
Besluitenlijst raadsvergadering 26 september 2011 (IR11.0239) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw  
Van der Paard.  
 
De voorzitter wijst op de bestuurlijke uitwisseling met Texel van 7 oktober 2011. Degenen die zich nog 
niet hebben aangemeld, kunnen dit uiterlijk tot morgen doen bij de griffie.  
 
De heer Reiff geeft een toelichting over het verloop van de coalitiebesprekingen. Hij zal de raad verder 
informeren in de vergadering van 10 oktober 2011 of zoveel mogelijk eerder.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw Van Zutphen spreekt in over agendapunt 9, het voorstel tot het vaststellen van het 
bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010. 
 
3. Vragenkwartier. 
 
Vragen van de heer Pruiksma van de fractie van de PvdA over het faillissement van Dok 51. 
 
1. Waarom heeft het college het zeer belangrijke gegeven dat het niet mogelijk was de risico‟s te 
 verzekeren niet teruggekoppeld aan de raad? 
2.  Kunt u mij verklaren hoe het mogelijk is dat de horecaondernemer € 285.600,-- “aanloopsubsidie” 
 heeft kunnen krijgen in een tijd dat andere horecaondernemers, directe concurrenten, zeer veel 
 moeite hadden hun hoofd boven water te houden? 
3a. Kunt u mij duidelijk maken hoe het verdampen van de genoemde subsidies en het aankoopbedrag 
 van de inventaris, minimaal € 140.000,--, moeten worden gewogen door mij en de burgers van 
 Den Helder? 
3b.  Kunt u mij duidelijk maken waarom deze voorkeursbehandeling nodig was en is dit niet in strijd 
 met concurrentiecondities, waar ondernemers gebruikelijk in werken? 
 
Wethouder Visser antwoordt dat de AVA op 4 oktober 2011 bijeenkomt. Daar zullen alle vragen van 
de PvdA en alle eerder gestelde vragen aan de orde komen en worden voorgelegd aan de directie 
van Willemsoord BV en de Raad van Commissarissen. Hij zegt toe dat de raad zo spoedig mogelijk 
daarna volledig zal worden geïnformeerd. Tot dat moment moet, mede in relatie tot de procedure en 
een eventuele doorstart, uiterst terughoudend worden omgegaan met het verstrekken van informatie.  
 
Vragen van de fractie van de Socialistische Partij over de ID-kaart. 
 
Gelezen het wetsontwerp van 21 september 2011, van kracht zijnde vanaf 22 september 2011, met 
als strekking dat er gewoon betaald dient te worden voor de ID-kaart stelt de fractie van de SP de 
volgende vragen: 
1. Is het college bereid de uitspraak te doen, dat bij afwijzing door de Tweede en mogelijkerwijze de 
 Eerste Kamer, de termijn die vanaf 22 september tot aan de besluitvorming, de gedane betalingen 
 te bezien als voorlopig? 
2.  Is het college bereid tot aan besluitvorming een standaard bezwaarschrift uit te reiken aan 
 aanvragers van een ID-kaart, en zo nee, waarom niet? 
3.  Is het college het met ons eens dat sprake is van een mogelijke nog grotere inkomensderving als 
 er een negatief besluit valt, en welke acties onderneemt het college? 
4.  Is het college het met ons eens dat dit wetsvoorstel, mensen met een minimuminkomen nog 
 zwaarder belast, en dat dit een onwenselijke situatie is? 
5.  Neemt het college de eerder gestelde vragen van de SP omtrent de ID kaart mee? 
6.  Is het college het met ons eens dat de eerder gestelde vragen niet allemaal behoeven te worden 
 beantwoord? Gaarne motivatie hieromtrent. 
7.  Is het college het met ons eens dat de handelwijze en de snelheid waarmee tot uitvoering is 
 overgegaan bij een wetsvoorstel toe te juichen is en dat de SP dit mag verwachten van alle 
 wetsvoorstellen? 
 
