
Besluitenlijst raadsvergadering 6 november 2013 (BSL13.0031) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. De heer Rademaker is afwezig. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Kuipers.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2014, de meerjarenraming 2015-
 2017 en de jaarschijf 2014 van het meerjareninvesteringsplan. 
 
Amendementen: 
 
A 6.17 van de fractie van de ChristenUnie over het afkeuren van de begroting. 
Het amendement is in meerderheid verworpen (13/17). Voor het amendement stemmen de fracties 
van de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en Helder 
Onafhankelijk!  
 
A 6.1 van de fracties van de VVD, D66, het CDA en Trots over de aanpassing van de begroting op 
meerdere onderdelen. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard (17/13). Voor het amendement stemmen de fracties van 
Trots, D66, VVD, de Stadspartij Den Helder en het CDA. 
 
A 6.2 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over het handhaven van de weerstandsratio  
op 1,25. 
De fractie trekt haar amendement in ten faveure van het amendement A 6.1 van de fracties van de 
VVD, D66, het CDA en Trots. 
 
A 6.3 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over het afschaffen van de hondenbelasting. 
De fractie trekt haar amendement in ten faveure van het amendement A 6.1 van de fracties van de 
VVD, D66, het CDA en Trots. 
 
A 6.4 van de fractie van Helder Onafhankelijk! over het afschaffen van de hondenbelasting. 
De fractie trekt haar amendement in ten faveure van het amendement A 6.1 van de fracties van de 
VVD, D66, het CDA en Trots. 
 
A 6.5 van de fractie van de ChristenUnie over het invoeren van de hondenbelasting. 
De fractie trekt haar amendement in verband met het amendement A 6.1 van de fracties van de VVD, 
D66, het CDA en Trots. 
 
(A 6.6 van de fractie van Helder Onafhankelijk! over aanpassing van de toeristenbelasting, zie 
agendapunt 11.) 
 
A 6.7 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over de bouwleges. 
De fractie trekt haar amendement in ten faveure van het amendement A 6.1 van de fracties van de 
VVD, D66, het CDA en Trots. 
 
A 6.8 van de fractie van de ChristenUnie over het opvangen van de hogere loonkosten binnen de 
programma’s. 
Het amendement is in meerderheid verworpen (9/21). Voor het amendement stemmen de fracties van 
GroenLinks, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk! 
 
  



A 6.9 van de fractie van GroenLinks over de beperking van de bijdrage aan Zeestad. 
Het amendement is in meerderheid verworpen (10/20). Voor het amendement stemmen de fracties 
van Behoorlijk Bestuur, GroenLinks, de Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk! en de dames 
Jellema en Van der Paard en de heer Rijnten.  
 
A 6.10 van de fractie van GroenLinks, medeondertekend door de fracties van de Vrije Socialisten en 
Helder Onafhankelijk!, over een tekstuele aanpassing met betrekking tot het Assorgiaplein. 
Het amendement is unaniem aanvaard. 
 
A 6.11 van de fractie van Helder Onafhankelijk! over een voetgangersoversteekplaats aan de 
Torplaan. 
De fractie trekt haar amendement in op basis van de toezegging van wethouder Den Dulk dat ze een 
overzicht maakt in een breder perspectief met betrekking tot deze situatie en vergelijkbare situaties en 
hoe die zich tot elkaar verhouden.  
  
A 6.12 van de fractie van Helder Onafhankelijk! over het invoeren van de blauwe zone rondom het 
Stadshart.  
Het amendement is in meerderheid verworpen (6/24). Voor het amendement stemmen de fracties van 
Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk! 
 
A 6.13 van de fractie van de ChristenUnie over afstel van de rotonde Kievitstraat. 
Het amendement is in meerderheid verworpen (9/21). Voor het amendement stemmen de fracties van 
de PvdA, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, de ChristenUnie en de Vrije Socialisten. 
 
A 6.14 van de fractie van de ChristenUnie over de taakstelling van stichting Top van Holland. 
Het amendement is in meerderheid verworpen (13/17). Voor het amendement stemmen de fracties 
van de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en Helder 
Onafhankelijk! 
 
