
Besluitenlijst raadsvergadering 16 december 2013 (BSL13.0039) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van mevrouw 
Kolhorn en de heren Prins en Rademaker. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van de PvdA stelt de volgende vragen over de verbouwing van de kathedraal op 
Willemsoord: 
1. Is in de begroting van € 23 mln. voor de verbouwing van de schouwburg rekening gehouden met 
 de in de Waddenfonds-aanvraag opgenomen verbouwingswerkzaamheden aan de kathedraal tot 
 een bedrag van € 5,2 mln.? 
2. Is het college bereid de begroting van de verbouwingswerkzaamheden aan de kathedraal per 
 direct ter inzage aan de raad aan te bieden? 
3.  Welke voorzieningen zouden aan het dak worden aangebracht als de subsidie was toegekend en 
 welke voorzieningen worden er nu aan het dak getroffen nu de subsidie-aanvraag is afgewezen? 
4.  Welke energievoorzieningen zouden aangebracht worden als de subsidie was toegekend en 
 welke energievoorzieningen worden er nu aan het pand getroffen nu de subsidie-aanvraag is 
 afgewezen? 
Wethouder Visser zegt in reactie op de vragen toe dat hij de begroting en de beantwoording op de 
vragen 3 en 4 onder geheimhouding ter inzage zal leggen op de griffie. De heer Rijnten geeft aan dat 
zijn fractie daarmee instemt mits een en ander vanaf morgen, 17 december 2013, beschikbaar is.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Baanstra.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van de PvdA kondigt een amendement aan bij agendapunt 10 inhoudende van het 
voordelig saldo van het resultaat grondexploitatie en getroffen voorziening Pasteurstraat, ad  
€ 71.000,- éénmalig een bedrag van € 25.000,- euro ten gunste te brengen van Stichting De Draaikolk 
te Den Helder. 
 
De fractie van de PvdA wenst de op 4 november 2013 ingediende en aangehouden motie over de 
gedeeltelijke financiering van de verbouwing van de schouwburg (€ 6 miljoen) vanavond alsnog in 
stemming te brengen. De motie is als punt 16 toegevoegd aan de agenda.  
 
De fractie van Helder Onafhankelijk! kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan 
inhoudende de termijn van inzage bestemmingsplan Stationslocatie en de bijbehorende termijn van 
indienen van zienswijzen, te verlengen. De motie is als punt 17 toegevoegd aan de agenda.  
 
De fractie van Helder Onafhankelijk! kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over 
herindiceren in de thuiszorg. De motie is als punt 18 toegevoegd aan de agenda. 
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over 
een donatie aan de voedselbank. De motie is als punt 19 toegevoegd aan de agenda. 
 
De fractie van de PvdA kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over het sociaal 
domein. De motie is als punt 20 toegevoegd aan de agenda.  
 
De fractie van de Vrije Socialisten dient een motie vreemd aan de orde van de dag in inhoudende de 
raadsleden en collegeleden op te roepen een donatie te doen waarbij de opbrengst geheel en al ten 
doel komt aan de actie “Buiten de Boot”. De motie is als punt 21 toegevoegd aan de agenda. 
    
Hamerpunten 

 
6. Voorstel tot het vaststellen van het normenkader en controleprotocol 2013 ten behoeve van 
 de jaarrekening 2012 van de gemeente. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
  



7. Voorstel tot het vaststellen van het beheerplan Stedelijk Groen 2014-2017. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (22/6). Tegen het voorstel stemmen de fracties van de Vrije 
Socialisten, Helder Onafhankelijk! en GroenLinks.  
 
8. Voorstel tot het vaststellen van het beheerplan Verkeerstekens en Straatmeubilair  
 2013-2016. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
9. Voorstel tot vaststellen van de Archiefverordening gemeente Den Helder 2013. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel tot afsluiten van de grondexploitatie project brede school Pasteurstraat. 
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 10.1) waarmee € 25.000,-- van het positieve 
saldo van € 71.000,-- wordt aangewend ten behoeve van Stichting De Draaikolk. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard (15/13). De fracties van het CDA, D66, de VVD en Trots 
stemmen tegen het amendement. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (24/4). De fractie van Helder Onafhankelijk! stemt tegen het 
voorstel. 
 
