
Besluitenlijst raadsvergadering 4 november 2013 (BSL13.0029) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. 
 
De volgende stukken zijn ter vergadering beschikbaar gesteld: 
- een concept raadsbesluit met betrekking tot het bekrachtigen van de geheimhouding met 
 betrekking tot de stukken variantenstudie nieuwbouw stadhuis;  
- een verzoek van wethouder Bruin om punt 6, het voorstel tot het vaststellen van de Regionale 
 Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop en de Beleidsregels Huisvesting 
 Seizoenarbeiders Den Helder, van de agenda af te voeren. 
Deze stukken komen bij de vaststelling van de agenda aan de orde. 
 
Tenslotte maakt de voorzitter melding van de voortzetting van de op 30 oktober 2013 geschorste 
raadsbrede commissievergadering, die na de raadsvergadering van hedenavond zal plaatsvinden. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van Helder Onafhankelijk! heeft de volgende vragen over de vele incidenten die zijn 
geweest in en rondom de Cronjéstraat:  
1.  Wat is er precies aan de hand in en om de Cronjéstraat waardoor de incidenten in deze straat als
 maar opstapelen? 
2.  Wat is er sinds maart dit jaar gebeurd om de rust weer terug te laten keren in deze woonbuurt? En 
 hebben de bewoners aangegeven dat de genomen maatregelen enigszins geholpen hebben?  
3.  Wat gaat de burgemeester doen om de incidenten per direct de kop in te drukken en te zorgen dat 
 deze straat op korte termijn weer een plezierige woonomgeving wordt?  
4.  Wat gaat de burgemeester er aan doen om, ook in de toekomst, de veiligheid in de Cronjéstraat te 
 kunnen garanderen?  
5.  En hoe komt het dat de incidenten zich blijven opstapelen, worden verdachten dan niet gepakt en 
 veroordeeld voor hun daden? Of komen zij er steeds met een taakstraf van af? 
 
De burgemeester beantwoordt de vragen waarbij hij onder meer een toelichting geeft op de aard van 
de klachten, de genomen maatregelen en de diverse betrokken actoren. Hij zegt dat deze week 
fysieke maatregelen worden genomen zoals het verwijderen van afval en bosschages. 
  
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Rijnten. 
 
5. Vaststelling agenda. 
Mevrouw Dol en de heer Pastoor geven aan niet deel te nemen aan de stemming over agendapunt 8 
wegens hun persoonlijke betrokkenheid bij de stichting Blijf van m’n Lijf.  
 
Aan de agenda is een extra agendapunt 5a toegevoegd over het bekrachtigen van de geheimhouding 
met betrekking tot de stukken variantenstudie nieuwbouw stadhuis. 
 
Wethouder Bruin heeft de raad per brief verzocht agendapunt 6, het voorstel tot het vaststellen van de 
Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop, van de agenda af te voeren. De raad 
handhaaft in meerderheid het agendapunt. Voor afvoeren van het agendapunt stemmen de fracties 
van GroenLinks en Helder Onafhankelijk!   
 
Agendapunt 7, het voorstel tot het vaststellen van de Nota Grondbeleid 2013, is verplaatst naar de 
categorie bespreekpunten.  
 
De diverse aangekondigde moties en amendementen bij de agendapunten 7 en 11 komen aan de 
orde bij deze agendapunten.  
  
  



A.  Hamerpunten 
 
5a. Bekrachtigen geheimhouding met betrekking tot de stukken nieuwbouw stadhuis.  
De financiële stukken met betrekking tot nieuwbouw stadhuis zijn door het college van burgemeester 
en wethouders onder geheimhouding ter inzage gelegd. De raad bekrachtigt unaniem deze 
geheimhouding. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten 
 Noordkop en de Beleidsregels Huisvesting Seizoenarbeiders Den Helder.  
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel met betrekking tot het al dan niet indienen van wensen en bedenkingen over het 
 voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders garant te staan 
 voor een lening van € 500.000,- aan de stichting Blijf van m’n Lijf. 
Het voorstel is zonder tegenstemmen aanvaard. Mevrouw Dol en de heer Pastoor onthouden zich van 
stemming.   
 
9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 350.000,- voor het renoveren van 
 de gymzaal aan de Stakman Bossestraat. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van Helder Onafhankelijk! stemt tegen het 
voorstel.  
 
10. Voorstel tot het herbenoemen van leden van de Adviescommissie voor Ruimtelijke 
 Kwaliteit. 
De leden zijn bij acclamatie herbenoemd. 
 
B.  Bespreekpunten 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Grondbeleid 2013. 
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 7.1) waarmee de tekst over het ontwikkelfonds op 
bladzijde 24 en 29 in de nota wordt gewijzigd in: “Binnen een jaar na vaststelling van deze nota 
Grondbeleid wordt een voorstel aan de raad voorgelegd waarin de voorwaarden voor het verkrijgen 
van een gemeentelijke bijdrage zullen worden verwerkt.” 
Het amendement is unaniem aanvaard. 
 
Het voorstel is eveneens unaniem aanvaard. 
 
