Besluitenlijst raadsvergadering 20 april 2015 (BSL15.0030)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Klut.
2. Spreekrecht burgers.
De heer W. Nanninga, vice-voorzitter van FC Den Helder, spreekt in over agendapunt 8, het voorstel tot
het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van twee kunstgrasvelden bij FC Den Helder.
3. Vragenkwartier.
De heer Haitsma wil van het college van burgemeester en wethouders weten of sprake is van een zwarte
lijst van ambtenaren, zoals deze in de media is genoemd. Wethouder Kos beantwoordt dat deze lijst niet
bestaat en dat ambtenaren tijdens de collegeonderhandelingen en formatie geen onderwerp van gesprek
zijn geweest.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Pater.
5. Vaststelling agenda.
De agenda is aangevuld met het voorstel tot het benoemen van mevrouw J.J. Lobles als commissielid
voor het CDA. Dit voorstel zal voorafgaand aan agendapunt 6 worden behandeld.
De fracties van het CDA en GroenLinks kondigen twee amendementen aan bij agendapunt 7, het
voorstel tot het bestemmen van de middelen Hulp bij het Huishouden Toelage.
De fractie van de ChristenUnie kondigt een amendement aan bij agendapunt 8, het voorstel tot het
beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van twee kunstgrasvelden bij FC Den Helder.
De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks, de Vrije Socialisten, Vermooten en D66
kondigen een amendement aan bij agendapunt 9, het voorstel met betrekking tot samen-werken aan en
naar een Noordkopraad.
De fractie van de PvdA kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over een dementie
vriendelijke gemeente. De motie is als punt 13 aan de agenda toegevoegd.
De fractie van de Stadspartij Den Helder kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over
‘The Passion’. De motie is als punt 14 aan de agenda toegevoegd.
De voorzitter geeft aan dat hij wegens zijn positie in relatie tot de agendapunten 11 en 12 over de
vertrouwenscommissie het voorzitterschap zal overdragen aan de heer Reenders. De heer Reenders zal
de vergadering ook voor de resterende agendapunten voorzitten.
De heer De Vrij verlaat wegens zijn betrokkenheid bij FC Den Helder de vergadering bij de
beraadslagingen en stemming over agendapunt 8, het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet
voor de aanleg van twee kunstgrasvelden bij FC Den Helder.
Hamerpunten
Voorstel tot het benoemen van mevrouw J.J. Lobles tot lid voor de raadscommissies Bestuur en
Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
De raad besluit unaniem:
mevrouw J.J. Lobles te benoemen tot lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen,
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. Mevrouw Lobles legt de eed af en
ondertekent de integriteitsverklaring. Ze ontvangt bloemen.
6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 1.290.000,- voor de opsporing en
ruiming van conventionele explosieven bij het Vinkenterrein.
De raad besluit unaniem:
1. Ter uitvoering van opsporing en ruiming van conventionele explosieven bij het Vinkenterrein een
krediet beschikbaar te stellen van € 1.290.000
2. De bij raadsbesluit RB14.0150 geraamde onttrekking aan de reserve Bodemsanering tot een bedrag
van € 387.000,- hiervoor te bestemmen.
3. De programma begrotingswijziging ID15.00945 vast te stellen.

7. Voorstel tot het bestemmen van de middelen Hulp bij het Huishouden Toelage.
De fracties van het CDA en GroenLinks dienen een amendement in (A 7.1), inhoudende:
1. de tekst voor de uitvoering van het plan van aanpak op blz. 1 onder ‘Inzet HHT financieel’ luidende:
“De gemeente Den Helder betaalt € 12,50 per uur via de HHT, de cliënt betaalt het resterende
gedeelte van het tarief voor huishoudelijke hulp.” te wijzigen in “De gemeente Den Helder betaalt
€ 16,00 per uur via de HHT, de cliënt betaalt het resterende gedeelte, zijnde € 5,00 per uur, van het
tarief voor huishoudelijke hulp.”
2. de hierop betrekking hebbende tekst van de uitvoering van het plan van aanpak door het college van
burgemeester en wethouders aan te laten passen.
De raad besluit unaniem:
het amendement te aanvaarden.
