
Besluitenlijst raadsvergadering 7 november 2012 (IR12.0329) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren Reenders 
en Schilt. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Rijnten.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2013, de meerjarenraming 2014-
2016 en de jaarschijf 2013 van het meerjareninvesteringsplan. 
 
Amendementen: 
 
A 6.1 van de fractie van Behoorlijk Bestuur over het verhogen van het totale risicobedrag in de 
paragraaf weerstandsvermogen met € 9,8 mln in verband met de verstrekte leningen aan  
Willemsoord BV. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, Stadspartij Den Helder, ChristenUnie, Vrije Socialisten en Behoorlijke Bestuur.  
 
A 6.2 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over het vervallen van de bijdrage exploitatie 
Willemsoord BV ad € 300.000,-. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
GroenLinks, Stadspartij Den Helder, ChristenUnie, Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur.  
 
A 6.3 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over de toeristenbelasting waarbij het tarief per 
overnachting € 1,20 bedraagt met een maximum van € 10,- per persoon per verblijf. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, GroenLinks, Stadspartij Den Helder, ChristenUnie, Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur.   
 
A 6.4 van de fractie van GroenLinks om een krediet van € 4 mln beschikbaar te stellen, ten laste van 
de algemene reserve, voor de aanleg van de verlengde Breewijd. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, GroenLinks, Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten. 
 
A 6.5 van de fractie van de PvdA over het toegankelijk maken/blijven van het duingebied voor 
wandelaars daar waar dit mogelijk is. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, de heer Rademaker, D66, VVD, Stadspartij Den Helder en Behoorlijk Bestuur.     
    
A 6.6 van de fractie van de PvdA over het verlagen van de tarieven voor het begraven op zaterdag en 
op werkdagen na 15.00 uur naar een bedrag van € 152,50. (Betreft een amendement op agendapunt 
12, het voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2013.) 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fracties van de PvdA, Trots, GroenLinks,  
Stadspartij Den Helder, ChristenUnie, Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur stemmen voor het 
amendement. 
 
A 6.7 van de fractie van GroenLinks over het minimaal 2 keer per jaar houden van een stadsdebat 
over wijkoverstijgende onderwerpen. 
Het amendement is unaniem aanvaard. 
 
 
 
 



A 6.8 van de fractie van GroenLinks over het samen met de coffeeshophouders ontwikkelen van een 
keurmerk naar ‘Haarlems’ model. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, de heer Klut, GroenLinks, Stadspartij Den Helder, Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur.  
 
A 6.9 van de fractie van GroenLinks over het aanstellen van een coördinerende wijkmanager voor de 
gezamenlijke wijken.  
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, GroenLinks, Stadspartij Den Helder, ChristenUnie, Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur. 
 
A 6.10 van de fractie van GroenLinks over het vervallen van de cultuurmakelaar en de adviseur kunst 
en cultuur ingaande 2013. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, GroenLinks, Stadspartij Den Helder, ChristenUnie, Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur. 
 
A 6.11 van de fractie van de Vrije Socialisten om in samenwerking met het zorgkantoor overleg te 
plegen voor gelabelde bedden. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, GroenLinks, Stadspartij Den Helder, ChristenUnie, Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur. 
 
A 6.12 van de fractie van de Vrije Socialisten om de middelen die overblijven uit BUIG (WWB 
inkomendeel) niet terug te laten vloeien in de algemene middelen maar te reserveren voor programma 
11 (Zorg en maatschappelijke dienstverlening) en programma 13 (Werk en Inkomen). 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
de PvdA, GroenLinks, Stadspartij Den Helder, ChristenUnie, Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur. 
 
A 6.13 van de fractie van de ChristenUnie over het limiteren van de bijdrage aan Willemsoord BV tot 
een bedrag van € 450.000,- per kalenderjaar. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van 
GroenLinks, Stadspartij Den Helder, ChristenUnie, Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur. 
 
 
Op verzoek van de Stadspartij Den Helder vindt hoofdelijke stemming plaats. Het voorstel tot het 
vaststellen van de programmabegroting 2013 is in meerderheid aanvaard. Voor het voorstel is 
gestemd door de dames Dekker, Jellema, Kolhorn, Van der Paard en de heren Baanstra, M. Bakker, 
Bruin, Burggraaff, Fokker, Fritzsche, Haitsma, Klut, Kuipers, Pruiksma, Rademaker, Reiff, Rijnten en 
Verhoef.   
 
 
Moties: 
 
M 6.1 van de fractie van Behoorlijk Bestuur over het doen van een onderzoek op grond van artikel 
155a Gemeentewet naar alle facetten en randvoorwaarden die met betrekking tot de exploitatie van 
Willemsoord BV van belang zijn. 
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, 
GroenLinks, Stadspartij Den Helder, ChristenUnie, Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur. 
 
M 6.2 van de fracties van de VVD en D66 over een plan van aanpak voor Willemsoord BV om de 
oplopende tekorten inzake Willemsoord BV terug te dringen. 
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, D66, 
VVD, ChristenUnie en het CDA. 
 
