
Besluitenlijst raadsvergadering 4 juni 2012 (IR12.0215) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en staat stil bij het overlijden van oud-burgemeester de heer  
J.C. Gmelich Meijling.  
 
Er is bericht van verhindering ontvangen van de dames Kolhorn en Van der Paard en de heer Prins.
  
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw A. Brinkman (Indische buurt) spreekt in over agendapunt 15, het voorstel tot het afgeven van 
verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een woon-zorgcomplex aan de Molukkenstraat. 
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van de ChristenUnie heeft de volgende vragen over de ouderenactiviteiten in het 
dienstencentrum De Schooten. 
In de Helderse Courant van 24 mei werd melding gemaakt van het feit dat Stichting De Wering van 
plan is het Dienstencentrum in De Schooten te sluiten. De activiteiten voor ouderen zullen nog voor de 
zomervakantie worden beëindigd. Als reden werd aangegeven dat in relatie tot de bezuinigingen de 
huur niet meer op te brengen was. We hebben de volgende vragen hierover: 
 
1.  Waarom zijn er nadere regels gesteld over de locaties waar Stichting De Wering haar activiteiten 

mag/moet uitvoeren? 
2.  Zijn dit gebruikelijke regels, met andere woorden: hanteren we een dergelijke regel ook voor 

andere organisaties? 
3.  Heeft u zich gerealiseerd dat hiermee het ouderenwerk in De Schooten stopt, zonder dat zicht is 

op vervangende activiteiten? 
4.  Heeft u Stichting Vrijwaard nu opgelegd dat zij als eersten in De Schooten (nieuw) ouderenwerk 

opstarten? 
 
Wethouder Turnhout- van de Bosch geeft aan dat zij het bericht van de sluiting ook uit de krant heeft 
vernomen. Er zijn geen nadere regels zijn gesteld over de activiteiten en de buurten waarin deze 
plaatsvinden, ook is er geen opdracht dat Stichting De Wering zich moet concentreren op twee wijken. 
Het is niet de bedoeling dat het ouderenwerk in De Schooten stopt. Stichting De Wering heeft zelf het 
initiatief genomen het relatief dure Dienstencentrum in De Schooten te sluiten. Stichting Vrijwaard en 
Stichting De Wering komen rond 1 juli met een plan van aanpak hoe het ouderenwerk in Den Helder 
georganiseerd moet worden.      
 
De fractie van de ChristenUnie heeft de volgende vragen over de sluiting van het tienercentrum 
in De Schooten. 
Op 25 mei jl. stond in de Helderse Courant dat het tienercentrum in De Schooten gaat sluiten. Als 
reden hiervoor is genoemd de bezuinigingen op subsidies van Stichting de Wering en de 
tegenvallende animo. Bij navraag bleek dat het centrum al eerder een periode gesloten was, zonder 
dat er nadere afspraken waren over vervangende ruimte. Er is toen voor gekozen om het 
tienercentrum weer tijdelijk te openen, dit op verzoek van de gemeente. Er zouden nadere afspraken 
gemaakt worden bij “de Boerderij” voor vervangende activiteiten. De huur, in combinatie met wat 
tegenvallende bezoekersaantallen lijkt hiervoor de oorzaak te zijn. Dit leidt tot de volgende vragen: 
 
1.  In combinatie met de vragen over de ouderenactiviteiten in het Dienstencentrum De Schooten lijkt 

het er nu op dat de hele wijk De Schooten geen activiteiten meer bergt voor zowel ouderen als 
jongeren. Is dit uw idee van een leefbare wijk of civil society? 

2.  Het lijkt er op dat buurthuizen niet staan te springen om jeugd binnen te halen. De Schooten lijkt 
hiermee beslist geen uitzondering. Wat gaat u hier als gemeente aan doen? 

3.  In het kader van decentralisatie van de jeugdzorg komt er veel op de gemeenten af. Was het niet 
verstandig geweest om juist bestaande organisaties te verstevigen als basis voor het verder 
uitwerken van de taken binnen de jeugdzorg? 

4.  Wat is het alternatief, juist gezien de komende vakantie? 
 
Wethouder Turnhout- van den Bosch geeft aan dat de sluiting van het tienercentrum in De Schooten 
niet definitief is. De wethouder geeft aan de partijen bij elkaar te brengen om de activiteiten voort te 
zetten. De wethouder merkt nog op dat er in het verleden juist is besloten om niet op jongerenwerk te 
bezuinigen. 
 
