
Besluitenlijst raadsvergadering 16 mei 2011 (IR11.0117) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heren Koning 
en Kruijer.   
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw L. Zevenhek spreekt in over agendapunt 20, het burgerinitiatief inhoudende een alternatief 
bouwplan voor de Californiestraat. 
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Kuipers.  
 
5. Vaststelling agenda. 
Agendapunt 19, het voorstel tot benoeming externe leden rekenkamercommissie, wordt eerder 
behandeld (na agendapunt 7) in verband met de aanwezigheid van de te benoemen leden. 
 
Agendapunt 9, het voorstel tot vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2011-2025 
(IHP), is verschoven naar de bespreekpunten en wordt behandeld na agendapunt 22. 
 
De fractie van D66 dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over het bestuursakkoord  
2011-2015 en de bezwaren daartegen gemaakt door de grootste vijf steden. Deze motie is als punt 23 
aan de agenda toegevoegd. 
 
De fracties van Trots en de Stadspartij Den Helder dienen moties in over agendapunt 20, het 
burgerinitiatief inhoudende een alternatief bouwplan voor de Californiestraat. 
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie in bij agendapunt 21, het voorstel tot het 
vaststellen van de nota Afstoten gemeentelijk vastgoed 2011-2014. 
  
A.  Hamerpunten 
 
6. Motie GroenLinks over verbreding van de bezuinigingsdiscussie naar alle beleidsterreinen. 
Op verzoek van mevrouw Dol wordt hoofdelijk gestemd over de motie. De motie is in meerderheid 
verworpen. Voor de motie is gestemd door de dames Biersteker, Dol, Jellema en Van der Paard en de 
heren P. Bakker, De Kleijn, Koopman, Pastoor, Prins, Pruiksma, Reenders en Rijnten. De overige 
aanwezige raadsleden stemmen tegen de motie. 
 
7. Motie GroenLinks over het vaststellen van een welzijnsvisie. 
Op verzoek van mevrouw Dol wordt hoofdelijk gestemd over de motie. De motie is in meerderheid 
verworpen. Voor de motie is gestemd door de dames Biersteker, Dol, Jellema en Van der Paard en de 
heren P. Bakker, De Kleijn, Koopman, Pastoor, Prins, Pruiksma, Reenders en Rijnten. De overige 
aanwezige raadsleden stemmen tegen de motie. 
 
19. Voorstel tot benoeming externe leden rekenkamercommissie. 
De raad stemt unaniem in met de benoeming van beide kandidaten. De heer R.J. Morée legt de eed 
af en de heer K.A.J.E. Kirpensteijn legt de belofte af. 
 
8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van 1.000.000 voor het uitvoeringsplan 
 sociale aanpak Nieuw Den Helder. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Tegen het voorstel is gestemd door de fracties van 
GroenLinks, Behoorlijk Bestuur en de Stadspartij Den Helder. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de 
 Afvalstoffenverordening Den Helder 2006. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
11. Voorstel tot vaststellen integrale Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 2004 
 inclusief de toelichtingen.  
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 



12. Voorstel tot wijzigen Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 2004; hoofdstuk 
 18 en 19. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
13. Voorstel tot wijzigen Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 2004; minimum 
 vakantietoelage.  
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
14. Voorstel tot wijzigen Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 2004; 
 aanstellingskeuring brandweer. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
15. Voorstel tot wijzigen Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 2004; functies en 
 vergoedingen vrijwillige brandweer.  
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
16. Voorstel tot wijzigen Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 2004; reisregeling 
 en hoofdstuk 17.  
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
17. Voorstel tot het vaststellen van de Visie infrastructuur Den Helder 2025. 
Het voorstel is unaniem aanvaard.  
 
De raad neemt hierbij kennis van de toezegging van de zijde van het college van burgemeester en 
wethouders dat in de Visie het jaar van realisering van de verlengde Breewijd van 2015 wordt 
gewijzigd in 2013. 
 
18. Voorstel tot instellen selectiecommissie aanbesteding accountancydiensten. 
De raad stemt unaniem in met de benoeming van de dames Berckmoes en Jellema en de heren  
M. Bakker, Prins en Reenders voor de selectiecommissie.  
 
