
Besluitenlijst raadsvergadering 17 maart 2014 (BSL14.0016) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet in het bijzonder de grote groep gasten van de raad 
welkom. Deze groep bestaat uit jongeren die de komende gemeenteraadsverkiezing voor het eerst 
hun stem mogen uitbrengen. 
Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van de Vrije Socialisten heeft de volgende vragen ingediend over asbest bij 
sloopwerkzaamheden aan de flats aan de Mardiepstraat. 
1.  Is het u bekend dat er asbest is gevonden in de betreffende flats gedurende de 
 sloopwerkzaamheden? 
2.  Wat heeft u met deze kennis gedaan inzake de gezondheid van bewoners en welke 
 gezondheidsrisico's spelen hierbij een rol? Op welke wijze controleert u dat gedurende langere 
 tijd? Op welke wijze voert u die uit? 
3.  Is het u al langer bekend dat er de mogelijkheid bestond dat er asbest verwerkt is in deze flats? 
4.  Op welke wijze bent u hiermee omgegaan ten aanzien van de mogelijke gezondheidsaspecten 
 van bewoners? 
5.  Heeft u direct na bekendmaking van de vondst contact gehad met bewoners? Neemt u nog 
 contact op? Op welke wijze vindt er compensatie plaats van mogelijke ziekteverschijnselen, zowel 
 op korte als lange termijn? 
6.  Op welke wijze heeft u in deze overleg met de WSDH en wat houdt dat overleg in? 
7.  Is het u bekend dat er waterafsluitingen plaatsvinden ten behoeve van de verbouwing en dat 
 bewoners maar elders een jerrycan water moeten halen? Vindt u dat servicegericht of heeft u een 
 andere mening? Is het u bekend dat de elektriciteit langdurend ontbreekt waardoor mensen hun 
 eten via tafeltje dekje niet kunnen verwarmen? 
8.  Is het u bekend dat vooral ouderen hierdoor mogelijk ondervoeding en uitdrogingsverschijnselen 
 kunnen krijgen? 
9.  Is het u bekend dat er geen wisselwoningen ter beschikking zijn gesteld? Wat is uw mening 
 hierover, met name nu bekend is dat er asbest gevonden is? 
10.  Als het college spreekt over een zorgzame samenleving, wat is uw mening over het 
 bovenstaande? 
11.  Gaat het college deze week het gesprek aan met de WSDH en betrokken buurtbewoners om tot 
 oplossingen te komen, alsmede om in dat overleg duidelijkheid te krijgen in welke woningen of 
 woonwijken er meer asbesthoudende materialen zijn verwerkt? En gaat het college zorgdragen 
 voor wisselwoningen zoals het gebruikelijk is? 
Wethouder Den Dulk licht toe wat de - geringe - rol van de gemeente in het proces bij het verwijderen 
van asbest is. 
 
De fractie van de PvdA heeft een aantal nagekomen vragen aan de wethouder Sportzaken. De fractie 
krijgt bij hoge uitzondering de gelegenheid de vragen te stellen. 
De fractie heeft in een eerdere vergadering bij motie € 25.000,-- ter compensatie beschikbaar gesteld 
aan de Draaikolk bij de afsluiting van de grondexploitatie van de brede school aan de Pasteurstraat. 
Thans blijkt dat het college van burgemeester en wethouders aan dat bedrag nadere eisen heeft 
gekoppeld, waarvan een aantal naar de mening van de fractie van de PvdA te ver gaan. De fractie 
vraagt om opheldering aan de wethouder. 
Wethouder Turnhout zegt dat ze een en ander niet paraat heeft en verzoekt de fractie hier morgen op 
terug te mogen komen. De fractie van de PvdA stemt hiermee in.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Pruiksma.   
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van de PvdA kondigt bij agendapunt 8 (het voorstel tot het vaststellen van het Regionaal 
Transitie Arrangement) een motie aan, inhoudende het college van burgemeester en wethouders op 
te dragen om in afstemming met de regiogemeenten de lokale sociale wijkteams samen te stellen met 
inachtneming van een aantal uitgangspunten.  
  
  



De fractie van GroenLinks kondigt bij agendapunt 8 een drietal amendementen aan, inhoudende: 
-  deelname van aanbieders aan de sociale wijkteams; 
-  het gehele innovatiebudget in de jaren 2016 en 2017 volledig beschikbaar te stellen voor zowel de 

huidige als nieuwe aanbieders; 
-  klant tevredenheidsonderzoeken uit te laten voeren door cliëntenorganisaties die hiervoor door de 

gemeente worden gefaciliteerd.  
 
