
Besluitenlijst raadsvergadering 2 september 2013 (BSL13.0017) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering van de heren Prins en Schilt. 
 
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van het oud-raadslid mevrouw G.J. Van der Werf- Schoemaker 
op 11 augustus jl. Mevrouw heeft van september 1974 tot september 1978 en van maart 1981 tot april 
1986 in de gemeenteraad gezeten voor de VVD. Mevrouw heeft zich met name ingezet op de vlakken 
van sociale zaken en volksgezondheid. Er wordt een kort moment van stilte in acht genomen. 
 
Zowel de fractie van de Vrije Socialisten als de fractie van Helder Onafhankelijk! geven een toelichting 
op het overstappen van de heer C.J. de Kleijn van de fractie van de Vrije Socialisten naar de fractie 
van Helder Onafhankelijk!   
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Sanders, directeur Triade, spreekt namens het culturele veld in over agendapunt 11; het 
voorstel met betrekking tot invulling van de functies Adviseur Kunst & Cultuur en Cultuurmakelaar.  
 
3. Vragenkwartier. 
 
Vragen van de fractie van de Stadspartij Den Helder inzake ontruiming pand Loodsgracht. 
De heer Reenders geeft aan dat de vooraf toegestuurde vragen te prematuur zijn gesteld en derhalve 
nu niet gesteld worden. De heer Reenders verzoekt op termijn een evaluatie in de raad of commissie 
waarin wordt ingegaan op de verschillende aspecten en specifiek op de opvang van bewoners in de 
eerste uren. 
Burgemeester Schuiling deelt mee dat hij voornemens is op enig moment over een aantal zaken met 
de gemeenteraad te communiceren. Over de vorm waarin hij dit doet beraadt hij zich nog. 
 
Vragen van de fractie van Helder Onafhankelijk! inzake ontruiming pand Loodsgracht. 
De fractie van Helder Onafhankelijk! wenst antwoord op de volgende vragen: 
1.  De fractie wenst een volledige rapportage van de gebeurtenissen, ook voorafgaand aan de dag 
van het binnenvallen. 
2. Bestaan de gevonden metalen voorwerpen, lijkend op explosieven daadwerkelijk uit op scherp 
staande munitie c.q. geweergranaatjes.   
3. Heeft de bewoonster van Loodsgracht 3 te Den Helder een vergunning/ontheffing voor het houden 
van onschadelijk gemaakte munitie en granaten, conform de wet wapens en munitie? 
4. Waarom heeft er geen gesprek plaatsgevonden tussen de burgemeester en de bewoonster van 
Loodsgracht 3. Hier is op verschillende manieren om gevraagd.  De gebeurtenissen van afgelopen 
dagen hadden dan niet hoeven plaatsvinden. 
5. Als tussen donderdag en zaterdag een groot explosiegevaar dreigde, en u op zondag nog niet het 
hele pand heeft doorzocht, op welke basis besluit u dan om het afzettingsgebied in te perken. 
6. De burgemeester heeft aangifte gedaan tegen de bewoonster van Loodsgracht 3. In de krant 
stond dat het zou gaan om bedreiging en het in gevaar brengen van levens. Het laatste kunnen wij 
ons voorstellen als er bewezen kan worden dat het om op scherp staande explosieven gaat. Helder 
Onafhankelijk! wil graag weten tegen wat voor bedreigingen er aangifte is gedaan. 
 
De heer Rijnten neemt het voorzitterschap over in verband met de beantwoording van de vragen door 
de burgemeester.  
De heer Schuiling geeft in het kort een chronologisch overzicht weer van de gebeurtenissen met 
betrekking tot het onderhavige pand en de communicatie met de eigenaresse.  
Wat er precies in het pand is aangetroffen, maakt onderdeel uit van een strafrechtelijk onderzoek en 
het Openbaar Ministerie beslist of deze informatie kan worden vrijgegeven. Bewoonster had geen 
ontheffing of verlof voor het hebben van munitie. 
Het besluit tot het inperken van het afzettingsgebied is gebaseerd op de bevindingen van de 
Explosieven Opruimingsdienst. De kwalificatie van de aangifte is nog onderwerp van overleg tussen 
het Openbaar Ministerie en de gemeente.  
De heer Schuiling spreekt voorts zijn buitengewone waardering uit naar de omwonenden en de 
hulpverleners. 
 
