Besluitenlijst raadsvergadering 12 oktober 2015 (BSL15.0056)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet iedereen, en in het bijzonder de Gasten van de raad,
welkom. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.
2. a. Voorstel van de voorzitter van het centraal stembureau tot toelating van de benoemde
raadsleden mevrouw A. Hogendoorn en de heren R. van Deutekom, A.A.H. Koenen
en A.J. Pruiksma.
b. Verslag commissie onderzoek geloofsbrieven.
c. Beëdiging en installatie van de benoemde raadsleden.
De voorzitter van de commissie voor de geloofsbrieven, de heer Klut, informeert de raad over het
onderzoek dat door de genoemde commissie is gedaan.
De raad besluit daarop unaniem:
- mevrouw A. Hogendoorn;
- de heer R. van Deutekom;
- de heer A.A.H. Koenen;
- de heer A.J. Pruiksma
toe te laten tot lid van de raad van de gemeente Den Helder.
Mevrouw Hogendoorn en de heer Koenen leggen de eed af en de heren Van Deutekom en Pruiksma
leggen de belofte af en worden allen geïnstalleerd als raadslid.
De heer Pruiksma tekent de integriteitsverklaring. Mevrouw Hogendoorn en de heren Van Deutekom en
Koenen hoeven geen integriteitsverklaring te ondertekenen, omdat zij dat al hebben gedaan als
commissielid.
Alle nieuwe raadsleden krijgen bloemen. De heren Van Deutekom en Koenen krijgen een stropdas.
De heer Pruiksma krijgt een glas (hij heeft al een das) en mevrouw Hogendoorn ontvangt een tas.
3. Spreekrecht burgers.
Mevrouw Stienstra en de heer De Geus spreken in over agendapunt 12, het voorstel tot het vaststellen
van het bestemmingsplan Huisduinen en de Stelling 2015.
4. Vragenkwartier.
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.
5. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Assorgia.
6. Vaststelling agenda.
Agendapunt 9, het voorstel tot het vaststellen van de Kwijtscheldingsverordening 2015, is aangehouden
tot de volgende vergadering omdat de door de wethouder in de commissie Bestuur en Middelen
toegezegde informatie de raad nog niet heeft bereikt.
Agendapunt 12, het voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Huisduinen en de Stelling 2015,
is verplaatst van de categorie hamerpunten naar de categorie bespreekpunten.
Agendapunt 14, het voorstel tot het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan 2015-2030, is tot nader
order aangehouden. Er vinden thans namelijk nog gesprekken plaats en het college van burgemeester en
wethouders komt hierover met een memo, waarin ook wordt ingegaan op het aangekondigde
amendement van de fractie van Helder Onafhankelijk!
Agendapunt 18, het voorstel tot benoeming van een lid van de vertrouwenscommissie, is verdaagd omdat
nog antwoord dient te worden gegeven op vragen die in het presidium voorafgaand aan de
raadsvergadering zijn gesteld.
De voorzitter geeft tenslotte aan dat de aangekondigde amendementen bij de betreffende agendapunten
verder aan de orde zullen komen.
Hamerpunten
7. Voorstel tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening 2012 voor het gebruik van
knalapparatuur in de landbouw.
De raad besluit in meerderheid (29/2):
de wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2012 vast te stellen.
De fracties van de Vrije Socialisten en Vermooten stemmen tegen het voorstel.

8. Voorstel met betrekking tot de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN).
De raad besluit unaniem:
1. In te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord, waarin de volgende wijzigingen zijn verwerkt:
- tekstvoorstellen zodat de gemeenschappelijke regeling RUD NHN voldoet aan de Wet
gemeenschappelijke regelingen;
- het grondgebied waar de RUD NHN is gevestigd, namelijk de gemeente Hoorn;
- de rechtspositie en bezoldiging van de ambtenaren en van het personeel, werkzaam op
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, wordt bepaald door het algemeen bestuur.
- op 1 januari 2015 de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer zijn opgegaan in de nieuwe
gemeente Alkmaar.
2. De burgemeester toestemming te verlenen op grond van artikel 1, tweede en derde lid, van de Wet
gemeenschappelijke regelingen in samenhang met artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling te
mogen uittreden uit de gemeenschappelijk regeling.
9. Voorstel tot het vaststellen van de Kwijtscheldingsverordening 2015.
Het voorstel is aangehouden tot de volgende vergadering (zie punt 6).
10. Voorstel tot het vaststellen van de Welstandsnota 2015 en de voorgestelde wijziging van de
reclamenota "Bedrijven (positief) in beeld".
De raad besluit unaniem:
de Welstandsnota 2015 en de wijziging van de reclamenota “Bedrijven (positief) in beeld” vast te stellen.
11. Voorstel tot het vaststellen van de Hoofdlijnen van aanpak voor een duurzaam en
klimaatbestendig Den Helder.
