
Besluitenlijst raadsvergadering 7 maart 2011 (IR11.0061) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw 
Berckmoes.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer P. Hovestad spreekt in over agendapunt 15, het voorstel tot het geldig verklaren van het 
burgerinitiatief tot het wijzigen van de naam van de gemeente Den Helder in Den Helder aan Zee.  
Hij biedt de voorzitter een stadsnaambord aan.  
Mevrouw Zevenhek spreekt in over agendapunt 16, 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 Rademaker.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De heer Pruiksma kondigt een motie aan over het realiseren van extra parkeerplaatsen voor nieuw te 
bouwen projecten in het Stadshart. De motie kan worden beschouwd als een motie vreemd aan de 
orde van de dag. Gelet op de samenhang met agendapunt 16 besluit de raad de motie bij dit 
agendapunt aan de orde te stellen. Mevrouw Biersteker doet het ordevoorstel punt 16 van de agenda 
af te voeren. Het ordevoorstel is in meerderheid verworpen. Vervolgens stelt ze voor het agendapunt 
als eerste te behandelen. Ook dit voorstel is in meerderheid verworpen, waarmee de agenda 
ongewijzigd is vastgesteld. 
 
A.  Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van het Visiedocument Brede Scholen. 
De fracties van het CDA, de PvdA en GroenLinks dienen een amendement in (A 6.1) waarmee de 
definitie van “Brede School” op bladzijde 2 van het Visiedocument Brede Scholen als volgt wordt 
gewijzigd: 
“De Brede School is een netwerk bestaande uit een of meerdere scholen en andere voorzieningen die 
erin voorziet dat de ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders wordt vergroot, een actieve 
deelname van kinderen aan de samenleving bevordert, kinderen een goede ‘dagindeling’ biedt, 
mogelijke achterstanden van kinderen weg neemt en hun sociale competentie vergroot”. 
Het amendement is unaniem aanvaard. 
Het voorstel is eveneens unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot het onttrekken van een bedrag van € 13.635,- aan de bestemmingsreserve voor 
 onderhoud van het Schuthok. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening ruimte- en inrichtingseisen 
 peuterspeelzalen 2011. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de nota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid gemeente  
 Den Helder 2011-2014 en de uitvoeringsmatrix integraal Veiligheidsbeleid 2011. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een amendement in (A 9.1) waarmee aan punt 2.4 
wordt toegevoegd: ‘uitvoering te geven aan het project Buiten beter’. Op basis van de toezegging van 
de burgemeester dat hij binnen 14 dagen schriftelijk zal aangeven op welke wijze hij aan de strekking 
van het amendement vorm zal geven, trekt de fractie haar amendement in.  
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel tot het beschikbaarstellen van krediet van € 3.340.000,- voor de reconstructie van 
 de Middenweg volgens variant 2 met fietspaden en inclusief de aanleg van een rotonde op 
 de kruising met de Sportlaan/Timorlaan. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
 



11. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Julianadorp Noord 2009. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
12. Voorstel tot het intrekken van de subsidieverordening Helders Restauratiefonds 2007 per 
 1 januari 2011. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
13. Voorstel tot het onttrekken van € 30.000,- aan de bestemmingsreserve Monumentenfonds 
 ten behoeve van een tweetal erfgoedprojecten. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
14. Voorstel tot het instellen van een commissie voor het opstellen van een voordracht aan de 
 gemeenteraad over het benoemen van externe leden van de rekenkamercommissie. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
B. Bespreekpunten 
 
