
Besluitenlijst raadsvergadering 6 november 2014 met uitloop op  
10 november 2014 (BSL14.0059) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering in de bovenfoyer van Schouwburg De Kampanje. Er zijn geen 
berichten van verhindering ontvangen.   
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenkwartier.   
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Kuipers.   
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van het CDA dient een ordevoorstel in om agendapunt 8, het initiatiefvoorstel tot het 
benoemen van twee commissieleden voor de fractie Vermooten, van de agenda te halen. 
De raad besluit in meerderheid (15/16): 
het ordevoorstel te verwerpen. De fracties van D66, de PvdA, de VVD, het CDA en Helder 
Onafhankelijk! stemmen voor het voorstel.  
 
Hamerpunten 
 
6. Voorstel met betrekking tot de Jaarrekening en het Milieujaarverslag 2013 van de 
 Milieudienst Kop van Noord-Holland. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de zienswijze op de jaarstukken 2013 van de Milieudienst Kop van Noord-Holland onder kenmerk 
 AU14.10433 vast te stellen; 
2.  de zienswijze met betrekking tot de jaarstukken 2013 van de Milieudienst Kop van Noord-Holland
 in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de Milieudienst Kop van Noord-Holland. 
 
7. Voorstel tot vaststellen van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2014 
 en wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening en de Legesverordening. 
De raad besluit unaniem: 
I  vast te stellen de “Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2014 (AVOI)” inzake 
 werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of 
 leidingen;  
II  de “Telecommunicatieverordening” en de daarop gebaseerde uitvoeringsregels in te trekken; 
III  het woord “Telecommunicatieverordening” in Artikel 2:11, lid 4 van de Algemene plaatselijke 
 verordening 2012 te wijzigen in: “Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2014”; 
IV  het woord “Telecommunicatieverordening” in Artikel 5:24, lid 4 van de Algemene plaatselijke 
 verordening 2012 te wijzigen in: “Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2014”. 
V  Titel 1, Hoofdstuk 12 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 van de 
 Gemeente Den Helder te wijzigen. 
 
Bespreekpunten 
 
8. Initiatiefvoorstel tot het benoemen van twee commissieleden voor de fractie Vermooten. 
De fractie van het CDA dient een motie in (M 8.1), inhoudende de griffier op te dragen per omgaand 
een raadsvoorstel voor te bereiden om artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies 2010 aan 
te passen, zodanig dat de door de fractie Vermooten gewenste uitbreiding mogelijk is. 
De raad besluit in meerderheid (15/16):  
de bovenstaande motie te verwerpen. De fracties van D66, Helder Onafhankelijk!, de PvdA, de VVD 
en het CDA stemmen voor de motie. 
 
Ten behoeve van de stemming over de benoeming van de commissieleden is een stembureau 
geformeerd, bestaande uit de raadsleden mevrouw Van Dooren (voorzitter), mevrouw Biersteker en 
de heer De Vrij.  
 
  



De raad besluit na schriftelijke stemming in meerderheid (15/16):  
mevrouw H. Mooijman en de heer M. Ram te benoemen tot commissielid ten behoeve van de fractie 
Vermooten. 
  
De heer Ram is niet ter vergadering aanwezig. Mevrouw Mooijman legt de belofte af en ondertekent 
de integriteitsverklaring. Ze ontvangt bloemen. 
 
De fractie van Behoorlijk Bestuur kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan om de 
Verordening op de raadscommissies 2010 aan te passen.  

 

Begrotingsbehandeling 

 

De fracties geven in volgorde van grootte hun algemene beschouwingen weer. Na een korte 

schorsing geeft wethouder Visser namens het college van burgemeester en wethouders hierop een 

reactie. Mevrouw Pater verlaat de vergadering in de schorsing. 

 
20. Motie aanpassen Verordening op de raadscommissies 2010. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een motie in (M 20.1) waarmee de griffier de opdracht krijgt de 
Verordening op de raadscommissies 2010 te wijzigen. 

