
 
Besluitenlijst raadsvergadering 15 juni 2015 (BSL15.0037) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw  
Van der Paard. De voorzitter deelt mee dat voor het programma ‘Brandpunt’ vanavond opnamen worden 
gemaakt.   
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw Eelman spreekt in over agendapunt 16, het voorstel inzake het burgerinitiatief betreffende een 
heroverweging van de plannen voor de aanpak van de verkeersproblematiek bij kruispunt Veul. 
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Baanstra.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van de VVD kondigt een motie aan bij agendapunt  16, het voorstel inzake het burgerinitiatief 
betreffende een heroverweging van de plannen voor de aanpak van de verkeersproblematiek bij 
kruispunt Veul.        
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, het CDA, de Vrije Socialisten, de VVD, het PvdA, de ChristenUnie, 
GroenLinks, D66 en de Stadspartij Den Helder kondigen een amendement aan bij agendapunt 17, het 
voorstel tot het vaststellen van de programmarekening 2014 van de gemeente. 
 
De fracties van GroenLinks, de ChristenUnie, het CDA, de Vrije Socialisten en Vermooten kondigen een 
amendement aan bij agendapunt 18, het voorstel tot het vaststellen van de technische uitgangspunten en 
autonome effecten ten behoeve van de begroting 2016. 
 
6. Onderzoek naar de gang van zaken met betrekking tot de situatie van wethouder Visser. 
In de raadsvergadering van 1 juni 2015 heeft de fractie van de VVD aangegeven het laten uitvoeren van 
een onderzoek naar de gang van zaken met betrekking tot de situatie van wethouder Visser in stemming 
te willen brengen. Omdat in deze vergadering de stemmen staakten is dit voorstel wederom in stemming 
gebracht.  
 
De voorzitter geeft aan dat nu voorligt een voorstel tot het doen instellen van een onderzoek ter zake; 
onderzoeksopdracht en procedure daaromheen zullen nader aan de raad worden voorgelegd via het 
Presidium. 
 
De raad besluit in meerderheid: 
een onderzoek uit te laten voeren naar de gang van zaken met betrekking tot de situatie van wethouder 
Visser. 
 
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, ChristenUnie, 
Stadspartij Den Helder hebben voor het uitvoeren van een onderzoek gestemd. 
De fracties van het CDA, VVD, Helder Onafhankelijk!, D66 en de PvdA hebben tegen het uitvoeren van 
een onderzoek gestemd.    
 
7. Voorstel tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening 2012.  
De raad besluit unaniem: 
de wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening 2012 vast te stellen. 
 
8. Voorstel tot vaststellen van de nota Strategisch Handhavingsbeleid 2015-2018. 
De raad besluit unaniem: 
de nota Strategisch Handhavingsbeleid 2015-2018 vast te stellen.  
 
9. Voorstel met betrekking tot de Ontwerp Jaarstukken 2014 en Ontwerp Begroting 2016 
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.  
De raad besluit unaniem:  
1. In te stemmen met de Ontwerp Jaarstukken 2014 en de Ontwerp Begroting 2016 van de Regionale 
 Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. 
2.  De zienswijze op de Ontwerp Jaarstukken 2014 en de Ontwerp Begroting 2016 van de Regionale 
 Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord onder kenmerk AU15.03980 vast te stellen en in te dienen bij 
 het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN. 



 
 
10. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2014 van de GGD Hollands Noorden. 
De raad besluit unaniem: 
1. Een positieve zienswijze op de jaarstukken 2014 van de GGD Hollands Noorden en de daarin 

voorgestelde resultaatbestemming, zijnde toevoeging van het positieve rekeningresultaat van 
€ 285.000 aan de algemene reserve van de GGD vast te stellen onder kenmerk AU15. 04905. 

2.  De zienswijze met betrekking tot de jaarrekening 2014 van de GGD Hollands Noorden in te dienen bij 
 het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden. 
 
11. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de herziene begroting 2015 van de GGD 
Hollands Noorden. 
De raad besluit unaniem: 
1.  Een positieve zienswijze op de herziene begroting 2015 van de GGD Hollands Noorden vast te 

stellen onder kenmerk AU15.04905. 
2.  De zienswijze met betrekking tot de herziene begroting 2015 van de GGD Hollands Noorden in te 
 dienen bij het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden. 
 
12. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2016 van de GGD Hollands 
Noorden. 
De raad besluit unaniem: 
1.  Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2016 met inbegrip van 

- de algemene gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor 2016 van € 17,15 per inwoner (gelijk aan 
2014 en 2015); 

-  de gemeentelijke bijdrage voor de 0-4 jarigen- en adolescentenzorg van € 53,60 per jeugdige van 
0-19 jaar (gelijk aan 2014 en 2015 minus € 9,83 lasten huisvestingslocaties JGZ); 

 -  de gemeentelijke bijdrage voor de Vangnet & Adviestaak m.b.t. de OGGZ in de Kop van Noord- 
  Holland van € 1,25 per inwoner van de Kop van Noord-Holland (gelijk aan 2014 en 2015). 
2.  Een voorbehoud te maken bij de begroting 2016 voor Veilig Thuis vanwege het ontbreken van een 
 specificatie per gemeente. 
3.  Kennis te nemen van de meerjarenraming 2017-2019. 
4.  De zienswijze met betrekking tot de Programmabegroting 2016 van de GGD Hollands Noorden in te 
 dienen bij het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden. 
 
