
Besluitenlijst raadsvergadering 16 november 2015 (BSL15.0064) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder, en in het bijzonder de “gasten van de raad”, 
welkom. Hij deelt mee dat een bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Biersteker en de 
heren Klopstra, Koenen en De Vrij. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Nihot spreekt in over agendapunt 13, het voorstel tot het vaststellen van het Reglement van orde 
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2015.   
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.   
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Van Deutekom.   
 
5. Vaststelling agenda. 
De fracties van het CDA, D66, de Vrije Socialisten, Beter voor Den Helder, de Stadspartij Den Helder en 
GroenLinks kondigen een amendement aan met betrekking tot agendapunt 8, het voorstel tot vaststelling 
van de nota inkoopbeleid gemeente Den Helder 2015.  
 
De fracties van GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, D66, de PvdA, Beter voor Den Helder en de Vrije 
Socialisten kondigen een amendement aan met betrekking tot agendapunt 13, het voorstel tot het 
vaststellen van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van Den Helder 2015. 
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en de Vrije Socialisten kondigen een motie vreemd aan 
de orde van de dag aan met betrekking tot experimenten binnen de Participatiewet. De motie is als 
laatste punt aan de agenda toegevoegd. 
 
Hamerpunten: 
 
6. Voorstel tot ontslag commissielid. 
De raad besluit unaniem: 
de heer K.T. Schmitz te ontslaan als lid van de commissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke 
ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
 
7. Voorstel tot benoeming van een lid van de regionale raadscommissie Noordkop. 
De raad besluit unaniem bij acclamatie: 
de heer M.C.L. De Knijf te benoemen tot lid van de regionale raadscommissie Noordkop. 
 
8. Voorstel tot vaststelling van de nota inkoopbeleid gemeente Den Helder 2015. 
De fracties van het CDA, D66, de Vrije Socialisten, Beter voor Den Helder, de Stadspartij Den Helder en 
GroenLinks dienen een amendement in (A 8.1), waarmee aan punt 1 van het besluit de volgende tekst 
wordt toegevoegd: 
“, met dien verstande dat aan punt 3.3, maatschappelijke eisen aan de leveranciers, de volgende tekst is 
toegevoegd: 
Bij alle gemeentelijke inkopen waarop de Fairtrade criteria van toepassing kunnen zijn, worden deze ook 
mogelijk toegepast.” 
 
De raad besluit in meerderheid (24/3): 
Het bovengenoemde amendement te aanvaarden. 
 
De fractie van de VVD stemt tegen het amendement.  
 
De raad besluit vervolgens unaniem, met inachtneming van het amendement: 
1.  de nota inkoopbeleid gemeente Den Helder 2015 vast te stellen; 
2.  de nota inkoopbeleid gemeente Den Helder 2010 in te trekken. 
 
  



9. Voorstel tot het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan 2015-2030 met het daarbij 
 behorende investeringsoverzicht en aanbevelingen. 
De raad besluit unaniem: 
1.  het Integraal Huisvestingsplan 2015-2030 vast te stellen met het daarbij behorende 
 investeringsoverzicht en aanbevelingen; 
2.  met ingang van 2020 het financiële gesloten systeem beëindigen; 
3.  van 2016 tot 2020 de fictieve inkomsten vast te zetten op het huidige voor 2016 gecalculeerde 
 bedrag; 
4.  bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
 
10. Voorstel in te stemmen met het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2014 van de Stichting 
 Meerwerf basisscholen Den Helder en de ontwerpbegroting 2016 van de Stichting Meerwerf 
 basisscholen Den Helder goed te keuren. 
De raad besluit unaniem: 
1. in te stemmen met het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2014 van de Stichting Meerwerf 
 basisscholen Den Helder; 
2.  de ontwerpbegroting 2016 van de Stichting Meerwerf basisscholen Den Helder goed te keuren. 
 
11. Voorstel tot het geven van toestemming voor het aangaan van de gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
De raad besluit unaniem: 
toestemming te geven aan de burgemeester van Den Helder om uit de bestaande gemeenschappelijke 
regeling tot vorming van het openbaar lichaam genaamd “Veiligheidsregio Noord-Holland Noord” te 
treden en toestemming te geven aan het college van burgemeester en wethouders van Den Helder om 
de nieuwe gemeenschappelijke regeling tot vorming van een openbaar lichaam genaamd 
“Veiligheidsregio Noord-Holland Noord“ aan te gaan. 
 
12. Voorstel tot aanpassing van de werkwijze van de raad. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de vergadercyclus van raad en commissies met ingang van 1 januari 2016 als volgt te wijzigen: 
 week 1 commissievergadering, week 2 informele raadsbijeenkomsten, week 3 raadsvergadering, 
 week 4 commissievergadering, enzovoorts; 
2.  de agendacommissie, in overleg met de griffier, te belasten met de invulling van de informele 
 bijeenkomsten tussen de commissie- en raadsvergaderingen in; 
3.  het presidium te belasten met het vaststellen van de bestuurlijke termijnkalender; 
4.  de nieuwe vergaderwijze na het zomerreces van 2016 in het presidium te evalueren. 
 
13. Voorstel tot het vaststellen van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
 werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2015. 
De fracties van GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, D66, de PvdA, Beter voor Den Helder en de Vrije 
Socialisten dienen een amendement in (A 13.1), waarmee aan het reglement van orde het volgende 
artikel wordt toegevoegd: 
“Artikel 17a Spreekrecht burgers 
1. Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal 
 vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
2. Het woord kan niet gevoerd worden: 
 a. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de    
  rechter openstaat of heeft opengestaan; 
 b. over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; 
 c. indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon    
  worden ingediend. 
3. Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit ten minste 24 uur voor de aanvang van 
 de vergadering aan de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het 
 onderwerp waarover hij het woord wil voeren. 
4. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde 
 afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering. 
5. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig 
 over de sprekers als er meer dan drie sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen 
 afwijken van de maximale lengte van de spreektijd. 
6. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter of een lid van de 
 raad doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.” 
 
  



De raad besluit in meerderheid (15/12): 
het bovengenoemde amendement te aanvaarden. 
 
De fracties van GroenLinks, D66, Behoorlijk Bestuur, PvdA, Beter voor Den Helder, de Vrije Socialisten, 
Vermooten en Helder Onafhankelijk! stemmen voor het amendement. 
 
De raad besluit vervolgens unaniem: 
het (geamendeerde) Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van Den Helder 2015 vast te stellen. 
 
14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de raadscommissies 2015. 
De raad besluit in meerderheid (21/6): 
de Verordening op de raadscommissies 2015 vast te stellen. 
 
De fracties van Helder Onafhankelijk! en Beter voor Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
 
 
Bespreekpunt: 
 
15. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks en
 Behoorlijk Bestuur met betrekking tot experimenten binnen de Participatiewet.  
De fracties van de Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur en GroenLinks verzoeken het college van 
burgemeester en wethouders vooruitlopend op definitieve regelgeving en in overleg met de 
staatssecretaris de mogelijkheid van bedoelde experimenten te onderzoeken en uit te voeren en daarbij 
met name het toezichthoudersproject als pilot te gebruiken.  
 
De indienende fracties trekken de motie in op basis van de afspraak dat de motie zo spoedig mogelijk 
wordt besproken in de commissie Maatschappelijke ontwikkeling, waarbij het college de motie van een 
bredere context zal voorzien. Het college zal in dit kader een agenderingsverzoek aan de 
agendacommissie richten. 
 
 
16. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 