De raad besluit unaniem: 

de motie te aanvaarden. 

 
De voorzitter schorst de vergadering tot maandag 10 november 2014, 16.30 uur.  
 
De voorzitter heropent de vergadering op maandag 10 november 2014, 16.30 uur. De raad is weer 
voltallig. De raad houdt een minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vliegramp met 
de MH-17. 
 
De heer Ram is geïnstalleerd als commissielid. Hij legt de belofte af en ondertekent de 
integriteitsverklaring. Hij ontvangt bloemen. 
 
Amendementen (in volgorde van behandeling): 
 

A 10.1 van de fractie van de VVD over toevoeging bezuinigingstaakstelling op personele kosten  
€ 500.000,-. 
De raad besluit in meerderheid (15/16) het amendement te verwerpen. De fracties van Helder 
Onafhankelijk!, de PvdA, D66, de VVD en het CDA stemmen voor het amendement. 
  
A 10.2 van de fractie van de PvdA over bezuiniging op subsidies (€ 225.000,- in 2015 oplopend naar  
€ 900.000,- in 2018) te schrappen en de algemene taakstelling te verhogen. 
De raad besluit in meerderheid (7/24) het amendement te verwerpen. De fracties van het CDA, Helder 
Onafhankelijk! en de PvdA stemmen voor het amendement. 
 
A 10.3 van de fractie van de PvdA over het aanstellen van vier wijkkantonniers ten laste van 
vacaturegelden. 
De raad besluit in meerderheid (15/16) het amendement te verwerpen. De fracties van Helder 
Onafhankelijk!, de PvdA, D66, de VVD en het CDA stemmen voor het amendement. 
 
A 10.4 van de fracties van de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, GroenLinks, de Vrije 
Socialisten, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, inhoudende  
Zwembad Heersdiep minder subsidie € 100.000,-,  
Leges Stelling ten laste van Zeestad € 43.000,- 
Leges paspoorten verhogen € 25.000,-. 
Het amendement is op basis van de beraadslagingen ingetrokken. 
 
A 10.5 van de fractie van de ChristenUnie over schrappen bezuiniging bewindvoering € 50.000,-. 
Het amendement is ingetrokken  op basis van de toezegging dat het college van burgemeester en 
wethouders nader in overleg treden met de raad. 
    
  



A 10.6 van de fracties van de VVD, het CDA, D66, de PvdA en Helder Onafhankelijk! over een 
voorbereidingskrediet Breewijd € 1.750.000,- ten laste van de algemene reserve. 
De raad besluit in meerderheid (15/16) het amendement te verwerpen. De fracties van Helder 
Onafhankelijk!, de PvdA, D66, de VVD en het CDA stemmen voor het amendement. 
 
A 10.16 van de fractie van D66 over het schrappen van bezuinigingen op instellingen € 225.000,- en  
€ 675.000,- structureel.  
De raad besluit in meerderheid (15/16) het amendement te verwerpen. De fracties van Helder 
Onafhankelijk!, de PvdA, D66, de VVD en het CDA stemmen voor het amendement. 
 
A 10.15 van de fractie van de PvdA over het herijken van de Strategische Visie.  
Het amendement is op basis van de beraadslagingen ingetrokken. 
 
A 10.7 van de fractie van D66 over het schrappen Polderweg € 450.000,-  
De raad besluit in meerderheid (15/16) het amendement te verwerpen. De fracties van Helder 
Onafhankelijk!, de PvdA, D66, de VVD en het CDA stemmen voor het amendement. 
 
A 10.8 van de fractie van GroenLinks over de ‘zachte landing’ taakstelling te verstrekken subsidies. 
Het amendement is ingetrokken wegens de toezegging van de wethouder tot het leveren van 
maatwerk. 
  