A 6.15 van de fractie van D66 over het sociaal raadsliedenwerk. 
De fractie trekt het amendement in op basis van de toelichting van wethouder Turnhout dat met de 
beoogde samenwerking tussen het bureau sociale raadslieden van De Wering en de stichting 
Rechtswinkel kan worden voorzien in datgene wat met het amendement is beoogd. 
 
A 6.16 van de fractie van D66 over het algemeen maatschappelijk werk.  
De fractie trekt het amendement in om wethouder Turnhout de gelegenheid te geven met De Wering 
te overleggen over het uitvoeren van de taken binnen de bestaande budgetten. Zij zegt toe de raad te 
zullen informeren over de uitkomsten van het overleg en dat zij de raad een nader voorstel zal doen 
toekomen als de gesprekken niet leiden tot een adequate oplossing.  
 
 
Het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2014 is in meerderheid aanvaard (17/13).  
Voor het voorstel stemmen de fracties van Trots, D66, de VVD, de Stadspartij Den Helder en  
het CDA. 
 
   
Moties: 
 
M 6.1 van de fractie van Helder Onafhankelijk! over het niet meer nemen van besluiten boven de  
€ 250.000,- 
De motie is in meerderheid verworpen (4/26). Voor de motie stemt de fractie van Helder 
Onafhankelijk! 
 
M 6.2 van de fractie van Helder Onafhankelijk! over beperking van externe inhuur. 
De motie is in meerderheid verworpen (6/24). Voor de motie stemmen de fracties van GroenLinks, de 
Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk! 
 
M 6.3 van de fractie van Helder Onafhankelijk! over onderhoud stadhuis. 
De motie is in meerderheid aanvaard (16/14). Voor de motie stemmen de fracties van de PvdA, 
GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en 
Helder Onafhankelijk! 
 
  



M 6.4 van de fractie van de Vrije Socialisten over camerabeveiliging Cronjéstraat e.o. 
De fractie trekt haar motie in op basis van de toezegging van de burgemeester dat hij op deze materie 
zal terugkomen bij de behandeling van de veiligheidsmatrix in de commissie Bestuur en Middelen in 
januari/februari 2014. 
 
M 6.5 van de fractie van de Vrije Socialisten over buurtgerichte aanpak overlast. 
De fractie trekt haar motie in op basis van de toezegging van de burgemeester dat hij op deze materie 
zal terugkomen bij de behandeling van de veiligheidsmatrix in de commissie Bestuur en Middelen in 
januari/februari 2014. 
 
M 6.6 van de fractie van Helder Onafhankelijk! over aanpassing subsidieverordening 
(sanctiemogelijkheid). 
De fractie trekt haar motie in op basis van de uitleg van de burgemeester dat de subsidieverordening 
reeds voorziet in dat wat met de motie wordt beoogd. 
 
M 6.7 van de fractie van de ChristenUnie over Boa’s Drank- en horecawet. 
De fractie trekt de motie in op basis van de toezegging van de burgemeester dat hij de motie 
overneemt. 
 
M 6.8 van de fractie van GroenLinks, mede ingediend door de Vrije Socialisten en Helder 
Onafhankelijk!, over realiseren bomenbank. 
De motie is in meerderheid verworpen (13/17). Voor de motie stemmen de fracties van de PvdA, 
GroenLinks, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk!  
 
M 6.9 van de fractie van de VVD over parkeren betalen met mobiel geld  
De fractie trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder Den Dulk dat de raad op 
korte termijn een voorstel krijgt aangeboden waarin is voorzien in de mogelijkheid van ‘belparkeren’. 
 
M 6.10 van de fractie van de Vrije Socialisten over intensivering gescheiden inzameling. 
De fractie trekt de motie in op basis van de toezegging van wethouder Den Dulk dat de raad in januari 
2014 nader wordt geïnformeerd over tussenstand en het vervolgtraject met betrekking tot de 
intensivering van de gescheiden afvalinzameling. 
 
M 6.11 van de fractie van de ChristenUnie over investeren in Zonatlas. 
De motie is in meerderheid aanvaard (22/8). Voor de motie stemmen de fracties van de PvdA, D66, 
GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten, Helder Onafhankelijk! 
en het CDA.  
 
