
 
Besluitenlijst raadsvergadering 30 juni 2014 (BSL14.0032) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. De voorzitter 
deelt mee dat mevrouw Mooijman fractie-assistent is geworden van de fractie Vermooten. 
 
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 De Knijf.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur kondigt een amendement aan bij agendapunt 18, het voorstel met 
betrekking tot het indienen van wensen en bedenkingen over de procedure garantstelling Gemini 
Ziekenhuis. 
 
De fracties van de ChristenUnie, de Stadspartij Den Helder, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, 
de Vrije Socialisten en Vermooten kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag aan over het 
RAKC in Schagen. De motie is als agendapunt 19 aan de agenda toegevoegd. 
 
Over agendapunt 17 is aangekondigd dat het te nemen besluit wordt gewijzigd. 
 
De agendapunten 13 tot en met 15 worden wegens de beschikbare vergadertijd en het ontbreken van 
spoedeisendheid in de besluitvorming aangehouden tot de volgende raadsvergadering.   
 
Hamerpunten 
 
6. Ontslag commissielid. 
De heer B. ten Brinke van de Stadspartij Den Helder heeft de raad verzocht hem te ontstaan als 
commissielid. De raad gaat hiermee zonder stemming akkoord. 
   
7. Voorstel tot het vaststellen van aangepast bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening 2012. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
9. Voorstel met betrekking tot de begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling 
 Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel met betrekking tot de jaarrekening 2013 van de Regionale Uitvoeringsdienst 
 Noord-Holland Noord. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
11. Voorstel met betrekking tot de gewijzigde begroting 2014 en de begroting 2015 van de 
 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
12. Voorstel de benoeming van de heren J. van Es en R. van der Veen tot lid van het 
 interimbestuur van de Stichting Meerwerf basisscholen te verlengen van 1 juli tot  
 1 november 2014.  
De raad aanvaardt het voorstel zonder stemming.  
 
  



13. Voorstel tot het benoemen van leden in de evaluatiecommissie. 
Dit agendapunt is aangehouden tot de volgende raadsvergadering. 
 
14. Voorstel tot benoemen van leden voor de werkgeverscommissie. 
Dit agendapunt is aangehouden tot de volgende raadsvergadering. 
 
15. Voorstel tot het benoemen van leden voor de regionale raadswerkgroep Slim Samenwerken 
 bij de Kop. 
Dit agendapunt is aangehouden tot de volgende raadsvergadering. 
 
16. Voorstel met betrekking tot het onderzoek van de rekenkamercommissie over de HVC. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
Bespreekpunten 
 
17. Voorstel in te stemmen met het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2013 van de Stichting 
 Meerwerf basisscholen Den Helder. 
Het voorstel is niet in commissieverband besproken. Besluitvorming is echter vereist voor 1 juli 2014. 
Op basis van het vorenstaande besluit de raad unaniem dat het voorstel na het zomerreces wordt 
behandeld, met dien verstande dat Stichting Meerwerf wordt gemachtigd uitgaven te doen in de 
periode tot 1 september 2014.  
 
18. Voorstel met betrekking tot het indienen van wensen en bedenkingen over de procedure 
 garantstelling Gemini Ziekenhuis. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een amendement in, inhoudende het college van 
burgemeester en wethouders de volgende wensen mee te geven: 
- Dat de verleende garantie wordt toegekend tot de uitslag van de aanvraag bij het waarborgfonds 

bekend is met een maximum van één jaar of eerder. 
- Afhankelijk van de beoordeling van het waarborgfonds de aanvraag van MCA Gemini Groep 

(MGG) opnieuw wordt beoordeeld. 
- De MGG onderzoekt wat de mogelijkheden zijn wanneer de bank haar lening verlengd en 

zodoende uitstel van de garantstelling wordt verleend in afwachting van de uitslag aanvraag 
waarborgfonds.  

- Er dient periodiek een gesprek plaats te vinden tussen RvB en RvT enerzijds en het 
 college (of betrokken wethouders) anderzijds met als onderwerp de exploitatie van het Gemini 
 Ziekenhuis, al dan niet als onderdeel van de MGG. 
- Er dient elk jaar met volle medewerking van de RvB en de RvT van de MGG een onderzoek te 

worden uitgevoerd door een onafhankelijke - door het gemeentebestuur van Den Helder aan te 
wijzen - deskundige. Het onderzoek dient gericht te zijn op de exploitatie van de MGG en de 
duurzame bestaanszekerheid van het Gemini Ziekenhuis daarbinnen op basis van het thans 
voorliggende en goedgekeurde locatieprofiel. Genoemde voorwaarden worden ingevuld zolang de 
garantie loopt of zolang het  gemeentebestuur van Den Helder dit noodzakelijk acht. 