A 10.9 van de fractie van D66 over het schrappen Boerhaavestraat € 250.000,-. 
De raad besluit in meerderheid (15/16) het amendement te verwerpen. De fracties van Helder 
Onafhankelijk!, de PvdA, D66, de VVD en het CDA stemmen voor het amendement. 
 
A 10.10* van de fractie van het CDA over onderzoek en ondersteuning (jeugdige) mantelzorgers  
€ 120.000,-. De tekst van het amendement is aangepast. Het amendement behelst nu: 
1. onderzoek te doen naar jeugdige mantelzorgers; 
2. ter ondersteuning van mantelzorgers met het Mantelzorgcentrum planbare respijtzorg op te 
 zetten.  
De raad besluit unaniem het amendement te aanvaarden. 
  
A 10.11 van de fractie van D66 over schrappen Spoorstraat oost € 52.000,-. 
De raad besluit in meerderheid (15/16) het amendement te verwerpen. De fracties van Helder 
Onafhankelijk!, de PvdA, D66, de VVD en het CDA stemmen voor het amendement. 
 
A 10.12** van de fractie van Helder Onafhankelijk! over wachtlijsten maatschappelijk werk € 35.000,- 
en beschikking algemene reserve. De tekst van het amendement is aangepast. Het amendement 
behelst thans: 
1. aan beslispunt 2 van het ontwerpbesluit de volgende structurele ruimte vragende maatregel toe te 
 voegen: 
 - wegwerken wachtlijsten maatschappelijk werk binnen het budget sociaal domein; 
2. over vier maanden aan de raad te rapporteren welke oplossing is gevonden.  
De raad besluit unaniem het amendement te aanvaarden. 
 
A 10.13*** van de fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Vermooten, het CDA en D66 over 
cultuurmakelaar € 25.000,- ten laste van budget aankoop kunstvoorwerpen. De tekst van het 
amendement is aangepast en luidt nu als volgt: 
1. aan beslispunt 5 van ontwerpbesluit RB14.0126 de volgende incidentele ruimte vragende 
 maatregel toe te voegen: 
 - Continuering cultuurmakelaar in 2015 € 25.000,- ten laste van het budget ‘aankoop  
  kunstvoorwerpen’. 
De raad besluit unaniem het amendement te aanvaarden. 
 
A 10.14 van de fractie van Helder Onafhankelijk! over aanleg zebrapad Drs. Bijlweg € 5.000,- en 
schrappen budget Geldkompas. 
Het amendement is op basis van de beraadslagingen ingetrokken. 
 
  



9. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2015 en het beschikbaar stellen 
 van een krediet van € 2.446.000,- voor vervangingsinvesteringen. 
De raad besluit in meerderheid (20/11): 
1.  De programmabegroting 2015 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming  
 2016 – 2018. 
2.  Een krediet van € 2.446.000 beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke 
 (vervangings)investeringen in 2015. 
De fracties van de VVD, de PvdA, D66 en Helder Onafhankelijk! stemmen tegen het voorstel. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van financiële maatregelen in aanvulling op de 
 programmabegroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018. 
De raad besluit in meerderheid (26/5): 
In aansluiting op de programmabegroting 2015-2018: 
1)  € 1.014.000 aan structurele ruimte op te nemen in de meerjarenbegroting 2015-2018; 
2)  structurele ruimte vragende maatregelen op te nemen van € 939.000 in 2015 oplopend naar 
 € 959.000 in 2016-2018, bestaande uit: 
 a) Paspoorten en rijbewijzen en gemeentebelastingen € 35.000; 
 b)  Formatie college € 55.000; 
 c)  Herverdeeleffect regionalisering brandweer € pm; 
 d)  Openbare verlichting € 46.000; 
 e)  Bezuiniging schone straat vervalt € 200.000; 
 f)  Huur- en erfpachtinkomsten € 100.000; 
 g)  Zwembad Heersdiep € 200.000; 
 h)  Combinatiefuncties sport € 220.000; 
 i)  Kunstgrasvelden sportaccommodaties 2015 € 20.000, vanaf 2016 € 40.000; 
 j)  Pachtinkomsten en energiekosten kermis € 50.000; 
 k)  Bijdrage exploitatiekosten MFC nieuw Den Helder € 13.000; 
 l)  Bijstelling budgetten binnen de beschikbare middelen van het programma sociaal domein; 
 m)  Bijstelling budgetten afvalinzameling, riolering, re-integratie en volwasseneducatie binnen de 
  daarvoor beschikbare middelen; 
 n) wegwerken wachtlijsten maatschappelijk werk binnen het budget sociaal domein en 
  over vier maanden rapportage van het college aan de raad welke oplossing is  
  gevonden.** 
3)  structurele nieuwe bezuinigingen op te nemen van € 325.000 in 2015 oplopend naar € 1.000.000 
 in 2018, bestaande uit; 
 a)  Nullijn op te verstrekken subsidies in 2015 € 225.000; 
 b)  Taakstellende bezuiniging op te verstrekken subsidies in 2016-2018 van € 225.000 in 2016 
  oplopend naar € 675.000 in 2018; 
 c)  Bezuiniging van € 100.000 op uitvoeringskosten sociale recherche en bewindvoeringskosten. 
4)  een algemene taakstelling op te nemen van € 816.000 in 2016 oplopend naar € 922.000 in 2018, 
 die bij de behandeling van de kadernota in 2015 is voorzien van concrete 
 bezuinigingsmaatregelen; 
5)  incidentele ruimte vragende maatregelen op te nemen van € 2.985.000, bestaande uit: 
 a)  Organiseren van verkiezingen € 70.000; 
 b)  Burgerbegroting 2016 € 25.000; 
 c)  Zachte landing taakstelling te verstrekken subsidies € 175.000; 
 d)  Transitiekosten regionalisering brandweer € pm; 
 e)  Dierenwelzijn € 20.000; 
 f)  Openbare ruimte in een actief perspectief € 600.000; 
 g)  Uitvoering bomenplan € 150.000; 
 h)  Uitvoering spelenplan € 79.000; 
 i)  Legeskosten project de stelling € 74.000; 
 j)  Spoorstraat Oost € 52.000; 
 k)  Stationslocatie € 250.000; 
 l)  Koningsdriehoek € 250.000; 
 m)  Reconstructie Polderweg € 450.000; 
 n)  Noorderhaaks uitvoering raadsbesluit; 
 o)  Maatschappelijke stage € 70.000; 
 p)  Opstandingskerk € 200.000; 
 q)  Uitbesteden groen sportterreinen € 120.000; 
 r)  MCN kennis op zee € pm; 
 s)  Economische impuls binnenstad € 400.000; 



 t) Onderzoek te doen naar jeugdige mantelzorgers en ter ondersteuning van  
  mantelzorgers met het Mantelzorgcentrum planbare respijtzorg op te zetten*; 
 u) Continuering cultuurmakelaar in 2015 € 25.000,- ten laste van het budget ‘aankoop 
  kunstvoorwerpen’.***  
6)  aan de algemene reserve € 1.309.000 te onttrekken; 
7)  aan de reserve strategische visie € 650.000 extra te onttrekken; 
8)  begrotingswijziging ID14.03316 vast te stellen. 
 
De fracties van de VVD en Helder Onafhankelijk! stemmen tegen het voorstel. 
 
Moties (in volgorde van behandeling): 
 
M 10.1 van de fractie van de VVD over opdracht college: sluitend meerjarenperspectief.  
De raad besluit in meerderheid (15/16) de motie te verwerpen. De fracties van Helder Onafhankelijk!, 
de PvdA, het CDA, de VVD en D66 stemmen voor de motie. 
 
M 10.2 van de fractie van de VVD over opdracht college: inzicht geldleningen en garantstellingen. 
De motie is ingetrokken omdat het college van burgemeester en wethouders heeft toegezegd te allen 
tijde inzicht te willen geven in de geldleningen en garantstellingen. 
 
