
Besluitenlijst raadsvergadering 15 november 2010 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Prins.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw Zevenhek spreekt in over agendapunt 15, haar burgerinitiatief inhoudende een alternatief 
bouwplan voor de locatie Californiëstraat. 
De heer Komen spreekt in namens de Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur 
(KAVB) afdeling Julianadorp over agendapunt 8, de beleidsregels voor de huisvesting van 
buitenlandse seizoenarbeiders in de agrarische sector. 
De voorzitter stelt voor de inspraakreacties te betrekken bij de behandeling van de desbetreffende 
agendapunten. 
 
3. Vragenkwartier. 
Vragen van de fractie van de ChristenUnie over de afschaffing van de Jutter van het Jaar. 
1. Waarom heeft u niet overlegd met de raad voor u deze beslissing nam? 
2. Heeft u geïnventariseerd of deze verandering publiek gedragen wordt? 
3. Hoe krijgt burgerparticipatie vorm bij de nieuwe nominatie? 
4. Bent u van plan alsnog actie te ondernemen om de nominatie “Jutter van het jaar” doorgang te  
 laten vinden? 
Burgemeester Schuiling antwoordt dat het de bedoeling was eerst met de raad te communiceren en 
betreurt dat dit niet is gebeurd. In de praktijk is het het college gebleken dat het moeilijk is om aan 
kandidaten te komen. Tot nu toe is elk jaar iemand gekozen die de onderscheiding zeer verdient.  
Naar de toekomst toe zijn er echter toch bezwaren over de uitreiking, zoals het vinden van geschikte 
kandidaten en de wijze van verkiezen. In de plaats hiervan wil het college tot een andere 
onderscheiding komen waarover het college nog met de raad in overleg wil treden. De burgemeester 
geeft aan dat het college niet van plan is alsnog door te gaan met de Jutter van het Jaar.   
 
Vragen van de fractie van de PvdA over ongelijke behandeling van ingediende bouwplannen.  
1. Is uw college van mening dat, bij nader inzien en de commotie die het in de samenleving te weeg  
 brengt, het standpunt van het college moet worden herzien? 
2. Dat de rechtsongelijkheid die hieruit ontstaat bezwaarmakers reële argumenten verschaft om  
 hiertegen te procederen? 
3. Realiseert het college zich dat hierdoor het negatieve beeld van het gemeentebestuur, en  
 daarmee het imago van Den Helder verder wordt aangetast? 
4. Is het u bekend dat de bevolking van Den Helder het college wel een fout kan vergeven, mits die  
 maar wordt toegegeven en hersteld? 
Wethouder Bruin zegt dat sprake is van een minimale afwijking en dat aansluiting is gevonden bij de 
Nota Wonen. Het college geeft een positief signaal af voor wat het tegengaan van verpaupering 
betreft. Gelijke situaties zullen hetzelfde worden beoordeeld. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Schilt.   
 
5. Vaststelling agenda. 
Agendapunt 7, het voorstel over citymarketing, is verplaatst naar de categorie bespreekpunten 
vanwege aangekondigde moties en amendementen. 
 
De fractie van de VVD heeft een amendement aangekondigd bij agendapunt 14 over de werkwijze 
van de raad en de raadscommissies. Op basis hiervan wordt agendapunt 14 een bespreekpunt dat 
gezamenlijk met agendapunt 17 (Op eigen doft) wordt behandeld. 
 
De fractie van GroenLinks kondigt moties aan waarbij het college wordt opgedragen stadsdebatten te 
organiseren in het algemeen en stadsdebatten te organiseren waarbij de conclusies en resultaten 
dienen te worden verwerkt in de nota Citymarketing. Deze moties worden beide behandeld bij  
agendapunt 7. 
 
De fractie van het CDA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over de reïntegratie van 
mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Deze motie is onder punt 20.1 aan de agenda 
toegevoegd. 
De fractie van D66 dient eveneens een motie in over reïntegratie van mensen met een achterstand tot 
de arbeidsmarkt. Deze motie is ook onder agendapunt 20.2 aan de agenda toegevoegd. 



