
Besluitenlijst raadsvergadering 1 juli 2013 (BSL13.0014) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet een ieder, en in het bijzonder de ‘Gasten van de raad’, 
welkom. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Prins.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer P.J. van de Wint spreekt in over agendapunt 16, het voorstel tot vaststellen van het 
bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012.  
 
3. Vragenkwartier. 
Vragen van de fractie van de ChristenUnie met betrekking tot het maaien van slootkanten. 
“Recent heeft het college van burgemeester en wethouders gemeld dat in het kader van de Flora- en 
faunawet slootkanten in juni/juli gemaaid moesten worden. Voor eigenaren van stukjes weiland die 
aan één of meer sloten grenzen was dit een verrassing. Sinds jaar en dag is de schouw in 
oktober/november. Dat is een veilig moment omdat alle jonge vogels van grondbroeders uitgevlogen 
zijn. In juni/juli zit er nog volop jong goed langs de slootkanten. 
1. Waarom is gekozen voor deze gedeeltelijke maai van slootkanten? 
2. Waarom zijn de eigenaren/beheerders van de overige sloten niet op de hoogte gesteld?” 
Wethouder Bruin geeft aan dat het maaien, evenals in voorgaande jaren, conform de daarvoor 
geldende regelgeving is gebeurd.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer De Kleijn.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fracties van de ChristenUnie en Helder Onafhankelijk! dienen een amendement in met betrekking 
tot agendapunt 14, het voorstel tot het aanvullen van de kadernota Detailhandel. Het voorstel is naar 
aanleiding hiervan verplaatst van de hamerpunten naar de bespreekpunten. 
 
De fractie van het CDA dient een amendement in met betrekking tot agendapunt 16, het voorstel tot 
het vaststellen van het bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. 
 
De fractie van de VVD dient een amendement in met betrekking tot agendapunt 17, het voorstel tot 
het indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot een exploitatiesubsidie voor het 
Multifunctioneel Centrum in Julianadorp.  
 
De fractie van de ChristenUnie dient twee amendementen in met betrekking tot agendapunt 17, het 
voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot een exploitatiesubsidie voor 
het Multifunctioneel Centrum in Julianadorp.  
 
De fracties van D66 en GroenLinks dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in, inhoudende 
er bij het college van burgemeester en wethouders op aan te dringen de geplaatste schanskorven bij 
het Loopuytpark/Schoolweg direct te verwijderen. De motie is onder agendapunt 18 geagendeerd.  
 
De fracties van de VVD, het CDA en Trots dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in, 
inhoudende er bij het college van burgemeester en wethouders op aan te dringen de geplaatste 
schanskorven bij het Loopuytpark/Schoolweg te verkorten. De motie is eveneens onder agendapunt 
18 geagendeerd.  
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie vreemd aan de orde van de dag in, 
inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen om in overleg met de 
toeristenbranche te komen tot een betere administratieve afhandeling van de toeristenbelasting.  
De motie is als agendapunt 19 geagendeerd. 
 
De heer Pastoor doet het ordevoorstel om agendapunt 15, het voorstel de heer J.W. Stricker te 
benoemen tot lid van het bestuur van de Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder, van de agenda 
af te voeren. Het ordevoorstel is in meerderheid verworpen. De fracties van de PvdA, Helder 
Onafhankelijk!, de Vrije Socialisten, GroenLinks en de ChristenUnie stemmen voor het ordevoorstel.  
  
  



De heer Pastoor doet het ordevoorstel om agendapunt 17, het voorstel tot het indienen van wensen 
en bedenkingen met betrekking tot een exploitatiesubsidie voor het Multifunctioneel Centrum in 
Julianadorp, van de agenda af te voeren. Het ordevoorstel is in meerderheid verworpen. De fracties 
van Helder Onafhankelijk!, de Vrije Socialisten en de ChristenUnie stemmen voor het ordevoorstel.  
           
Hamerpunten 
 
6. Voorstel met betrekking tot het rapport Informeren en beheren van de 
 rekenkamercommissie Den Helder. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot wijziging van de Verordening Speelautomatenhallen Den Helder 2003. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van het CDA en de ChristenUnie en mevrouw 
Van der Paard en de heer Pruiksma stemmen tegen het voorstel. 
  
8. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2012 van de GGD Hollands Noorden. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
  
9. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2014 van de GGD Hollands 
 Noorden. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de herziene begroting 2013 van de GGD 
 Hollands Noorden. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
11. Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van de Deelsubsidieverordening Voorschoolse Voorzieningen. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
13. Voorstel tot het vaststellen van het aangepaste bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
15. Voorstel de heer J.W. Stricker te benoemen tot lid van het bestuur van de Stichting 
 Meerwerf Basisscholen Den Helder. 
Op verzoek van mevrouw Post wordt over het voorstel gestemd. De voorzitter benoemt een 
stembureau, bestaande uit de heer Pastoor (vz), de heer Baanstra en mevrouw Pater. De heer 
Stricker is benoemd met 21 stemmen voor en 9 stemmen tegen.  
 
Bespreekpunten 
 
14. Voorstel tot het aanvullen van de kadernota Detailhandel. 
De fracties van de ChristenUnie en Helder Onafhankelijk! dienen een amendement in (A 14.1) 
waarmee de definiëringen in de aanvulling van de kadernota Detailhandel worden aangescherpt.  
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
Vrije Socialisten, GroenLinks, de ChristenUnie en Helder Onafhankelijk! 
 