M 6.12 van de fractie van Helder Onafhankelijk! over het herinvoeren schoolzwemmen basisonderwijs. 
De motie is in meerderheid verworpen (7/23). Voor de motie stemmen de fracties van GroenLinks, 
Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk! 
 
M 6.13 van de fractie van de GroenLinks, medeondertekend door de fracties van de Vrije Socialisten 
en D66, over de realisatie van een poppodium. 
De motie is in meerderheid verworpen (14/16). Voor de motie stemmen de fracties van de PvdA, 
Trots, D66, GroenLinks, de ChristenUnie en de Vrije Socialisten. 
 
M 6.14 van de fractie van de Vrije Socialisten over schuldhulpverlening. 
De fractie trekt de motie in op basis van de toezegging van wethouder Visser dat hij de raad een 
integraal plan van aanpak zal aanbieden over de regie op schuldbemiddeling en schuldhulpverlening.  
 
M 6.15 van de fractie van de ChristenUnie over vrijwilligers schuldhulpverlening.  
De fractie trekt de motie in op basis van de toezegging van wethouder Visser dat hij de raad een 
integraal plan van aanpak zal aanbieden over de regie op schuldbemiddeling en schuldhulpverlening.  
 
M 6.16 van de fractie van GroenLinks over schuldbemiddeling. 
De fractie trekt de motie in op basis van de toezegging van wethouder Visser dat hij de raad een 
integraal plan van aanpak zal aanbieden over de regie op schuldbemiddeling en schuldhulpverlening. 
 
M 6.17 van de fractie van de Vrije Socialisten over stadsdebatten. 
De fractie trekt haar motie in omdat wethouder Turnhout toezegt deze over te nemen. 
 
  



M 6.18 van de fractie van Helder Onafhankelijk! over het opschorten van de indicatie van 
huishoudelijke hulp tot 2015. 
De motie is in meerderheid verworpen (12/18). Voor de motie stemmen de fracties van Behoorlijk 
Bestuur, de Vrije Socialisten, Helder Onafhankelijk!, de PvdA en GroenLinks en mevrouw Biersteker. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Tarievenverordening voor diverse diensten en 
 werkzaamheden door de gemeente Den Helder 2014. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (5/25). De fracties van Behoorlijk Bestuur en Helder 
Onafhankelijk! stemmen tegen het voorstel.  
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering 
 parkeerbelastingen 2014. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (5/25). De fracties van Behoorlijk Bestuur en Helder 
Onafhankelijk! stemmen tegen het voorstel. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 hondenbelasting 2014. 
Het voorstel is vervallen als gevolg van de besluitvorming over de begroting onder agendapunt 6.  
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van de 
 forensenbelasting. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (5/25). De fracties van Behoorlijk Bestuur en Helder 
Onafhankelijk! stemmen tegen het voorstel. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van een 
 toeristenbelasting 2014. 
A 6.6 van de fractie van Helder Onafhankelijk! over aanpassing van de toeristenbelasting. 
Het amendement is in meerderheid verworpen (4/26). Voor het amendement stemt de fractie van 
Helder Onafhankelijk! 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (5/25). De fracties van Behoorlijk Bestuur en Helder 
Onafhankelijk! stemmen tegen het voorstel. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 lijkbezorgingsrechten 2014. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (5/25). De fracties van Behoorlijk Bestuur en Helder 
Onafhankelijk! stemmen tegen het voorstel. 
 
13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 precariorechten 2014. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (5/25). De fracties van Behoorlijk Bestuur en Helder 
Onafhankelijk! stemmen tegen het voorstel. 
 
14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 rioolheffing 2014. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (6/24). De fracties van de Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur 
en Helder Onafhankelijk! stemmen tegen het voorstel. 
 
15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering leges 2014. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (10/20). De fracties van de Vrije Socialisten, de PvdA, 
Behoorlijk Bestuur en Helder Onafhankelijk! stemmen tegen het voorstel. 
 
16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 afvalstoffenheffing 2014. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (5/25). De fracties van Behoorlijk Bestuur en Helder 
Onafhankelijk! stemmen tegen het voorstel. 
 
17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 marktgelden 2014. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (5/25). De fracties van Behoorlijk Bestuur en Helder 
Onafhankelijk! stemmen tegen het voorstel. 
 
18. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


