
Besluitenlijst raadsvergadering 5 februari 2013 (IR13.0079) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw  
Van der Paard en de heren M. Bakker, Burggraaff en De Kleijn. De heer Rijnten komt later. 
  
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
  
3. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Pruiksma. 
  
4. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
  
5. Eindrapportage van de informatiewerkzaamheden in Den Helder van de heer J. Feijtel. 
De voorzitter geeft een korte schets van de aanleiding, de opdracht en het proces met betrekking tot 
de informatiewerkzaamheden.  
 
De heer P. Bakker legt een verklaring af namens de fracties van de Stadspartij Den Helder, de PvdA, 
de ChristenUnie, de Vrije Socialisten, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur, waarin hij 10 uitgangspunten 
verwoordt voor het besturen van de gemeente in de komende 14 maanden: 

1. Ingrijpende voorstellen worden vroegtijdig met de raad gedeeld om mogelijke knelpunten te 
analyseren en weg te nemen daar waar mogelijk; 

2. Bij relevante projecten worden alternatieve voorstellen gedaan; 
3. Burgerparticipatie is een wezenlijk onderdeel van het besturen van de stad en moet met 

maximale inzet worden uitgevoerd; 
4. Reeds genomen besluiten zijn uitgangspunt vanwege continuïteit, betrouwbaarheid en 

zorgvuldigheid van bestuur. Deze drie aspecten brengen tevens met zich mee dat genomen 
besluiten te allen tijde op uitwerking en context beoordeeld moeten worden en zo nodig op 
verantwoorde wijze moeten worden bijgesteld; 

5. Een korte en lange termijn sluitende begroting blijft de basis;  
6. Goedgekeurde gemeentelijke budgetten voor projecten, evenementen en subsidies betreffen 

het maximum; 
7. Overschrijding van exploitatiebudgetten dient in beginsel intern gecompenseerd te worden;  
8. Vrijvallende gereserveerde gelden worden in beginsel aan de algemene reserve toegevoegd. 

Echter, gelet op alle bezuinigingen binnen het sociale domein en de bezuinigingen die nog op 
ons af komen dient de mogelijkheid er nadrukkelijk te zijn andere prioriteiten te stellen;  

9. In een crisistijd en met het huidige landelijke beleid dient de prioriteit te liggen bij het goed 
inrichten en uitvoeren van (oude en nieuwe) gemeentelijke (zorg)taken. Het streven dient 
gericht te zijn op een zorg niveau dat kan worden gekarakteriseerd als tenminste “landelijk 
minimum-plus”; 

10. Projecten die reeds onder handen zijn moeten voortdurend bewaakt worden op uitvoering 
binnen de door de Raad gestelde kaders. Indien er buiten de gestelde kaders (moet worden) 
wordt getreden dient heroverweging nadrukkelijk mogelijk te zijn. 

 
Vervolgens reageren alle fracties en het college van burgemeester en wethouders op het rapport. 
Daarna geeft de heer Feijtel een reactie, waarop alle fracties ook nog het woord voeren. 
 
De voorzitter stelt vast dat op korte termijn overleg zal plaatsvinden over de verklaring van de zes 
fracties. Wellicht zal er tijdens de werkconferentie van 7 en 8 februari 2013 reeds over worden 
gesproken, voor zover het programma hiertoe de ruimte biedt. 
 

6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 