De burgemeester wijst op de vele ontwikkelingen in korte tijd rond de ID-kaart. Hij zegt toe de eerder 
gestelde schriftelijke vragen te beantwoorden, voorzien van de context binnen deze ontwikkelingen. 
Verder deelt hij mee dat het college de gedane betalingen inderdaad beziet als voorlopig, op basis 
van een instructie van het ministerie van BZK. Hij zegt dat de gemeente een door het Rijk uitgedragen 
taak uitvoert, waarvan de eventuele extra kosten door de VNG bij het Rijk worden geclaimd. Hierdoor 



zal geen sprake zijn van een grotere inkomensderving. Het college ziet geen zwaardere belasting van 
mensen met een minimuminkomen omdat de ID-kaart voorheen ook moest worden betaald. 
Daarnaast werkt het Rijk inmiddels ook aan een goedkopere variant voor identificatiedoeleinden. 
Tenslotte merkt hij op dat de gemeente niet gaat over de snelheid waarmee wetsvoorstellen worden 
gedaan en aangenomen.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer P. Bakker.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie vreemd aan de orde van de dag in met 
betrekking tot het WMO-beleid in Den Helder. Deze motie is als punt 11 aan de agenda toegevoegd.  
 
Mevrouw Jellema doet het ordevoorstel om agendapunt 10, het voorstel tot het vaststellen van de 
sociale structuurvisie 'Sociaal en Integraal, Perspectief en Kapstok', van de agenda af te voeren.  
De reden is dat het voorstel in de commissie zeer uiteenlopend is ontvangen.  
Het ordevoorstel is in meerderheid verworpen. Voor het voorstel stemmen de fracties van de SP, de 
ChristenUnie, de Stadspartij Den Helder, GroenLinks en de PvdA.  
Hierop kondigt de fractie van GroenLinks een amendement aan bij dit agendapunt. 
 
De fractie van de PvdA kondigt een motie van treurnis aan naar aanleiding van de beantwoording van 
haar vragen in het vragenkwartier over het faillissement van Dok 51. Dit zal aan het eind van de 
vergadering worden besproken. 
 
A.  Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van een programma van eisen aanbesteding 

accountancydiensten 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot het toevoegen van de Welstandsparagraaf De Dogger Zuidwest aan de 

Welstandsnota. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnotitie "Bevorderen (klein) ondernemerschap". 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
  
B.  Bespreekpunten. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010. 
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 9.1) over de bebouwing op de hoek 
Sluisdijkstraat/Beatrixstraat/Spoorgracht (Kanonnenpleintje) waarmee onder meer het minimaal aantal 
panden, de bouwhoogte en kapvorm, de bestemming van de begane grond als winkel- en 
horecabestemming, de bestemming van de verdiepingen als appartementen en de parkeervoorziening 
worden geregeld.  
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en de SP. 
 
De fracties van de Stadspartij Den Helder en de PvdA dienen een amendement in (A 9.2), inhoudende 
het parkeerterrein gelegen tussen de Breewaterstraat, Molenstraat en Wezenstraat opnieuw in te 
richten als parkeerterrein met een groen karakter. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Tegen het amendement is gestemd door de fractie van 
Behoorlijk Bestuur. 
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een amendement in (A 9.3) waarmee de hoogte van de 
voorgenomen bebouwing op de hoek van de Kanaalweg en de Weststraat van maximaal 10 
bouwlagen wordt teruggebracht naar maximaal 4 bouwlagen. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie en de SP. 
 
De fracties van de ChristenUnie en de Stadspartij Den Helder dienen een amendement in (A 9.4) 
inhoudende het bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010 dusdanig te wijzigen dat het groene veldje 
naast de Nieuwe Kerk aan de Weststraat behouden blijft. Het amendement is mede ondertekend door 
de fractie van de SP.  



