
Besluitenlijst raadsvergadering 18 november 2013 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering. Mede naar aanleiding 
van klachten over de vorige commissievergadering wijst hij de publieke tribune erop dat het niet is 
toegestaan om signalen van goed- of afkeuring te uiten in de raadsvergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De volgende personen hebben ingesproken over agendapunt 11, het voorstel met betrekking tot 
variantenstudie en uitkomst burgerparticipatie nieuwbouw stadhuis: 
- de heer A. van Zon 
- de heer A. Boon 
- mevrouw R. Bok 
- de heer J. Peer 
- de heer D. Minneboo  
- de heer H. Spek 
- de heer T. Borst 
  
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Pruiksma.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van Trots kondigt een amendement en een motie aan met betrekking tot agendapunt 11, 
het voorstel met betrekking tot variantenstudie en uitkomst burgerparticipatie nieuwbouw stadhuis. 
 
Op basis van de voorbespreking van de raadsvergadering met de fractievoorzitters stelt de voorzitter 
voor agendapunt 10, het voorstel met betrekking tot het afsluiten van een raamovereenkomst subsidie 
publieksactiviteiten 2014-2018, van de agenda af te voeren. De raad stemt hiermee unaniem in. 
 
Op verzoek van mevrouw Dol is agendapunt 9 verplaatst van de categorie hamerpunten naar de 
categorie bespreekpunten. 
 
Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot vervroegde uitvoering totaalrenovatie hockeyveld Hermes op Sportpark  
 De Linie. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Nieuw Den Helder Centrum 2013. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie Den Helder 2025. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (27/4). De fracties van de Vrije Socialisten en de Stadspartij  
Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
 
Bespreekpunten 
 
9. Voorstel tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening 2012 (i.v.m. wijzigingen 
 Drank- en Horecawet). 
Mevrouw Dol vraagt een nadere toelichting op de ingekomen brieven van De Draaikolk en Rugbyclub 
Den Helder over dit onderwerp. De burgemeester legt uit op welke wijze er contact is geweest en zal 
zijn met beide verenigingen. 
 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
  
10. Voorstel met betrekking tot het afsluiten van een raamovereenkomst subsidie 
 publieksactiviteiten 2014-2018. 
Dit voorstel is van de agenda afgevoerd (zie vaststelling agenda). 
 
  



11. Voorstel met betrekking tot variantenstudie en uitkomst burgerparticipatie nieuwbouw 
 stadhuis. 
De fractie van Trots dient een amendement in (A 11.1) waarmee het aanvullende 
voorbereidingskrediet van € 900.000,-- wordt opgeteld bij het investeringskrediet van € 22.500.000,--.  
Het amendement is in meerderheid aanvaard (16/15). Voor het amendement stemmen de fracties van 
Trots, D66, de VVD en het CDA en de heer Koning. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (16/15). Voor het voorstel stemmen de fracties van Trots, 
D66, de VVD en het CDA en de heer Koning. 
 
De fractie van Trots dient een motie in (M 11.1) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen dat, indien het voormalig KPN-terrein wordt gebruikt als 
parkeerfaciliteit, dit in overleg met de direct omwonenden zal worden ingericht.  
De motie is in meerderheid aanvaard (16/15). Voor de motie stemmen de fracties van Trots, D66, de 
VVD en het CDA en de heer Koning. 
 
12. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