 
  



Vragen van de fractie van Helder Onafhankelijk! inzake brieven gericht aan de raad. 
Helder Onafhankelijk! heeft brieven in handen die gestuurd zijn door inwoners van onze gemeente 
aan de gemeenteraad van Den Helder. Deze brieven hebben de fractie nooit via de reguliere weg 
mogen ontvangen. De brieven hebben nooit in de bestuursinformatie gestaan, en hebben de fractie 
ook nooit per mail bereikt. 
De brieven welke wij via een ander kanaal in handen hebben gekregen, zijn brieven waar inwoners 
hun zorgen uiten over onderwerpen waar wij als gemeenteraad over gaan. Het zijn geen brieven 
waarin godslastering, bedreigingen en scheldpartijen of iets dergelijks voorkomt. Die brieven hoeven 
we inderdaad niet te ontvangen. Die behoren rechtstreeks te belanden in het ronde archief. 
De fractie van Helder Onafhankelijk! wil van het college dan ook het volgende weten; 
1. Waar worden de brieven tegengehouden die zijn gestuurd aan de gemeenteraad van Den Helder. 
2. Hoeveel brieven zijn er sinds 2010 aan de gemeenteraad gestuurd, waar wij als raad geen weet 
van hebben. 
3. Wie geeft de opdracht tot tegenhouden van de brieven, welke aan de gemeenteraad zijn gestuurd. 
Navraag bij een griffier, leverde op dat hij de bewuste brieven niet kon terugvinden in het systeem. 
 
Burgemeester Schuiling geeft aan dat alle brieven die (al dan niet mede-) gericht zijn aan de 
gemeenteraad of die in afschrift aan de raad zijn gezonden, wekelijks op vrijdag onder de aandacht 
van de raad worden gebracht via de e-mail als bestuursinformatie. Indien wegens tijdsdruk brieven 
eerder bij de raad terecht dienen te komen dan het wekelijkse moment, dan worden deze brieven óók 
nog separaat aan de raadsleden gestuurd. Van het tegenhouden van brieven en/of het geven van 
opdrachten daartoe is dan ook geen sprake. Indien de fractie van Helder Onafhankelijk! van mening is 
dat bepaalde aan de raad gerichte brieven desondanks niet bij de raad terecht zijn gekomen, dan 
wordt de fractie verzocht hierover (buiten de vergadering) concreter te worden, zodat dit nader 
onderzocht kan worden. 
 
Vragen van de fractie van Helder Onafhankelijk! inzake verkeerslichten Timorlaan. 
Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Den Helder een motie aangenomen, waarin stond vermeld 
dat er verkeerslichten diende te komen bij het zebrapad van de Timorlaan ter hoogte van 
verzorgingshuis Ten Anker en bij de Eben Häzerschool. Bij de laatstgenoemde staan inmiddels de 
verkeerslichten. In een brief van 5 februari dit jaar, heeft college aangegeven de raad nader wordt 
geïnformeerd. We zijn nu ruim een half jaar verder en we hebben nog steeds geen informatie omtrent 
deze verkeerslichten ontvangen. De fractie heeft de volgende vraag: 
1. Wanneer worden de verkeerslichten geplaatst bij het zebrapad ter hoogte van het verzorgingshuis 
aan de Timorlaan. 
 
Wethouder Den Dulk geeft aan dat de verkeerslichten volgens de huidige planning voor de 
verkiezingen van maart 2014 operationeel zijn en kondigt aan dat financiële consequenties nog aan 
de raad worden voorgelegd. 
 
Vragen van de fractie van Helder Onafhankelijk! inzake brief bewoners stationslocatie. 
Op 23 augustus jl. heeft het college van burgemeester en wethouders een brief ontvangen van de 
omwonenden stationslocatie. Hierin vragen de bewoners om een raadsbesluit te nemen of er een 4e 
variant opgenomen kan worden in de volksraadpleging en dit raadsbesluit zo spoedig mogelijk op de 
agenda te zetten. Ten tijde van de indiening van deze vragen, hebben wij op de agenda van de 
raadsvergadering geen besluit hierover kunnen vinden. Dit kan uiteraard ook te maken hebben dat 
ieder raadsbesluit eerst de commissievergadering moet passeren. Wij hebben dan ook de volgende 
vragen: 
1. Neemt u de brief van de omwonenden van de stationslocatie en het daarin gevraagde raadsbesluit 
over; 
2. Worden de 3 varianten vooraf aan de volksraadpleging aan de gemeenteraad voorgelegd? Of 
worden wij onverwacht via de media geconfronteerd met de volksraadpleging die u zonder 
medeweten van de raad gaat uitvoeren. 
 
