Besluitenlijst raadsvergadering 26 januari 2015 (BSL15.0007)

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.
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 de heer Klut.
5. Vaststelling agenda.
De fractie van D66 kondigt een motie aan bij agendapunt 8, het voorstel tot het vaststellen van de
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015.
De fracties van Behoorlijk Bestuur, het CDA, de Vrije Socialisten en de ChristenUnie kondigen een
amendement aan bij agendapunt 11, het voorstel met betrekking tot het indienen van wensen en
bedenkingen over de meerjarige subsidiëring van stichting De Helderse Vallei 2015-2018.
De fracties van de ChristenUnie en D66 dienen een ordevoorstel in om agendapunt 12, het voorstel met
betrekking tot wensen- en bedenkingenprocedure garantstelling Port of Den Helder voor het project
Kooypunt IIIa, van de agenda af te voeren. Het ordevoorstel is in meerderheid verworpen (11/20).
De fracties van de Stadspartij Den Helder, het CDA, de VVD en Helder Onafhankelijk! stemmen tegen
het ordevoorstel. Naar aanleiding hiervan kondigt mevrouw Biersteker een amendement aan bij het
betreffende agendapunt.
Hamerpunten
6. Ontslag lid van de commissie Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en
Stadsontwikkeling en -beheer.
De raad besluit unaniem:
mevrouw W.M.E. Hoffman te ontslaan als lid van de commissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke
ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
7. Voorstel tot benoeming en herbenoeming leden van de Adviescommissie voor Ruimtelijke
Kwaliteit.
De raad besluit unaniem:
de heer ir. B. Ewals met ingang van 1 januari 2015 voor een tweede termijn van drie jaar en mevrouw
ir. Uda Visser met ingang van 1 januari 2015 voor een eerste termijn van drie jaar te benoemen als lid
van de Adviescommissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit.
9. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar aan de Aloysiusstichting voor
het stichten van een nevenvestiging van de Antoniusschool; De Pionier.
De raad besluit unaniem:
een verklaring van geen bezwaar af te geven aan de Aloysiusstichting voor het stichten van een
nevenvestiging de Antoniussschool (de Pionier-SO/ZMOK) in Den Helder.
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015.
De raad besluit in meerderheid (25/6):
de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Den Helder 2015 vast te stellen.
De fracties van de PvdA en D66 stemmen tegen het voorstel.
De fractie van D66 dient een motie in (M 8.1) waarmee het college van burgemeester en wethouders
wordt opgedragen:
1. om gelet op voornoemde overwegingen een visie op de aanpak van krimp in relatie tot
onderwijsvoorzieningen te presenteren in combinatie met een geactualiseerd IHP en deze op een
zodanig tijdstip beschikbaar te stellen dat de resultaten daarvan kunnen worden betrokken bij de
begrotingsbehandeling 2016-2019 in oktober/november 2015;

