
Besluitenlijst raadsvergadering 28 april 2010. 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Klut. 
Mevrouw Berckmoes, die bij een benoeming van de heer Visser tot wethouder als raadslid benoemd 
en geïnstalleerd dient te worden, is eveneens niet aanwezig. Haar installatie zal in een volgende 
raadsvergadering plaatsvinden.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Verhoef.  
 
4. Vaststelling agenda. 
Op voorstel van de voorzitter wordt aan de agenda als punt 15 toegevoegd het voorstel tot het 
verlenen van eervol ontslag aan de heer P.M. Westenberg als extern lid van de 
Rekenkamercommissie Den Helder. 
 
De voorzitter deelt mee dat het voorstel en besluit onder agendapunt 7 over de benoeming van de 
wethouders zijn aangepast. Aan het voorstel en besluit is als beslispunt de ontheffing van de 
woonverplichting voor de heer Walgering voor de periode van maximaal één jaar toegevoegd. De raad 
neemt kennis van de wijzigingen. 
 
Afgesproken is de pauze van 15 minuten na agendapunt 7 te houden. Na dit agendapunt dient 
immers te worden geschorst om de voorzitter van het centraal stembureau in de gelegenheid te 
stellen een nieuw raadslid te benoemen. 
 
Voor de diverse schriftelijke stemmingen is een stembureau benoemd, bestaande uit mevrouw Dol, de 
heer Burggraaff (vz.) en de heer Pruiksma.   
 
5. Afscheid van de vertrekkende wethouders. 
De voorzitter houdt een toespraak. De wethouders krijgen bloemen en cadeaus. Ook wethouder 
Fritzsche houdt een toespraak. In een korte schorsing zijn alle aanwezigen in de gelegenheid gesteld 
afscheid te nemen van de vertrekkende wethouders.  
 
6. Bespreken van het Coalitieprogramma 2010 - 2014, Meer met Minder. 
Het coalitieprogramma is besproken. 
 
7a.  Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven over de te benoemen wethouders. 
De heer Rijnten brengt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven, die verder bestaat uit de 
heren Reiff en Emmelkamp, verslag uit aan de raad.  
7b.  Voorstel tot benoeming van de wethouders. 
Aan het voorstel en besluit is een beslispunt toegevoegd, inhoudende de ontheffing van de 
woonverplichting voor de heer Walgering voor de periode van maximaal één jaar. (Zie ook punt 4, 
vaststelling agenda.) 
Na schriftelijke stemming zijn de wethouders benoemd: 
Wethouder Bruin, 17 stemmen voor en 13 stemmen tegen, waarvan 1 stem op de heer Prins; 
Wethouder Turnhout, 18 stemmen voor en 12 stemmen tegen, waarvan 2 stemmen op mevrouw 
Biersteker; 
Wethouder Visser, 17 stemmen voor en 13 stemmen tegen, waarvan 1 stem op de heer Haitsma; 
Wethouder Walgering, 21 stemmen voor en 9 stemmen tegen. 
Het voorstel is overigens voor wat de tijdsbesteding per wethouder en de ontheffing van de 
woonverplichting van wethouder Walgering betreft unaniem aanvaard. 
7c.  Installatie van de wethouders. 
De wethouders Bruin, Turnhout, Visser en Walgering aanvaarden allen het wethouderschap en leggen 
de eed (Turnhout en Walgering) en belofte (Bruin en Visser) af. De wethouders ontvangen bloemen. 
De vergadering is kort geschorst voor een felicitatiemoment. 
 



8a.  Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven over de benoemde raadsleden. 
De voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven, de heer Rijnten, brengt verslag uit aan de 
raad over de geloofsbrief van de heer L. Kuipers. (Mevrouw Berckmoes is afwezig, zie ook  
agendapunt 1.)  
8b.  Voorstel tot het instemmen met de toelating van de op 28 april 2010 door de voorzitter van 
 het centraal stembureau benoemde raadsleden. 
De raad stemt unaniem in met de toelating van de heer Kuipers.  
8c.  Installatie raadsleden. 
De heer Kuipers legt de belofte af. Hij krijgt bloemen en een stropdas.  
 
Mevrouw Roelink heeft de vergadering verlaten. 
 