M 10.3 van de fractie Vermooten over verzoek college: inbinden boeken archief. 
De fractie Vermooten houdt haar motie aan. 
 
M 10.4 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over opdracht college: invoeren veteranendag.  
De motie is ingetrokken. 
 
M 10.5 van de fractie Vermooten over opdracht college: professionalisering dierenambulance. 
De fractie Vermooten houdt haar motie aan. 
  
M 10.6 van de fractie van de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije 
Socialisten, GroenLinks en Vermooten over opdracht college: Plan van aanpak herziening 
strategische visie.  
De motie is ingetrokken op basis van de toezegging van het college van burgemeester en wethouders 
vóór de behandeling van de kadernota 2016 een plan van aanpak aan te bieden. 
 
M 10.7 van de fractie van de PvdA over verzoek college: problematiek leegstand binnenstad.  
De motie is ingetrokken wegens de toezegging van het college van burgemeester en wethouders de 
strekking van de motie mee te nemen bij de aanpak van de problematiek.  
  
M 10.8 van de fractie van de PvdA over opdracht college: Impuls binnenstad (wonen) ten laste van de 
(verhoging van de) algemene uitkering 
De fractie van de PvdA houdt haar motie aan en zal deze betrekken bij de strategische visie. 
  
M 10.9 van de fractie Vermooten over opdracht college: beleidsregels wederopbouwarchitectuur. 
De fractie Vermooten houdt haar motie aan en zal in nader overleg treden met de wethouder. 
 
M 10.10 van de fractie van de PvdA over opdracht college: startnotitie aanleg Ravelijnbrug. 
De fractie van de PvdA trekt haar motie in en zal in januari 2015 in nader overleg treden met de 
wethouder. 
  
M 10.11 van de fractie van de VVD over opdracht college: pilot vrij parkeren binnenstad. 
De raad besluit in meerderheid (9/22) de motie te verwerpen. De fracties van Helder Onafhankelijk!, 
de VVD en het CDA stemmen voor de motie. 
 
M 10.22 van de fractie van het CDA over opdracht college: wijziging parkeertarieven binnenstad. 
De raad besluit na een hoofdelijke stemming in meerderheid (9/22) de motie te verwerpen. Voor de 
motie stemmen de dames Houtveen, Kostelijk en Post en de heren Bazen, Haitsma, Klopstra, Krijns, 
Slort en Visser. De overige raadsleden stemmen tegen de motie. 
 
  



M 10.12 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over opdracht college: wijziging parkeertarieven 
Bernhardplein  
De raad besluit in meerderheid (16/15) de motie te aanvaarden. De fracties van de Vrije Socialisten, 
GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie en de Stadspartij Den Helder stemmen 
voor de motie. 
 
M 10.13 van de fracties van de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije 
Socialisten, GroenLinks en Vermooten over opdracht college: Integrale visie op duurzaamheid.  
De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden. 
 
M 10.14 van de fractie van D66 over opdracht college: twee kunstgrasvelden FC Den Helder  
De fractie van D66 trekt haar motie in op basis van de toezegging van het college van burgemeester 
en wethouders deze over te nemen. 
 
M 10.15 van de fracties van de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije 
Socialisten, GroenLinks en Vermooten over opdracht college: onderzoek protocol en beleidsregels 
criteria voor huishoudelijke hulp. De laatste zin van de motie “in voorkomende situaties (…) van 
mantelzorgers wordt betrokken” is geschrapt.  
De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden. 
 
M 10.16 van de fracties van de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije 
Socialisten, GroenLinks en Vermooten over verzoek college: groenbeheer in eigen beheer 
uitvoeren/betrekken uitkeringsgerechtigden. De zinsnede “het technisch groenbeheer (…) 
uitkeringsgerechtigden, dan wel” is geschrapt. 
De raad besluit in meerderheid (27/4) de motie te aanvaarden. De fractie van de VVD stemt tegen de 
motie. 
  
