 tot 1 januari 2014. De fracties van Progressief Den Helder, GroenLinks,  
de SP, de Stadspartij Den Helder en de ChristenUnie stemmen tegen. 
 
12.  Voorstel de Wmo-bestemmingsreserve aan te wenden ter dekking van de taakstelling op 

 maatschappelijke instellingen voor de jaargangen 2011 en 2012. 
De fractie van Progressief Den Helder dient een amendement in (A 12.1) waarmee de beslispunten 
als volgt worden vervangen: 
1.  De in de meerjarenbegroting vanaf 2011 opgenomen taakstelling van € 150.000,-- op de 

 maatschappelijke en culturele instelling ongedaan te maken. 
2.  Het hierdoor ontstane tekort in de meerjarenbegroting te dekken door: 
 - Vervallen van het budget voor de kritische vrienden, € 50.000,-- 
 -  Een korting op de post representatie van het college van B&W van € 30.000,-- 
 -  Een korting op het budget voor externe inhuur, € 70.000,-- 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van Progressief Den Helder, GroenLinks 
en de SP stemmen voor het amendement. 
 
De stemmen over het voorstel staken met 14 stemmen voor (PvdA, Stadspartij Den Helder, de 
ChristenUnie en het CDA) en 14 stemmen tegen (VVD, D66, PRINS-Voor behoorlijk bestuur, de SP, 
GroenLinks, KiesKees.nl en Progressief Den Helder). Wegens het staken van de stemmen, wordt het 
voorstel opnieuw geagendeerd voor de volgende raadsvergadering. 
 
Wethouder Kragt zegt toe dat hij een terugkoppeling geeft over de deelovereenkomsten.  
  
13.  Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 1.500.000,-- voor 

 nieuwbouw van het zwembad. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 



15.  Initiatiefvoorstel van de fractie van Progressief Den Helder tot het vaststellen van de 
 Verordening Cliëntenparticipatie Wmo 2010 Den Helder. 

Het voorstel is na hoofdelijke stemming in meerderheid verworpen met 10 stemmen voor en  
18 stemmen tegen. 
 
16.  Verzoek om inlichtingen van de fractie van Progressief Den Helder over de gang van 

 zaken rond het toezicht op de verbonden partijen en met name bij Willemsoord BV. 
Het verzoek om inlichtingen is besproken, waarbij wethouder Fritzsche een nadere toelichting heeft 
gegeven. 
 
17.  Verzoek om inlichtingen van de fractie van Progressief Den Helder over de luchtkwaliteit 

 binnen de gemeente. 
Wethouder Boskeljon zegt een schriftelijke beantwoording toe. 
 
18.  Motie winkeltijden. 
De fracties van de VVD, het CDA, KiesKees.nl, PRINS-Voor behoorlijk bestuur, D66, Stadspartij  
Den Helder en GroenLinks dienen een motie in (M 18.1) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen de raad een voorstel tot wijziging van de Verordening inzake de 
winkeltijden aan te bieden die voor alle winkeliers in Den Helder een jaarrond zondagopenstelling 
mogelijk maakt. 
De motie is na hoofdelijke stemming aanvaard met 19 stemmen voor en 9 stemmen tegen. 
 
19. Motie rechtop planten bomen Julianaplein. 
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 19.1) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen, in samenwerking met Zeestad, de nieuwe bomen op het Julianaplein 
rechtop te planten. De motie is in meerderheid aangenomen. Voor de motie is gestemd door de 
fracties van de PvdA, Progressief Den Helder, GroenLinks, de SP, PRINS-Voor behoorlijk bestuur en 
de ChristenUnie.  
 
20.  Motie “Het wijkenproject”. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie in (M 20.1) waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgedragen “Het Wijkenproject” € 15.000,-- structureel toe te 
kennen. De motie is unaniem aanvaard. Wethouder Boskeljon merkt overigens op dat reeds uitvoering 
wordt gegeven aan strekking van de motie, waarmee deze overbodig is.  
 
21. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


