
Besluitenlijst raadsvergadering 2 november 2015   BSL15.0059 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat mevrouw Biersteker, mevrouw Pater en de heer 
Assorgia zijn verhinderd. 
De voorzitter informeert de raad over de mutaties onder de fractieassistenten: 
- de heer R. Duynker is fractieassistent geworden van de fractie Vermooten; 
- mevrouw M.J. Driehuis is fractieassistent geworden van de fractie van de Vrije Socialisten; 
- mevrouw S. Wisgerhof is fractieassistent geworden van de fractie van de Stadspartij Den Helder. 
Voorts deelt de voorzitter mede dat de heer M. Juffermans ontslag heeft genomen als commissielid 
omdat hij niet meer in de gemeente Den Helder woont. 
 
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 fractie van Behoorlijk Bestuur stelt, mede namens de fracties van Beter voor Den Helder, de 
ChristenUnie, GroenLinks, Fractie Vermooten en de Vrije Socialisten, voor het voorstel tot het vaststellen 
van de Kwijtscheldingsverordening 2015 (agendapunt 7) van de agenda af te voeren. 
Naar aanleiding van de reactie van wethouder Kos besluiten de fracties hun ordevoorstel in te trekken 
met de opmerking dat een verzoek zal worden gedaan het onderwerp via het minimabeleid op de agenda 
van de commissie te plaatsen. 
De agenda is hierna ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Voorstel tot benoeming van leden van de vertrouwenscommissie. 
De voorzitter deelt mee dat in eerste instantie drie kandidaten zijn aangemeld: mevrouw Biersteker, 
mevrouw Houtveen en de heer Baanstra. Mevrouw Biersteker heeft echter bij e-mail van 2 november 
2015 aangegeven zich terug te trekken als kandidaat. 
 
De raad besluit (bij acclamatie) unaniem: 
de volgende twee leden te benoemen in de vertrouwenscommissie: 
1. mevrouw S.H.M. Houtveen; 
2. de heer H.C. Baanstra. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Kwijtscheldingsverordening 2015. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening op kwijtschelding 2015 vast te stellen. 
 
8. Voorstel met betrekking tot bijdrage aan Baggerbeheer BV. 
De raad besluit in meerderheid (21 voor  / 7 tegen): 
1. € 493.000 aan de algemene reserve te onttrekken en uit te keren aan Baggerbeheer BV als bijdrage 

in het negatieve resultaat van v.o.f. 't Oost over 2013 en ten behoeve van de huurbetaling over 2014 
en 2015; 

2.  de begrotingswijziging vast te stellen. 
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, GroenLinks, Vermooten en de Vrije 
Socialisten stemmen tegen het voorstel. 
 
  



9. Voorstel over verhoging subsidie aan Stichting Ondernemen aan Zee. 
De raad besluit in meerderheid (27 voor  / 1 tegen): 
1. de extra heffing op het OZB-tarief voor niet-woningen met ingang van 1 januari 2016 te verhogen 

van 5% tot 10% en deze verhoging als subsidie beschikbaar te stellen aan de Stichting Ondernemen 
aan Zee ten behoeve van het ondernemersfonds. Dit impliceert een verhoging van de voorlopige 
jaarlijkse subsidie van € 285.000,- naar € 570.000,-; 

2. de retributieregeling te handhaven voor scholen in het openbaar onderwijs, bijzonder basisonderwijs 
en de scholen voor openbaar en bijzonder speciaal onderwijs in Den Helder, waardoor zij deze 
verhoging van de OZB terug ontvangen van het bedrag dat aan extra OZB-voor niet woningen is 
geïnt. 

 
De fractie van Helder Onafhankelijk! stemt tegen het voorstel. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Boswachterswoning 2015. 
De raad besluit unaniem: 
1.  het bestemmingsplan “Boswachterswoning 2015”, als vervat in de dataset met planidentificatie 

NL.IMRO.0400.611BPBOSWWON2015-VST1, langs elektronische weg vast te stellen; 
2.  de bij dit besluit behorende verbeelding van de bestemming op papier vast te stellen; 
3.  vast te stellen dat o_ NL.IMRO.0400.611BPBOSWWON2015-VST1_Ondergrond GBKN de voor dit 

bestemmingsplan gebruikte ondergrond is; 
4.  geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal binnen het plan niet noodzakelijk 

is; 
5.  dat het bijbehorend raadsvoorstel en nota van beantwoording integraal onderdeel uitmaakt van het 
  besluit. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van de Huisvestingsverordening Den Helder 2015. 
De raad besluit unaniem: 
de Huisvestingsverordening 2015 gemeente Den Helder vast te stellen. 
   
12. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 


