
Besluitenlijst raadsvergadering 22 april 2013 (BSL13.0004) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer 
Burggraaff. 
  
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 Haitsma.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fracties van GroenLinks en de PvdA kondigen moties aan bij agendapunt 12, het voorstel tot het 
vaststellen van het bestemmingsplan Willemsoord defensie 2012. 
 
De fractie van de Vrije Socialisten kondigt een motie aan bij agendapunt 14, het voorstel tot het 
vaststellen van de startnotitie Noorderhaaks (verlengde Breewijd).  
 
De fracties van de Stadspartij Den Helder en Behoorlijk Bestuur kondigen eveneens een motie aan bij 
agendapunt 14. 
 
De fracties van de Vrije Socialisten en GroenLinks kondigen een motie vreemd aan de orde van de 
dag aan inhoudende bij de regering te pleiten om de gemeente de vrijheid te bieden om de wietteelt te 
reguleren. De motie is als punt 15 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fractie van de ChristenUnie kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over politieke 
uitingen tijdens Sail 2013. De motie is als punt 16 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fracties van de ChristenUnie en de Stadspartij Den Helder dienen een ordevoorstel in om 
agendapunt 13, de beslissing op bezwaar inzake het raadsbesluit nieuwbouw stadhuis, van de 
agenda af te voeren. De voorzitter geeft een procedurele toelichting op het betreffende voorstel.  
Het ordevoorstel is in meerderheid verworpen. De fracties van de ChristenUnie, de Stadspartij  
Den Helder en de Vrije Socialisten stemmen voor het voorstel. Op verzoek van de Stadspartij  
Den Helder wordt het agendapunt behandeld als bespreekpunt, direct na de behandeling van de 
hamerpunten. 
 
Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van het Beheerplan Spelen 2013-2016. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot wijziging van de nota Kamperen bij de boer waarmee een uitbreiding van  

20 naar 25 staanplaatsen per minicamping inclusief 4 kleine trekkershutten wordt 
toegestaan. 

Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de 

Participatieverordening. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Tweede Verordening tot wijziging van de 

Toeslagenverordening WWB 2012-2. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 



10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening 
langdurigheidstoeslag 2012-2. 

Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Educatie 2013-2015 Kop van Noord-Holland. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Vrije Socialisten stemt tegen het voorstel. 
 
Bespreekpunten 
 
13. Beslissing op bezwaar inzake raadsbesluit nieuwbouw stadhuis.  
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Tegen het voorstel stemmen de fractie van de Stadspartij 
Den Helder en mevrouw Biersteker.    
 
14. Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie Noorderhaaks (verlengde Breewijd). 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Voor het voorstel stemmen de fracties van de PvdA, D66, 
GroenLinks, de VVD, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en het CDA. 
 
De fractie van de Vrije Socialisten dient een motie in (M 14.2) inhoudende bij het voorstel tot het 
realiseren van de verlengde Breewijd een onderzoek naar de effecten van een volledig sluitende 
ringweg te overleggen. Bij dit onderzoek dient het wijkplatform Julianadorp te worden betrokken. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie stemmen de fracties van de PvdA, GroenLinks, 
de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur.  
 
De fracties van de Stadspartij Den Helder en Behoorlijk Bestuur dienen een motie in (M 14.1) 
inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen de grootst mogelijke 
voortvarendheid te betrachten bij het voorbereiden en verder concretiseren van voorstellen ter 
realisatie en financiële dekking van de aanleg verlengde Breewijd, conform gestelde in de motie van  
3 december 2012 en daarbij geen enkel verband te leggen met de aanbestedingsprocedure, zowel in 
tijd als financieel, van een eventueel nieuw te bouwen stadhuis.  
De motie is in meerderheid aanvaard. Voor de motie stemmen de fracties van de PvdA, GroenLinks, 
de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur.  
 
12. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Willemsoord defensie 2012. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
De fractie van GroenLinks dient een motie in (M 12.2), inhoudende alleen in te stemmen met een 
eventuele overdracht van de grond van Buitenveld aan de gemeente als deze grond zodanig 
gesaneerd is dat elke activiteit op deze grond mogelijk is. Dit ongeacht de aard van de bedrijven die 
op moment van overdracht van de grond in bedrijf zijn. De fractie van Groen Links vervangt eerst op 
basis van de beraadslagingen de term ‘elke activiteit’ door ‘de gewenste activiteit’. Vervolgens is de 
tekst van het besluit veranderd in ‘bij een eventuele overdracht van de grond van Buitenveld aan de 
gemeente vast te stellen dat de gemeente niet opdraait voor de extra kosten die gemoeid zijn en de 
grond zodanig te saneren dat de gewenste activiteit op deze grond mogelijk is’. 
Wethouder Bruin zegt toe dat het college van burgemeester en wethouders de raad vertrouwelijk 
informeert nadat alle onderhandelingen zijn afgerond en voordat een overeenkomst wordt gesloten. 
Op basis van deze toezegging houdt de fractie van GroenLinks haar motie aan. 
 
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 12.1) inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen in een notitie aan te geven waarom er wel gewoond kan worden op het 
defensiedeel van Willemsoord (dienstwoning paleis en het verblijf van de adelborsten) en niet op het 
gedeelte van Willemsoord dat verder weg ligt van de haven en deze notitie binnen 14 dagen aan de 
raad aan te bieden. 
De motie is in meerderheid verworpen. Voor de motie stemmen de fracties van de PvdA, GroenLinks 
en de Vrije Socialisten. 
 
15. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties van de Vrije Socialisten en 

GroenLinks om bij de regering te pleiten om wietteelt te reguleren. 
De fracties van de Vrije Socialisten en GroenLinks dienen een motie in (M 15) inhoudende het college 
van burgemeester en wethouders op te dragen bij de regering te pleiten de gemeente de vrijheid te 
bieden om de wietteelt te reguleren. Burgemeester Schuiling wil de behandeling van dit onderwerp bij 



de behandeling van de startnotitie over het coffeeshopbeleid in augustus 2013 betrekken en verzoekt 
de indieners de motie aan te houden. 
De fracties van de Vrije Socialisten en GroenLinks stemmen in met dit verzoek. 
 
16. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van de ChristenUnie over politieke 

uitingen tijdens Sail 2013. 
De fractie van de ChristenUnie dient een motie in (M 16) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen er bij de organisatie van Sail op aan te dringen om politieke personen 
en/of partijen om een substantiële bijdrage te vragen. 
Naar aanleiding van de toelichting van burgemeester Schuiling trekt de fractie van de ChristenUnie 
haar motie in. 
 
17. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 