De fracties van het CDA en GroenLinks dienen een amendement in (A 7.2), inhoudende:
de tekst voor de uitvoering van het plan van aanpak op blz. 2 onder ‘Korte toelatingstoets; specifieke
voorwaarden pilot algemene voorziening’: “De aanvrager heeft in ieder geval één ander aanvullend
geïndiceerd product van zorg” te wijzigen in “De aanvrager c.q. gebruiker moet behoren tot de WMOdoelgroep”.
De raad besluit unaniem:
het amendement te aanvaarden.
De raad besluit unaniem:
1. de Huishoudelijke Hulp Toelage ad € 312.463,-- die wordt toegevoegd aan de decentralisatie
uitkering 2015 te bestemmen voor de uitvoering van het plan van aanpak, en
2. het college opdracht te geven de begrotingswijziging bij de Tussenrapportage 2015 op te nemen.
Bespreekpunten
8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van twee kunstgrasvelden
bij FC Den Helder.
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 8.1), inhoudende besluitpunt 2 als volgt te
wijzigen: “het college opdracht te geven voor het financieel tekort van € 41.668,-- dat hierdoor ontstaat
dekking te zoeken binnen programma 10 sport, recreatie, vrije tijd.”
Op basis van de toezegging van wethouder Pastoor dat een oplossing voor het financieel tekort binnen
het begrotingsprogramma zal worden gezocht, trekt mevrouw Biersteker haar daarmee overbodig
geworden amendement in.
De raad besluit in meerderheid (27/2):
1. Een krediet van € 1.355.200,-- inclusief BTW beschikbaar te stellen voor het realiseren van twee
kunstgrasvelden op sportpark De Streepjesberg ten behoeve van FC Den Helder;
2. Het college opdracht te geven een financieel tekort van € 41.668,-- dat hierdoor ontstaat in de
kadernota op te nemen.
Op verzoek van de heer Haitsma is hoofdelijk gestemd. Mevrouw Dol en de heer Vermooten stemmen
tegen het voorstel. De overige raadsleden stemmen voor het voorstel. De heer De Vrij neemt niet deel
aan de stemming (zie vaststelling agenda).
9. Voorstel met betrekking tot samen-werken aan en naar een Noordkopraad.
De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks, de Vrije Socialisten, Vermooten en D66
dienen een amendement in (A 9.1), inhoudende de volgende wijzigingen aan te brengen in het besluit:
- Ad 4: de tekst vervangen door: “na 1 jaar deze werkwijze evalueren en op basis van de uitkomsten
besluiten over verdergaande samenwerking in een Noordkopraad”;
- Een nieuw punt 5 met de volgende tekst: “in deze periode stadsdebatten organiseren waarin
inwoners om hun mening wordt gevraagd ten aanzien van verdergaande bestuurlijke
samenwerking”;
- De oude punten 5 en 6 worden nieuw 6 en 7.
- De tekst van het nieuwe punt 6 luidt; “als na de evaluatie besloten wordt tot verder gaande
samenwerking de raadswerkgroep ‘Slim samenwerken bij de Kop’ te machtigen een
kwartiermaker aan te stellen die de noodzakelijke voorbereidingen treft voor het oprichten van
een Noordkopraad als genoemd onder punt 1, zulks voorshands tot een bedrag van €25.000,-;
- De tekst van het nieuwe punt 7 is die van het oude punt 6.

Het amendement is op basis van de beraadslagingen aangepast met dien verstande dat het aanstellen
van een kwartiermaker niet hoeft te wachten op de evaluatie. De tekst van het vierde aandachtstreepje
komt hiermee te vervallen.
De raad besluit in meerderheid (19/11):
het amendement te aanvaarden. Tegen het amendement stemmen de fracties van de VVD, het CDA, de
PvdA en Helder Onafhankelijk!