15. Voorstel tot het geldig verklaren van het burgerinitiatief tot het wijzigen van de naam van 
 de gemeente Den Helder in Den Helder aan Zee. 
De voorzitter licht de procedure toe. Het betreft thans uitsluitend de vraag of het burgerinitiatief geldig 
is. Hij benadrukt dat als de raad instemt met het voorstel, daarmee nog niet de naam van de 
gemeente is veranderd. Dit inhoudelijke vraagstuk komt in een latere fase aan de orde na inwinning 
van advies van het college van burgemeester en wethouders. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
De fracties van de PvdA en Behoorlijk Bestuur verzoeken het college van burgemeester en 
wethouders in zijn advisering aan de raad aandacht te besteden aan de vraag hoe de burger wordt 
betrokken bij het eventueel wijzigen van de naam van de gemeente (eventueel door middel van een 
raadplegend referendum). De fractie van de VVD vraagt wanneer het advies van het college kan 
worden verwacht. De burgemeester zegt dat het college schriftelijk terugkomt op de verzoeken van de 
PvdA en Behoorlijk Bestuur en de vraag van de VVD.  
 
16. Voorstel tot het ongeldig verklaren van het burgerinitiatief inhoudende een alternatief 
 bouwplan voor de Californiëstraat. 
De fracties van de ChristenUnie, Trots, de Stadspartij Den Helder, de SP en GroenLinks dienen een 
amendement in (A 16.2) in waarmee het ontwerpbesluit als volgt wordt gewijzigd: 
Lid 1: het woord ‘ongeldig’ te wijzigen in ‘geldig’ 
Lid 2: de zinsnede ‘af te wijzen’ te wijzigen in ‘toe te wijzen’ 
Lid 3: de zinsnede ‘het verzoek (…) een burgerinitiatief’ te wijzigen in ‘binnen twee maanden een 
preadvies te geven op het burgerinitiatief’. 
Het amendement is na een hoofdelijke stemming (op verzoek van mevrouw Biersteker) verworpen 
met 14 stemmen voor en 16 stemmen tegen. Voor het amendement is gestemd door de dames 
Biersteker, Dekker, Dol en Pater en de heren P. Bakker, De Kleijn, Koning, Koopman, Kruijer, Nihot, 
Pastoor, Rademaker, Reenders en Schilt. De overige raadsleden stemmen tegen het amendement.  
 
De fractie van de VVD dient een amendement in (A 16.1) waarmee lid 3 uit het besluit wordt 
geschrapt. Bij de hoofdelijke stemming (verzoek mevrouw Biersteker) staken de stemmen.  
De volgende 15 raadsleden stemmen tegen het voorstel: de dames Biersteker, Dekker, Van der Paard 
en Pater en de heren P. Bakker, De Kleijn, Koning, Koopman, Kruijer, Nihot, Pastoor, Pruiksma, 
Rademaker, Reenders en Schilt. De overige raadsleden stemmen voor het amendement.  
 
De behandeling van het amendement van de VVD en het hoofdvoorstel wordt als gevolg van het 
staken van de stemmen voortgezet in de volgende raadsvergadering  
 
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 16.1) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen: 
1. er voor te zorgen dat het huidige aantal parkeerplaatsenin de toekomst behouden blijft op de 

locatie tussen de Breewaterstraat - Molenstraat en Wezenstraat; 
2. op de onder 1. genoemde locatie extra parkeerplaatsen te (laten) realiseren voor de nieuw te 

bouwen projecten zoals aangegeven in het Uitwerkingsplan Stadshart. 
De motie is na een hoofdelijke stemming (op verzoek van mevrouw Biersteker) verworpen met 13 
stemmen voor en 17 stemmen tegen. Voor de motie is gestemd door de dames Biersteker, Dol, 



Jellema en Van der Paard en de heren P. Bakker, De Kleijn, Koning, Koopman, Kruijer, Pastoor, 
Pruiksma, Reenders en Rijnten. De overige raadsleden stemmen tegen de motie.  
 
17. Sluiting. 
De heer Reiff staat stil bij de situatie in Libië. Namens de raad wenst hij de 3 personen veel sterkte toe 
en spreekt hij de wens uit dat ze spoedig veilig thuis komen. De voorzitter sluit vervolgens de 
vergadering.  
 
 
 
 
 
 


