
Besluitenlijst raadsvergadering 6 december 2011 (IR11.0343) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw 
Kolhorn en de heer Bruin. De heer P. Bakker komt later (hij is aanwezig vanaf de behandeling van 
agendapunt 12). 
 
2 a. Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven over het benoemde raadslid. 
 b.  Voorstel tot het instemmen met de toelating van het op 22 november door de voorzitter 

van het centraal stembureau benoemd raadslid. 
 c.  Installatie raadslid. 
De heer Fritzsche legt de eed af en is toegelaten tot de raad. Hij krijgt bloemen en een stropdas.  
De vergadering is kort geschorst zodat een ieder de heer Fritzsche kan feliciteren.  
 
3. Spreekrecht burgers. 
De heer R. Wegman spreekt namens de betrokken ondernemersverenigingen in over agendapunt 12, 
het voorstel tot het oprichten van een Ondernemersfonds. 
 
4. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt. 
 
5. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Klut.  
  
6. Vaststelling agenda. 
De fractie van het CDA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over wijkgericht werken en 
de functie van wijkmanager. De motie is als punt 14 aan de agenda toegevoegd.  
 
De heer Reenders dient het ordevoorstel in agendapunt 13, het voorstel tot het vaststellen van het 
ambitiedocument nieuwbouw stadhuis, van de agenda af te voeren en door te schuiven naar de 
volgende vergadering wegens het late aanleveren van aanvullende stukken. Dit ordevoorstel is in 
meerderheid verworpen. 
 
A.  Hamerpunten 
 
7. Voorstel een bedrag van € 52.000,- te onttrekken aan de algemene reserve om het 
 investeringtekort voor de sporthal aan de Marsdiepstraat te dekken. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
  
8. Voorstel met betrekking tot het indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot de 
 Budgetsubsidieovereenkomst De Helderse Vallei 2012 - 2014 
De raad besluit unaniem geen wensen en bedenkingen in te dienen. 
 
9. Voorstel tot het afgeven van een algemene verklaring van geen bedenkingen, onder 
 voorbehoud dat geen zienswijzen tegen de aanvraag worden ingediend. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van Trots, de VVD, D66, de ChristenUnie en het 
CDA stemmen voor het voorstel. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van het normenkader en controleprotocol 2011 ten behoeve van 
 de jaarrekening 2011 van de gemeente. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
11. Voorstel tot benoeming van de heer ir. B. Ewals als voorzitter van de adviescommissie 
 Ruimtelijke Kwaliteit Den Helder en tot herbenoeming van de heer O. Vlaanderen tot lid van 
 de commissie Ruimtelijke Kwaliteit Den Helder. 
De benoeming van de heren Ewals en Vlaanderen is unaniem aanvaard. 
 
B.  Bespreekpunten 
 
12. Voorstel tot het oprichten van een Ondernemersfonds op basis van het verhogen van de 
 tarieven voor niet-woningen in de OZB. 
Het college van burgemeester en wethouders deelt een memo uit met een nadere onderbouwing van 
het voorstel. Dit memo wordt geacht deel uit te maken van het voorstel. Het voorstel is in meerderheid 
aanvaard. De fracties van Trots en de Stadspartij Den Helder stemmen tegen het voorstel.  



 
De behandeling van agendapunt 14 is in verband met een leespauze voor aanvullende stukken met 
betrekking tot agendapunt 13 naar voren geschoven. 
 
14. Motie van de fractie van het CDA over wijkgericht werken en de functie wijkmanager. 
Met de motie (M 14) wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
-  De huidige opzet van het wijkgericht werken voort te zetten. 
-  De functie van wijkmanager daarbij te behouden en daadwerkelijk in te vullen. 
-  De raad zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 februari 2012, te informeren over de wijze waarop 

uitvoering is gegeven aan deze motie. 
 
Wethouder Bruin geeft aan dat het college van burgemeester en wethouders graag de tijd van de raad 
wil krijgen om met een nader voorstel te komen over een goede invulling van wijkgericht werken. 
Mede op basis hiervan is de motie vervangen door twee gewijzigde moties (de wijzigingen zijn in vet 
aangegeven): 
 
Motie M 14.1 van de fractie van de PvdA waarin het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen: 
-  De huidige opzet van het wijkgericht werken voort te zetten. 
-  De functie van wijkmanager daarbij te behouden en daadwerkelijk in te vullen. 
-  De raad zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 april 2011 te informeren over de wijze waarop 

uitvoering is gegeven aan deze motie. 
Deze motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, 
GroenLinks, de Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten.  
 
Motie M 14.2 van de fractie van het CDA (mede ondertekend door de fracties van de ChristenUnie, 
Behoorlijk Bestuur, de VVD, Trots en D66) waarin het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen: 
-  De huidige opzet van het wijkgericht werken voort te zetten. 
-  De functie van wijkmanagement daarbij te behouden en daadwerkelijk in te vullen. 
-  De raad zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 april 2011 te informeren over de wijze waarop 
uitvoering is gegeven aan deze motie. 
Deze motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie is gestemd door de fracties van het CDA, de 
ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de VVD, Trots en D66.  
 
13. Voorstel tot het vaststellen van het ambitiedocument nieuwbouw stadhuis als uitgangspunt 
 voor de verdere voorbereiding van de aanbesteding nieuwbouw stadhuis. 
De fractie van Trots dient een amendement in (A 13.1) waarmee het ambitiedocument als volgt wordt 
gewijzigd:  
- op blz. 21 onder 8.1 b parkeren de huidige tekst te vervangen door;  
 “Parkeren: 200 parkeerplaatsen in de nieuw te bouwen huisvesting te realiseren.” 
- Op blz. 15 onder 6.2.3. Parkeren de volgende tekst te laten vervallen: 
 “Bezoekers moeten betaald parkeren, ongeacht of ze het stadhuis of het stadshart bezoeken.” 
Op verzoek van de heer P. Bakker is hoofdelijk gestemd. Het amendement is in meerderheid 
aanvaard met 16 stemmen voor en 13 stemmen tegen. Voor het amendement is gestemd door de 
dames Dekker, Dol, Jellema, Van der Paard, Pater en Post en de heren P. Bakker, De Kleijn, 
Koopman, Nihot, Pastoor, Pruiksma, Rademaker, Reenders, Rijnten en Schilt. De overige aanwezige 
raadsleden stemmen tegen het amendement.  
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Voor het voorstel is gestemd door de fracties van Behoorlijk 
Bestuur, Trots, de VVD, D66, de ChristenUnie en het CDA. 
 
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 13.1) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen: 
- In het eerste kwartaal van 2012, dus voordat de definitieve besluitvorming over het nieuwe 

stadhuis plaatsvindt, de raad schriftelijk gedetailleerd te informeren over de wijze waarop het 
investeringsbedrag is samengesteld; 

- en daarbij aan te geven welk deel van het jaarlijkse vergoedingsbedrag aan het consortium onder 
de jaarlijkse inflatievergoeding zou moeten vallen, met de motivering daarvan. 

De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, 
GroenLinks, de Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten. 
 
 
 



 
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 13.2) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen:  
- bij het definitieve besluit over de bouw van het nieuwe stadhuis, behalve de financieringsvorm via 

het DBFMO- model, ook een financiële opzet van een DB-model te presenteren, dus alleen 
Design en Build (zonder de componenten Finance, Maintenance en Organisation). 

De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, 
GroenLinks, de Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten. 
 
15. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