M 6.3 van de fractie van het CDA over het opnemen van ‘Onderhoud gebouwen Willemsoord BV’ in 
de Kadernota 2014. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van het CDA en de 
VVD met uitzondering van de heer Fritzsche. 
 
De aangekondigde motie M 6.4 van de fractie van GroenLinks is vervallen. 
 
De aangekondigde motie M 6.5 van de fractie van Stadspartij Den Helder is vervallen. 
 
 
 



M 6.6 van de fractie van de PvdA om bij de Kadernota 2014-2017 ten behoeve van de jaarlijkse 
opbrengsten hondenbelasting alternatieven aan de raad voor te leggen zodat de hondenbelasting met 
ingang van 2014 kan worden afgeschaft. 
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie is gestemd door de fractie van de PvdA met 
uitzondering van de heer Pruiksma, de heer Rademaker, de heer Baanstra, GroenLinks,  
Stadspartij Den Helder, ChristenUnie, Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur.  
 
M 6.7 van de fractie van de Stadspartij Den Helder om alle parkeerplaatsen in de binnenstad aan te 
wijzen als blauwe zone met uitzondering van de parkeerplaats Bernhardplein/Kroonpassage. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van de 
Stadspartij Den Helder, Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur. 
 
De aangekondigde motie M 6.8 van de fractie van de Vrije Socialisten is vervallen (dit is amendement 
A 6.12 geworden). 
 
M 6.9 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over het aankleden van het Vinkenterrein met 
bijvoorbeeld een hek voorzien van bloeiend en winterhard groen. 
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, D66, 
GroenLinks, Stadspartij Den Helder, ChristenUnie, Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur.     
 
M 6.10 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over het opknappen van het Molenplein.  
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, 
GroenLinks, Stadspartij Den Helder, ChristenUnie, Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur.  
 
M 6.11 van de fractie van de PvdA over het opdelen van het Huisduinerkwartier in de onderdelen vml. 
De Branding, OS&O terrein/Tillenhof. 
De motie is unaniem aanvaard. 
 
M 6.12 van de fractie van de PvdA over het opzetten van een samenwerkingsverband met andere 
gemeenten in de Noordkop in verband met het steeds meer taken doordecentraliseren naar 
gemeenten. 
De motie is unaniem aanvaard. 
 
De aangekondigde motie M 6.13 van de fractie van de Stadspartij Den Helder is vervallen. 
 
M 6.14 van de fractie van de Vrije Socialisten over de zorgplicht van de gemeente aan haar inwoners 
(containerwoningen). 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, 
mevrouw Dekker, GroenLinks, Stadspartij Den Helder, Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur.  
Wethouder Bruin zegt toe de raad actief te informeren over het dossier met betrekking tot de 
containerwoningen. 
 
M 6.15 van de fractie van de Vrije Socialisten over gebruikersruimten voor verslaafden. 
De fractie van de Vrije Socialisten houdt de motie aan naar aanleiding van een toezegging van 
burgemeester Schuiling dat hij dit onderwerp meeneemt in de notitie over het coffeeshopbeleid. 
 
M 6.16 van de fractie van de VVD over alternatieven voor de financiering nieuwbouw stadhuis. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie is gestemd door de fracties van de VVD en D66. 
                 
7. Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-
zaak belastingen 2013. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel.  
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening 
parkeerbelastingen 2011. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van Trots, GroenLinks, VVD, ChristenUnie, Vrije 
Socialisten, Behoorlijk Bestuur en het CDA stemmen voor het voorstel.  
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
hondenbelasting 2013. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van de PvdA, Trots, D66, VVD, Behoorlijk 
Bestuur en het CDA stemmen voor het voorstel. 
 



10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van de 
forensenbelasting 2013. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van Trots, de PvdA, D66, VVD, Behoorlijk 
Bestuur en het CDA stemmen voor het voorstel.  
 
11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van de 
toeristenbelasting 2013. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van de PvdA, GroenLinks,  
Stadspartij Den Helder, ChristenUnie, Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur stemmen voor het 
voorstel. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2013. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van de PvdA, Trots, D66, GroenLinks,  
Stadspartij Den Helder, ChristenUnie, Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur.   
 
13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rechten 
onder de naam haven- en kadegelden 2013. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel.  
 
14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
precariobelasting 2013. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel.  
 
15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
rioolheffing 2013. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering leges 2013. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel.  
  
17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
marktgelden 2013. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel.  
 
18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing 2013. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder en één lid van de 
fractie van de Vrije Socialisten stemmen tegen het voorstel.  
 
19. Voorstel tot het vaststellen van de tarievenverordening 2013. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel.  
 
20. Sluiting. 
De heer Klut spreekt namens de raad een dankwoord uit aan de griffie, de organisatie en in het 
bijzonder de bodedienst.  
  
 
 
 