Het voorstel is aanvaard. 
 
16. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. 
Naar aanleiding van de behandeling in de commissie Stadsontwikkeling en -beheer op 24 juni 2013 is 
het ontwerp-raadsbesluit met betrekking tot dit bestemmingsplan, nummer RB13.0060, aangepast 
(aanpassing betreft het niet instemmen met de mogelijkheid tot het vestigen van een 
crematievoorziening). Voorts is een memo van wethouder Bruin, nummer IR13.00258, toegevoegd 
waarin wordt ingegaan op de mogelijkheid van herbegraven op het terrein van De Nollen. 
 
De fractie van het CDA dient een amendement in (A 16.1), inhoudende niet in te stemmen met de in 
het bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012 opgenomen mogelijkheid tot het herbegraven van de 
heer R.W. van de Wint op het Nollenterrein. Het amendement is op voorstel van de voorzitter (omwille 
van de duidelijkheid, in verband met diverse verdeelde stemmingen binnen fracties, blijkens de 
stemverklaringen) hoofdelijk in stemming gebracht.  
  



Het amendement is met 21 stemmen voor en 9 stemmen tegen in meerderheid aanvaard. Tegen het 
amendement stemmen mevrouw Van der Paard en de heren Baanstra, Fritzsche, Haitsma, Klut, 
Kuipers, Pruiksma, Reiff en Verhoef. De overige aanwezige leden stemmen voor het amendement. 
 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
17. Voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot een 
 exploitatiesubsidie voor het Multifunctioneel Centrum in Julianadorp. 
De fractie van de VVD dient een amendement in (A 17.1), inhoudende als haar wens uit te spreken: 
1.  dat overeenkomstig de ASV 2013 en het vigerend beleid jegens andere instellingen, de Stichting 

MFC Julianadorp een contract subsidie wordt toegekend van € 60.000 per jaar gedurende 4 jaar 
met als opdracht om in die tijd te komen tot een eigenstandige sluitende exploitatie; 

2.  dat de afspraken met WSDH, zoals opgenomen in de concept-realisatie overeenkomst, gestand 
worden gedaan middels een jaarlijkse garantstelling; 

3.  dat de concept realisatie overeenkomst overeenkomstig para 1 en 2 dient te worden aangepast 
opdat deze op korte termijn ter kennisname aan de Raad kan worden aangeboden; 

4.  dat de financiële effecten in de nog vast te stellen meerjarenbegroting 2014-2017 worden 
verwerkt. 

Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement stemmen de fracties van Trots, 
D66, GroenLinks, de VVD, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, Helder Onafhankelijk! en het 
CDA en de heren De Kleijn, Pruiksma en Rijnten. 
 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 17.2), inhoudende het college van 
burgemeester en wethouders te berichten dat de raad wenst te komen tot de gebruikelijke 
budgetcontractfinanciering voor ten hoogste 4 jaar. De fractie heeft haar amendement ingetrokken ten 
faveure van amendement A 17.1 van de fractie van de VVD.  
 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 17.3), inhoudende beslispunt 3. “een 
bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen voor het mogelijk maken van de verhuizing van de JGZ-
functie van de GGD naar het MFC Julianadorp” te schrappen. Het amendement is in meerderheid 
verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en 
Helder Onafhankelijk! en de dames Jellema en Van der Paard.  
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van Trots, D66, GroenLinks, de VVD, de 
Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie en het CDA en de heren De Kleijn, Pruiksma en Rijnten 
stemmen voor het voorstel. 
 
18. Motie van de fractie van D66 en motie van de fracties van de VVD, het CDA en Trots over de 
schanskorven bij het Loopuytpark/de Schoolweg.  
De fracties van D66 en GroenLinks dienen een motie in (M 18.1), inhoudende er bij het college van 
burgemeester en wethouders op aan te dringen de geplaatste schanskorven bij het Loopuytpark/de 
Schoolweg direct te verwijderen. De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie stemmen de 
fracties van D66, GroenLinks en de Stadspartij Den Helder en de heer De Kleijn. 
 
De fracties van de VVD, het CDA en Trots dienen een motie in (M 18.2), inhoudende er bij het college 
van burgemeester en wethouders op aan te dringen onder meer de geplaatste schanskorven bij het 
Loopuytpark/de Schoolweg te verkorten. De motie is in meerderheid aanvaard. Mevrouw Jellema 
stemt tegen de motie.  
 
19. Motie van de fractie van de Stadspartij Den Helder over een betere administratieve 
 afhandeling van de toeristenbelasting.  
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie in (M 19.1), inhoudende het college van 
burgemeester en wethouders op te dragen om in overleg met de toeristenbranche te komen tot een 
betere administratieve afhandeling van de toeristenbelasting. De motie is in meerderheid aanvaard. 
Voor de motie stemmen de fracties van Trots, D66, de VVD, de Stadspartij Den Helder, de 
ChristenUnie, de Vrije Socialisten en het CDA en mevrouw Jellema en de heer Rijnten. 
 
20. Sluiting. 
De voorzitter wenst een ieder een prettig zomerreces en sluit de vergadering. 
  
 
 


