
Besluitenlijst raadsvergadering 23 mei 2016 (BSL16.0021) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering.  
Hij brengt de opening van de nieuwe bibliotheek van afgelopen zaterdag en de tegel die Woningstichting 
Den Helder de gemeente daarbij heeft aangeboden onder de aandacht. 
Verder wijst hij op de aanwezigheid van de heer Van Velzen ter vergadering. De heer Van Velzen is 
stagiair op de raadsgriffie en schrijft zijn afstudeerscriptie over het gebruik van social media.  
Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Karhof. Ook wethouder Kos is afwezig.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht voor burgers is geen gebruik gemaakt.   
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur stelt (mede namens de fracties van Vermooten, Beter voor Den Helder, 
de ChristenUnie en de Vrije Socialisten) vragen over te laat beantwoorde eerdere schriftelijke vragen. Het 
gaat om: 
- vragen omtrent een uitrit via de Doggersvaart (Beter voor Den Helder); 
- vragen omtrent de topstructuur van het ambtelijk apparaat (Beter voor Den Helder); 
- herhaalde aanvraag betreffende het beschikbaar stellen van een rapport van Deloitte over het 
 “sociaal domein” (ChristenUnie); 
- vragen over het vertrek van de gemeentesecretaris (Vrije Socialisten/fractie Vermooten); 
- vragen omtrent selectieproces gemeentesecretaris (Behoorlijk Bestuur); 
- vragen omtrent de financiële verantwoording en subsidie van het Nollenproject (Behoorlijk Bestuur). 
De fractie wil het college van burgemeester en wethouders de gelegenheid bieden thans alsnog de 
vragen te beantwoorden, dan wel het college aan te laten geven wanneer de betreffende stukken 
beschikbaar komen aan de raad. 
De burgemeester beantwoordt dat het college de toonzetting van de vraagstelling betreurt. Er bestaat 
geen verschil van mening over een zo snel mogelijke beantwoording. Er is geen tegenstelling in de 
behandeling van vragen van coalitie- en oppositiepartijen. Soms is er voor de beantwoording een 
afhankelijkheid van derden, waardoor vertraging kan ontstaan. Dat is het geval bij de vragen over de 
Doggersvaart. Bij de vragen over het sociaal domein en de topstructuur speelt de bevoegdhedenstructuur 
ook een rol. De vragen van Beter voor Den Helder in dit kader zijn beantwoord in de negentiende 
raadsinformatiebrief van 8 maart 2016. De vraag van de ChristenUnie over het sociaal domein is 
beantwoord in de zevende brief van 16 februari 2016, waarbij is gewezen op de privacygevoelige 
aspecten van het onderzoek. Verder speelt nog de vraag hoe het onderzoek wordt ingericht. Daarover 
praat het college morgen. Ook komt morgen het vertrek van de gemeentesecretaris en het selectieproces 
van de nieuwe gemeentesecretaris aan de orde. Op 18 mei 2016 is hierover een tussenbericht 
verschenen. Tenslotte zegt hij dat de vragen over het Nollenproject van 28 april 2016 zijn en dat de 
beantwoordingstermijn hiervan nog niet is verstreken. Ook deze worden morgen in het college 
besproken.  
De heer Wouters reageert dat de toonzetting een reactie is. Als veel wordt geprobeerd en je komt er niet 
doorheen, dan zal de toonzetting verharden. Ook de tegenstelling coalitie/oppositie wordt gevoed door 
uitingen, zoals “dat bespreken we in de coalitie” bij grote plannen. Hij erkent dat in de genoemde brieven 
zaken zijn genoemd over bepaalde onderwerpen, maar hij is van mening dat vragen volgens een strikt 
protocol successievelijk dienen te worden beantwoord. De antwoorden moeten niet “verstopt” zijn in 
andere documenten. Bij vertragingen dienen tussenberichten te worden verstuurd. Hij stelt voor om in het 
vervolg de openstaande schriftelijke vragen als vast agendapunt in het presidium aan de orde te brengen. 
De voorzitter zegt dat het inderdaad goed is te kijken wat onderweg is en hoe het proces loopt. 
    
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Klut.   
 
5. Vaststellen agenda. 
Agendapunt 6, het voorstel tot het benoemen van twee leden voor de Raad van Toezicht van Stichting 
Meerwerf basisscholen, is door het terugtrekken van kandidaat mevrouw S. Baggerman aangepast.  
Het betreft nu alleen nog de benoeming van de heer T.S. Partiman. De fractie van de ChristenUnie doet 
een ordevoorstel met betrekking tot dit agendapunt om de behandeling van dit punt te verdagen. De raad 
heeft hieraan geen behoefte.  
 
De fractie van D66 dient een motie in bij agendapunt 9, het voorstel tot het vaststellen van de Regionale 
samenwerking De Kop Werkt! 



 
De fracties van de PvdA, Behoorlijk Bestuur en de Vrije Socialisten dienen een motie vreemd aan de orde 
van de dag in over het salaris van de directie van de HVC. De motie is als punt 11 aan de agenda 
toegevoegd.  
 
De fracties Vermooten en GroenLinks besluiten de eerder aangekondigde motie vreemd aan de orde van 
de dag met betrekking tot evenementen en roofvogels vooralsnog niet in te dienen. De fracties doen eerst 
nog nader juridisch onderzoek.  
 