De raad besluit unaniem:
het belang te onderschrijven van het werken aan een duurzaam en klimaatbestendig Den Helder, waarbij
het uitgangspunt is dat duurzaamheid doorwerkt in alle beleidsterreinen.
“De hoofdlijnen van aanpak voor een duurzaam en klimaatbestendig Den Helder” vast te stellen en
raadsvoorstellen in het vervolg voorzien van een check op duurzaamheid en klimaatbestendigheid.
13. Voorstel met betrekking tot de tussenrapportage 2015.
De raad besluit in meerderheid (25/6):
1. kennis te nemen van de tussenrapportage 2015;
2. de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2015 vast te stellen.
De fracties van de Stadspartij 2.0 en de ChristenUnie stemmen tegen het voorstel.
14. Voorstel tot het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan 2015-2030 met het daarbij
behorende investeringsoverzicht en aanbevelingen.
Het voorstel is tot nader order aangehouden (zie punt 6).
15. Voorstel tot het voorzien in de gemeentelijke vertegenwoordiging in de besturen van de zes
gemeenschappelijke regelingen.
De raad benoemt bij acclamatie:
1. te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord burgemeester Koen Schuiling en als plaatsvervangend lid B.O.B. (Bob)
Haitsma;
2. te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands
Noorden de wethouder Sociaal Domein P.J.R. (Pieter) Kos en als plaatsvervangend lid F.F. (Trees)
van der Paard;
3. te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde
arbeid Kop van Noord-Holland de wethouder Sociaal Domein P.J.R. (Pieter) Kos en als
plaatsvervangend lid F.F. (Trees) van der Paard;
4. te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionaal
Historisch Centrum Alkmaar burgemeester Koen Schuiling en als plaatsvervangend lid B.O.B. (Bob)
Haitsma;
5. te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord de wethouder Ruimte, Wonen, Wijken J.E.T.M. (Jacqueline)
van Dongen en als plaatsvervangend lid B.O.B. (Bob) Haitsma;
6. te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus de
wethouder Financiën en Organisatie B.O.B. (Bob) Haitsma en als plaatsvervangend lid E.M. (Edwin)
Krijns.

16. Voorstel tot benoeming van leden van de Noordkopraad.
De raad besluit bij acclamatie:
de volgende leden van de raad als afgevaardigden aan te wijzen voor de vergaderingen van de
Noordkopraad:
1. Namens de VVD: de heer J. Klopstra;
2. Namens D66: de heer F.C. Klut.
17. Voorstel tot het benoemen van leden in de auditcommissie.
Er is een stembureau gevormd, bestaande uit de raadsleden Wouters (voorzitter), Nuninga en Dol.
Er zijn drie kandidaten voor de twee vacatures die zijn ontstaan door het vertrek van mevrouw Van
Dooren en de heer Haitsma. Deze zijn mevrouw Van Driesten, de heer Van Deutekom en de heer Visser.
Er zijn 29 geldige en 2 ongeldige stemmen uitgebracht. Mevrouw Van Driesten heeft 8 stemmen
gekregen en de heren Van Deutekom en Visser beiden 23 stemmen.
De raad besluit hiermee in meerderheid:
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Verordening op de auditcommissie van de gemeente
Den Helder de volgende twee personen te benoemen in de auditcommissie:
- de heer R. van Deutekom;
- de heer J.K. Visser.
18. Voorstel tot benoeming van een lid van de vertrouwenscommissie.
Het voorstel is aangehouden tot de volgende vergadering (zie punt 6).
Bespreekpunten
12. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Huisduinen en de Stelling 2015.
Mevrouw Biersteker doet, mede naar aanleiding van de insprekers, het ordevoorstel de behandeling van
dit agendapunt aan te houden.
De raad besluit in meerderheid (15/16):
dit ordevoorstel te verwerpen. De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur,
Vermooten, de ChristenUnie, D66, de Stadspartij 2.0 en Helder Onafhankelijk! Stemmen voor het
voorstel.
Vervolgens besluit de raad in meerderheid (20/11).
1. De nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Huisduinen en de Stelling 2015 vast te stellen;
2. De door indieners 1, 3, 4 en 8 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en te volgen;
3. De door indiener 2 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en gedeeltelijk te volgen,
maar niet tegemoet te komen aan de wens om het bebouwingspercentage in het bouwvlak te
verhogen naar 80% danwel het bouwvlak te vergroten.
4. De door indiener 6 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en gedeeltelijk te volgen,
maar niet tegemoet te komen aan de wens om:
- aan de gronden met de aanduiding ‘opslag’ een nadere functieaanduiding toe te voegen welke
mantelzorg/zorgwoning mogelijk maakt, danwel een extra verdieping voor specifiek deze functies
toe te staan;
- de maximale goot- en/of bouwhoogte te verhogen;
- Op het perceel badhuisstraat de functies Horeca en restaurant toe te voegen.
