
Besluitenlijst raadsvergadering 15 juni 2016 met uitloop op 22 juni 2016 
(BSL16.0026) 
 
1. Opening. 
De voorzitter, de heer Reenders, opent de vergadering.  
Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Houtveen en de heren Baanstra en  
Van Deutekom. De heer Visser komt later (20.00 uur). Burgemeester Schuiling is afwezig wegens 
familieomstandigheden. Hij wordt vervangen door de heer Reenders. 
  
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Eventuele hoofdelijke stemmingen beginnen bij de heer Klopstra.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Bespreekpunt 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de kadernota 2017-2020. 
De fracties geven in volgorde van de huidige fractiegrootte hun algemene beschouwingen weer. 
Vervolgens is de vergadering kort geschorst. Na de schorsing geven achtereenvolgens de wethouders 
Haitsma, Van Dongen, Kuipers, Krijns, Van der Paard en Kos een reactie op de algemene 
beschouwingen. De volgende behandeltermijn van het voorstel is op woensdag 22 juni 2015. 
 
S C H O R S I N G   V E R G A D E R I N G 
 
De voorzitter schetst het verdere verloop van de begrotingsbehandeling en schorst de vergadering tot 
woensdag 22 juni 2015, 14.30 uur.  
 
H E R O P E N I N G   V E R G A D E R I N G 
 
De voorzitter, burgemeester Schuiling, heropent de vergadering op woensdag 22 juni 2015, 14.30 uur. 
Hij deelt mee dat de dames Houtveen en Pater (20.15 uur) en de heer Karhof (17.30 uur) later komen. 
 
Amendementen: 
 
A 6.1 van de fractie van de ChristenUnie over weerstandsratio en nieuw beleid.  
De fractie van de ChristenUnie trekt haar amendement in op basis van de beraadslagingen. 
 
A 6.2 van de fractie van de Vrije Socialisten over het niet opheffen van de reserve 
decentralisaties.  
De fractie van de Vrije Socialisten trekt haar amendement in, mede op basis van de mededeling van 
het college dat de reserve nagenoeg op nul staat. 
 
A 6.3 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over het niet opheffen van de reserve 
investering stadhuis. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder trekt haar amendement in op basis van de mededelingen dat 
de reserve nagenoeg op nul staat en dat het college aangeeft het amendement te willen overnemen. 
   
A 6.4 van de fractie van de Vrije Socialisten over formatie-uitbreiding. 
De raad besluit in meerderheid (12/19) het amendement te verwerpen.  
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, 
Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! en de heer Pruiksma stemmen voor het amendement. 
 
A 6.5 van de fractie van de ChristenUnie over de Veteranendag. 
De raad besluit in meerderheid (30/1) het amendement te aanvaarden. *  
De fractie Vermooten stemt tegen het amendement. 
 
  



A 6.6 van de fractie van GroenLinks over dierenwelzijn. 
De fractie van GroenLinks trekt haar amendement in, mede op basis van de mededeling van het 
college dat het geld al een andere bestemming (dekking investering) heeft. 
 
A 6.7 van de fractie van de ChristenUnie over de kennishaven. 
De raad besluit in meerderheid (18/13) het amendement te aanvaarden. **  
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, 
de Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! en de heer Pruiksma 
stemmen voor het amendement. 
 
A 6.8 van de fractie van de ChristenUnie over Top van Holland. 
De fractie van de ChristenUnie trekt haar amendement in op basis van de toezegging van het college 
dat het college de raad via een raadsinformatiebrief een toelichting zal geven op de verhoudingen en 
werkwijze van de diverse instanties. 
 
A 6.9 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over culturele innovatie. 
De raad besluit in meerderheid (27/4) het amendement te aanvaarden. ***  
De fractie van de VVD stemt tegen het amendement. 
 
A 6.10 van de fractie van de Vrije Socialisten over de doelenboom sociaal domein. 
De fractie van de Vrije Socialisten trekt haar amendement in op basis van een eerdere toezegging aan 
de fractie van de PvdA op dit gebied. Dit amendement zou een versmalling hiervan inhouden. 
 
