
Besluitenlijst raadsvergadering 2 maart 2015 (BSL15.0013) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.  
Begin maart is de lokale ChristenUnie 25 jaar actief in de Helderse gemeenteraad en de Landelijke 
ChristenUnie bestaat inmiddels 15 jaar. Om deze redenen trakteert de ChristenUnie de raad, het college 
en het publiek op gebak.  
 
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 mevrouw Van Driesten.   
 
5. Vaststelling agenda. 
De agenda is op 26 februari 2015 aangevuld met punt 6, het voorstel tot het benoemen van mevrouw  
M. Hoekstra-Timmers tot commissielid. 
 
De fracties van de VVD, het CDA, D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur en de 
Vrije Socialisten dienen een motie in met betrekking tot agendapunt 9, het voorstel tot het vaststellen van 
de Nota Zonneparken. 
 
De fracties van D66, het CDA, de VVD, de PvdA en Helder Onafhankelijk! hebben een verzoek tot het 
houden van een interpellatiedebat over de door het college van burgemeester en wethouders 
beschikbaar gestelde informatie mede in relatie tot de informatie die de heer R. Scholte beschikbaar heeft 
gesteld over het gebruik van het voormalige postkantoor en de schriftelijke beantwoording door het 
college van de vragen van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer op 2 februari 2015 ingediend bij 
de voorzitter van de raad. 
De raad besluit in meerderheid (30/1) het interpellatiedebat toe te staan. De fractie van de ChristenUnie 
stemt tegen het verzoek. Het interpellatiedebat is als punt 10 aan de agenda toegevoegd.  
 
De fracties van de ChristenUnie, de Stadspartij Den Helder, de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk 
Bestuur, Vermooten en D66 dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in over het opschorten 
van de ouderbijdrage in het kader van de nieuwe Jeugdwet. De motie is als punt 11 aan de agenda 
toegevoegd.  
 
De fractie van de VVD dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in met betrekking tot de 
ontwikkeling van de stationslocatie. De motie is als agendapunt 12 aan de agenda toegevoegd.  
 
De fracties van de ChristenUnie, de Stadspartij Den Helder, de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk 
Bestuur en Vermooten dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in over de ontwikkeling van de 
stationslocatie. De motie is als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. 
 
6. Voorstel tot het benoemen van mevrouw M. Hoekstra-Timmers tot lid voor de 
 raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling 
 en -beheer. 
De raad besluit unaniem: 
mevrouw M. Hoekstra-Timmers te benoemen tot lid van de commissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
Mevrouw Hoekstra tekent de integriteitsverklaring en ontvangt bloemen. 
 
  



7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.040.611,- voor de uitvoering van 
 het gemeentelijke bodemprogramma 2015-2018. 
De raad besluit unaniem: 
1.  kennis te nemen van het gemeentelijke bodemprogramma 2015-2018 (ID14.03880) houdende 
 gemeentelijke doelstellingen ten aanzien van bodem. 
2.  ter uitvoering van het programma een krediet beschikbaar te stellen van €2.040.611. 
3.  te beschikken over de volgende reserves: 
 a. Reserve Bodemsanering voor € 1.562.111; 
 b.  Reserve DIVMAG terrein voor € 100.000; 
 c.  Subsidie – ISV voor een bedrag van € 338.500. 
4.  de programma begrotingswijziging (ID15.00023) vast te stellen. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van het Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. 
De raad besluit unaniem: 
het Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 vast te stellen en het college van burgemeester en 
wethouders opdracht te geven het (veiligheids)beleid conform het Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 
2015-2018 uit te voeren. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Zonneparken. 
De raad besluit unaniem: 
de Nota Zonneparken (ID15.00015) vast te stellen voor het kunnen stellen van een eenduidig kader voor 
zonneparken in de gemeente Den Helder. 
 
De fracties van de VVD, het CDA, D66, PvdA, de Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur en de Vrije 
Socialisten dienen een motie in (M 9.1) inhoudende:  
het college van burgemeester en wethouders op te dragen 
1. gezien de tijdsdruk in verband met de aan te vragen subsidies, zich tot het uiterste in te spannen 

voor de realisatie van een zogenaamde zonneweide op de locatie “Heldair”; 
2. met een voorstel te komen om het een en ander te realiseren (bestemmingsplan- of 

afwijkingsprocedure) voor deze locatie, waar raad over kan beslissen 
3. bij realisatie dit optimaal te communiceren, onder andere via citymarketing; 
4. onderzoek te doen naar meer locaties die eventueel in aanmerking voor (tijdelijke) zonneweiden en 

de raad hierover informeren binnen drie maanden. 
5. deze motie onder aandacht te brengen van gedeputeerde staten van Noord Holland. 
 
De raad besluit unaniem: 
De bovengenoemde motie te aanvaarden. 
  