De raad besluit hiermee in meerderheid (29/1):
1. de samenwerking tussen de vier kopgemeenten in 2015 via een groeimodel te intensiveren, met als
uiteindelijk doel een Noordkopraad met bevoegdheden, die professioneel wordt ondersteund,
democratisch opereert en besluiten neemt die de regio betreffen;
2. tot het moment van het instellen van een Noordkopraad te werken met een Noordkopraad i.o. op
basis van een niet vrijblijvende samenwerking met niet te veel onderwerpen, een lichte structuur en
met regie bij de gemeenteraden;
3. de Verordening, regelende de instelling, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de
Noordkopraad i.o., op de voet van een commissie als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet, vast
te stellen, zoals die als bijlage deel uitmaakt van dit besluit;
4. na 1 jaar deze werkwijze evalueren en op basis van de uitkomsten besluiten over verdergaande
samenwerking in een Noordkopraad;
5. in deze periode stadsdebatten organiseren waarin inwoners om hun mening wordt gevraagd ten
aanzien van verdergaande bestuurlijke samenwerking;
6. de raadswerkgroep ‘Slim Samenwerken bij de Kop’ te machtigen een kwartiermaker aan te stellen die
de noodzakelijke voorbereidingen treft voor het oprichten van een Noordkopraad als genoemd onder
punt 1, zulks voorhands tot een bedrag van € 25.000,--;
7. met betrekking tot de rechtspositie van de onder 6. genoemde kwartiermaker en bekostiging van
betrokkene, welke financiering voor gelijke delen voor rekening van de vier gemeenten is, treedt de
gemeente Den Helder op als opdrachtgever.
De fractie van Helder Onafhankelijk! stemt tegen het voorstel.
10. Voorstel tot benoeming van leden van de Noordkopraad i.o.
De raad besluit unaniem:
de volgende leden van de raad als afgevaardigden aan te wijzen voor de vergaderingen van de
Noordkopraad i.o.:
1. Namens de ChristenUnie: T. Biersteker-Giljou;
2. Namens GroenLinks: C.J. Dol-Cremers;
3. Namens de VVD: B.O.B. Haitsma;
4. Namens de Vrije Socialisten: C. van Driesten;
5. Namens Helder Onafhankelijk!: R. Post;
6. Namens de Fractie Vermooten: M. Vermooten;
7. Namens Behoorlijk Bestuur: M.C. Wouters;
8. Namens de PvdA: P. de Vrij;
9. Namens het CDA: C.M. Bazen;
10. Namens D66: L. Kuipers;
11. Namens de Stadspartij Den Helder: H. van Dongen.
11. Voorstel tot vaststelling van de Verordening vertrouwenscommissie 2015.
De raad besluit unaniem:
I. vast te stellen de Verordening vertrouwenscommissie 2015;
II. de Verordening evaluatiegesprekken burgemeester en raad, vastgesteld door de gemeenteraad op
31 maart 2008 (Besluitnummer: 034/GRIFFIE), in te trekken.
12. Voorstel tot benoeming van leden van de vertrouwenscommissie.
De raad besluit unaniem:
de volgende vijf leden te benoemen in de vertrouwenscommissie:
1. J. Klopstra;
2. E.M. Krijns;
3. D.E. Pater;
4. L. Kuipers;
5. M.C. Wouters.

13. Motie van de fractie van de PvdA over een dementie vriendelijke gemeente.
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 13), inhoudende het college van burgemeester en
wethouders op te dragen:
1. in samenwerking met maatschappelijke partners in september 2015 een werkconferentie te
organiseren die inzicht geeft in alle werkzaamheden die worden uitgevoerd in de dementiezorg;
2. de uitkomsten van deze conferentie te gebruiken om in gezamenlijkheid mee te werken aan veel
lokale, regionale en mogelijke landelijke initiatieven die een bijdrage zullen moeten gaan leveren aan
het verbeteren van het leef-woon milieu van dementerenden en hun mantelzorgers in onze stad.
De raad besluit unaniem:
De motie te aanvaarden.
Wethouder Wagner zegt toe de optie tot het organiseren van een werkconferentie te bespreken met de
relevante ketenpartners en voor de zomer met een uitgewerkt voorstel hieromtrent te komen.
14. Motie van de fractie van de Stadspartij Den Helder over ‘The Passion’.
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient samen met de fractie van het CDA een motie in (M 14),
inhoudende het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:
1. te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze productie met grote promotionele waarde naar
Den Helder te halen, al dan niet in samenwerking met de Koninklijke Marine;
2. de initiatiefnemers actief te ondersteunen bij het onderzoeken van de mogelijkheden;
3. te onderzoeken welke kosten hiermee zijn gemoeid;
4. de raad hierover uiterlijk in juli 2015 te informeren.
De raad besluit unaniem:
De motie te aanvaarden.
15. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

