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1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw 
Biersteker en de heer Prins. 
 
5. Vaststelling agenda. 
Er hebben zich een aantal burgers aangemeld om in te spreken over de vaststelling van het 
bestemmingsplan Stationslocatie 2014. Omdat het daarvoor duidelijk moet zijn of dit punt 
daadwerkelijk aan de agenda wordt toegevoegd, zoals is aangekondigd, is de vaststelling van de 
agenda naar voren geschoven. 
 
De heer Kuipers stelt namens de fracties van de VVD, het CDA, D66 en Trots voor een extra 
agendapunt aan de raadsagenda toe te voegen, te weten het voorstel tot het vaststellen van het 
bestemmingsplan Stationslocatie 2014.  
De heer Pruiksma stelt namens de fracties van de PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de 
Vrije Socialisten, Helder Onafhankelijk! en Behoorlijk Bestuur dat het aan de agenda toevoegen van 
dit onderwerp in strijd is met de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht. De voorzitter zegt 
dat hiervan geen sprake is. Na een schorsing geeft de heer Pruiksma aan dat de fracties van de 
PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk! de 
vergadering zullen verlaten. De voorzitter legt daarop uit dat hij geheel overeenkomstig het reglement 
van orde van de raad handelt en leest de toelichting van artikel 11 ter verduidelijking voor.  
De voorzitter zegt het vertrek van de fracties te betreuren. Vervolgens besluit de raad unaniem het 
voorstel toe te voegen aan de agenda. 
 
De fractie van Helder Onafhankelijk! heeft verzocht om inlichtingen over een tweetal rapporten.  
Op grond van het reglement van orde worden de verlangde inlichtingen toegevoegd aan de agenda, 
als punt 9.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Vonk spreekt in over het toegevoegde agendapunt 10, het voorstel tot het vaststellen van het 
bestemmingsplan Stationslocatie 2014. Ook de heer Ippen spreekt - namens de HOB, Horeca 
Nederland afdeling Den Helder en de Vecob - in over dit agendapunt. 
  
3. Vragenkwartier. 
De fractie van Helder Onafhankelijk! heeft vragen aangekondigd voor het vragenkwartier, maar is niet 
meer ter vergadering aanwezig om de vragen te stellen. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Bruin.   
 
Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot het benoemen van de heer J. van Es en de heer R. van der Veen tot lid van het 
 interim bestuur van de Stichting Meerwerf Basisscholen voor de periode van 18 februari tot 
 1 juli 2014. 
Het voorstel is unaniem aanvaard.      
 
Bespreekpunten 
 
7. Voorstel met betrekking tot de bezwaarschriften van F.J. Piekhaar en de heer K.H. Selie 
 tegen het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 inzake nieuwbouw van het 
 stadhuis. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel met betrekking tot het inleidend verzoek tot het houden van een referendum over 
 het voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan Stationslocatie 2014. 
Dit voorstel is unaniem aanvaard. De raad spreekt de aanvullende gronden uit dat, gelet op artikel 2, 
lid a, van de referendumverordening geen behoefte bestaat aan het houden van een referendum over 
dit bestemmingsplan.  
 
9. Inlichtingen fractie Helder Onafhankelijk! over een tweetal rapporten.  
De voorzitter deelt mee dat de gevraagde rapporten van Odeon en Hopman Interheem hedenmiddag 
beschikbaar zijn gesteld.  



 
10. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Stationslocatie 2014. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.   
 
 