10. Verzoek tot interpellatie over de door het college en de heer R. Scholte beschikbaar gestelde 

informatie inzake het gebruik van het voormalige postkantoor alsmede de schriftelijke 
beantwoording door het college van de vragen van de commissie Stadsontwikkeling en  

 -beheer op 2 februari 2015. 
Aan het einde van het interpellatiedebat dienen de fracties van D66, de VVD, het CDA, de PvdA en 
Helder Onafhankelijk! twee moties in: 
Motie M 10.1 waarin de afkeuring wordt uitgesproken over de handelswijze van de heer M.C. Wouters; 
Motie M 10.2 waarin het vertrouwen in wethouder P.J.R. Kos per direct wordt opgezegd. 
Op verzoek van de heer Kuipers vindt een hoofdelijke stemming plaats. 
 
De raad besluit in meerderheid (15/16): 
De bovengenoemde moties te verwerpen. 
 
Voor de moties stemmen de dames Van Dooren, Houtveen, Kostelijk, Van der Paard en Post en de 
heren Baanstra, Bazen, Haitsma, Klopstra, Klut, Krijns, Kuipers, Slort, Visser en De Vrij. 
Tegen de moties stemmen de dames Biersteker, Dol, Van Driesten, Pater en Vorstman en de heren 
Assorgia, Van Delft, Van Dongen, Karhof, De Knijf, Koopman, Nuninga, Reenders, Salverda, Vermooten 
en Wouters.  
 
  



11. Motie over het opschorten van de ouderbijdrage in het kader van de nieuwe Jeugdwet. 
De fracties van de ChristenUnie, de Stadspartij Den Helder, de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk 
Bestuur, Vermooten en D66 dienen een motie in (M 11) over het opschorten van de ouderbijdrage in het 
kader van de nieuwe Jeugdwet, inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen 
1. in kaart te brengen,  

a. hoeveel ouders in de gemeente onder de nieuwe regelgeving de eigen bijdrage moeten gaan 
betalen en hoeveel gezinnen hierdoor mogelijk in de financiële problemen komen of 
bijvoorbeeld zorg gaan mijden; 

b. welke bedragen hiermee gemoeid zijn; 
c. welke kosten gemoeid zijn met het innen van de ouderbijdrage in verhouding tot de 

opbrengsten; 
2. de onder 1. bedoelde gegevens zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval uiterlijk 1 mei 2015, naar de 

raad te sturen; 
3. af te zien van het innen van de ouderbijdrage zolang het nationaal onderzoek loopt naar de 

mogelijke ongewenste effecten van de ouderbijdrage; 
4. indien de uitkomsten van het onderzoek niet leiden tot wijziging in de Jeugdwet, wordt samen met de 

gemeenteraad besloten hoe hier mee om te gaan. 
 
De raad besluit in meerderheid (27/4): 
De bovengenoemde motie te aanvaarden. De fractie van de VVD stemt tegen de motie. 
 
12. Motie VVD over de ontwikkeling van de stationslocatie 
De fractie van de VVD dient een motie in (M 12) over de ontwikkeling van de stationslocatie, inhoudende 
1. het college van burgemeester en wethouders op te dragen een voorstel aan de raad voor te leggen 

dat leidt tot vaststelling van een visie op het gebied van de gehele Stationslocatie voor het 
zomerreces van 2015 en voorziet in de verdere procedure ten behoeve van de uiteindelijke 
vaststelling van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied; 

2. per direct alle activiteiten rond de invulling van het oude Postkantoor op te schorten en geen verdere 
verplichtingen daarvoor meer aan te gaan totdat de raad de visie op de Stationslocatie heeft 
vastgesteld; 

 
De raad besluit in meerderheid (14/17): 
De bovengenoemde motie te verwerpen. De fracties van D66, de PvdA, het CDA en de VVD stemmen 
voor de motie. 
 
13. Motie coalitiepartijen over de ontwikkeling van de Stationslocatie. 
De fracties van de ChristenUnie, de Stadspartij Den Helder, de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk 
Bestuur en Vermooten dienen een motie in (M 13) over de ontwikkeling van de stationslocatie 
inhoudende 
1. een voorstel aan de raad voor te leggen dat leidt tot vaststelling van een visie op het gebied van de 

gehele Stationslocatie voor het zomerreces van 2015 en voorziet in de verdere procedure ten 
behoeve van de uiteindelijke vaststelling van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied; 

2. de heer Scholte te faciliteren bij de totstandkoming van de business case door het beschikbaar 
stellen van expertise; 

3. de heer R. Scholte in de gelegenheid te stellen vóór 1 juni 2015 een haalbaar en uitvoerbaar 
businessplan met financiële onderbouwing voor een duurzame exploitatie van het pand als Rob 
Scholte museum aan te bieden. 

 
De raad besluit in meerderheid (16/15): 
De bovengenoemde motie te aanvaarden. De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk 
Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie en de Stadspartij Den Helder stemmen voor de motie. 
 
14. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 