 
De fractie van de ChristenUnie dient naar aanleiding van haar vragen in het vragenkwartier een motie 
vreemd aan de orde van de dag in over de ‘Jutter van het jaar’. De motie is onder punt 21 aan de 
agenda toegevoegd. 
 
6a. Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven over de te benoemen wethouder,  
De commissie onderzoek geloofsbrieven bestaat uit mevrouw Dekker en de heren Reiff en  
Rijnten (voorzitter). De voorzitter brengt verslag uit aan de raad en zegt dat mevrouw Den Dulk aan 
alle gestelde eisen voldoet, als de raad besluit ontheffing te verlenen van de woonverplichting voor 
één jaar.  
 
b. Voorstel tot benoeming van mevrouw S.C.G.M. den Dulk-Winder tot wethouder,  
Er is een stembureau benoemd, bestaande uit de heren Koning (voorzitter) en Kruijer en mevrouw 
Roelink. 
De heer Koning deelt na de schriftelijke stemming de uitslag mee: 
mevrouw Biersteker krijgt 1 stem; 
de heer Pruiksma krijgt 1 stem; 
mevrouw Dekker krijgt 1 stem; 
er zijn 3 stemmen ongeldig; 
er zijn 8 stemmen tegen benoeming van mevrouw Den Dulk; 
er zijn 16 stemmen voor benoeming van mevrouw Den Dulk. 
De raad besluit hiermee mevrouw Den Dulk te benoemen tot wethouder.   
 
c. Installatie van de wethouder. 
Mevrouw Den Dulk aanvaardt de benoeming en legt vervolgens de eed af. Na een korte toespraak 
van de voorzitter houdt zij ook een korte toespraak. Ze krijgt een cadeau (een broche van Nelleke 
Konijn) en bloemen. 
 
A. Hamerpunten 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van beleidsregels voor de huisvesting van buitenlandse 

seizoenarbeiders in de agrarische sector. 
De raad verwijst het voorstel terug naar de commissie Stadsontwikkeling en -beheer op basis van de 
bijdrage van de inspreker, de heer Komen. De inbreng van de inspreker en een schriftelijk 
commentaar van het college van burgemeester en wethouders wordt betrokken bij de 
vervolgbehandeling.  
 
9. Voorstel tot het vaststellen van het stedenbouwkundig plan en grondexploitatie 

Julianadorp Oost. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Notitie burgerparticipatie in Den Helder. 
Het voorstel is unaniem aanvaard.  
 
11. Voorstel tot aanwijzing accountant voor het boekjaar 2011. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van de gewijzigde Verordening Langdurigheidstoeslag 2010. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. Wethouder Visser zegt de raad een schriftelijke toelichting toe over 
de rekenmethodiek. 
  
13. Voorstel tot het vaststellen van een aanvullende voorziening bij de Verordening materiële 

en financiële gelijkstelling gemeente Den Helder. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
B. Bespreekpunten 
 
15. Voorstel tot het ongeldig verklaren van het burgerinitiatief inhoudende een alternatief 

bouwplan voor de Californiëstraat. 
Mevrouw Dekker dient een ordevoorstel in het voorstel aan te houden tot een volgende 
raadsvergadering. De raad stemt in meerderheid met het ordevoorstel in. 
 



16. Motie van de fracties van GroenLinks en de SP over de Stichting Herstelling Den Helder. 
De motie is ingetrokken. Punt 1 van de motie wordt toegevoegd aan de motie (onder punt 4) van de 
fractie van D66 onder agendapunt 20. 
 
14. Voorstel met betrekking tot de evaluatie van de werkwijze van de raad en de 

raadscommissies. 
De fractie van de VVD dient een amendement in (A 14.1) waarbij het besluit met 4 punten wordt 
aangevuld. Het amendement is in meerderheid aanvaard. De heren P. Bakker en Koopman stemmen 
tegen het amendement. 
Het voorstel is unaniem aanvaard.  
 
17. Voorstel met betrekking tot het voorstel "Op eigen Doft" van de Stadspartij Den Helder. 
Het voorstel is met 9 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen. 
 
18. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 15.091.178,- voor de nieuwbouw 

van het zwembad. 
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 18.1) over het minimaliseren van de kans op 
overschrijdingen bij de nieuwbouw van het zwembad. De fractie trekt het amendement in op basis van 
de toelichting van de wethouder. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
19. Voorstel over het rapport van de Rekenkamercommissie Den Helder 'Het Wmo-beleid in 

Den Helder, onderweg maar het kan veel beter'. 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A 19.1) over het toekomstig beleid welzijn en 
zorg waarbij het college wordt opgedragen dit met betrokkenen vóór 1 mei 2011 te verkennen.  
Het amendement is unaniem aanvaard. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een amendement in (A 19.2) waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgedragen de onder 3 bedoelde aanbeveling te verwerken in 
een SMART plan van aanpak en het onder 4 genoemde plan van aanpak voor 1 januari 2011 aan de 
raad voor te leggen. De fractie trekt het amendement in. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot het autoriseren van het college van burgemeester en wethouders tot het op 

basis van het Citymarketingsplan Den Helder aangaan van verplichtingen ten laste van het 
beschikbare budget. 

De fractie van het CDA dient een amendement in (A 7.1) waarbij nadere voorwaarden worden gesteld 
aan de besteding van de beschikbare middelen. Het amendement is in meerderheid aanvaard.  
De fractie van de ChristenUnie en de heer Pruiksma en mevrouw Jellema stemmen tegen het 
amendement. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de ChristenUnie en de heer Pruiksma 
stemmen tegen het voorstel. 
De fractie van GroenLinks dient een motie in (M 7.1) waarbij het college wordt opgedragen 
stadsdebatten te organiseren en de conclusies en resultaten te verwerken in de nota Citymarketing. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van de SP, D66 en 
GroenLinks en de heren Nihot en Koopman. 
De fractie van GroenLinks dient een motie in (M 10.1) waarbij het college wordt opgedragen 
stadsdebatten te organiseren. De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie is gestemd door 
de fracties van de SP, D66, GroenLinks, de VVD, drie leden van de fractie van Trots en de heer 
Koopman. 
 
20. Moties van het CDA en D66 over reïntegratie. 
De fractie van het CDA heeft een motie ingediend (M 20.1) over de reïntegratie van mensen met een 
achterstand tot de arbeidsmarkt, waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen en breed onderzoek te doen waarbij samen met partners wordt gezocht naar een 
werkwijze waarbij de reïntegratie zo effectief mogelijk met behoud van kwaliteit wordt gerealiseerd. 
De motie is unaniem aanvaard. 
De fractie van D66 heeft een motie ingediend (M 20.2) waarin het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen: 
- de beloofde discussie nog vóór het eind van dit jaar met de commissie en de ketenpartners te 
 houden; 
- aan de hand van de uitkomst van deze discussie te komen met een nieuwe opzet voor de 
 reïntegratie met medewerking van de ketenpartners; 
- de ketenpartners zodanig te faciliteren dat een doorstart met een nieuwe opzet mogelijk is.  



De motie wordt onder punt 4 aangevuld met punt 1 van de ingetrokken motie van GroenLinks en de 
SP (zie agendapunt 16). De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de 
fracties van de SP, D66 en GroenLinks.  
 
21. Motie van de ChristenUnie. 
De fractie van de ChristenUnie dient naar aanleiding van de beantwoording van haar vragen in het 
vragenkwartier een motie in (M 21) over de ‘Jutter van het jaar’ waarin het college van burgemeester 
en wethouders wordt opgedragen de verandering van de nominatie ‘Jutter van het jaar’ per direct 
wordt vervangen door ‘Ambassadeurschap van Den Helder’ uit te stellen totdat met de gemeenteraad 
is overlegd over de veschillende gemeentelijke nominaties en hun belang voor de stad en er voor zorg 
te dragen dat bij de komende nieuwjaarsreceptie opnieuw een ‘Jutter van het jaar’ wordt benoemd. 
De motie is unaniem aanvaard. 
 
22. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 


