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Besluitenlijst raadsvergadering 1 september 2014 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw  
Van Driesten en mevrouw Pater. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
 
3. Vragenkwartier. 
 
De fractie van de ChristenUnie heeft de volgende vraag met betrekking tot de herinrichting speeloase 
aan de Prunusstraat. 
Via een bewonersbrief is ook de gemeenteraad geïnformeerd over de aanstaande herinrichting van de 
speeloase aan de Hertzogstraat/van Galenstraat. We zijn blij dat dit zo voortvarend wordt opgepakt. 
Dit lijkt in contrast met de situatie in de Prunusstraat. Hier vragen bewoners al een aantal jaren om 
herinrichting van de speeloase en ondanks toezeggingen is dit nog niet gerealiseerd. 
U kunt vast begrijpen dat de (jonge) omwonenden van de Prunusstraat nu nog meer teleurgesteld zijn 
door dit ogenschijnlijke verschil in aanpak. Vraag: 
- Kunt u zeer binnenkort ook de (jonge) omwonenden van de speeloase aan de Prunusstraat blij 
maken met de renovatie van hun speelplek?  
 
Wethouder Van Dongen geeft aan dat het college in overleg met de bewoners een nieuw ontwerp 
voor de speelplaats heeft gemaakt zonder dat er sprake is van een areaaluitbreiding van 
speeltoestellen. Het ontwerp is gereed en de opdrachten tot levering en plaatsing worden binnenkort 
verstrekt. 
 
De fractie van de ChristenUnie heeft de volgende vragen met betrekking tot de verhuisplannen bij 
verzorgingshuis De Golfstroom. 
Recent zijn in het verzorgingshuis De Golfstroom de plannen van Woningstichting en Vrijwaard 
bekend geworden voor de verhuizing van (delen van) het gezondheidscentrum de Schooten naar de 
benedenverdieping van verzorgingshuis De Golfstroom. Dit heeft inmiddels geleid tot veel onrust bij de 
huidige bewoners van deze appartementen, zeker gezien het tijdsbestek waarin een en ander lijkt te 
moeten plaatsvinden. Hoewel een gemeentebestuur niet direct gaat over de huisvesting van ouderen 
in verzorgingshuis de Golfstroom is er wel een maatschappelijke zorgplicht ook naar deze groep. 
Vragen: 
- Bent u als college betrokken bij deze plannen? 
- Kunt u een rol spelen bij de nu ontstane onrust en zorg ? (waarbij de gewenste uitkomst natuurlijk is 
dat de huidige bewoners niet hoeven te verhuizen). 
 
Wethouder Wagner antwoordt dat het college niet betrokken is bij de plannen en ook geen rol kan 
spelen bij de ontstane onrust. Het is een autonome bevoegdheid van de instelling zelf. 
 
De fractie Vermooten heeft de volgende vragen over de bunker aan de Jan Verfailleweg. 
De toegang vanaf de Jan Verfailleweg wordt, inclusief een opknapbeurt, in ere hersteld. Een bericht 
dat tot voldoening stemt. Blijft echter het probleem dat men heeft met de naastgelegen bunker. Men 
heeft vastgesteld dat deze nogal eens wordt opengebroken met de bedoeling -van jongeren-  er het 
nodige te vieren, zoals het roken van een stickie of het nuttigen van alcoholische dranken. De meest 
radicale oplossing is sloop, tenzij de bunker een bepaalde status heeft. Gaarne ziet de fractie 
Vermooten  beantwoording op de volgende vragen. 
1. Wat is de status van de bunker? 
2. Is er voldoende toezicht op het gebruik van de bunker door jongeren? 
3. Kunnen, voor zover de bunker een monumentale status geniet, financiële middelen worden 
vrijgemaakt om de bunker beter tegen ‘indringers’ te beschermen?   
 
Wethouder Visser antwoordt dat de bunker een provinciale monumentenstatus heeft. Het college is op 
de hoogte van de overlast en is het met de fractie Vermooten eens dat de situatie onwenselijk is. 
De inspanningen van het college zijn erop gericht de bunker op zo kort mogelijke termijn te sluiten en 
in overleg te gaan met de Stichting Stelling Den Helder voor het beheer van de bunker. 
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De fractie Vermooten heeft de volgende vraag over bomenkap aan de Kanaalweg. 