A 6.11 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over een tekstuele wijziging met betrekking 
tot het stadhuis. 
De raad besluit in meerderheid (18/13) het amendement te aanvaarden. ****  
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie,  
de Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! en de heer Pruiksma 
stemmen voor het amendement.  
 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de kadernota 2017-2020. 
De raad besluit in meerderheid (22/9): 
De kadernota 2017-2020 vaststellen, inhoudende: 
1.  Het verwerken van autonome ontwikkelingen tot een bedrag van € 1.411.000 (blz. 57); 
2.  Ter dekking van de tekorten na verwerking van de autonome ontwikkelingen een stelpost op te 
 nemen voor bezuinigingen op kostenplaatsen van € 200.000 tot € 350.000 per 2020; 
3.  Een taakstelling te ramen van 10% op het in 2015 gerealiseerde niveau van inhuur ad € 400.000, 
 begrotingstechnisch te realiseren via vermindering van de vacatureruimte; 
4.  Door het realistischer ramen van investeringen -in casu beter verdelen over de jaren van 
 investeringenramen van een besparing op kapitaallasten van € 100.000 in 2017 oplopend naar  
 € 150.000 in 2020; 
5.  Akkoord te gaan met de gewijzigde programma-indeling met door de nieuwe BBV voorgeschreven 
 taakvelden in de Kadernota, welke ook gebruikt zal worden in de programmabegroting 2017 e.v. 
6.  De volgende reserves vrij laten vallen: 

 -  reserve frictiefonds € 310.000 

 - reserve participatie/werkdeel WWB € 40.000 

 -  reserve multicultureel centrum € 26.000 

 - reserve winst de Nollen € 61.000 
 en het totaalbedrag ad € 437.000 toe te voegen aan de algemene reserve. 
7.  De reserves ontwikkeling De Nollen, drie decentralisaties, investering stadhuis dekking kap. 
 lasten, die gecombineerd worden met andere reserves, op te heffen. 
8. De keuzes voor nieuw beleid te expliciteren, inhoudende: 
 - Het bedrag voor de veteranendag structureel te verhogen tot € 25.000 te dekken binnen 
  programma 1; * 
 - De mede-financiering organisatie kennishaven niet ten laste van de begroting te brengen, 
  maar op de investeringslijst van De Kop Werkt! toe te laten voegen; **  
9. De verwerking van de volgende tekstuele wijzigingen in de kadernota: 
 - bladzijde 15: te verwijderen de op één na laatste zin: “Een bijkomend voordeel van een  
  draadloos systeem is dat er geen kapitaalverlies is, mocht in de toekomst een andere locatie 
  voor huisvesting van het stadhuis worden gevonden”; **** 
 



 - bladzijde 39 het voorstel in programma 5 “Middelen reserveren voor culturele innovatie, om 
  uitvoering te kunnen geven aan het speerpunt cultureel ondernemen dat onderdeel is van de 
  Cultuurvisie” aan te vullen met de volgende tekst: “Deze middelen zijn niet bedoeld voor de 
  culturele instellingen schouwburg De Kampanje, Triade en de Bibliotheek.” ***  
 - bladzijde 58, bijlage 1: de alinea over het stadhuis, de tweede zin: “Op basis daarvan wordt in 
  2016 een keuze gemaakt voor één van deze locaties” te wijzigen in: “Door de raad is een 
  keuze gemaakt voor renovatie van het huidige stadhuis aan de drs. F. Bijlweg”. **** 
 
Moties: 
 
M 6.1 van de fractie van de VVD inhoudende een dekkingsvoorstel voor ruimtevragers. 
Op basis van de toelichting van wethouder Haitsma schrapt de fractie van de VVD het eerste punt uit 
de motie.  
De fractie van de VVD trekt vervolgens haar motie in op basis van de beraadslagingen. 
 
M 6.2 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over een nader dekkingsvoorstel voor 
structureel nieuw beleid. 
De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden.  
 
M 6.3 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over een nader dekkingsvoorstel voor 
incidenteel nieuw beleid. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder trekt haar motie in op basis van de toezegging van het 
college dat het college de motie overneemt. 
 
M 6.4 van de fractie Vermooten over samenvoegen organisaties dierenwelzijn. 
De fractie Vermooten schrapt de zin “waarbij de optie om het onder gemeentelijk beheer te brengen 
nadrukkelijk wordt meegenomen” uit de motie. 
De fractie Vermooten houdt vervolgens haar motie aan omdat onduidelijkheid bestaat over de 
grondslag hiervan. 
   
M 6.5 van de fractie van Beter voor Den Helder over vrij parkeren. 
De fractie van Beter voor Den Helder voegt aan punt 1 van de motie de volgende zin toe: “, incidenteel 
te dekken voor een proefperiode van drie jaar”. De fractie van de Stadspartij Den Helder wordt mede-
indiener van de motie. 
De raad besluit in meerderheid (18/13) de motie te aanvaarden.  
De fracties van de Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, de Stadspartij 
Den Helder, Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! en de heer Pruiksma stemmen voor de 
motie. 
 
M 6.6 van de fractie van de PvdA over de kwaliteit openbaar groen. 
De fractie van de PvdA houdt haar motie aan en zal deze betrekken bij de discussie over dit 
onderwerp, die in het najaar, vóór de behandeling van de begroting 2017, wordt gevoerd. 
 