- het college dient nadrukkelijk contact te houden met de RvB over de bovenstaande voorwaarden.  
 
Op basis van de beraadslagingen is het amendement aangepast. De aanpassingen zijn cursief 
aangegeven. 
 
De bij amendement ingediende wensen en bedenkingen zijn unaniem aanvaard. 
 
19. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties van de ChristenUnie, de Stadspartij 
 Den Helder, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en Vermooten met 
 betrekking tot het RAKC in Schagen. 
Met deze motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
- alle activiteiten om tot desintegratie van de afdeling Publiekszaken over te gaan t.b.v. de 
 ontwikkeling van een RAKC in Schagen op te schorten;  
- te komen tot een integrale afweging over de profijtelijkheid van een RAKC in Schagen voor de 
 gemeente Den Helder; 
- direct na het zomerreces of zoveel later als noodzakelijk de raad te informeren en te betrekken bij 
 voorstellen over de uitwerking van de decentralisaties in het Sociale domein waarvan het RAKC 
 onderdeel is. 
De fractie van de ChristenUnie trekt haar motie in op basis van de werkafspraak dat het college 
woensdag 2 juli 2014 met de fractievoorzitters om tafel gaat om duidelijke vragen te formuleren. 
Vervolgens dient het college de raad na anderhalve week te infomeren over de antwoorden op de 
geformuleerde vragen. Naar die uitkomsten zal dan worden gehandeld. 
 



20. Afscheid van de vertrekkende wethouders. 
De voorzitter houdt een toespraak. De wethouders krijgen bloemen en een ets van Den Helder. 
  
21. Bespreken van het Coalitieprogramma 2014 - 2018, Den Helder wendt de steven.  
De heer Reenders geeft namens de coalitiepartijen een korte toelichting op het coalitieprogramma.  
De oppositiepartijen geven hun reactie hierop. 
   
22. Nieuw college van burgemeester en wethouders. 
 
a. Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven over de te benoemen wethouders. 
De heer Klut brengt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven, verder bestaande uit mevrouw 
Houtveen en de heer Reenders, verslag uit aan de raad over de geloofsbrieven en het 
integriteitsonderzoek. Hij deelt mee dat de commissie de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet 
gevorderde stukken heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is, dat de kandidaat-wethouders 
aan alle in de wet gestelde eisen voldoen, met dien verstande dat de volgende personen niet voldoen 
aan het vereiste van ingezetenschap als genoemd in de wet:  
P.J.R. Kos; 
G.K. Visser; 
O.R. Wagner. 
Voorts heeft de commissie vastgesteld dat op basis van de gegevens uit de rapportage 
integriteitsscreening inzake de kandidaat-wethouders geen zaken aanwezig zijn die wijzen op 
verminderde integriteit, een (te) laag integriteitsbewustzijn of een verhoogd integriteitsrisico bij de 
kandidaat-wethouders. De commissie constateert dat in de voornoemde rapportage nog geen 
rekening is gehouden met de uitkomst van de BKR-registratie en VOG van de kandidaat-wethouders. 
Op basis hiervan stelt de commissie de raad voor: 
1. de heren Kos, Visser en Wagner ontheffing te verlenen van het ingezetenschap;  
2. J.E.T.M. van Dongen, P.J.R. Kos, D.R. Pastoor, G.K. Visser en O.R. Wagner te benoemen als 
 wethouder onder voorbehoud van een positieve uitkomst van BKR-registratie en voor 1 augustus 
 2014 afgegeven VOG. 
 
Vervolgens stellen de kandidaat-wethouders zich voor en heeft de raad de gelegenheid tot het stellen 
van vragen aan hen.  
 
b.  Voorstel tot benoeming van de wethouders.  
Er is een stembureau geformeerd, bestaande uit de heer Klopstra (voorzitter), mevrouw Post en de 
heer Assorgia. Na een schriftelijke stemming zijn benoemd tot wethouder:  
mevrouw J.E.T.M. van Dongen (23 stemmen voor en 8 stemmen tegen); 
de heer O.R. Wagner (26/5) 
de heer G.K. Visser (18/13) 
de heer P.J.R. Kos (20/11) 
de heer D.R. Pastoor (16/15) 
 
c.  Installatie van de wethouders. 
De benoemde wethouders leggen allen de belofte af waarmee ze in functie zijn. Ze ondertekenen de 
integriteitsverklaring en ontvangen bloemen en een tas of stropdas. 
  
23. Ereburgerschap de heer M. Borsboom. 
De raad heeft op 16 juni 2014 unaniem besloten het ereburgerschap toe te kennen aan de heer  
M. Borsboom. Ter vergadering vinden de ceremoniële handelingen plaats.  
 
24. Sluiting.  
De voorzitter nodigt een ieder uit voor de barbecue en sluit de vergadering. 
 
 