Naar aanleiding van de bomenkap aan de Kanaalweg heeft de fractie Vermooten een aantal vragen. 
Momenteel is men bezig met het verwijderen van struikgewas en iets van de weg staande bomen aan 
de Kanaalweg ter hoogte van de overzijde Molengracht. 
1. Is het noodzakelijk dat al de bomen langs de Kanaalweg/hoek Molenplein gekapt worden?  
2. Worden de bomen langs het water die door graafwerkzaamheden ontworteld zijn weer hersteld of is 
dit voor opgezet door Zeestad om dan maar alles te kunnen kappen? Welke garanties zijn er voor 
behoud van de bomen, er van uitgaande dat de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat die 
aan de waterkant geen schade oplopen, wat momenteel wel degelijk gaande is.  
3. Is er zorgvuldig nagegaan of bomen gespaard konden worden. 
 
Wethouder Van Dongen antwoordt dat alleen die bomen worden gekapt die nodig zijn voor de 
realisatie van het bouwplan en de bijbehorende openbare ruimte. Dit is beoordeeld aan de hand van 
zorgvuldige inventarisatie. Er blijven zoveel mogelijk bomen gespaard. Diverse bomen hebben 
inmiddels een boombescherming gekregen en zijn gesnoeid. Er is ook voorzien in de aanplant van 8  
nieuwe bomen. De werkzaamheden vinden plaats overeenkomstig de afgegeven kapvergunning en 
de gemeente houdt toezicht op de werkzaamheden. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer De Vrij.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van het CDA kondigt een motie aan bij agendapunt 22 het voorstel tot het vaststellen van 
de Verordening tot wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 2014. 
De fractie van D66 heeft een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd over het realiseren 
van een openbaar toilet in de binnenstad. De motie wordt als agendapunt 23 toegevoegd aan de 
agenda. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur heeft een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd over 
het doen van een onderzoek naar de leefbaarheid in de Koningstaat. De motie wordt als agendapunt 
24 toegevoegd aan de agenda.  
De agenda is hierna vastgesteld.  
 
6. Bekrachtigen geheimhouding op het daartoe gewaarmerkte stuk exploitatie Zeestad  
 1 januari 2014. 
 
De raad heeft unaniem besloten: 
de door het college van burgemeester en wethouders aan de leden van alle commissies ex artikel 82 
Gemeentewet en de raad op grond van artikel 86 lid 2 respectievelijk artikel 25 lid 2 Gemeentewet in 
samenhang met artikel 10 lid 2 aanhef en onder b. Wet openbaarheid van bestuur (financiële en 
economische belangen van de gemeente) opgelegde geheimhouding op het daartoe gewaarmerkte 
stuk ‘exploitatie Zeestad 1 januari 2014’, overeenkomstig artikel 25 lid 4 van de Gemeentewet te 
bekrachtigen. 
  
7. Voorstel tot het benoemen van leden voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, 

Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
 
De raad heeft unaniem, bij acclamatie, besloten: 
de heer D. Groot te benoemen tot lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
 
Na de benoeming heeft de heer Groot de belofte afgelegd en de integriteitsverklaring ondertekend. 
 
8. Beëdiging  commissieleden. 
De heer R.N. Bruin is beëdigd als commissielid. De heer Bruin heeft de belofte afgelegd en de 
integriteitsverklaring ondertekend.  
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9. Ontslag lid van de commissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en 
Stadsontwikkeling en -beheer. 

 
De raad heeft unaniem, bij acclamatie, besloten: 
de heer M. Ram te ontslaan als lid voor de commissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke 
ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
 
10. Voorstel tot herbenoeming van twee leden van de Rekenkamer-commissie. 
 
De raad heeft unaniem, bij acclamatie, besloten: 
1.  de heer drs. R.J. Morée MBA per 6 september 2014 te herbenoemen voor een periode van drie 

jaar; 
2.  de heer mr. K.A.J.E. Kirpensteijn per 6 september 2014 te herbenoemen voor een periode van 

drie jaar. 
 
