
Besluitenlijst raadsvergadering 25 juni 2012 (IR12.0236) 
 
1. Opening. 
Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Dekker en de heren Baanstra, Burggraaff, 
Fritzsche en Prins.  
 
2. Spreekrecht. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van D66 heeft de volgende vragen over de zendamateurs VRZA.  
In de vorige raadsvergadering heeft de fractie van D66 inzake de VRZA groep Helderland een motie 
vreemd aan de orde van de dag ingediend, die zij na het antwoord van de wethouder heeft 
aangehouden. Tot nu toe is geen terugkoppeling geweest van een eventuele actie, zoals gevraagd.  
Vanwege de genoemde datum van 1 juli 2012 waarop de VRZA groep het gebouw moet verlaten, en 
die datum zeer nabij is, hebben wij de volgende vragen: 
1. Wat zijn uw acties geweest en wat zijn daarvan de resultaten? 
2. Indien er een onderkomen wordt gevonden, bent u dan bereid om de VRZA groep een 
tegemoetkoming in de verhuiskosten te geven zoals in 2009 aangeboden in RI10.0051 op pagina 2?  
Wethouder den Dulk geeft aan dat er telefonisch contact is geweest en dat er een afspraak is 
gemaakt. Verder geeft de wethouder aan dat de VRZA recht heeft op de tegemoetkoming in de kosten 
zoals destijds is afgesproken.     
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Dol.  
  
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder doet een ordevoorstel om agendapunt 8, het voorstel tot het 
vaststellen van de Gemeenschappelijke regeling milieu en afval Kop van Noord-Holland van de 
agenda te halen en nogmaals te bespreken in de commissie. Het ordevoorstel is in meerderheid 
verworpen. Voor het ordevoorstel hebben gestemd de heer Rijnten, de dames Jellema en Van der 
Paard, de heer Pastoor, de fracties van Trots, VVD, D66 en het CDA.  
 
De fractie van de PvdA doet een ordevoorstel om agendapunt 12, het voorstel tot het vaststellen van 
de Structuurvisie Den Helder 2025 en de planMER Structuurvisie Den Helder 2025, te bespreken na 
de vakantie. Het ordevoorstel is unaniem aanvaard.   
 
6. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2011 van de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel met betrekking tot de begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Gemeenschappelijke regeling milieu en afval Kop van 
Noord-Holland. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van het nieuwe kader voor peuterspeelzaalwerk zoals 
beschreven in de notitie Voorschoolse voorzieningen in Den Helder. 
Het voorstel is unaniem aanvaard.   
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de programmarekening 2011 van de gemeente. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het 
voorstel. 
 
De fractie van D66 dient een motie in (M 10.1) inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen: 
1. de gemeenteraad via de tussenrapportage te informeren over de verdere verbetering van de 
toelichting op verbonden partijen in de jaarrekening; 
2. de kadernota subsidieverlening zo spoedig mogelijk aan de gemeenteraad ter behandeling 



aan te bieden; 
3. een aparte themabijeenkomst te organiseren voor raads- en commissieleden waarin uitleg 
wordt gegeven en van gedachten kan worden gewisseld over de rol van de raad bij  
deelnemingen in relatie tot de rollen van het college van burgemeester en wethouders,  
de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en de Raad van Commissarissen  
(of Raad van Toezicht); 
4. de meerjarenbegroting van Willemsoord BV, met aandacht daarbij voor het groot  
onderhoud, in het derde kwartaal van 2012 ter bespreking te agenderen voor de commissie 
Bestuur en Middelen; 
5. de gemeenteraad via de tussenrapportage te informeren over de uitvoering van de 
adviezen en aanbevelingen van de accountant ten aanzien van de IT-ontwikkelingen en 
fïscaliteiten; 
6. nadere afspraken te maken over het tijdstip van aanbieden van de jaarstukken van 
Zeestad; 
7. in het vervolg terughoudend om te gaan met het verstrekken van garanties. 
 
Naar aanleiding van de beraadslagingen wijzigt de fractie van D66 de motie. Bij beslispunt 1 en 5 
wordt ‘tussenrapportage’ vervangen door ‘begroting’ en beslispunt 7 vervalt. De motie is in 
meerderheid aanvaard. Voor de motie hebben gestemd de fracties van Trots, de VVD, D66, 
GroenLinks, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten, het CDA en de heer Rijnten en de dames Jellema 
en Van der Paard.     
 
De fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, D66, Trots en de ChristenUnie dienen een motie in 
(M 10.2) inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen jaarlijks uiterlijk op 
15 maart en 15 september periodieke tussenrapportages ter bespreking aan te bieden inzake de 
activiteiten en resultaten van Willemsoord BV overeenkomstig de handelswijze met betrekking tot 
Zeestad CV/BV.  
De motie is unaniem aanvaard.      
 
11. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Westoever 2011. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
De voorzitter zegt toe dat in oktober 2012 in commissieverband zal worden gesproken over het 
onderwerp handhaving waarbij ook het rapport van de inspectie besproken wordt. De 
agendacommissie komt met een exacte datum. Een aantal raadsleden zal worden betrokken bij de 
voorbereiding van dit onderwerp.   
 
12. Voorstel tot het vaststellen van de Structuurvisie Den Helder 2025 en de planMER 
Structuurvisie Den Helder 2025. 
Dit voorstel is van de agenda afgevoerd en wordt na het zomerreces geagendeerd. Zie ook 
agendapunt 5. 
 
13. Sluiting. 
De voorzitter krijgt een exemplaar uitgereikt van het boek ‘Stadshart Den Helder 125 jaar’ van de 
auteur, de heer Vermooten. Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.     
 
  


