
Besluitenlijst raadsvergadering 7 november 2011 (IR11.0313) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Bakker en 
de heer Reenders. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Wessels (vertegenwoordiger van de afdeling Julianadorp van de KAVB/LTO Noord (De 
bloembollensector) spreekt in over agendapunt 8, het voorstel tot oprichten van een 
ondernemersfonds. 
 
De heer Wegman spreekt namens de gezamenlijke ondernemersverenigingen in over agendapunt 8, 
het voorstel tot oprichten van een ondernemersfonds. 
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier. 
 
De Stadspartij Den Helder heeft op 28 september 2011 schriftelijke vragen gesteld over “wapenbezit 
en huiszoeking horeca-uitbater”. Tot op heden zijn deze vragen niet beantwoord door het college en is 
ook geen tussenbericht verzonden. De Stadspartij Den Helder heeft daarom op grond van artikel 39, 
lid 4, van het reglement van orde verzocht om een mondelinge beantwoording van onderstaande 
vragen.  
 
De portefeuillehouder beantwoordt de vragen als volgt: 
 
1. Is de genoemde huiszoeking in de betreffende horecagelegenheid geweest; 
De huiszoeking is zowel in de woning als in de horecagelegenheid verricht. 
2. Welke sanctie krijgt de betreffende Horeca uitbater cq horecazaak met het in bezit hebben van 
verboden wapens binnen zijn horecagelegenheid; 
Dit is niet aan het bestuur om te bepalen maar aan het openbaar ministerie of de rechter. 
3. Is het juist dat bezit van peperspray en een alarm pistool vallen onder het wapenverbod, welke is 
opgenomen in de wapenen & munitie wetgeving; 
Zowel pepperspray als het in beslag genomen alarm pistool vallen onder de wet wapens en munitie.  
4. Is het mogelijk om een horecagelegenheid voor een bepaalde perioden te sluiten als een horeca-
uitbater verboden wapens in zijn bezit heeft binnen zijn/haar horecagelegenheid; 
Misschien is dat mogelijk, maar eerst wordt de definitieve rapportage van de politie afgewacht 
alvorens daar een uitspraak over te doen.  
5. Is het mogelijk om de gehele vergunning van een horecagelegenheid in te trekken, indien een 
horeca-uitbater verboden wapens in zijn bezit heeft binnen zijn/haar horecagelegenheid; 
Dit hangt af van de rapportage van de politie en eventueel het overleg met het Openbaar Ministerie.    
6. Zijn er in Den Helder vaker wapens en/of munitie aangetroffen in horecagelegenheden waarbij de 
wapens in bezit waren van een horeca-uitbater; 
Nee.  
7. Is het college bereid om met politie en Justitie in overleg te gaan om preventieve controles op 
verboden wapen en Drugs bezit cq handel binnen horecagelegenheden en seksinrichtingen mogelijk 
te maken. 
Dit is een zwaar middel. Mocht dat nodig zijn dan wordt uiteraard het overleg gevoerd, maar dan geldt 
wel de eis van proportionaliteit. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Roelink. 
 
5. Vaststelling agenda. 
De voorzitter deelt mee dat agendapunt 7, het voorstel tot het intrekken van diverse 
deelsubsidieverordeningen eerst besloten moet worden voordat er besloten kan worden over 
agendapunt 9, het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2012. 
 
Mevrouw Dol, doet namens het presidium een ordevoorstel om agendapunt 8, het voorstel tot het 
oprichten van een Ondernemersfonds op basis van het verhogen van de tarieven voor niet-woningen 
in de OZB, van de agenda af te halen. De raad stemt unaniem in met het ordevoorstel. Het voorstel 
zal opnieuw geagendeerd worden voor de commissie Bestuur en Middelen. 
 
 
 



6. Motie van de fractie van D66, ChristenUnie, GroenLinks en de Vrije Socialisten met 
 betrekking tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 1.500,-- uit het vrijgevallen deel 
 van het raadsbudget voor de verplaatsing van de hertenweide. 
In de raadsvergadering van 31 oktober 2011 staakten de stemmen over deze motie. De motie is 
daarom hedenavond opnieuw in stemming gebracht. De motie is in meerderheid verworpen. Voor de 
motie hebben gestemd de heer Pruiksma, de fractie van GroenLinks, D66, ChristenUnie en de Vrije 
Socialisten.  
 
Bij de stemming over deze motie heeft mevrouw Berckmoes de raadszaal verlaten.  
 
7. Voorstel tot het intrekken van diverse deelsubsidieverordeningen. 
Het voorstel is unaniem aanvaard.  
 
8. Voorstel tot het oprichten van een Ondernemersfonds op basis van het verhogen van de 
 tarieven voor niet-woningen in de OZB. 
Het voorstel is van de agenda afgevoerd. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2012. 
Wethouder den Dulk geeft aan dat met betrekking tot de onduidelijkheid over de tarieven van de 
identiteitskaart in de tarievenverordening rekening is gehouden met de tarieven van dit jaar. Zodra 
meer duidelijkheid is over de nieuwe tarieven van de identiteitskaart volgt hierover een voorstel.  
 
Amendementen: 
 
A 9.1 van de fracties van de ChristenUnie, CDA, Trots, Behoorlijk Bestuur en D66 over de vertaling 
van het coalitieprogramma in de programma-begroting en periodieke informatievoorziening. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de VVD, Trots, D66, CDA, ChristenUnie en Behoorlijk Bestuur. 
    
