
Besluitenlijst raadsvergadering 9 juli 2012 (IR12.0246) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet de Gasten van de raad welkom. Er is een bericht van 
verhindering ontvangen van de heer Schilt.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw Bok (namens de bewoners boven de Hema), mevrouw De Vries (namens de bewoners 
Boerhaavestraat) en de heer R.J. de Graaf (namens een aantal bewoners) spreken in over de 
agendapunten 13 (stadhuis) en 14 (stedenbouwkundig plan).  
  
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Van der Paard.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De heer Kuipers doet het ordevoorstel agendapunt 15 direct na agendapunt 12 te behandelen.  
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Voor het voorstel stemmen de fracties van de PvdA, de VVD, 
Trots, GroenLinks, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en het CDA. 
 
A.  Hamerpunten 
 
6. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel met betrekking tot de begroting 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de nota Bodembeheer. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening 2012. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de uitbreiding van 

het aantal slaap strandhuisjes op het strand van Julianadorp aan Zee van 45 naar 90 stuks. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van GroenLinks en de Vrije Socialisten stemmen 
tegen het voorstel. 
 
11. Voorstel tot het benoemen van een extern lid van de rekenkamercommissie. 
Op verzoek van de heer Prins is (schriftelijk) over de benoeming gestemd. Het volgende stembureau 
is aangewezen: Mevrouw Van der Paard (vz.), mevrouw Post en de heer Fokker.  
De heer G.J. Braas is met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen benoemd tot lid van de 
rekenkamercommissie. Hij legt hierop de belofte af. Hij krijgt bloemen en een stropdas. 
 
12. Voorstel tot het voorzien in de gemeentelijke vertegenwoordiging in het Algemeen bestuur 

van de Gemeenschappelijke regeling milieu en afval Kop van Noord-Holland. 
Wethouder Den Dulk is benoemd tot lid en wethouder Turnhout tot plaatsvervangend lid van het 
algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. De fractie van de Stadspartij Den Helder 
geeft in een stemverklaring aan tegen de benoemingen te zijn. 
 
B.  Bespreekpunten 
 
15. Voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot de oprichting van 

de Naamloze Vennootschap Port of Den Helder. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur en de Stadspartij Den Helder dienen een amendement in (A 15.1) 
over de verhouding tussen de aandeelhouder en de raad en de wijze van vertegenwoordiging  
in de NV. Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties 
van Behoorlijk Bestuur, de Stadspartij Den Helder en de ChristenUnie. 
 



Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
De fractie van het CDA dient een motie in (M 15.1) over het twee keer per jaar aanbieden van een 
tussenrapportage aan de raad. De motie is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij 
Den Helder stemt tegen de motie. 
 
13. Voorstel tot wijziging van het ambitiedocument nieuwbouw stadhuis en het al dan niet 

kenbaar maken van wensen of bedenkingen over het voornemen de 
aanbestedingsprocedure op basis van het DBFMO te starten. 

De bekrachtiging van de geheimhouding is, mede op aangeven van de fractie van de Stadspartij  
Den Helder, uit het besluit gelicht en apart in stemming gebracht. De geheimhouding is na hoofdelijke 
stemming in meerderheid opgelegd met 18 stemmen voor en 12 stemmen tegen. Een tegenstem is 
uitgebracht door de dames Jellema, Van der Paard, Pater en Post en de heren P. Bakker, De Kleijn, 
Koopman, Nihot, Pastoor, Pruiksma, Reenders en Rijnten. 
 
De fracties van Trots, D66, het CDA en de VVD dienen een amendement in (A 13.1), waarin de 
punten 1b, 1c, 5, 6, 7c en 11 van het besluit worden aangepast/toegevoegd. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van Trots, D66, het CDA en de VVD 
stemmen voor het amendement. 
 
Het hoofdvoorstel is na een hoofdelijke stemming in meerderheid verworpen. Voor het voorstel 
stemmen mevrouw Kolhorn en de heren Baanstra, M. Bakker, Bruin, Burggraaff, Fokker, Fritzsche, 
Haitsma, Klut, Kuipers, Reiff en Verhoef. 
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie in (M 13.1) over het vervolgtraject na het 
verwerpen van het voorstel. De motie is in meerderheid verworpen. De fractie van de Stadspartij  
Den Helder stemt voor de motie. 
 
De fracties van de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur 
dienen een motie in (M 13.2) over het vervolgtraject na het verwerpen van het voorstel. 
 
De fracties van Trots, de VVD, het CDA en D66 kondigen een motie aan over het vervolgtraject na het 
verwerpen van het voorstel. 
 
In een schorsing is gewerkt aan het afstemmen van de moties. Dit heeft geleid tot het intrekken van 
motie M 13.2 en het niet indienen van de voorgenomen motie door de fracties van Trots, de VVD, het 
CDA en D66. 
 
Hiervoor in de plaats is door de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de Vrije 
Socialisten. Behoorlijk Bestuur, de VVD, het CDA, Trots en D66 een nieuwe motie ingediend (M 13.3) 
over het vervolgtraject na het verwerpen van het voorstel.  
Met deze motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
1. in overleg met de raad een onafhankelijke deskundige aan te stellen die een antwoord geeft op de 

volgende vragen binnen de in deze motie gestelde kaders: 
 a. Welke aanbestedingsvorm kan op de breedst mogelijke steun binnen de gemeenteraad van 

Den Helder rekenen; 
 b. Wat zijn de financiële consequenties en risico's van de breedst mogelijk gedragen 

aanbestedingsvorm voor Den Helder; 
 c. Wat zijn de mogelijke varianten voor de benodigde parkeerbehoefte; 
 De bevindingen onder a, b en c staan inhoudelijk niet ter discussie. 
2. een inventarisatie uit te voeren onder de direct omwonenden om uitgangspunten te formuleren die 

meegenomen dienen te worden in een eventueel nieuw te formuleren aangevuld of gewijzigd 
stedenbouwkundig plan stationsplein in het kader van burgerparticipatie;  

3. de uitkomsten van de onder punt 1. en 2. genoemde onderzoeken middels een Programma van 
Eisen in het 4e kwartaal van 2012 aan de raad voor te leggen ter vaststelling;  

4. een kredietvoorstel voor de nieuwbouw van het stadhuis voor te bereiden binnen de beschikbaar 
gestelde middelen (huidige exploitatie en eventuele verhoging voor verbouw oude gebouw) en 
een maximaal lastenplafond van € 2,1 miljoen; 

5. na vaststelling van het krediet een prijsvraag uit te schrijven waarin architecten gevraagd wordt 
een zo goed mogelijk passend ontwerp te maken op basis van het CVE op de stationslocatie met 
en/of zonder behoud van het postkantoor en stationsgebouw en dit ter vast stelling aan de raad 
aan te bieden, indien gekozen wordt voor traditioneel aanbesteden, 

 



Deze motie is in meerderheid aanvaard. Tegen de motie is gestemd door de fractie van de Stadspartij 
Den Helder en de heer Pruiksma. 
 
14. Voorstel tot het vaststellen van het stedenbouwkundig plan Stationslocatie 2012, waarin de 

stedenbouwkundige uitgangspunten en beeldkwaliteitseisen voor de stationslocatie staan 
beschreven. 

De raad besluit unaniem het stedenbouwkundig plan van de agenda af te voeren naar aanleiding van 
de besluitvorming over de nieuwbouw van het stadhuis. 
 
16. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