Het amendement is unaniem aanvaard.  
 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 9.5), inhoudende het bestemmingsplan 
Stadshart Centrum 2010 zodanig te wijzigen dat de aanduiding “seksinrichting” van het pand 
Weststraat 60 wordt geschrapt.  
Het amendement is na hoofdelijke stemming (op verzoek van de heer P. Bakker) in meerderheid 
aangenomen met 17 stemmen voor en 13 stemmen tegen. De volgende raadsleden stemmen tegen: 
de dames Berckmoes, Dekker, Dol, Jellema en Roelink en de heren Baanstra, Haitsma, Kuipers, 
Pruiksma, Rademaker, Rijnten, Schilt en Verhoef. De overige aanwezige raadsleden stemmen voor 
het amendement.  
 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 9.6), waarmee de bestemming horeca op 
de locaties Prins Hendriklaan 1 t/m 11 en Koningstraat 2 t/m 12 wordt gewijzigd in Groen-Park met 
aanduiding “terrassen”.  
De fractie trekt haar amendement in. 
 
Het (geamendeerde) voorstel is unaniem aanvaard. De fractievoorzitters hebben de griffie gemachtigd 
tot het juridisch-technisch correct inpassen van de amendementen in het besluit. 
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie in (M 9.1), inhoudende het college van 
burgemeester en wethouders en de burgemeester op te dragen:  
-  strenger te handhaven op drugsgebruik en -handel buiten de coffeeshops;  
-  veelplegers welke betrapt worden op drugsgebruik en/of -handel op openbare plaatsen en/of 
 wegen een gebiedsontzegging aan te zeggen voor het gebied waar het strafbaar feit is gepleegd; 
-  te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om drugshonden in te zetten in het Stadshart en de  

horecagebieden, zowel op straat als in openbare gelegenheden, en dit onderzoek te bespreken 
met de gemeenteraad; 

-  voortvarend te werk te gaan met de decentralisatie van coffeeshops en daarbij de 
vestigingsmogelijkheid in de hele gemeente te bekijken; 

-  zo vaak als nodig is verslag te doen van de voortgang van handhaven en decentralisatie van 
coffeeshops en drugsgerelateerde zaken;  

-  in elk geval minimaal elk half jaar verslag te doen aan de gemeenteraad over de voortgang van 
het drugsbeleid.  
De fractie trekt haar motie in. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de sociale structuurvisie 'Sociaal en Integraal, 
  Perspectief en Kapstok'. 
De fracties van GroenLinks, de ChristenUnie en de PvdA dienen een amendement in (A 10.1), mede 
ondertekend door de fracties van de SP en de Stadspartij Den Helder, inhoudende de sociale 
structuurvisie vast te stellen met inachtneming van wijziging van de tekst van paragraaf 3.2 waarbij de 
ontwikkeling in het sociale domein op een andere wijze wordt uitgevoerd. Op basis van de bespreking 
van het voorstel is in de tekst van het amendement de term „vervangen‟ gewijzigd in „invoegen‟. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Tegen het amendement is gestemd door de fractie van 
Behoorlijk Bestuur en de dames Berckmoes en Roelink en de heer Haitsma. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de ChristenUnie stemt tegen het voorstel. 
 
De fractie van het CDA dient een motie in (M10.1) waarmee het college wordt opgedragen een 
uitvoeringsplan te maken van de sociale structuurvisie. 
De motie is in meerderheid aanvaard. De fracties van de SP en de ChristenUnie stemmen tegen de 
motie.  
 
11.  Motie Stadspartij Den Helder over WMO-beleid in Den Helder.  
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie in (M 11.1), inhoudende het college van 
burgemeester en wethouders op te dragen tot het voor 2012 realiseren van: 
a.  Een uitgewerkte reactie op de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie 
 Den Helder; 
b.  Een halfjaarlijkse rapportage over de voortgang en de resultaten van het vigerende WMO-

beleidsplan. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder trekt haar motie in. 
 



12. Aangekondigde motie van treurnis van de fractie van de PvdA. 
Wethouder Visser geeft een nadere toelichting op zijn eerdere beantwoording van de vragen in het 
vragenkwartier. Op basis van deze toelichting en de reactie daarop van de PvdA is de aangekondigde 
motie niet meer aan de orde. 
 
13. Afscheid van de heer M.P.W. Kruijer als raadslid. 
De voorzitter spreekt de heer Kruijer toe en bedankt hem voor zijn inzet. De heer Kruijer krijgt bloemen 
en een schilderij.  
 
14. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