2. om in het kader van de gemeentelijke regie functie voor het onderhoud van de scholen een
publiek/private samenwerking tussen scholen en onderhoudsbedrijven nadrukkelijk als optie mee te
laten nemen om daarmee een efficiënte, effectieve en duurzame oplossing te waarborgen.
De raad besluit in meerderheid (6/25):
de motie te verwerpen. De fracties van de PvdA en D66 stemmen voor de motie.
10. Voorstel tot het goedkeuren van de ontwerpbegroting 2015 van Stichting Meerwerf
basisscholen.
De raad besluit in meerderheid (22/8):
de ontwerpbegroting 2015 van de Stichting Meerwerf basisscholen goed te keuren. Voor het voorstel
stemmen de fracties van GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, D66, Helder Onafhankelijk!, het CDA en de
VVD en de heren Assorgia, Van Delft, Van Dongen, Karhof, Koopman, Reenders en Salverda.
Mevrouw Vorstman stemt niet mee wegens haar betrokkenheid bij Stichting Meerwerf.
Bespreekpunten
11. Voorstel met betrekking tot het indienen van wensen en bedenkingen over de meerjarige
subsidiëring van stichting De Helderse Vallei 2015-2018.
De fracties van Behoorlijk Bestuur, het CDA, de Vrije Socialisten en de ChristenUnie dienen een
amendement in (A 11.1), inhoudende het meegeven van de wens aan het college van burgemeester en
wethouders om de inhoud van de BCF en de jaarlijkse bijdrage voor de Helders Vallei niet voor de
periode 2015-2018 maar alleen voor de jaren 2015 en 2016 vast te stellen.
De raad besluit na hoofdelijke stemming (op verzoek van de heer Koopman) in meerderheid (9/22):
het amendement te verwerpen. Voor het amendement stemmen de dames Biersteker, Dol, Van Driesten
en Houtveen en de heren Bazen, De Knijf, Krijns, Slort en Wouters. De overige raadsleden stemmen
tegen het amendement.
De raad besluit hiermee in meerderheid:
op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 5a, van de Financiële verordening
gemeente Den Helder het college te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen het
voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders om:
1. de inhoud van de BCF De Helderse Vallei voor de periode 2015 - 2018 vast te stellen;
2. de jaarlijkse bijdrage aan De Helderse Vallei vast te stellen op € 679.318,00 ten behoeve van het
uitvoeren van de overeenkomst.
12. Voorstel met betrekking tot wensen- en bedenkingenprocedure garantstelling Port of
Den Helder voor het project Kooypunt IIIa.
De fracties van de ChristenUnie en D66 dienen een amendement in (A 12.1) om het college van
burgemeester en wethouders de volgende wens/bedenking mee te geven:
het voorgenomen besluit niet eerder te nemen dan:
a. na de commissie Bestuur en Middelen van 2 februari 2015 waarin o.a. een oriënterende discussie
over het businessplan voor het Havenbedrijf staat gepland;
b. nadat het college de raad meer zicht heeft verschaft in de ontwikkeling van zowel het Regionaal
Havengebonden Bedrijventerrein als Kooypunt II;
c. nadat het college de raad inzichtelijk heeft gemaakt hoe de uitkomsten van de onderzoeksrapporten
zich verhouden tot de mondeling gegeven informatie tijdens de behandeling in de commissie Bestuur
en Middelen van 19 januari 2015.
De raad besluit in meerderheid (7/24):
het amendement te verwerpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de ChristenUnie, D66 en
de PvdA.
De raad besluit hiermee in meerderheid:
op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 5a van de Financiële verordening
gemeente Den Helder over het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders
om:
1. Port of Den Helder een gemeentegarantie af te geven ter grootte van € 2,6 miljoen over de
periode 2015-2017 (“overbruggingskrediet”) om de ontwikkeling van het bedrijventerrein
Kooypunt IIIa mogelijk te maken. Dit onder de randvoorwaarden zoals opgenomen in de nota
Gemeentelijke garanties en geldleningen, en hiertoe dienovereenkomstig een overeenkomst op
te stellen.

2. Het college opdracht te geven in overleg te treden met Port of Den Helder over de wijze waarop
Port of Den Helder de gemeente als aandeelhouder van informatie voorziet zodat duidelijk is wat
de effecten op lange termijn zijn voor de ontwikkeling van de vermogenspositie van Port of
Den Helder,
het college van burgemeester en wethouders te berichten dat de raad over dit voorgenomen besluit geen
wensen en bedenkingen heeft.
De raad besluit tevens:
de ten aanzien van de bij het voorstel gevoegde stukken: rapportage Zanders, rapportage Ecorys en
business case NV Port of Den Helder, door het college van burgemeester en wethouders opgelegde
geheimhouding, conform het gestelde in de bijgevoegde brief AU15.00210, overeenkomstig artikel 25 van
de Gemeentewet te bekrachtigen.
13. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