Wethouder Bruin geeft dat de brief van 23 augustus nog beantwoord gaat worden. In de 
beantwoording wordt aangegeven dat het college het participatietraject ingaat met drie varianten 
overeenkomstig de opdracht van de raad. De raad wordt in september nog nader geïnformeerd over 
deze varianten. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Nihot.  
 
  



5. Vaststelling agenda.  
De fractie van de Vrije Socialisten verzoekt een extra agendapunt aan de agenda toe te willen voegen 
met betrekking tot de overstap van een aantal raadsleden en de wethouder van de fractie Trots naar 
de VVD. De raad stemt in met dit verzoek. Het onderwerp wordt onder agendapunt 12 aan de agenda 
toegevoegd.     
 
De fractie van Helder Onafhankelijk! verzoekt om agendapunt 10, het initiatiefvoorstel van de fractie 
van Helder Onafhankelijk! tot het benoemen van mevrouw H. Mooijman tot commissielid van de 
agenda af te halen. De raad stemt in met het verzoek. 
 
De fractie van Helder Onafhankelijk! dient een motie vreemd aan de orde van dag in over het 
participatietraject met betrekking tot het stadhuis. De motie draagt het college van burgemeester en 
wethouder op:  Voorafgaande aan de burgerparticipatie, in een commissievergadering de variantenstudie voor te 

leggen aan de leden van de raad;  Conform de vraag van onze burgers in de gemeente Den Helder een raadsbesluit voor te bereiden, 
om optie 4 toe te voegen aan de participatie variantenstudie. De tekst voor optie 4: Geen 
nieuwbouw stadhuis op stationslocatie. 

De raad stemt in met het verzoek. Het onderwerp wordt onder agendapunt 13 aan de agenda 
toegevoegd. 
 
Hamerpunten 
   
6. Voorstel tot vaststellen jaarstukken 2012 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot vaststellen van de programmabegroting 2014 Regionaal Historisch Centrum 
Alkmaar. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot het intrekken van de Verordening vestiging alleenrecht 
participatievoorzieningen 2010. 
Het voorstel is in meerderheid door de raad aanvaard. De fractie van PvdA stemt tegen het voorstel. 
 
9. Voorstel een bedrag van € 90.810,- uit de reserve Participatie Arme Kinderen beschikbaar 
te stellen voor het Jeugdsportfonds en het Jeugdonderwijscultuurfonds. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Initiatiefvoorstel van de fractie van Helder Onafhankelijk! tot het benoemen van mevrouw 
H. Mooijman tot commissielid. 
Dit agendapunt is vervallen. 
 
11. Voorstel tot invulling van de functies Adviseur Kunst & Cultuur en Cultuurmakelaar. 
De fractie van de ChristenUnie dient een ordevoorstel in waarbij het onderwerp alsnog van de agenda 
wordt afgehaald. Dit ordevoorstel wordt gesteund door de fracties van de ChristenUnie, D66, 
GroenLinks, Helder Onafhankelijk!, de PvdA, de Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten  
Het onderwerp wordt terug verwezen naar de commissie waarbij het college van burgemeester en 
wethouders zich nader beraadt over de vorm. 
 
12. Overstap aantal raadsleden en wethouder van de fractie van Trots naar de VVD. 
De fractie van de Vrije Socialisten stelt de situatie aan de orde met betrekking tot de overstap van een 
aantal raadsleden en de wethouder van de fractie Trots naar de VVD.  
Mevrouw Dekker geeft een toelichting op de overwegingen die hebben geleid tot aanmelding bij de 
VVD. 
 
13. Motie van de fractie Helder Onafhankelijk! betreffende het participatietraject nieuwbouw 
stadhuis. 
Voorgesteld wordt het college van burgemeester en wethouder op te dragen:  Voorafgaande aan de burgerparticipatie, in een commissievergadering de variantenstudie voor te 

leggen aan de leden van de raad;  Conform de vraag van onze burgers in de gemeente Den Helder een raadsbesluit voor te bereiden, 
om optie 4 toe te voegen aan de participatie variantenstudie. De tekst voor optie 4: Geen 
nieuwbouw stadhuis op stationslocatie. 

 



 
De fractie van GroenLinks verzoekt de fractie van Helder Onafhankelijk! de motie in te trekken en 
daarvoor in de plaats een initiatiefvoorstel aan de raad voor te leggen.  
De fractie van Helder Onafhankelijk! besluit de motie in te trekken met daarbij de aankondiging dat er 
een verzoek aan de voorzitter zal worden gedaan tot het houden van een extra raadsvergadering op 
maandag 16 september 2013. 
 