5. De door indieners 5 en 7 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren maar niet te volgen en
dientengevolge ongegrond te verklaren;
6. De door indiener 9 ingediende zienswijzen niet ontvankelijk te verklaren en buiten verdere
behandeling te laten;
7. Op grond van overwegingen welke zijn vastgelegd in de “Nota van beantwoording ontwerp
Bestemmingsplan Huisduinen en de Stelling 2015” de in hoofdstuk 4 van deze nota voorgestelde
wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan;
8. Het bestemmingsplan “Huisduinen en de Stelling 2015”, als vervat in de dataset met planidentificatie
NL.IMRO.0400.612BPSTELLING2015-VST1, met de in de nota van beantwoording aangegeven
wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg vast te stellen,
waarin naast staand beleid ook de volgende onderwerpen zijn opgenomen:
a. Huidige stedenbouwkundige plan van de Huisduiner Ontwikkelingsmaatschappij voor het
Huisduinerkwartier;
b. Beleid aangaande de deregulering van bouw en gebruik van gebouwen op het erf;
c. Recreatief knooppunt Huisduinen;
d. De Stelling/Forten;
e. (verplichte)zones die behoren bij de primaire en secundaire waterkering, de munitieopslag van
Defensie en de in de nabijheid gelegen industrieterreinen.

9. De bij dit besluit behorende verbeelding van de bestemming op papier vast te stellen;
10. Vast te stellen dat o_ NL.IMRO.0400.612BPSTELLING2015-VST1_Ondergrond GBKN de voor dit
bestemmingsplan gebruikte ondergrond is;
11. Geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal binnen het plan niet noodzakelijk is;
12. dat het bijbehorend raadsvoorstel en nota van beantwoording integraal onderdeel uitmaakt van het
besluit.
13. de tekst van artikel 31.4.2a te vervangen door de volgende tekst:
“ter plekke van de aanduiding ‘windturbine’ mag een windturbine worden gebouwd waarbij de hoogte
van de windturbine niet meer dan 40,2 meter mag bedragen en de maximale tiphoogte van de
windturbine niet meer dan 55 meter mag bedragen;” ***
*** tekst ter vergadering aangepast.

De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, ChristenUnie (abusievelijk niet
opgenoemd ter vergadering),Vermooten, de Stadspartij 2.0 en Helder Onafhankelijk! stemmen tegen het
voorstel.
19. Voorstel voor herstel en herbestemming van het Logementsgebouw (het Casino) in
Huisduinen.
De raad besluit in meerderheid (20/11):
- Een bedrag van € 542.433,- te onttrekken uit de algemene reserve en om te zetten naar een
bestemmingsreserve voor het herstel en de herbestemming van het Logementsgebouw in
Huisduinen;
- De begrotingswijziging vast te stellen;
- De bestemmingsreserve te benutten als cofinanciering voor de aanvraag Waddenfondssubsidie voor
het ontwikkelen van een bezoekerscentrum Atlantikwall.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de Stadspartij 2.0, de
ChristenUnie en Helder Onafhankelijk! stemmen tegen het voorstel.
20. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 4,7 mln. voor de verwerving van de
benodigde gronden en de realisatie van de Noorderhaaks, inclusief deelprojecten.
De fracties van Behoorlijk Bestuur, de ChristenUnie, GroenLinks, Stadspartij 2.0, Vermooten en de Vrije
Socialisten dienen een amendement in (A 20.2), inhoudende beslispunt 1 onder b van het ontwerpbesluit,
nummer RB15.0106, als volgt te wijzigen: “de reserve Strategische Visie €1,5 miljoen” te laten vervallen
en te vervangen door “de reserve stadhuis € 1,5 miljoen”.
De raad besluit in meerderheid (10/21):
het bovengenoemde amendement te verwerpen. De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks,
Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie en de Stadspartij 2.0 stemmen voor het amendement.
De fractie van de VVD dient een amendement in (A 20.1), inhoudende beslispunt 1 onder b van het
ontwerpbesluit, nummer RB15.0106, als volgt te wijzigen: “de reserve Strategische Visie €1,5 miljoen”
te laten vervallen en te vervangen door “de algemene reserve van de gemeente € 1,5 miljoen”.
De raad besluit in meerderheid (4/27):
het bovengenoemde amendement te verwerpen. De fractie van de VVD stemt voor het amendement.
De raad besluit vervolgens unaniem:
1. Een totaal krediet van € 4,7 miljoen beschikbaar te stellen voor de verwerving van de benodigde
gronden en de realisatie van de Noorderhaaks, inclusief deelprojecten. Het totaal krediet ten laste te
brengen van:
a. Het fonds Bovenwijks, €2,0 miljoen
b. De reserve Strategische Visie, €1,5 miljoen
c. De toegekende provinciale subsidie, €1,2 miljoen
2. Het ontwerp van de Noorderhaaks, inclusief rotondes vast te stellen als uitgangspunt voor het
inkooptraject. (ID15.02631 en tekeningnummer 403156-S-3-0101 d.d. 17-07-2015)
3. Social Return On Investment toe te passen.
4. Vast te stellen de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2015.
21. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