11. Voorstel tot het benoemen van leden voor de werkgeverscommissie. 
 
De raad heeft unaniem, bij acclamatie, besloten: 
de volgende personen te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie: 
1. Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
2. de heer P.R. Reenders  
3. de heer C.M. Bazen  
 
12. Voorstel tot het benoemen van leden voor de evaluatiecommissie. 
 
De raad heeft na een schriftelijke stemming besloten: 
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2 en 4 van de Verordening evaluatiegesprekken 
burgemeester en raad de volgende drie personen te benoemen in de evaluatiecommissie: 
1.  de heer E.M. Krijns 
2.  de heer J. Klopstra 
3.  mevrouw D.E. Pater 
 
13. Voorstel tot het benoemen van leden voor de regionale raadswerkgroep Slim Samenwerken 

bij de Kop. 
 
De raad heeft unaniem, bij acclamatie, besloten: 
de volgende personen te benoemen tot lid voor de regionale raadswerkgroep Slim Samenwerken bij 
de Kop: 
1. de heer M.W.B. Karhof 
2. de heer P. de Vrij 
 
14. Voorstel tot het voorzien in de gemeentelijke vertegenwoordiging in de besturen van de vijf 

gemeenschappelijke regelingen. 
 
De raad heeft unaniem, bij acclamatie, besloten: 
1.  te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord burgemeester Koen Schuiling en als plaatsvervangend lid 
P.J.R. (Pieter) Kos; 

2.  te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD 
Hollands Noorden de wethouder Sociaal verantwoord O.R. (Odd) Wagner en als 
plaatsvervangend D.R. (Dirk) Pastoor; 

3.  te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland de wethouder Financiële controll G.K. (Geurt) 
Visser en als plaatsvervangend lid J.E.T.M. (Jacqueline) van Dongen; 

4.  te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionaal 
 Historisch Centrum Alkmaar burgemeester Koen Schuiling en als plaatsvervangend 
 P.J.R. (Pieter) Kos; 
5.  te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord de wethouder Stadsontwikkeling J.E.T.M. (Jacqueline) 
van Dongen en als plaatsvervangend lid P.J.R. (Pieter) Kos. 
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15. Voorstel met betrekking tot het rapport van de rekenkamercommissie Den Helder over 
externe inhuur en toekomstgericht formatiebeleid. 

 
De raad heeft unaniem besloten: 
1.  de conclusies uit het rapport ‘Externe inhuur en toekomstgericht formatiebeleid’ te onderschrijven; 
2.  de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen; 
3.  het college opdracht te geven een uit- en invoeringsplan met tijdplanning van de in het rapport 

genoemde aanbevelingen, uiterlijk op 1 december 2014 aan de raad voor te leggen: 
4.  dat het college de rekenkamercommissie tegelijk met de raad informeert over het uit- en 

invoeringsplan. 
  
16. Voorstel tot het vaststellen van het Treasurystatuut 2014. 
 
De raad heeft unaniem besloten: 
1.  het Treasurystatuut 2010 in te trekken; 
2.  het Beleidsdeel Treasurystatuut 2014 vast te stellen; 
3.  de administratieve organisatie en interne beheersing in de vorm van het Beheersdeel 

Treasurystatuut 2014 vast te stellen. 
  
17. Voorstel tot aanwijzen van een accountant voor de boekjaren 2015 en 2016. 
 
De raad heeft unaniem besloten: 
Ernst & Young Accountants aan te wijzen als accountant als bedoeld in artikel 213, lid 2, van de 
Gemeentewet voor de controle over de boekjaren 2015 en 2016. 
 
18. Voorstel tot intrekken Verordening outplacement gewezen wethouders gemeente 
 Den Helder 2008. 
 
De raad heeft unaniem besloten: 
de Verordening outplacement gewezen wethouders gemeente Den Helder 2008 in te trekken. 
 
19. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Harssens 2014. 
 
De raad heeft unaniem besloten: 
1.  De nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Harssens 2014 vast te stellen; 
2.  De door indiener 1 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en te volgen; 
3.  Op grond van overwegingen welke zijn vastgelegd in de “Nota van beantwoording ontwerp 

Bestemmingsplan Harssens 2014” de in hoofdstuk 4 van deze nota voorgestelde wijzigingen aan 
te brengen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan; 

4.  Het bestemmingsplan “Harssens 2014”, als vervat in de dataset met planidentificatie 
NL.IMRO.0400.711BPHARSSENS2014-VST1, met de aangegeven wijzigingen ten opzichte van 
het ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg vast te stellen; 

5.  De bij dit besluit behorende verbeelding van de bestemming op papier vast te stellen; 
6.  Vast te stellen dat o_ NL.IMRO.0400.711BPHARSSENS2014-VST1_Ondergrond GBKN de voor 

dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond is; 
7.  Geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal binnen het plan al geregeld is; 
8.  dat het bijbehorend raadsvoorstel en nota van beantwoording integraal onderdeel uitmaakt van 

het besluit. 
 