B.  Bespreekpunten 
 
20. Burgerinitiatief inhoudende een alternatief bouwplan voor de Californiestraat. 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 20.1) waarmee punt 1 als volgt wordt 
gewijzigd: 
1. het burgerinitiatief van mevrouw Zevenhek, inhoudende een alternatief bouwplan voor de 

Californiestraat af te wijzen voor wat betreft het deel Molenstraat;  
2. ten aanzien van het plan voor de Californiestraat dit te herzien en alsnog te veranderen in 

parkeergelegenheid. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, de SP en de heer Nihot. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Voor het voorstel is gestemd door de fracties van de PvdA, 
Behoorlijk Bestuur, de VVD, GroenLinks, D66 en het CDA, mevrouw Dekker en de heren Rademaker 
en Schilt.  
 
De fractie van Trots dient een motie in (M 20.1), mede ondertekend door de fracties van het CDA, de 
VVD en D66, waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen een oplossing 
te vinden voor de parkeerdruk rondom de Californie- en Diaconiestraat, op acceptabele loopafstand 
van de woningen, zowel voor de korte als de langere termijn. 
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, de 
Stadspartij Den Helder, de VVD, GroenLinks, D66, Trots en het CDA. 
Wethouder Den Dulk zegt toe de Breewaterstraat te betrekken bij het zoeken naar een oplossing voor 
de parkeerdruk rondom de Californie- en Diaconiestraat.  
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie in (M 20.2) over het instellen van een 
onderzoek als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet over het verloop rond de 
inspraakprocedure en de burgerparticipatie rond de Californiestraat en Diaconiestraat. 
De motie is in meerderheid verworpen. De fracties van de Stadspartij Den Helder, GroenLinks, de 
ChristenUnie en de SP en mevrouw Pater en de heer Nihot stemmen voor de motie. 
 



21. Voorstel tot het vaststellen van de nota Afstoten gemeentelijk vastgoed 2011-2014. 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 21.1) waarmee in de bijlage bij de nota 
onder de kop “te behouden vastgoed” al het militaire erfgoed wordt opgenomen. Het amendement is 
gewijzigd, met dien verstande dat “militair erfgoed” is gewijzigd in “bunkers”. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Tegen het amendement is gestemd door de fractie van 
Behoorlijk Bestuur, de heer Haitsma en de dames Berckmoes en Roelink. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de PvdA stemt tegen het voorstel. 
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie in (M 21.1) waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgedragen de aan- en verkoopprijs van elk pand afzonderlijk en 
wie de koper is aan de gemeenteraad in de besloten leeskamer bekend te maken. De motie is 
gewijzigd, met dien verstande dat de gevraagde stukken vertrouwelijk ter inzage op de raadsgriffie 
worden gelegd. 
De motie is in meerderheid aanvaard. De fractie van Behoorlijk Bestuur stemt tegen de motie. 
 
Wethouder Den Dulk herhaalt haar in de commissie Stadsontwikkeling en -beheer gedane toezegging 
dat zij nog kritisch en zorgvuldig zal kijken naar de situatie van de motorclub Roadrunner in verband 
met de eventuele verkoop van hun onderkomen.  
 
22. Voorstel met betrekking tot bodemsanering Nijverheidsweg 5 en herhuisvesting Team 
 Wijkbeheer op het gemeentelijke complex Ambachtsweg 25. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
9. Voorstel het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2011-2025 (IHP) vast te stellen. 
De fractie van de VVD dient een amendement in (A 9.1), mede ondertekend door de fractie van 
Behoorlijk Bestuur, dat het besluit aanvult met de punten 2 tot en met 4. Hiermee wordt het 
Servicecentrum Scholenbouw om advies gevraagd bij de voorbereiding van elke wezenlijke verbouw 
en nieuwbouw van onderwijsvoorzieningen. Het amendement wordt aangevuld met punt 5, luidend 
“Van het bovenstaande onder nummer 2 en 3 kan het college van burgemeester en wethouders 
gemotiveerd afwijken”. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de VVD, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur. 
 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
23. Motie van de fractie van D66 over het bestuursakkoord 2011-2015 en de bezwaren 
 daartegen gemaakt door de grootste vijf steden. 
De fractie van D66 dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 23) waarmee het college 
wordt opgedragen: 
1. zorg te dragen voor het communiceren van in de motie genoemde zaken met de bezwaarpartners; 
2. bij de VNG aan te geven dat er bezwaar bestaat tegen de voorgenomen decentralisatie; 
3. op voorhand reeds te onderzoeken hoe een juridische procedure vorm moet worden gegeven. 
Naar aanleiding van de toelichting van de burgemeester houdt de fractie van D66 haar motie aan. 
De burgemeester zegt toe dat het college van burgemeester en wethouders de raad uiterlijk 6 juni 
2011 zal informeren over de verdere ontwikkelingen.  
 
24. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  