A 9.2 van de fracties van GroenLinks, Vrije Socialisten en de PvdA over het alsnog instellen van loon- 
en prijscompensatie in 2012 voor instellingen (€ 230.000,-) 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, GroenLinks, Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten. 
    
A 9.3 van de fracties van GroenLinks, Vrije Socialisten en de PvdA over het schrappen van de 
bezuiniging op kunstbeoefening en bevordering kunstbeleving (€ 97.000,-) 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, GroenLinks en de Vrije Socialisten. 
 
A 9.4 van de fracties van GroenLinks, Vrije Socialisten en de PvdA over het schrappen van de 
bezuinigingen op Sociaal raadslieden werk (€ 290.000,-), sociaal-culturele activiteiten (€ 25.000,-) en 
vormings en ontwikkelingswerk (€ 57.000,-) 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, GroenLinks, Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten. 
 
A 9.5 van de fracties van GroenLinks, Vrije Socialisten en de PvdA over het schrappen van de 
bezuiniging op logopedie (€ 75.000,-) 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, GroenLinks en de Vrije Socialisten. 
  
A 9.6 van de Vrije Socialisten over een tekstuele aanpassing op pag. 40 met betrekking tot de Dak- en 
thuislozen. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
GroenLinks, Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten. 
 
A 9.7 van de Vrije Socialisten over het vervallen van een deel van de tekst onder Stedelijk Kompas op 
pag. 71. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
GroenLinks en de Vrije Socialisten. 
 
A 9.8 van de Vrije Socialisten over een tekstuele aanpassing met betrekking tot de verkeersveiligheid 
op pag. 46. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
D66, ChristenUnie, Vrije Socialisten en het CDA. 



A 9.9 van de Vrije Socialisten over een tekstuele wijziging van „Maatschappelijk aanbesteden„ in 
„Maatschappelijk verantwoord aanbesteden‟ op pag. 35. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
GroenLinks, Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten. 
 
A 9.10 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over voorlichting van loverboy- problematiek op 
scholen. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de heren 
Pruiksma en Rijnten, mevrouw Van der Paard en de fractie van de Stadspartij Den Helder. 
 
Het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2012 is in meerderheid aanvaard.  
Voor het voorstel is gestemd door de fracties van de VVD, Trots, D66, CDA, ChristenUnie en 
Behoorlijk Bestuur. 
 
 
Moties:  
  
M 9.1 van GroenLinks, Vrije Socialisten en de PvdA over andere prioritering stedelijke vernieuwing. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, 
GroenLinks, Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten. 
  
M 9.2 van GroenLinks, Vrije Socialisten en PvdA over het behoud van de bibliotheekfunctie in de 
Schooten. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, 
GroenLinks, Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten. 
  
M 9.3 van de Vrije Socialisten over maatregelen huisvesting voor de meest kwetsbare burgers. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de heren Pruiksma en Rijnten, 
mevrouw Van der Paard en de fracties van GroenLinks, Stadspartij Den Helder en de 
Vrije Socialisten. 
  
M 9.4 van het CDA over het instellen van vrijwilligers-award. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van 
Behoorlijk Bestuur, Trots, ChristenUnie en het CDA.  
  
M 9.5 van de PvdA, GroenLinks en Vrije Socialisten over inspanningen met betrekking tot de gevolgen 
bezuinigingen op het zwembad. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, 
GroenLinks, Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten. 
 
M 9.6 van de Vrije Socialisten over epidemiologie. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, 
GroenLinks, Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten. 
 
M 9.7 van de Stadspartij Den Helder over verplaatsing hertenkamp naar de Helderse Vallei. 
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, 
GroenLinks, D66, Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten. 
 
Bij de behandeling en stemming over deze motie heeft mevrouw Berckmoes de raadszaal verlaten.  
 
M 9.8 van de Stadspartij Den Helder over inleveractie wapens en invoeren preventief fouilleren. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fractie van de 
Stadspartij Den Helder. 
 
M 9.9 van de Stadspartij Den Helder over opleggen samenscholingsverbod voor bepaalde gebieden. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de heer Pruiksma en de fractie 
van de Stadspartij Den Helder. 
 
M 9.10 van de Stadspartij Den Helder over opdracht beleidsnota lokaal soft- en harddrugsbeleid. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fractie van de 
Stadspartij Den Helder. 
 
 



M 9.11 van de Stadspartij Den Helder over herijking horecaconvenant 2008 en verslag van de 
besprekingen. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fractie van de 
Stadspartij Den Helder. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de tarievenverordening 2012. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening 
 parkeerbelastingen 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 Verordening op de heffing en invordering van 
 hondenbelasting 2012. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van de 
 forensenbelasting 2012. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van de 
 toeristenbelasting 2012. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De dames Jellema en Van der Paard, de heer Rijnten en de   
fractie van de Stadspartij Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
 
15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 lijkbezorgingsrechten 2012. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rechten 
 onder de naam van haven- en kadegeld 2012. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
  
17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing van precariobelasting 2012. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 rioolheffing 2012. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
19. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering leges 2012. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
20. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 marktgelden 2012. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
 
 
 
 
 
 



21. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 afvalstoffenheffing 2012. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
22. Sluiting. 
De heer Klut spreekt namens de raad een dankwoord uit aan griffie en de organisatie en noemt hierbij 
ook met name de bodedienst. De vergadering is gesloten. 