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 7.1) inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen te bewerkstelligen dat de Port of Den Helder de gronduitgifte van het 
Kooypunt conform de Nota Grondbeleid 2013 uitvoert, waarbij de uitgifte van grond in erfpacht tot een 
uitzondering zal behoren, en de raad hierover te informeren. 
 
De fractie houdt haar motie aan in afwachting van de resultaten van overleg tussen het college van 
burgemeester en wethouders en de Port of Den Helder en de daaruit voortkomende aanpassingen in 
het contract. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van de begrotingswijzigingen behorende bij de 
 tussenrapportage 2013. 
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 11.1) inhoudende: 
1.  aan beslispunt 1 van het ontwerpbesluit de volgende tekst toe te voegen: 
 , met dien verstande dat de bijdrage in het exploitatietekort 2013 van Willemsoord BV,  
 ad € 433.000,- (programma 1, product 915) vervalt en het resultaat na bestemming (programma 1, 
 product 988) wordt verhoogd met een gelijk bedrag; 
2.  het bedrag genoemd in beslispunt 2 van het ontwerpbesluit te verhogen met € 433.000,- 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fractie van het CDA stemt tegen het amendement. 
 
De fractie van GroenLinks heeft een amendement (A 11.2) aangekondigd, inhoudende beslispunt 2 
als volgt te wijzigen: 
een gedeelte van het resultaat van de tussenrapportage, zijnde een bedrag van € 649.000 ten gunste 
te brengen van het rekening resultaat. 
De fractie dient het amendement niet in ten faveure van motie M 11.6 van de fractie van de VVD. 
 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
  



De fractie van de Stadspartij Den Helder heeft een motie (M 11.1) aangekondigd, inhoudende bij de 
vaststelling van de programmarekening 2013 een voorstel resultaat-bestemming aan de raad voor te 
leggen waarbij het positieve saldo op het sociaal domein wordt gedoteerd aan een nieuw te vormen 
bestemmingsreserve Decentralisaties.  
De fractie dient de motie niet in ten faveure van motie M 11.6 van de fractie van de VVD. 
 
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 11.2) inhoudende te bewerkstelligen dat - alvorens met 
de bouw van de schouwburg wordt begonnen - besloten wordt de lening van Willemsoord van  
€ 6 miljoen te financieren inclusief aflossing en met een looptijd voor de rente van tenminste 10 jaar. 
De fractie houdt haar motie aan op basis van de toezegging dat de inhoud van de motie in een later 
stadium uitgebreid aan de orde wordt gebracht. Het college beraadt zich erop op welke wijze dit vorm 
gaat krijgen. 
 
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 11.3) inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen de raad te informeren - alvorens de bouwactiviteiten beginnen - welke 
aanpassingen gepleegd zijn om de op handen zijnde verbouwing van de Kathedraal toch te laten 
plaatsvinden. 
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie stemmen de fracties van de PvdA, Trots, 
GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en 
Helder Onafhankelijk!  
 
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 11.4) inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen:  
1. te bewerkstellingen dat voornoemde punten in goed overleg afgehandeld zijn alvorens begonnen 
 wordt met de bouw; 
2. de gemeenteraad zo spoedig te mogelijk en in ieder geval voor de start van de bouw te 
 informeren over de met het Reddingmuseum en Zeestad gemaakte afspraken; 
De fractie trekt haar motie in op basis van de door wethouder Bruin weergegeven stand van zaken. 
 
De fractie van GroenLinks dient een motie in (M 11.5) inhoudende in de maand november 2013 een 
sollicitatieprocedure te starten, zodat per 1 januari 2014 de 2de wijkmanager van start kan gaan. 
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie stemmen de fracties van de PvdA, GroenLinks, 
de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en Helder 
Onafhankelijk! 
 
De fractie van de VVD dient een motie in (M 11.6), mede ondertekend door de fracties van 
GroenLinks en de Stadspartij Den Helder, waarmee het college van burgemeester en wethouders 
wordt opgedragen dat bij de vaststelling van de jaarrekening 2013 in geval van een positief resultaat 
een dotatie wordt gedaan ten behoeve van de reserve sociaal domein waarvan de omvang 2% 
bedraagt van het totale bedrag dat ten behoeve van de drie decentralisaties door het Rijk wordt 
toegevoegd aan de begroting tot een maximum van het totaalresultaat.  
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie stemmen de fracties van de PvdA, D66, 
GroenLinks, de VVD, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, Helder Onafhankelijk! en het CDA. 
 
12. Sluiting. 
Besloten is dat het vanavond geplande vervolg van de raadsbrede commissievergadering (de tweede 
termijn) over de begroting van 30 oktober 2013 wordt verplaatst naar woensdag 6 november, aanvang 
17.30 uur. De commissievergadering zal tot ongeveer 19.00 uur duren. Vervolgens zal een maaltijd 
worden gebruikt, waarna de raadsvergadering over de begroting zal beginnen rond 20.15 uur.  
Hierbij wordt verzocht de voorgenomen moties en amendementen op dinsdag 5 november bij de griffie 
in te dienen, zodat deze woensdag 6 november kunnen worden verspreid.  
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering. 
  
 
 
 