M 6.7 van de fractie van de ChristenUnie over zandvrije speeltuinen. 
De raad besluit in meerderheid (22/9) de motie te aanvaarden.  
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, 
D66, de Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! en de heer Pruiksma 
stemmen voor de motie. 
 
M 6.8 van de fractie van de PvdA over wijkkantonniers. 
De fractie van de PvdA houdt haar motie aan op basis van de discussie over dit onderwerp, die in het 
najaar, vóór de behandeling van de begroting 2017 zal plaatsvinden én de toezegging van het college 
dat de raad over dit onderwerp nog wordt geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. 
 
M 6.9 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over pilot onderhoud openbare ruimte. 
De raad besluit in meerderheid (23/8) de motie te aanvaarden.  
De fracties van de VVD en het CDA stemmen tegen de motie. 
 
M 6.10 van de fractie van GroenLinks over een fietspad aan de Duinweg. 
De raad besluit in meerderheid (19/12) de motie te aanvaarden.  
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, 
D66, Beter voor Den Helder, Helder Onafhankelijk! en het CDA stemmen voor de motie. 
 
  



M 6.11 van de fractie van de PvdA over de Karel Doormanbrug. 
De fractie van de PvdA houdt haar motie aan op basis van de toezegging van het college te komen 
met een raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen op dit gebied. 
   
M 6.12 van de fractie van de PvdA over de Thorbeckeschool. 
Op verzoek van de heer Assorgia is hoofdelijk gestemd over deze motie. 
De raad besluit in meerderheid (18/13) de motie te aanvaarden.  
De raadsleden Assorgia, Biersteker, Van Delft, Dol, Van Dongen, Van Driesten, Karhof, De Knijf, 
Koopman, Nuninga, Pater, Post, Pruiksma, Reenders, Salverda, Vermooten, Vorstman en Wouters 
stemmen voor de motie. 
   
M 6.13 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over het Jeugd onderwijs cultuurfonds. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder houdt haar motie aan om deze te betrekken bij de discussie 
over het armoedebeleid. 
 
M 6.14 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over het Jeugdsportfonds. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder houdt haar motie aan om deze te betrekken bij de discussie 
over het armoedebeleid. 
 
M 6.15 van de fractie van de Vrije Socialisten over topsport. 
De fractie van de Vrije Socialisten houdt haar motie aan om deze te betrekken bij de discussie over 
het armoedebeleid. 
 
M 6.16 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over OZB voor sportverenigingen. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder houdt haar motie aan op basis van de toezegging van het 
college om te komen met een raadsinformatiebrief over de feitelijke situatie en de consequenties van 
eventuele wijzigingen hierop. 
 
M 6.17 van de fractie van D66 over OZB voor veldsportverenigingen. 
De fractie van D66 houdt haar motie aan op basis van de toezegging van het college om te komen 
met een raadsinformatiebrief over de feitelijke situatie en de consequenties van eventuele wijzigingen 
hierop. 
 
M 6.18 van de fractie van GroenLinks over de cultuurmakelaar. 
De fractie van GroenLinks trekt haar motie in op basis van de toezegging van het college om te komen 
met een raadsinformatiebrief over de onderlinge verhoudingen van de instanties die zijn betrokken bij 
het promoten van Den Helder. 
 
M 6.19 van de fractie van de Vrije Socialisten over een evenredige verdeling taakstelling. 
De fractie van de Vrije Socialisten vervangt het woord “evenredig” door “in overleg”. 
De raad besluit vervolgens  in meerderheid (27/4) de motie te aanvaarden.  
De fractie van de VVD stemt tegen de motie. 
 
M 6.20 van de fractie van de Vrije Socialisten over de stadsdichter. 
De fractie van de Vrije Socialisten trekt haar motie in op basis van de toelichting van het college dat al 
veel gebeurt voor de stadsdichter en dat het een vrijwillige functie betreft. 
 
M 6.21 van de Stadspartij Den Helder over de Passion. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder past de tekst van de motie aan met de strekking dat het 
college dient te bevorderen dat de werkgroep contact legt met de organisatie.  
De raad besluit in meerderheid (20/10) de motie te aanvaarden.  
De fracties van de VVD en D66 en de heren Koopman en De Knijf stemmen tegen de motie. Mevrouw 
Pater is afwezig bij de stemming. 
   
M 6.22 van de fractie van D66 over een studietoeslag. 
De fractie van D66 trekt haar motie in op basis van de toelichting van het college dat er al een regeling 
is die hierin voorziet en de motie een versmalling daarop zou betekenen. De raad neemt kennis van 
de toezegging van wethouder Kos dat hij meer bekendheid zal geven aan de regeling. 
 