9. Voorstel tot het benoemen van leden voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
 Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
Na een schriftelijke stemming zijn de volgende commissieleden benoemd en hebben de eed/belofte 
afgelegd: 
Mevrouw R.C.C. de Goede-Peper (D66), 27 stemmen voor, 1 blanco, (belofte); 
de heer R. van Deutekom (D66), 27 stemmen voor, 1 blanco, (belofte); 
mevrouw G. de Vries-Schong (D66), 25 stemmen voor, 3 tegen, (belofte); 
de heer H.S. Mosk (D66), 26 stemmen voor, 1 tegen, 1 blanco, (belofte); 
de heer E.K.H.  Bleijenburg (CDA), 26 stemmen voor, 2 tegen, (eed); 
de heer E.J.M. de Groot (CDA), 27 stemmen voor, 1 blanco, (eed); 
de heer C.M. Bazen (CDA), 27 stemmen voor, 1 blanco, (eed); 
mevrouw G. Duijvelshoff-Ufkes (CDA), 27 stemmen voor, 1 blanco, (eed); 
mevrouw A. Post-Zonnenberg (ChristenUnie), 27 stemmen voor, 1 blanco, (eed); 
mevrouw M.H. Faas-Soumeru (ChristenUnie), 27 stemmen voor, 1 blanco, (eed); 
mevrouw C.M. Jellema (ChristenUnie), 28 stemmen voor, (eed); 
mevrouw T.C. Polonius-Padmore (ChristenUnie), 27 stemmen voor, 1 blanco, (afwezig); 
mevrouw M.A. Gijsberts (GroenLinks), 27 stemmen voor, 1 blanco, (belofte); 
mevrouw M. Boessenkool (GroenLinks), 27 stemmen voor, 1 tegen, (belofte); 
mevrouw M. C. Timmers (GroenLinks), 27 stemmen voor, 1 blanco, (belofte); 
de heer F. van Vliet (GroenLinks), 27 stemmen voor, 1 blanco, (belofte); 
de heer J.C. Kasander (PvdA), 27 stemmen voor, 1 tegen, (belofte); 
de heer P. de Vrij (PvdA), 26 stemmen voor, 1 tegen, 1 blanco, (afwezig); 
de heer P. Blank (PvdA), 27 stemmen voor, 1 tegen, (belofte); 
de heer J. Smit (PvdA), ·28 stemmen voor, (belofte); 
de heer N. de Haan (Behoorlijk Bestuur), 27 stemmen voor, 1 blanco, (belofte); 
mevrouw G.H. van Gent-Kamperman (Behoorlijk Bestuur), 27 stemmen voor, 1 blanco, (belofte); 
de heer J. van der Kraan (Behoorlijk Bestuur), 25 stemmen voor, 3 tegen, (belofte); 
de heer M.C. Wouters (Behoorlijk Bestuur), 26 stemmen voor, 1 tegen, 1 blanco, (eed); 
de heer D.R. Pastoor (SP), 27 stemmen voor, 1 tegen, (belofte); 
de heer H. Post (SP), 27 stemmen voor, 1 blanco, (belofte); 
mevrouw K. van Driesten (SP), 27 stemmen voor, 1 blanco, (belofte); 
de heer C.P.J. Jansen (Stadspartij Den Helder), ·27 stemmen voor, 1 tegen, (eed); 
mevrouw M.E.H.A.J. Goedee-Mooiman (Stadspartij Den Helder), 28 stemmen voor, (belofte); 
de heer M.W.B. Karhof (Stadspartij Den Helder), 27 stemmen voor, 1 tegen, (eed); 
de heer T. Post (Stadspartij Den Helder), 28 stemmen voor, (afwezig); 
de heer L.R. Bekker (VVD), 26 stemmen voor, 1 tegen, 1 blanco, (belofte); 
de heer P.A. Dassen (VVD), 26 stemmen voor, 2 tegen, (belofte); 
de heer S.A. Reijerse (Trots), 26 stemmen voor, 1 tegen, 1 blanco, (belofte); 
de heer M.C.L. de Knijff (Trots), 26 stemmen voor, 1 tegen, 1 blanco, (afwezig); 
de heer E.R. Rademaker (Trots), 26 stemmen voor, 1 tegen, 1 blanco, (belofte); 
de heer J.L. Bierens (Trots), 27 stemmen voor, 1 tegen, (belofte). 
De afwezige commissieleden worden zo spoedig mogelijk uitgenodigd om de eed/belofte alsnog af te 
leggen. 
De commissieleden ontvangen een brief van de griffier waarin relevante zaken zijn vermeld over een 
aantal administratieve handelingen. 
 
10. Voorstel tot het benoemen van voorzitters voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
 Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De raad stemt unaniem in met de benoeming van de heren Haitsma, Koning en Verhoef als voorzitter 
voor de raadscommissies. De resterende 3 vacatures komen later aan de orde. 



 
12. Voorstel tot het benoemen van leden in de auditcommissie. 
De raad stemt unaniem in met de benoeming van mevrouw Biersteker en de heren M. Bakker, 
Haitsma, Klut, Reenders en Rijnten als lid van de auditcommissie. 
 
14. Voorstel tot het benoemen van een lid en een plaatsvervangend lid voor de Vereniging van 
 Waddenzeegemeenten. 
De raad stemt unaniem in met de benoeming van de heer Koning als lid en de heer Verhoef als 
plaatsvervangend lid van de Vereniging van Waddenzeegemeenten. 
  
11. Voorstel tot het benoemen van raadsleden in de rekenkamercommissie. 
De heer Kuipers trekt zijn kandidatuur in.  
Na een schriftelijke stemming zijn mevrouw Dekker (16 stemmen voor, 10 tegen, 2 blanco) en de 
heren Bruin (23 stemmen voor, 4 tegen, 1 blanco) en Prins (23 stemmen voor, 4 tegen, 1 ongeldig) 
benoemd tot lid van de rekenkamercommissie. 
Mevrouw Jellema krijgt 13 stemmen voor, 11 tegen en 4 blanco en de heer P. Bakker krijgt 7 stemmen 
voor, 12 tegen en 9 blanco. 
 
13. Voorstel tot het benoemen van leden in de evaluatiecommissie. 
De kandidatuur van mevrouw Roelink is ingetrokken. Daarop stemt de raad unaniem in met de 
benoeming van mevrouw Van der Paard en de heren Baanstra en Koning als lid van de 
evaluatiecommissie. 
 
Belofte fractieassistent CDA, mevrouw J.L. de Jong - van den Berg. 
Dit agendapunt is ter vergadering aan de agenda toegevoegd. Mevrouw De Jong legt de belofte af. 
 
15. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de heer P.M. Westenberg als extern lid van 

de Rekenkamercommissie Den Helder. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. De heer Westenberg zal van de raad een dankzeggingbrief 
ontvangen. 
 
16. Sluiting. 
De voorzitter wijst op de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen die op 29 april in de raadzaal 
zal plaatsvinden. Vervolgens sluit hij de vergadering. 
 