11. Voorstel met betrekking tot de invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
12. Voorstel met betrekking tot het naar voren brengen van zienswijzen tegen de 
 Ontwerpbegroting 2014 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
13. Voorstel tot vaststellen van de Verordening OZB 2014. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (24/4). De fractie van Helder Onafhankelijk! stemt tegen het 
voorstel. 
 
14. Voorstel in te stemmen met het jaarverslag 2012 van de Stichting Meerwerf Basisscholen 
 en de begrotingswijziging 2013 en de ontwerpbegroting 2014 van de Stichting Meerwerf 
 Basisscholen goed te keuren. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (27/1). De fractie van de Vrije Socialisten stemt tegen het 
voorstel. 
 
15. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van het 
 parkeersysteem Bernhardplein/Kroonpassage door parkeerautomaten door middel van 
 belparkeren. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (23/5). De fracties van Helder Onafhankelijk! en de Vrije 
Socialisten stemmen tegen het voorstel. 
 
16. Motie PvdA over gedeeltelijke financiering verbouw schouwburg. 
De fractie van de PvdA brengt de op 4 november 2013 ingediende en aangehouden motie over de 
gedeeltelijke financiering van de verbouwing van de schouwburg (€ 6 miljoen) alsnog in stemming.  
De motie (M 16) is in meerderheid aanvaard (15/13). De fracties van de PvdA, GroenLinks, de 
Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk! stemmen voor 
de motie.  
 
17. Motie van de fractie van Helder Onafhankelijk! over het verlengen van de termijn van inzage 
 van het bestemmingsplan stationslocatie. 
De fractie van Helder Onafhankelijk! dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 17) 
inhoudende het verlengen van de termijn van inzage van het bestemmingsplan stationslocatie. 
De motie is in meerderheid aanvaard (15/13). De fracties van de PvdA, GroenLinks, de Stadspartij 
Den Helder, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk! stemmen voor de motie.  
 
18. Motie van de fractie van Helder Onafhankelijk! over herindiceren in de thuiszorg.  
De fractie van Helder Onafhankelijk! dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 18) over 
herindiceren in de thuiszorg waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen 
meer maatwerk te leveren en alle cliënten opnieuw te herindiceren. 
De motie is in meerderheid aanvaard (15/13). De fracties van de PvdA, GroenLinks, de Stadspartij 
Den Helder, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk! stemmen voor de motie. 
 
  



19. Motie Stadspartij Den Helder over de voedselbank. 
De Stadspartij Den Helder dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 19) waarmee de 
raad wordt opgedragen per raadslid € 100,-- te storten op de rekening van de voedselbank. 
Mevrouw Biersteker neemt niet deel aan de stemming wegens haar betrokkenheid bij de voedselbank. 
De motie is in meerderheid verworpen (13/14). Voor de motie stemmen de fracties van de PvdA, 
GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie en het CDA en de heren Klut en Verhoef.  
 
20. Motie PvdA Sociaal Domein 
De fractie van de PvdA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 20) waarmee het 
college van burgemeester en wethouders onder meer wordt opgedragen de regionale visie te vertalen 
naar een lokale beleidsvisie. 
De motie is in meerderheid aanvaard (16/12). De fracties van de PvdA, GroenLinks, de Stadspartij 
Den Helder, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk! en de heer Fritzsche 
stemmen voor de motie.  
 
21. Motie Vrije Socialisten inzake actie “Buiten de Boot”. 
De fractie van de Vrije Socialisten dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 20) 
inhoudende de raadsleden en collegeleden op te roepen een donatie te doen waarbij de opbrengst 
geheel en al ten doel komt aan de actie “Buiten de Boot”. 
De motie is in meerderheid verworpen (13/15). Voor de motie stemmen de fracties van de PvdA, 
GroenLinks, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk! en de heer M. Bakker. 
 
22. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 
 
  