M 6.23 van de fractie van de ChristenUnie over preventie jeugdigen. 
De fractie van de ChristenUnie trekt haar motie in op basis van de mededeling van het college dat  
De Wering hierin reeds voorziet. 
 
  



M 6.24 van de fractie van de ChristenUnie over innovatie Participatiewet. 
De raad besluit in meerderheid (22/9) de motie te aanvaarden.  
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, 
D66, de Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! en de heer Pruiksma 
stemmen voor de motie. 
 
M 6.25 van de fractie van Helder Onafhankelijk! over dagbesteding. 
De raad besluit in meerderheid (20/11) de motie te aanvaarden.  
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, ChristenUnie, D66, 
Beter voor Den Helder, Helder Onafhankelijk! en het CDA en de heer Pruiksma stemmen voor de 
motie. 
 
M 6.26 van de fractie van Helder Onafhankelijk! over begeleiding. 
De raad besluit in meerderheid (20/11) de motie te aanvaarden.  
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, ChristenUnie, D66, 
Beter voor Den Helder, Helder Onafhankelijk! en het CDA en de heer Pruiksma stemmen voor de 
motie. 
 
M 6.27 van de fractie van Helder Onafhankelijk! over huishoudelijke hulp. 
De raad besluit in meerderheid (16/15) de motie te aanvaarden.  
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, ChristenUnie, D66, 
Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! en de heer Pruiksma stemmen voor de motie. 
 
M 6.28 van de fractie van Helder Onafhankelijk! over tarieven huishoudelijke hulp. 
De raad besluit in meerderheid (5/26) de motie te verwerpen.  
De fracties van Helder Onafhankelijk! en de fractie van Beter voor Den Helder, met uitzondering van 
de heer De Knijf, stemmen voor de motie. 
 
M. 6.29 van de fractie van Helder Onafhankelijk! over noodzakelijke zorg. 
Op basis van de beraadslagingen schrapt de fractie van Helder Onafhankelijk! het tweede punt uit de 
motie.  
De fractie van Helder Onafhankelijk! trekt vervolgens haar motie in op basis van de toezegging van 
het college met een raadsinformatiebrief te komen.  
 
M. 6.30 van de fractie van Helder Onafhankelijk! over meldpunt veilig huis. 
De raad besluit in meerderheid (22/9) de motie te aanvaarden.  
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie,  
de Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder, Helder Onafhankelijk! en het CDA en de heer 
Pruiksma stemmen voor de motie. 
 
M 6.31 van de fractie van GroenLinks over scootmobielers. 
De fractie van GroenLinks trekt haar motie in op basis van de toezegging van het college de motie 
over te nemen. 
 
M 6.32 van de fractie Vermooten over huisdieren en sociale minima. 
De fractie Vermooten trekt haar motie in op basis van de toezegging van het college de motie over te 
nemen. 
   
M 6.33 van de fractie van het CDA over duurzaamheid. 
De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden.  
   
M 6.34 van de fractie van de PvdA over leegstand binnenstad. 
De fractie van de PvdA trekt haar motie in op basis van de mededeling van het college dat alle hierin 
genoemde zaken reeds gebeuren. 
 
M 6.35 van de fractie van Beter voor Den Helder over het opknappen van het postkantoor. 
De fractie van Beter voor Den Helder trekt haar motie in op basis van de toelichting van wethouder 
Kuipers.   
 
  



7. Motie over buitenlandse dienstreizen. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, de PvdA, de ChristenUnie, Beter voor Den Helder, de Vrije 
Socialisten, Vermooten en GroenLinks dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in (M 7), 
waarin het college wordt opgedragen: 
1. Door middel van een raadsinformatiebrief verslag te doen van de reis naar Houston (2 t/m 4 mei 
 2016) waarbij wordt aangegeven wat het belang voor de gemeente was om deze dienstreis te 
 maken, op welke wijze daar invulling aan is gegeven en of dit al resultaten heeft gehad; 
2. In het vervolg van elke buitenlandse dienstreis door een lid van het college daarvan op gelijke 
 wijze met een raadsinformatiebrief verslag te doen. 
De indienende fracties trekken hun motie in omdat die overbodig is, aangezien de regeling daarin 
reeds voorziet en het college nogmaals bevestigt die regeling uit te voeren. De voorzitter licht toe dat 
het college de uitkomsten van een enquête over de reis wenste te betrekken bij het bericht aan de 
raad doch er voor gekozen heeft nu de raad te informeren omdat er een politieke lading aan werd 
gegeven door de motie.  
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 
 

 
 


