
Besluitenlijst raadsvergadering 12 september 2011 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Rademaker 
en de heer Schilt. 
    
Er wordt afscheid genomen van twee leden van de rekenkamercommissie; Edo Jongejan (voorzitter 
rekenkamercommissie) en Peter van der Kruit (lid rekenkamercommissie). Beide krijgen een boek en 
een bos bloemen.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
- Vraag van de fractie van Stadspartij Den Helder over Paranti. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder stelt de volgende vragen: 
In de gemeenteraad van 11 juli 2011 heeft de burgemeester K. Schuiling, naar aanleiding van een 
motie van Trots, om Paranti te sluiten, gezegd: “de datum van juli gaan wij vermoedelijk niet halen, 
maar wel zo spoedig mogelijk” 
1. Hoe kan deze toezegging gedaan worden, terwijl er een gebruikersovereenkomst voor ligt, met de 
einddatum van 30 september? 
2. Is de portefeuillehouder het met ons eens, dat beter direct klip en klaar gezegd had moeten worden, 
dat de gebruikersovereenkomst per 30 september afliep, om zo de twijfel bij de fractievoorzitter van 
Trots weg te nemen? Gerede twijfel was op zijn plaats. In plaats van uw antwoord, dat veronderstelt: 
“dat er twijfel is en dat heb ik liever niet.” 
  
Het contract is door de gemeente getekend op 6 juli. Daarna door Paranti en de gemeente op 21 juli 
2011. In Rib 11.0143 (2011) staat te lezen dat de gebruikersovereenkomst met stichting Paranti is 
verlengd, naar nu blijkt tot 30 september 2011. 
3. Op welke datum is die toezegging gedaan? 
4. En door wie is die toezegging gedaan? 
  
De RIB staat gedateerd op 19 juli 2011 
5. Waarom betaalt deze stichting Paranti geen marktconforme huur? 
6. Tevens verzoeken wij de wethouder/burgemeester tot het verduidelijken van punt 11, van de 
gebruikersovereenkomst. “11 Gebruiker dient zich te gedragen als 'nette' gebruiker. Uitdrukkelijk zal 
worden zorg gedragen voor het voorkomen van overlast aan (gebruiker van-) belendende percelen, 
openbare ruimten en buitenruimten. Roken, blowen of nuttigen van alcohol is in het pand niet is 
toegestaan”. 
Er is vanuit de omgeving "Dintel" genoeg aan de bel getrokken in verband met overlast. 
  
Wethouder Turnhout verwijst voor de beantwoording naar de Raadsinformatiebrief en het persbericht 
over dit onderwerp. Verder geeft zij aan dat de reden voor de niet marktconforme huur gelegen is in 
het feit dat het om tijdelijke huisvesting ging en de slechte staat van onderhoud van het gebouw. 
 
- Vraag van de fractie van de Stadspartij Den Helder over de havendirecteur. 
De heer Bakker geeft aan dat hij de vragen in een later stadium schriftelijk zal stellen. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Verhoef.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van de VVD kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan inhoudende restitutie 
ID-kaart. De motie wordt als laatste punt geagendeerd.  
De agenda wordt overigens ongewijzigd vastgesteld.  
 
6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 250.000,- voor onderwijskundige 

vernieuwingen aan openbare basisschool 't Tuselant. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de 

Afstemmingsverordening WWB 2010. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 



 
8. Voorstel tot het vaststellen van de route gevaarlijke stoffen. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de nota Afschrijvings- en rentebeleid 2011. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel tot wijzigen van de artikelen 9b:22a, 9b:45a en de toelichtingen van de 

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 2004. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
11. Motie van de fractie van de VVD inhoudende restitutie ID-kaart.  
De fractie van de VVD dient een motie in (M 11.1) inhoudende:  
1. In samenspraak met de VNG onder de aandacht te brengen van de Minister van Binnenlandse 

Zaken, dat: een aantal gemeenten, waaronder Den Helder, uit een oogpunt van efficiency en 
klantvriendelijkheid al in een eerder stadium heeft besloten (en aan de inwoners heeft 
bekendgemaakt) dat burgers geen bezwaarschrift in de zin van de Algemene wet bestuursrecht 
hebben hoeven indienen om toch aanspraak te kunnen maken op restitutie van betaalde leges 
voor aanvraag van een ID-kaart. 

2. De VNG te verzoeken bij haar onderhandelingen met de Minister over de financiële compensatie 
voor de gemeenten in aanmerking te nemen dat gemeenten niet de dupe mogen worden van 
deze klantvriendelijke en efficiënte  handelswijze inzake het toekennen van het recht op restitutie 
van leges bij de aanvraag van ID-kaarten.   

3. Deze motie te versturen naar alle Nederlandse gemeenten. 
 
De burgemeester geeft een toelichting. Hij geeft onder andere aan dat op zeer korte termijn overleg 
plaatsvindt tussen het Rijk en de VNG over de situatie en verzoekt daarom de motie aan te houden. 
De burgemeester geeft verder aan de raad te informeren over de uitkomsten van dit overleg. 
 
De fractie van de VVD geeft aan de motie aan te houden.    
 
12. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  
 
 
 