20. Voorstel met betrekking tot het rapport van de rekenkamercommissie Den Helder over 

Burgerparticipatie en Wijkgericht werken. 
 
De raad heeft unaniem besloten: 
1.  de conclusies en aanbevelingen uit het rapport ‘Burgerparticipatie en Wijkgericht werken’ 
 over te nemen; 
2.  het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven de aanbevelingen uit het 
 rapport uit te voeren en te implementeren en de raad daarover voor 1 oktober 2014 een 
 voorstel voor te leggen. 
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21. Voorstel in te stemmen met het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2013 van de Stichting 
Meerwerf basisscholen Den Helder. 

Naar aanleiding van een brief van het college van burgemeester en wethouders van vrijdag  
29 augustus 2014, welke in uw presidium is besproken, is dit punt van de agenda afgevoerd. 
 
22. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening 
parkeerbelastingen 2014. 
 
De raad heeft in unaniem besloten: 

het raadsvoorstel nummer RVO14.0092 van het college van burgemeester en wethouders van  
Den Helder van 12 augustus 2014 te verwerpen. 

 
De raad heeft vervolgens, naar aanleiding van een door de fracties van het CDA, D66, de PvdA,  

de Stadspartij Den Helder en de fractie Vermooten ingediende motie, in meerderheid besloten: 
1. géén parkeerplaatsen in te richten in de Beatrixstraat; 
2. in oktober 2015 een evaluatierapport ter behandeling aan de raad aan te bieden; 
3. onderzoek te doen naar mogelijkheden om de verkeersregulering in de Beatrixstraat verder uit te 

breiden en dit in combinatie met de te evalueren punten in oktober 2015 te agenderen voor de 
commissie Stadsontwikkeling en -beheer;  

4. daar waar mogelijk in de aangrenzende straten, zo dicht mogelijk bij de Beatrixstraat, 
parkeervoorzieningen te treffen met inbegrip van plaatsen voor gehandicapten. 

De fractie van de VVD heeft tegen de motie gestemd. 
 
23. Motie van de fractie van D66 over het realiseren van een openbaar toilet in de binnenstad. 
De fractie van D66 heeft een motie ingediend inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen binnen de begroting financiële ruimte te vinden om een goed bereikbaar 
openbaar toilet met invalidenfaciliteit in het stadscentrum te realiseren en daarmee uitvoering te geven 
aan de onuitgevoerde motie van 14 september 2009.      
Wethouder Van Dongen heeft toegezegd dat het college van burgemeester en wethouders vóór de 
begrotingsbehandelingen in een raadsinformatiebrief aangeeft welke feitelijkheden zich hebben 
voorgedaan sinds het aannemen van de motie in 2009, welke mogelijke locaties er thans voor een 
dergelijke voorziening in aanmerking komen en welke budgetten daarvoor benodigd zijn. 
Onder verwijzing naar de toezegging van de wethouder besluit de fractie van D66 de motie in te 
trekken. 
 
24.  Motie van de fractie van Behoorlijk Bestuur over het doen van een onderzoek naar de 
leefbaarheid in de Koningstaat. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, ChristenUnie, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder en fractie 
Vermooten hebben een motie ingediend inhoudende het college op te dragen op een zo kort 
mogelijke termijn naar eigen inzicht en opzet een onderzoek te (laten) verrichten naar de leefbaarheid 
in de buurt van de Koningsstraat, zodat aan de hand van het resultaat zo nodig het beleid, regelgeving 
en handhaving kan worden gericht op het daadwerkelijk verbeteren van de leefbaarheid. 
Burgemeester Schuiling heeft toegezegd dat het college van burgemeester en wethouders bereid is 
de motie uit te voeren en de raad nader te informeren over de wijze waarop dat plaatsvindt. 
Onder verwijzing naar de toezegging van de burgemeester besluiten de indieners de motie in te 
trekken. 
 
25. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 