De heer Nihot doet een ordevoorstel om agendapunt 7 (het voorstel over het invoeren van mobiel 
parkeren) van de agenda af te voeren. Het voorstel is in meerderheid verworpen (5/26). Voor het 
voorstel stemmen de fracties van Helder Onafhankelijk! en de Vrije Socialisten. 
 
De fractie van de ChristenUnie dient een motie vreemd aan de orde van de dag in met betrekking tot 
het invoeren van een “raadspen voor het beste raadsvoorstel”. Deze motie is als punt 9 aan de 
agenda toegevoegd. 
 
Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de nota Kaderstelling wijziging Welstandsnota. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de parkeerverordening 
 2014 ten behoeve van het invoeren van mobiel parkeren.  
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (23/8). Tegen het voorstel stemmen de fracties van de 
Stadspartij Den Helder, Helder Onafhankelijk! en de Vrije Socialisten. 
 
Bespreekpunten 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) Jeugd voor de 
 Kop van Noord-Holland en de Concretisering RTA. 
De fractie van GroenLinks dient een drietal amendementen in: 
 
A 8.1, waarmee de tekst op blz. 4 van de Concretisering RTA luidende: “Op basis van de wijkscans en 
het advies zullen gesprekken gevoerd worden met BJZ over de inzet van de expertise van toegang 
medewerkers BJZ NH in de wijkteams.” wordt vervangen door: “Er worden nog geen afspraken 
gemaakt over eventuele deelname van aanbieders aan de sociale wijkteams”. 
Het amendement is in meerderheid verworpen (6/25). Voor het amendement stemmen de fracties van 
GroenLinks, de Stadspartij Den Helder en de ChristenUnie.  
 
A 8.2, waarmee de tekst op blz. 5 van de Concretisering RTA luidende: “2016 Totaal innovatiebudget 
bedraagt 15% van ….. dan wel nieuwe aanbieders. 2017 Totaal innovatiebudget bedraagt 30% van 
….. dan wel nieuwe aanbieders.” wordt vervangen door: “Het gehele innovatiebudget in de jaren 2016 
en 2017 volledig beschikbaar te stellen voor zowel de huidige als nieuwe aanbieders.” 
Het amendement is in meerderheid verworpen (3/28). Voor het amendement stemmen de fracties van 
GroenLinks en de ChristenUnie. 
 
A 8.3, waarmee wordt toegevoegd in bijlage IV (innovatieagenda jeugdhulp Kop van Noord Holland) 
op blz. 7 na de laatste zin “….. van de geboden hulp” van de Concretisering RTA: 
“Klanttevredenheidsonderzoeken dienen uitgevoerd te worden door cliëntenorganisaties die hiervoor 
door de gemeente worden gefaciliteerd”. 
De fractie van GroenLinks trekt het amendement in op basis van de beraadslagingen. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (25/6). Tegen het voorstel stemmen de fracties van 
GroenLinks, de Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk! 
 
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 8) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen in afstemming met de regiogemeenten de lokale sociale wijkteams 
samen te stellen met inachtneming van een aantal uitgangspunten. 
 
De motie is na nader overleg in twee moties uitgesplitst: 
M 8.1, waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen een aantal 
uitgangspunten in acht te nemen bij de afstemming met de regiogemeenten over de samenstelling 
van de lokale sociale wijkteams.  
De motie is in meerderheid aangenomen (23/8). Tegen de motie stemmen de fracties van GroenLinks, 
de Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk! en de heren Reiff en Fritzsche.  
 



M 8.2, waarmee een aantal overige voorwaarden aan de RAKC en de sociale wijkteams. 
De motie is in meerderheid aangenomen (20/11). Tegen de motie stemmen de fracties van de VVD, 
GroenLinks, de Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk!  
  
9. Motie van de fractie van de ChristenUnie over het invoeren van een “raadspen voor het 

beste raadsvoorstel”. 
De ChristenUnie wil met de motie jaarlijks een prijs uitreiken voor het best geschreven raadsvoorstel. 
De motie is in meerderheid aanvaard (21/10). Voor de motie stemmen de fracties van de PvdA, Trots, 
D66, de VVD, de ChristenUnie en het CDA.  
 
10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 
 


