
Besluitenlijst raadsvergadering 17 juni 2013 (BSL13.0011) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.  
Hij wijst de raad op het bezoek aan de HVC op 28 juni 2013. Aanmelden hiervoor dient bij per 
omgaand bij de griffie te gebeuren. 
Hij wijst de raad tevens op de uitgedeelde uitnodiging van de Detailhandelsfederatie Den Helder over 
het Symposium " red de winkel" op 2 juli 2013. 
Hij deelt mee dat na afloop van de raadsvergadering een korte evaluatie zal plaatsvinden met 
medewerking van de heer André Mooij. 
Tenslotte vraagt hij een applaus voor alle vrijwilligers en ambtenaren die betrokken zijn bij de 
organisatie van Sail 2013.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Baanstra.  
 
5. Vaststelling agenda. 
Agendapunt 18 (het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de parkeergarage 
Koninckshoek) is - mede naar aanleiding van een amendement van de fractie van Helder 
Onafhankelijk! over het handhaven van een blauwe zone - van de categorie hamerpunten naar de 
categorie bespreekpunten verplaatst. 
 
De fractie van de VVD dient een motie in bij agendapunt 20, het voorstel tot het vaststellen van de 
Strategische visie Sociaal Domein Kop van Noord-Holland. 
 
De fractie van de Vrije Socialisten dient een motie vreemd aan de orde van de dag in waarmee het 
college van burgemeester en wethouders de opdracht wordt gegeven de minister van BZK kenbaar te 
maken dat de Wet financiering politieke partijen in overeenstemming dient te worden gebracht met het 
uitgangspunt dat elke politieke partij gelijke kansen moet krijgen in financiering en verplichting. 
 
Hamerpunten 
 
6. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2012 van de Veiligheidsregio Noord-Holland 
 Noord. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel met betrekking tot de begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017 
 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel met betrekking tot het Milieuverslag en Jaarrekening 2012 Milieudienst Kop van 
 Noord-Holland. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
9. Voorstel met betrekking tot het indienen van zienswijzen tegen de gewijzigde 
programmabegroting 2013 van de Milieudienst Kop van Noord-Holland. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel met betrekking tot de Programmabegroting 2014 Milieudienst Kop van Noord-
 Holland en Milieuprogramma 2014. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
11. Voorstel met betrekking tot het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale 
 Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). 
Wethouder Den Dulk heeft vandaag nog een aanvullende brief over dit voorstel aan de raad 
gezonden. Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van Helder Onafhankelijk! stemt tegen 
het voorstel. 
 



12. Voorstel tot het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling Milieu & Afval Kop van 
 Noord-Holland. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van Helder Onafhankelijk! stemt tegen het 
voorstel. 
 
13. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling 
 Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
14. Voorstel met betrekking tot de begroting 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling 
 Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van Helder Onafhankelijk! stemt tegen het 
voorstel. 
 
15. Voorstel tot het vaststellen van de nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016. 
Het voorliggende voorstel/besluit gaat wat redactie betreft uit van het vaststellen van de nota lokaal 
gezondheidsbeleid vóór het vaststellen van de kadernota. Daar is thans geen sprake van, maar dit 
gegeven tast de besluitvorming niet aan. 
Het voorstel is unaniem aanvaard.  
 
16. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zeegebied 2013. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
17. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Nieuwe Haven 2013. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
19. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2012 van de gemeente. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van Behoorlijk Bestuur stemt tegen het voorstel. 
 
Bespreekpunten 
 
21. Motie Vrije Socialisten over de Wet financiering politieke partijen. 
De fractie van de Vrije Socialisten dient een motie vreemd aan de orde van de dag in waarmee het 
college van burgemeester en wethouders de opdracht wordt gegeven de minister van BZK kenbaar te 
maken dat de Wet financiering politieke partijen in overeenstemming dient te worden gebracht met het 
uitgangspunt dat elke politieke partij gelijke kansen moet krijgen in financiering en verplichting. 
De motie is in meerderheid aanvaard. De fracties van de PvdA, GroenLinks, de Stadspartij  
Den Helder, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk! 
stemmen voor de motie. 
 
18. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 299.000,- voor het uitvoeren van 
 een kwaliteitsimpuls in de parkeergarage Koninckshoek. 
De fractie van Helder Onafhankelijk! dient een amendement in (A 18.1) over het behouden van de 
blauwe zone. Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van Helder Onafhankelijk!, 
Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en de Stadspartij Den Helder stemmen voor het amendement. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van Helder Onafhankelijk! stemt tegen het 
voorstel. 
 
20. Voorstel tot het vaststellen van de Strategische visie Sociaal Domein Kop van  
 Noord-Holland. 
De raad besluit de dames Biersteker, Kolhorn, Van der Paard en de heer Klut te benoemen in de 
begeleidingscommissie vanuit de verschillende gemeenteraden.  
 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
De fractie van de VVD dient een motie in (M 20.1) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders onder meer wordt opgedragen een kadernota sociaal domein voor te bereiden. Lid 3, “de 
drie decentralisaties binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten uit te voeren”, is uit de 
motie geschrapt. De gewijzigde motie is unaniem aanvaard.  
  
22. Sluiting. 
De voorzitter deelt mee dat de laatste vergadering van het parlementaire jaar een speciaal programma 
krijgt en dat daardoor wellicht een ander aanvangstijdstip zal gelden. Hierover wordt de raad zo 
spoedig mogelijk geïnformeerd. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering. 