M 10.17 van de fracties van de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije 
Socialisten, GroenLinks en Vermooten over verzoek college: verhaal op onbekende vaders. 
De motie is ingetrokken op basis van de toezegging van de wethouder dat deze door het college van 
burgemeester en wethouders wordt overgenomen. 
  
M 10.18 van de fractie van D66 over opdracht college: financiële informatie sociaal domein.  
De motie is ingetrokken omdat de wethouder heeft toegezegd dat hij de raad actief zal informeren. 
 
M 10.19 van de fractie van de PvdA over opdracht college: inventarisatie doorverwijzingen 
jeugdhulpverlening. 
De motie is ingetrokken op basis van de toezegging van het college van burgemeester en wethouders 
te komen met een inventarisatie. 
   
M 10.20 van de fractie van de PvdA over opdracht college: stimuleren bezoek toerist aan de 
binnenstad.  
De raad besluit in meerderheid (7/24) de motie te verwerpen. De fracties van Helder Onafhankelijk!, 
de PvdA en het CDA stemmen voor de motie. 
 
M 10.21 van de fractie van GroenLinks over verzoek college: strandopgangen rolstoeltoegankelijk 
maken.  
De fractie van GroenLinks trekt haar motie in omdat het college van burgemeester en wethouders 
deze heeft overgenomen. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van leges
 2015. 
De raad besluit in meerderheid (30/1): 
de Verordening op de heffing en invordering van leges 2015 vast te stellen. 
De fractie van Helder Onafhankelijk! stemt tegen het voorstel. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 afvalstoffenheffing 2015. 
De raad besluit in meerderheid (30/1): 
de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2015 vast te stellen. 
De fractie van Helder Onafhankelijk! stemt tegen het voorstel. 
 



13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 forensenbelasting 2015. 
De raad besluit in meerderheid (30/1): 
de Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2015 vast te stellen. 
De fractie van Helder Onafhankelijk! stemt tegen het voorstel. 
 
14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 lijkbezorgingsrechten 2015. 
De raad besluit in meerderheid (30/1): 
de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015 vast te stellen. 
De fractie van Helder Onafhankelijk! stemt tegen het voorstel. 
 
15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 precariorechten 2015. 
De raad besluit in meerderheid (30/1): 
de Verordening op de heffing en invordering van precariorechten 2015 vast te stellen. 
De fractie van Helder Onafhankelijk! stemt tegen het voorstel. 
 
16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 toeristenbelasting 2015. 
De raad besluit in meerderheid (30/1): 
de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2015 vast te stellen. 
De fractie van Helder Onafhankelijk! stemt tegen het voorstel. 
 
17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 rioolheffing 2015. 
De raad besluit in meerderheid (30/1): 
de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2015 vast te stellen. 
De fractie van Helder Onafhankelijk! stemt tegen het voorstel. 
 
18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 parkeerbelastingen 2015. 
De raad besluit in meerderheid (26/5): 
de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 vast te stellen. 
De fracties van het CDA en Helder Onafhankelijk! stemmen tegen het voorstel. 
 
19. Voorstel tot het intrekken van de Tarievenverordening voor diverse diensten en 
 werkzaamheden door de gemeente 2014 met ingang van 1 januari 2015. 
De raad besluit unaniem: 
de Tarievenverordening voor diverse diensten en werkzaamheden door de gemeente 2014 met 
ingang van 1 januari 2015 in te trekken. 
 
21. Sluiting. 
De nestor van de raad, de heer Klut, spreekt een dankwoord uit. Vervolgens sluit de voorzitter, 
eveneens onder dankzegging, de vergadering. Hierbij vermeldt hij tevens dat de raadsvergadering 
van 17 november 2014 niet doorgaat. 
  
 

 

 

 


