Besluitenlijst raadsvergadering 1 december 2014 (BSL14.0068)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering.
Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Post en de heer Klopstra.
De voorzitter wijst op het Droomboek DroomHelder dat voor alle raadsleden beschikbaar is gesteld.
2. Spreekrecht burgers.
De heer Warmerdam, voorzitter van de KAVB LTO afdeling Julianadorp, spreekt in over agendapunt 12,
het voorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak
belastingen 2015.
3. Vragenkwartier.
De heer Haitsma vraagt naar aanleiding van de campagne ‘Decemberinkopen doe je in Den Helder’ wat
de gemeente gaat betekenen voor de andere winkelgebieden dan de binnenstad.
Wethouder Kos antwoordt dat de campagne voor de gehele gemeente geldt. Op basis van de
begrotingsbehandeling heeft een verbijzondering plaatsgevonden voor de binnenstad voor wat het
parkeren betreft.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Kuipers.
5. Vaststelling agenda.
De fractie van D66 kondigt een amendement aan bij agendapunt 7, het voorstel tot het vaststellen van de
nota Gronduitgifte- en Grondprijsbeleid 2014. Mede op basis hiervan is het voorstel verplaatst van de
hamerpunten naar de bespreekpunten.
Agendapunt 14, het voorstel tot het vaststellen van de verordening tot wijziging van de Verordening
Parkeerbelastingen 2014 en 2015, is verplaatst van de bespreekpunten naar de hamerpunten.
Hamerpunten:
6. Voorstel tot het goedkeuren van de wijziging van de statuten van de Lokale Omroep Stichting.
De raad besluit unaniem:
dat de L.O.S. met de wijziging van de statuten blijft voldoen aan de in de Mediawet 2008, titel 2.3,
artikel 2.61-2.62 gestelde eisen.
8. Voorstel tot het vaststellen van het Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018.
De raad besluit unaniem:
het Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 (ID14.02734) houdende doelstellingen en inhoudelijk
kaderstellend beleid voor de openbare verlichting vast te stellen. De gemeente kiest hiermee voor:
- Veilige openbare verlichting en een leefbare stad;
- Het verduurzamen van de verlichting;
- Het inhalen van achterstallig onderhoud;
- Het uitfaseren van het Liander combi-net;
- Het standaardiseren van de gebruikte producten;
- Het waar mogelijk terugdringen van areaalgrootte.
9. Voorstel tot het vaststellen van de Beheerverordening Algemene Begraafplaats Den Helder
2014.
De raad besluit unaniem:
de Beheerverordening Algemene Begraafplaats Den Helder 2014 vast te stellen onder gelijktijdige
intrekking van de huidige Beheerverordening Algemene Begraafplaats 2008 en het huidige
Uitvoeringsbesluit Algemene Begraafplaats 2008.
10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening.
De raad besluit unaniem:
de Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2006 van de gemeente Den Helder vast te
stellen.

11. Voorstel tot het vaststellen van het normenkader 2014 en het controleprotocol 2014 voor de
controle op de jaarrekening 2014.
De raad besluit unaniem:
het normenkader 2014 en het controleprotocol voor de controle op de jaarrekening 2014 vast te stellen.
14. Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot wijziging van de Verordening
Parkeerbelastingen 2014 en 2015.
De raad besluit in meerderheid (22/7):
de “Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2014 en 2015” vast te stellen.
De fracties van D66 en de VVD stemmen tegen het voorstel.
Bespreekpunten:
7. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Gronduitgifte- en Grondprijsbeleid 2014.
De fractie van D66 dient een amendement in (A 7.1), inhoudende een aanpassing van de onderdelen
‘maatschappelijke functies’ en ‘verhuur’. Het amendement is medeondertekend door alle aanwezige
fracties.
De raad besluit unaniem:
Het bovengenoemde amendement te aanvaarden.
De raad besluit tevens unaniem:
de Nota Gronduitgifte- en Grondprijsbeleid Den Helder 2014 vast te stellen.
De voorzitter merkt in zijn rol als voorzitter op dat hij de juridische uitvoerbaarheid van het amendement
nader zal bezien.
12. Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak
belastingen 2015.
De raad besluit unaniem:
de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak belastingen 2015 (Verordening
onroerende zaak belastingen 2015) vast te stellen.
13. Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnota Gemeentelijke garanties en geldleningen onder
intrekking van de nota De gemeente als Bank.
De raad besluit unaniem:
1. de nota “De gemeente als Bank” uit 1999 in te trekken.
2. de beleidsnota “Gemeentelijke garanties en geldleningen” vast te stellen.
15. Sluiting.
De voorzitter feliciteert mevrouw Dol met haar 50-jarig huwelijk en overhandigt haar een cadeau.
Vervolgens sluit hij de vergadering.