 
 



De fractie van de D66 heeft de volgende vragen over de zendamateurs VRZA. 
De fractie van D66 hebben berichten bereikt dat de zendamateurs op de Nollen eenzijdig het 
huurcontract opgezegd hebben gekregen en per 1 juli de bunker leeg moeten opleveren. In het 
verleden is door verkoop van de grond door de gemeente aan de stichting de Nollen het terrein 
overgegaan in eigendom van de stichting. In het koopcontract stond toen een inspanningsverplichting 
om actief op zoek te gaan voor vervangende accommodatie voor de zendamateurs, hetgeen door 
uiteenlopende redenen niet is gelukt. Onze vragen zijn: 
 
1.  Is het u bekend dat de stichting de Nollen de huur opzegt met een dergelijke korte opzegtermijn? 
2.  Vindt u dit acceptabel gezien de langdurige huurgeschiedenis? 
3.  In hoeverre kan het college van burgemeester en wethouders nog iets doen voor de 

zendamateurs? 
 
Wethouder Turnhout- van den Bosch geeft aan niet op de hoogte te zijn van de opzegging van de 
huur door stichting De Nollen. In de raadsinformatiebrief (RI10.0051) van 2010 is aangegeven dat het 
college van burgemeester en wethouders geen inspanningsverplichting meer heeft om de 
zendamateurs te herhuisvesten wegens gebrek aan resultaat. De wethouder blijft ontvankelijk voor 
suggesties vanuit de zendamateurs. 
Naar aanleiding van de beantwoording geeft de heer Klut aan een motie vreemd aan de orde van de 
dag in te dienen.         
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Post.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder stelt voor de behandeling van de agendapunten 12, 13 en 14 
(over het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar) te verdagen tot 6 juni 2012. Het voorstel is in 
meerderheid door de raad verworpen.  
 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, PvdA, Vrije Socialisten en GroenLinks kondigen een 
amendement aan bij agendapunt 10, het voorstel met betrekking tot het rapport 'Helder zicht op 
Zeestad' van de rekenkamercommissie Den Helder. 
 
De fractie van GroenLinks dient een motie vreemd aan de orde van de dag in, inhoudende het college 
van burgemeester en wethouders op te dragen alles in het werk te stellen de minister van Veiligheid 
en Justitie te overtuigen de leegstaande jeugdgevangenis weer in gebruik te nemen in plaats van 
bouw van een nieuwe jeugdgevangenis in Amsterdam-Osdorp. De motie is onder punt 16 aan de 
agenda toegevoegd.  
 
Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen over de zendamateurs VRZA dient de fractie 
van D66 een motie vreemd aan de orde van de dag in over dit onderwerp. De motie is onder punt 17 
aan de agenda toegevoegd.  
 
De fracties van de ChristenUnie, D66, VVD en het CDA kondigen een amendement aan bij 
agendapunt 15, het voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw 
van een woon-zorgcomplex aan de Molukkenstraat. 
 
De fracties van de ChristenUnie, D66, VVD en het CDA kondigen een motie aan bij agendapunt 15, 
het voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een woon-
zorgcomplex aan de Molukkenstraat. 
 
De fracties van de Stadspartij Den Helder kondigt een amendement aan bij agendapunt 15, het 
voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een woon-
zorgcomplex aan de Molukkenstraat. 
 
 
A.  Hamerpunten 
 
6. Motie van de fractie van de PvdA inhoudende het college van burgemeester en wethouders 

op te dragen het renteverlies door te berekenen bij overdracht van het voormalige 
postkantoor en dit ten laste te brengen van het project nieuwbouw stadhuis. 

In de raadsvergadering van 14 mei 2012 staakten de stemmen over de motie. Deze is daarom 
opnieuw in stemming gebracht en in meerderheid aanvaard. De fracties van de PvdA, Trots, 
GroenLinks, de Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten stemmen voor de motie.  



 
7. Voorstel tot het vaststellen van de reclamenota ‘Bedrijven in beeld’ en de gewijzigde 

welzijnsparagraaf ‘reclame-uitingen’ van de welstandsnota. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2011 van de GGD Hollands Noorden. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
9. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2013 van de GGD Hollands 

Noorden. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
De voorzitter doet naar aanleiding van de opmerking van de heer Fritzsche met betrekking tot de 
looncompensatie bij de gemeenschappelijke regelingen (zie ook agendapunt 13) de toezegging de 
raad te informeren op het moment dat er een wijziging plaatsvindt in de financiële kaders van de 
gemeenschappelijke regelingen.         
 
10. Voorstel met betrekking tot het rapport 'Helder zicht op Zeestad' van de 

rekenkamercommissie Den Helder. 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, PvdA, Vrije Socialisten en GroenLinks dienen een 
amendement in (A 10.1), inhoudende beslispunt 3 van het ontwerpbesluit te wijzigen in: 
het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aanbevelingen tot uitvoering te brengen 
vóór 31 december 2012 en de raad uiterlijk de eerste raadsvergadering van 2013 te informeren. 
Het amendement is unaniem aanvaard. 
Het voorstel is eveneens unaniem aanvaard. 
 