13. Voorstel met betrekking tot de begroting 2016 en de jaarstukken 2014 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord- Holland. 
De raad besluit unaniem: 
1.  geen zienswijze op de Begroting 2016 van de Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid 
 Kop van Noord-Holland in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van dit orgaan; 
2.  kennis te nemen van de Jaarstukken 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde 
 Arbeid Kop van Noord-Holland. 
 
14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet vast te stellen.  
 
15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Re-integratieverordening 
Participatiewet. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening tot wijziging van de Re-integratieverordening Participatiewet vast te stellen.  
 
16. Voorstel inzake het burgerinitiatief betreffende een heroverweging van de plannen voor de 
aanpak van de verkeersproblematiek bij kruispunt Veul. 
De raad besluit unaniem: 
1. het burgerinitiatief van mevrouw F. Eelman-Frinks af te wijzen; 
2. dit besluit op grond van artikel 6 van de Verordening inzake het burgerinitiatief 2008 kenbaar te maken. 
 
De fractie van de VVD dient een motie (M 16.1) in, inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen om: 
1. het project uit te voeren met de lichtst mogelijke vorm van verkeersremmende maatregelen in overleg 

met alle betrokkenen; 
2. ruimte te creëren in het project voor een fietspad parallel aan het tracé. 
 
Naar aanleiding van de toezegging van wethouder Kos dat de lichtste vorm van verkeersremmende 
maatregelen passen binnen het subsidiekader en dat het verzoek om ruimte te maken voor het fietspad 
wordt meegenomen bij de aanbesteding trekt de fractie van de VVD de motie in.   
 



 
17. Voorstel tot het vaststellen van de programmarekening 2014 van de gemeente. 
De voorzitter geeft expliciet aan dat het college van burgemeester en wethouders de adviezen van de 
auditcommissie (CA15.00022) integraal overneemt. 
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, het CDA, de Vrije Socialisten, de VVD, de PvdA, de ChristenUnie, 
GroenLinks, D66 en de Stadspartij Den Helder dienen een amendement (A 17.1) in inhoudende, het 
huidige beslispunt 4 in het ontwerpbesluit te vervangen door een nieuw beslispunt 4 dat als volgt luidt: 
De niet bestede budgetten 2014 ad € 810.000,- over te hevelen naar 2015 ten laste van de algemene 
reserve. 
 
De bijbehorende specificatie in het ontwerpbesluit (schrappen van de Bestemmingsreserve 
Bezoekerscentrum Atlantikwall, ad. € 542.000,-) en de begrotingswijziging dienovereenkomstig aan te 
passen. 
De raad besluit unaniem: 
het amendement te aanvaarden. 
 
De raad besluit hiermee in meerderheid 

1.  De begrotingsafwijkingen op programma Integrale veiligheid ad € 137.000,- en programma Sport 
en vrije tijd ad € 548.000,- te autoriseren; 

2.  De programmarekening 2014 vast te stellen; 
3.  Het nadelig resultaat 2014 van € 3.187.000,- ten laste van de algemene reserve te brengen; 
4.  De niet bestede budgetten 2014 ad € 810.000,- over te hevelen naar 2015 ten laste van de 

algemene reserve. 
 
171 Handhaving openbare orde Voortzetting inrichting ketenhuis         95.000 
171 Handhaving openbare orde Inzet Boa           30.000 
531 Groene sportvelden/terreinen Sloop opstallen Streepjesberg       175.000 
650 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorbereidingskosten Regionaal Administratie en Kenniscentrum Sociaal Domein  123.000 
652 Wet maatschappelijke ondersteuning Invoering sociaal domein         40.000 
655 Maatschappelijke opvang Advies- en Meldpunt Kindermishandeling      120.000 
655 Maatschappelijke opvang Voorbereiding overgang beschermd wonen psychiatrie       70.000 
671 Jeugd- en jongerenwerk Knelpuntenpot 18+          24.000 
673 Sociaal cultureel werk Verhuizing GGD naar MFC Julianadorp         30.000 
673 Sociaal cultureel werk Inrichting woonomgeving MFC Julianadorp        67.000 
838 Bouwvergunningen Welstand en kwaliteit criteria in verband met bouwvergunningen       20.000 
985 Saldo kostenplaatsen Mobile devices           15.000 

810.000 

 
5.  De hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2015 vast te stellen. 
 

De fractie van Helder Onafhankelijk! stemt tegen het voorstel. 
 

18. Voorstel tot het vaststellen van de technische uitgangspunten en autonome effecten ten 
behoeve van de begroting 2016.  
De fracties van GroenLinks, ChristenUnie, CDA, Vrije Socialisten en Vermooten dienen een amendement 
(A 18.1) in, inhoudende aan beslispunt 1 van het ontwerpbesluit het volgende toe te voegen: 
…. , met dien verstande dat er bij de subsidies gesubsidieerde instellingen rekening wordt gehouden met 
0,75% loon- en prijsontwikkeling. 
 

De raad besluit in meerderheid: 
het amendement te aanvaarden. De fractie van de VVD stemt tegen het amendement. 
 
De raad besluit hiermee in meerderheid: 
1.  Het vaststellen van de technische uitgangspunten voor de begroting 2016 (hoofdstuk 6), met dien 

verstande dat er bij de subsidies gesubsidieerde instellingen rekening wordt gehouden met 0,75% 
loon- en prijsontwikkeling; 

2.  Het verwerken van autonome effecten tot een bedrag van € 173.000 in de begroting 2016 
 (paragraaf 3.2.7). 
 
De fractie van Helder Onafhankelijk! stemt tegen het voorstel.   
 
19. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


