
Besluitenlijst raadsvergadering 31 oktober 2011 (IR11.0295) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Baanstra en 
de heer Reenders. 
 
De heer Pastoor legt een verklaring af met betrekking tot de afsplitsing van de heer C.J. de Kleijn en 
zichzelf van de Socialistische Partij. Zij gaan gezamenlijk verder onder de naam Vrije Socialisten.   
 
Wethouder Den Dulk deelt mee dat zij vanaf morgen woonachtig zal zijn in Den Helder.  
 
2. a. Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven over het benoemde raadslid 

mevrouw Post. 
De voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven, de heer Bakker, brengt verslag uit aan 
de raad en zegt dat mevrouw R. Post aan alle eisen voldoet.  

 b. Voorstel tot het instemmen met de toelating van het op 27 september 2011 door de 
voorzitter van het centraal stembureau benoemd raadslid. 

 De raad stemt in met de toelating van mevrouw Post tot de gemeenteraad. 
 c. Installatie raadslid.  

Mevrouw Post legt de belofte af en krijgt bloemen. Mevrouw Post legt een verklaring af waarin zij 
aangeeft zich aan te sluiten bij de fractie van de Stadspartij Den Helder.  

 
3. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
4. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.  
 
5. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer C.J. de Kleijn.   
 
6. Vaststelling agenda. 
De fracties van het CDA en D66 dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in met betrekking 
tot het garanderen van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Deze motie wordt als agendapunt 11 
aan de agenda toegevoegd.  
 
De fracties van D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrije Socialisten dienen een motie vreemd aan de 
orde van de dag met betrekking tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 1.500,- uit het 
vrijgevallen deel van het raadsbudget voor de verplaatsing van de hertenweide. Deze motie wordt als 
laatste agendapunt geagendeerd. 
 
7. Bespreken van het coalitieprogramma “Eenheid in Verscheidenheid”. 
De heer Reiff geeft een korte toelichting over het verloop van het proces met betrekking tot het tot 
stand komen van het coalitieprogramma “Eenheid in Verscheidenheid”. Vervolgens wordt het 
coalitieprogramma besproken door de fracties. 
 
8. Voorstel tot het hanteren van de landelijke criteria voor veiligheid en functionaliteit voor 

het onderhoud aan wegen en openbare verlichting. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Tegen het voorstel stemmen de fracties van GroenLinks, 
PvdA, Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten. 
 
9. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de heer ir. R.T.G. Prins als intern lid van de 

rekenkamercommissie Den Helder en het benoemen van een nieuw intern lid. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de PvdA stemt tegen het voorstel. De heer 
Prins wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet in de rekenkamercommissie en ontvangt 
bloemen. 
 
Er hebben zich geen kandidaten aangemeld als intern lid voor de rekenkamercommissie. De voorzitter 
geeft aan dat in het presidium verder over de invulling van deze vacature wordt gesproken. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de begrotingswijziging, inclusief dotaties en onttrekkingen 

aan bestaande reserves, behorende bij de tussenrapportage 2011. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 



11. Motie CDA en D66 over het garanderen van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. 
De fracties van het CDA en D66 dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in (M11.1) met 
betrekking tot het garanderen van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.  
De motie is unaniem aanvaard. 
 
12. Motie van de fracties van D66, ChristenUnie, GroenLinks en de Vrije Socialisten met 

betrekking tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 1.500,- uit het vrijgevallen deel 
van het raadsbudget voor de verplaatsing van de hertenweide.  

Bij de behandeling van dit onderwerp heeft mevrouw Berckmoes de raadszaal verlaten 
 
De fracties van D66, ChristenUnie, GroenLinks en de Vrije Socialisten dienen een motie (M 12.1) in 
met betrekking tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 1.500,- uit het vrijgevallen deel van 
het raadsbudget voor de verplaatsing van de hertenweide. Voor de motie is gestemd door de fracties 
van GroenLinks, D66, Stadspartij Den Helder, ChristenUnie, Vrije Socialisten en de heer Pruiksma. 
Hiermee staken de stemmem (14-14) en zal de motie worden geagendeerd voor de volgende 
raadsvergadering.  
 
13. Sluiting.  
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 