11. Voorstel tot het onttrekken van een bedrag van € 250.000,-- uit de reserve ‘aanleg 

Regionale Binnenhaven’ ter overname van de ontwikkelrechten en intellectuele 
eigendommen van het dossier Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein. 

Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
12. Voorstel tot vaststelling van de eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
13. Voorstel tot het instemmen met het vaststellen van de Programmabegroting 2013 van het 

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
14. Voorstel tot het instemmen met het vaststellen van de jaarstukken 2011 van het Regionaal 

Historisch Centrum Alkmaar. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
B.  Bespreekpunten 
 
15. Voorstel tot het afgeven van verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een woon-

zorgcomplex aan de Molukkenstraat. 
De fractie van de ChristenUnie doet na de eerste termijn van behandelen het ordevoorstel de verdere 
behandeling van het voorstel aan te houden. Dit ordevoorstel is in meerderheid verworpen. De fractie 
van de ChristenUnie stemt voor het ordevoorstel. 
 
De fracties van de ChristenUnie, D66, VVD en het CDA dienen een amendement in (A 15.1), 
inhoudende een verklaring van geen bedenkingen af te geven onder voorwaarde dat voor het 
bouwplan Lyceumhof de verkeersafwikkeling, inclusief de plek van de inrit naar/van het parkeerterrein 
Lyceumhof in nauw overleg met de omwonenden tot stand komt. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
Trots, de VVD, D66, de ChristenUnie en het CDA. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Voor het voorstel is gestemd door de fracties van Trots, de 
VVD, D66, de ChristenUnie en het CDA. 
 
 
 
 



De fracties van de ChristenUnie, D66, VVD en het CDA dienen een motie in (M 15.1), inhoudende het 
college van burgemeester en wethouders op te dragen: 
1.  bij toekomstige projecten in een vroegtijdig stadium met omwonenden in overleg te gaan; 
2.  de omwonenden meer dan nu het geval is geweest, te betrekken bij de veranderingen in  
 bestemmingsplannen en bouwplannen; 
3.  er zorg voor te dragen dat afspraken met betrekking tot afhandeling hiervan ook nagekomen 
 worden; 
4.  om in overleg te treden met ontwikkelaars en hen er van doordrongen te laten zijn dat het 
 belang van burgers gediend is met rechtsbescherming, en de burgers dat ook als zodanig 
 ervaren, en zich in voorkomende situaties te houden aan de (zelf) gemaakte afspraken; 
5.  er zorg voor te dragen dat genoemde taken ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, 
 bijvoorbeeld door het laten opstellen van een communicatieplan waarin genoemde taken en 
 verantwoordelijkheden duidelijk uiteengezet zijn. 
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie is gestemd door de fracties van Trots, de VVD, 
D66, de ChristenUnie en het CDA. 
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie van wantrouwen in (M 15.2) jegens 
wethouder Bruin.  
Deze motie is na hoofdelijke stemming verworpen met 12 stemmen voor en 16 stemmen tegen. Voor 
de motie is gestemd door de dames Dol, Jellema, Pater en Post en de heren P. Bakker, De Kleijn, 
Koopman, Nihot, Pastoor, Pruiksma, Reenders en Rijnten. De overige aanwezige raadsleden 
stemmen tegen de motie. 
 
16. Motie GroenLinks over Jeugdgevangenis.  
De fractie van GroenLinks dient een motie in (M 16.1) inhoudende: 
1.  het college van burgemeester en wethouders op te dragen alles in het werk te stellen om de 

minister van Justitie ervan te overtuigen dat de leegstaande jeugdgevangenis in Den Helder weer 
in gebruik genomen dient te worden, in plaats van bouw van een nieuwe jeugdgevangenis in 
Amsterdam-Osdorp;  

2.  de raadsfracties van de gemeente Den Helder te verzoeken alles in het werk te stellen om hun 
politieke contacten in de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat de leegstaande jeugdgevangenis 
in Den Helder weer in gebruik genomen dient te worden, in plaats van bouw van een nieuwe 
jeugdgevangenis in Amsterdam-Osdorp. 

De motie is unaniem aanvaard. 
 
17. Motie D66 over zendamateurs VRZA. 
De fractie van D66 dient een motie in (M 17.1) waarmee het college van burgemeester en wethouders 
wordt opgedragen met de stichting de Nollen in bespreking te gaan teneinde de uitzetting van de 
zendamateurs te schorsen totdat de mogelijkheden ter uitvoering van de door de voormalig 
burgemeester gestelde oplossing zijn onderzocht. 
Op basis van de reactie van wethouder Turnhout, waarin ze aangeeft uit te zoeken welke afspraken in 
het verleden zijn gemaakt en dat ze in overleg zal treden met Stichting De Nollen, besluit de fractie de 
motie aan te houden. 
 
18. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  
  


