
Besluitenlijst raadsvergadering 4 april 2011 (IR11.0086) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw 
Roelink en de heer Reenders. De voorzitter wijst op de conferentie over regionale samenwerking op 
20 april 2011 en verzoekt de raadsleden zich hiervoor aan te melden bij de raadsgriffie. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw Zevenhek spreekt in over agendapunt 6, het voorstel tot het ongeldig verklaren van het 
burgerinitiatief inhoudende een alternatief bouwplan voor de Californiëstraat. 
  
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Kuipers.   
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van het CDA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over het ondertekenen van 
de petitie ‘Strafbaarstelling illegaal verblijf: aantasting van mensenrechten’. De motie is als punt 13 
aan de agenda toegevoegd. 
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie vreemd aan de orde van de dag in waarmee 
het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen al het mogelijke te doen om een 
veilige oversteekplaats van de Bierstraat/Nieuwe Kerkplein naar de hoofdpoort van Willemsoord 
mogelijk te maken. De motie is als punt 14 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fractie van de ChristenUnie dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over het creëren 
van extra parkeerplaatsen op een zo klein mogelijke afstand van ‘gedupeerden’. De motie is als punt 
15 aan de agenda toegevoegd.  
 
De fractie van de VVD dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over de voorgenomen 
bezuinigingsmaatregelen bij Defensie. De motie is als punt 15 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fracties van D66 en de PvdA kondigen amendementen aan bij agendapunt 12, het voorstel tot het 
beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van de bouw van een parkeergarage 
op de locatie Zusterflat en uitbreiding van de parkeergarage Sluisdijkstraat. 
 
A.  Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot het ongeldig verklaren van het burgerinitiatief inhoudende een alternatief 
 bouwplan voor de Californiëstraat (stemming). 
Wegens het staken van de stemming bij het amendement (A 16.1) van de VVD, waarmee lid 3 uit het 
besluit wordt geschrapt, is de verdere behandeling van dit agendapunt in de vorige raadsvergadering 
van 7 maart 2011 aangehouden.  
Het amendement is opnieuw in stemming gebracht. Het amendement is in meerderheid verworpen. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, de VVD, GroenLinks, D66 en het CDA stemmen voor het 
amendement. 
 
Het voorstel is in meerderheid verworpen. De fracties van Behoorlijk Bestuur, de VVD, D66 en het 
CDA stemmen voor het voorstel. 
 
De heer Prins verzoekt, mede namens de andere fracties die voor het voorstel hebben gestemd, de 
burgemeester het besluit ter vernietiging voor te dragen bij de Kroon. 
De heer Bruin verzoekt de voorzitter de raad een overzicht te doen toekomen over de verdere 
procedure. 
De voorzitter zegt dat hij de raad uiterlijk woensdag zal informeren over het al dan niet ter vernietiging 
voordragen van het raadsbesluit. Hierbij zal tevens de vervolgprocedure worden geschetst.        
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rekenkamercommissie 2011. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot het intrekken van de Verordening Wet inburgering 2009 en het vaststellen van 
 de Verordening Wet inburgering 2010. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 



 
9. Voorstel tot het intrekken van de Toeslagenverordening WWB 2007 en het vaststellen van 
 de Toeslagenverordening  WWB 2010. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel het bedrijventerrein Kooypunt en het gebied rondom Den Helder Airport aan te 
 wijzen als bebouwde kom. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
11. Voorstel met betrekking tot het gehouden wijkbezoek van de gemeenteraad aan 
 Julianadorp. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
12. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 700.000,- ten 
 behoeve van de bouw van een parkeergarage op de locatie Zusterflat en uitbreiding van de 
 parkeergarage Sluisdijkstraat. 
De fractie van D66 dient een amendement in (A 12.1) waarmee een aantal punten aan de nota van 
uitgangspunten zijn toegevoegd en waarbij de hoogte van het voorbereidingskrediet wordt verlaagd 
van € 700.000,-- naar € 300.000,--. Het amendement is mede-ondertekend door de fracties van de 
VVD, het CDA en Trots. De fractie van D66 licht mondeling toe dat het bedrag van € 300.000,-- het 
bedrag is waarbinnen het go-/no go-besluit dient te worden gerealiseerd dat aan de raad wordt 
voorgelegd. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fracties van de SP en de Stadspartij Den Helder 
stemmen tegen het amendement. 
 
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 12.2) waarmee het haalbaarheidsonderzoek 
wordt uitgebreid naar het terrein Breewaterstraat/Wezenstraat/Molenstraat, als ware het een 
onderzoek naar de haalbaarheid van de locatie Sluisdijkstraat.  
De fractie van de PvdA trekt haar amendement in. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van de PvdA, de VVD, GroenLinks, D66, Trots, 
de ChristenUnie en het CDA stemmen voor het voorstel.  
 
13. Motie van de fractie van het CDA over het ondertekenen van een petitie. 
De fractie van het CDA dient een motie in (M 13.1) over het ondertekenen van de petitie 
‘Strafbaarstelling illegaal verblijf: aantasting van mensenrechten’. 
De motie is in meerderheid aanvaard. De fracties van het CDA, de SP, de ChristenUnie, GroenLinks 
en de PvdA en de heren Klut en Verhoef stemmen voor de motie. 
 
14. Motie van de fractie van de Stadspartij Den Helder over een oversteekplaats bij het Nieuwe 
 Kerkplein. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie in (M 13.2) waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgedragen al het mogelijke te doen een veilige oversteekplaats 
van de Bierstraat/Nieuwe Kerkplein naar de hoofdpoort van Willemsoord mogelijk te maken. 
Wethouder Den Dulk zegt dat het college van burgemeester en wethouders de strekking van de motie 
deelt, maar plaatst als kanttekening dat het een provinciale weg en geen gemeentelijke weg betreft.  
De motie is unaniem aanvaard. 
 
15. Motie van de fractie van de ChristenUnie over het creëren van extra parkeerplaatsen. 
De fractie van de ChristenUnie dient een motie in (M 13.3) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen “uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn voor het creëren van extra 
parkeerplaatsen op en zo klein mogelijke afstand van de gedupeerden en de resultaten hiervan 
binnen drie maanden aan de raad te rapporteren”. 
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, de 
Stadspartij Den Helder, GroenLinks, Trots, de ChristenUnie en de SP. 
 
16. Motie van de fractie van de VVD over de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen bij 

Defensie. 
De fractie van de VVD dient een motie in (M 13.4) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders onder meer wordt opgedragen alles in het werk te stellen om de publiek-private 
samenwerking op Maritiem Vliegkamp De Kooy op zodanige wijze voort te zetten, dat het behoud van 
de olie- en gasindustrie als een van de belangrijkste economische pijlers van ons land is 
gewaarborgd. De motie is unaniem aanvaard. 
 
17. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


