
Besluitenlijst raadsvergadering 10 oktober 2011 (IR11.0264) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Prins.  
 
De voorzitter geeft aan dat de procedure voor de opvolging van het vertrokken raadslid de heer Kruijer 
nog loopt. 
 
De heer Reiff geeft een toelichting over het verloop van de coalitiebesprekingen. Het streven is om in 
de raadsvergadering van 31 oktober een nieuw coalitieprogramma te presenteren. 
 
De heer Reenders geeft een korte ludieke terugblik op de bestuurlijke uitwisseling met de gemeente 
Texel van vrijdag 7 oktober jl.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
Vragen van de fractie van Trots: 
In de raadsvergadering van 26 september is de bestemming “seksindustrie” van het perceel 
Weststraat 60 afgehaald via een amendement bij de behandeling van het bestemmingsplan 
Stadshart. Door de bestemming te veranderen van het perceel Weststraat 60 is een situatie ontstaan 
waarbij het aantal toegestane prostitutiepercelen niet meer overeenkomt met het aantal aangewezen 
percelen in de gemeente Den Helder. Niet duidelijk is of er financiële gevolgen zijn door het 
veranderen van de bestemming, of er een ander perceel wordt bestemd voor seksindustrie of dat de 
APV wordt aangepast. Bij deze dan ook een aantal vragen voor het college van burgemeester en 
wethouders: 
1. Is het college op de hoogte dat de gemeente het convenant “Handhaving en Regelgeving 
 Prostitutiebedrijven Regio Noord Holland” heeft mede ondertekend?  
2.  Indien er een wijziging wordt gebracht in aanwijzing van percelen voor prostitutie, dient men dan 
 niet hierbij eerst de ondertekenaars van het convenant “Handhaving en Regelgeving 
 Prostitutiebedrijven Regio Noord Holland” daarvan op de hoogte te stellen? 
3.  De APV komt op dit moment niet overeen wat het aantal toegestane prostitutiebedrijven betreft 
 ten opzichte van de aangewezen plekken in Den Helder. Indien een ondernemer nu een 
 prostitutiebedrijf wil starten, zal er een nieuwe locatie moeten worden gezocht. Gaat de gemeente 
 op zoek naar een derde locatie of wordt de APV veranderd? 
4.  Kan de APV nog worden veranderd als er al een ondernemer is die een derde prostitutiebedrijf wil 
 starten? 
5.  Het perceel Weststraat 60 staat al enige jaren leeg. Wat is de aanleiding geweest om het in de 
 verkoop te brengen met een prostitutievergunning?  
6.  Het perceel Weststraat 60 staat met een bepaalde waarde op de balans. Is deze waarde nu 
 gezakt nu de seksindustriebestemming van dit perceel is afgehaald en moet de gemeente 
 rekening houden met een financiële tegenvaller? Zo ja, hoe groot is deze tegenvaller ongeveer? 
7.  Vreest het college ook niet, dat door het terugbrengen van het aantal toegestane 
 prostitutiebedrijven, illegale prostitutie vaker zal gaan voorkomen en alle overlast daaromheen 
 ook? 
 
Wethouder Bruin antwoordt dat het college op de hoogte is dat zij het convenant  “Handhaving en 
Regelgeving Prostitutiebedrijven Regio Noord Holland” mede ondertekend heeft. Als een wijziging in 
het aantal percelen voor prostitutie optreedt hoeven de ondertekenaars van het convenant daarvan 
niet op de hoogte gebracht te worden. Omdat de APV op dit moment niet overeenkomt met het aantal 
toegestane prostitutiebedrijven wordt een voorstel voorbereid de APV hierop te wijzigen. De raad is 
hierin bevoegd. De aanleiding tot verkoop van het perceel is de “Afstootnota vastgoed 2010-2014”. 
Het perceel Weststraat 60 wordt opnieuw getaxeerd; nu als woonhuis. Deze taxatie zal ongetwijfeld 
lager zijn dan de taxatie met bestemming “seksinrichting”. Verder geeft de wethouder aan dat de 
mogelijkheid bestaat dat illegale prostitutie en overlast toe zal nemen. 
 
De heer Bruin geeft aan dat in de op 4 juli gewijzigde APV geen enkele bepaling staat met betrekking 
tot seksinrichtingen. De voorzitter geeft aan dat dit uitgezocht wordt. 
 
De heer Bakker verzoekt om agendering van de APV op de eerst mogelijke commissievergadering 
van de commissie Bestuur en Middelen.      
 



4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Rademaker.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Voorstel met betrekking tot het zelfstandig aangaan van overeenkomsten door de 
 rekenkamercommissie. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 487.980,- ten behoeve van de 
 reconstructie van het Molenplein en de aanleg van een oversteekplaats bij de toegang naar 
 Willemsoord. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De dames Jellema, Van der Paard en de heer Pruiksma van 
de fractie van de PvdA en de heer Koopman van de fractie van de Stadspartij Den Helder stemmen 
tegen het voorstel. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 


