
Besluitenlijst raadsvergadering 11 april 2011 (IR11.0091) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de dames 
Berckmoes en Dekker en de heer Baanstra. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
  
3. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Kruijer.   
 
4. Vaststelling agenda. 
Er zijn een aantal moties aangekondigd over agendapunt 5. De agenda is overigens ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
Bespreekpunten 
 
5. Richtinggevende bespreking rond de uiteindelijke besluitvorming over de gemeentelijke 
 bezuinigingen bij achtereenvolgens Kadernota 2012-2015 en programmabegroting 2012. 
De voorzitter concludeert op basis van de beraadslagingen van de raad dat de raadsinformatiebrieven 
over Willemsoord en over de ontwikkeling van de budgetten sociale zekerheid verder in de 
raadscommissies worden besproken. 
 
Op basis van drie stellingen vindt debat plaats. (Een vierde stelling over kortingen op doeluitkeringen 
is wegens de beperkte tijd betrokken bij de behandeling van de moties.) Per stelling vat de voorzitter 
de belangrijkste aandachtspunten samen.  
 
Stelling 1  
Om de kosten van het minimabeleid te beheersen, moet het bovenwettelijk deel worden geschrapt 
(verlagen naar 100%-norm). 
Aandachtspunten: 
- de raad wil inzichten over het doorzetten van de ‘grote plannen’, afgezet tegen ingrepen bij 

bijvoorbeeld de sociale zekerheid. 
- er bestaat behoefte aan helderheid van de cijfers met betrekking tot het minimabeleid. 
- de raad wil vóór het voeren van de discussie over de 100%-120% inzicht hebben in de 

uitvoeringskosten van het minimabeleid. 
- de raad wil een beeld van de effecten van maatschappelijk aanbesteden. 
- de vraag is gesteld wat momenteel gebeurt aan activering van de doelgroep. 
- de raad wil antwoord op de vraag hoe partners in de sociale zekerheid optreden. 
- er is behoefte aan duidelijkheid over hoe de verhoudingen zijn tussen de verschillende 

maatregelen en een eventuele cumulatie van effecten. Met andere woorden: wat zijn de effecten 
van bezuinigingen binnen de eigen sector op ‘gebied A’ voor ‘gebied B’? 

- de raad wenst antwoord op de vraag wat mogelijk is met betrekking tot de vervoersplicht in relatie 
tot Vrijwaard.   

 
Stelling 2  
In tijden van bezuinigingen is kwaliteitsniveau onder basisniveau toelaatbaar. 
Aandachtspunten: 
- zijn er nog kostenbesparingen mogelijk? 
- kunnen investeringen in preventie leiden tot bezuinigingen? 
- kunnen investeringen in openbare verlichting besparingen opleveren? 
- leidt een grotere handhaving op termijn tot kostenbesparing? 
- er dient te worden gelet op de effecten met betrekking tot de veiligheid en de sociale cohesie bij 

bezuinigingen op het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. 
- de raad wil weten hoe de burgers duurzaam kunnen worden betrokken bij het verbeteren van het 

kwaliteitsniveau. 
- waar mogelijk dient de vervuiler te betalen.  
 
 



Stelling 3 
Parkeerbeleid moet kostendekkend zijn.  
Aandachtspunten: 
- er bestaat een behoefte aan een update rondom de kostendekkendheid van de 

parkeervoorzieningen. 
- wat zijn de gevolgen van een eventuele temporisering? 
- een overzicht van de parkeerplaatsen komt bij de behandeling van het bestemmingsplan 

Stadshart in mei aan de orde. 
- zijn er nog inkomsten te genereren bij bijvoorbeeld de Teso of het parkeerdek aan de 

Sluisdijkstraat?  
 
De fractie van GroenLinks dient een motie in (M 5.1) waarmee de mening wordt uitgesproken dat de 
bezuinigingsdiscussie moet worden verbreed naar alle beleidsterreinen. Voor de motie is gestemd 
door de fracties van de PvdA, Behoorlijk Bestuur, de Stadspartij Den Helder, GroenLinks, de 
ChristenUnie en de SP. Hiermee staken de stemmen (14-14) en zal de motie worden geagendeerd 
voor de volgende raadsvergadering. 
 
De fractie van GroenLinks dient een motie in (M 5.2) waarmee wordt besloten dat voor de behandeling 
van de kadernota een welzijnsvisie dient te worden vastgesteld en vooruitlopend hierop op voorhand 
geen bezuinigingen ten aanzien van het sociale- en welzijnsbeleid zullen worden ingeboekt. Voor de 
motie is gestemd door de fracties van de PvdA, Behoorlijk Bestuur, de Stadspartij Den Helder, 
GroenLinks, de ChristenUnie en de SP. Hiermee staken de stemmen (14-14) en zal de motie worden 
geagendeerd voor de volgende raadsvergadering. 
 
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 5.3) waarmee: 
1. eventuele bezuinigingen voortvloeiend uit het overdragen van taken van de Rijksoverheid naar de 
 gemeenten voor het eerst op te nemen in de (meerjaren)begroting van de gemeente op het 
 moment dat duidelijkheid bestaat over de (financiële) consequenties van de gedecentraliseerde 
 taken op gemeentelijk niveau; 
2. het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen de ambities, waaronder de 
 ambities die voortvloeien uit schuldhulpverlening/minimabeleid, het coalitieakkoord en het 
 openhouden van vliegveld De Kooy, in de kadernota 2012-2015 van een prioriteitsvolgorde te 
 voorzien. 
De motie is in meerderheid verworpen. De fracties van de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en de 
SP stemmen voor de motie. 
Vanuit de raad is met betrekking tot de korting op de doeluitkeringen door het Rijk, gevraagd naar 
inzicht in de tekorten, gespecificeerd per doeluitkering in relatie tot het aantal fte’s en het 
maatschappelijke effect.   
 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 