De fracties van de Vrije Socialisten en Vermooten dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in 
over het Kanonnenpleintje. De motie is als punt 12 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, de VVD, het CDA, D66, de PvdA, Beter voor Den Helder en de 
ChristenUnie dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in over de verkeerscirculatie op de kop 
van de Beatrixstraat. De motie is als punt 13 aan de agenda toegevoegd. 
 
Hamerpunten: 
 
6. Voorstel tot het benoemen van twee leden voor de Raad van Toezicht van Stichting Meerwerf 
 basisscholen. 
De raad besluit unaniem: 
de heer T.S. Partiman te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Meerwerf 
basisscholen voor een periode van vier jaar met ingang van 1 juni 2016; 
 
7. Voorstel tot het instellen van een selectiecommissie voor de aanbesteding van de 
 accountancydiensten 2017-2021. 
De raad besluit unaniem: 
1.  tot het instellen van een selectiecommissie voor de aanbesteding van de accountancydiensten 
 bestaande uit de volgende raadsleden: 
 I.  de heer M.C. Wouters; 
 II.  de heer R. Slort; 
 III.  de heer J.K. Visser, 
 ondersteund door een raadsadviseur, een inkoopcoördinator en de concerncontroller. 
2.  de selectiecommissie op te dragen: 
 a.  een aanbestedingsdocument voor de accountancydiensten voor te bereiden en 
 b. een voordracht te doen voor het benoemen van een accountant voor de boekjaren  
  2017 t/m 2021. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de visie Openbare Ruimte in nieuw perspectief met het daarbij 
 behorend uitvoeringsprogramma. 
De raad besluit in meerderheid (28/2): 
de visie Openbare Ruimte in Nieuw Perspectief vast te stellen. 
De fracties van GroenLinks en de ChristenUnie stemmen tegen het voorstel. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale samenwerking De Kop Werkt! 
De raad besluit in meerderheid (28/2): 
1.  De regionale samenwerking De Kop Werkt! te baseren op de volgende vier bestuursopdrachten  
 te weten: 
 a.  Havensontwikkeling 
 b.  Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs 
 c.  Destinatiemarketing 
 d.  Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-Holland 
2.  Voor de uitvoering van de jaarlijks vast te stellen concrete projecten voor de periode 2017 – 2020 in 
 de meerjarenbegroting een bedrag van maximaal € 91,60 per inwoner te reserveren en deze in twee 
 tranches beschikbaar te stellen, uitgaande van provinciale cofinanciering voor eenzelfde bedrag als 
 de regionale investeringen in dit kader. 
3.  Het investeringsoverzicht vast te stellen en het college opdracht te geven bij de uitwerking het 
 maatschappelijk effect per project aan te geven en op welke wijze burgerparticipatie en 
 duurzaamheid worden vormgegeven. 
4.  De samenwerking vast te leggen in een convenant en het college op te dragen om in samenwerking 
 verder invulling te geven aan de in het convenant opgenomen uitwerkingen, waaronder het opstellen 
 van een beheersverordening (inclusief mandaatregeling), waarin de financiële aspecten nader 
 worden uitgewerkt. 



5.  Het college op te dragen (via de stuurgroep De Kop Werkt!) de jaarschijf 2017 (het jaarplan van de 
 Kop Werkt!) uit te werken en in september 2016 aan de RRN aan te bieden. 
De fracties van Helder Onafhankelijk! en de ChristenUnie stemmen tegen het voorstel. 
 
De fractie van D66 dient een motie in (M 9.1) waarmee het college van burgemeester en wethouders 
wordt opgedragen samen met de drie andere colleges op korte termijn een communicatieplan aan de 
Regionale Raadscommissie Noordkop aan te bieden teneinde draagvlak bij de inwoners van de 
Noordkop te creëren en een procedure voor burgerparticipatie op te stellen voor deze commissie. 
De fractie trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder Krijns dat het college van 
burgemeester en wethouders de motie overneemt. 
 
De fractie van de ChristenUnie dient een motie in (M 9.2) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen: 
Een sociale paragraaf toe te voegen, waarin minimaal is opgenomen: 
- een visie op het bestrijden van werkloosheid; 
- integrale aanpak in het kader van de Participatiewet; 
- toeleiding tot de arbeidsmarkt in de breedste zin van het woord. 
De raad besluit in meerderheid (22/9): 
de bovengenoemde motie te aanvaarden. 
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, D66, 
de PvdA, de Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen voor de 
motie. 
 
Bespreekpunten: 
 
10. Voorstel met betrekking tot de ontwerpbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling 
 Cocensus. 
De raad besluit unaniem: 
- een positieve zienswijze af te geven op de ontwerp begroting 2017 van de Gemeenschappelijke 
 Regeling Cocensus en de hierin vastgestelde bijdrage voor de gemeente Den Helder van  
 € 849.600,--; 
- kennis te nemen van de Kadernota Cocensus 2017-2021 en het Meerjarenperspectief Cocensus 
 2017-2021. 
 
11.  Motie over het salaris van de directie van de HVC. 
De fracties van de PvdA, Behoorlijk Bestuur en de Vrije Socialisten dienen een motie in (M 11), 
inhoudende het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om op de eerstvolgende 
aandeelhoudersvergadering van HVC met grote klem aan te dringen bij de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders het salaris van de directie van de NV HVC aan te passen conform de wet, Wet 
Normering Topinkomens zowel voor de statutaire als de titulaire directieleden. 
De raad besluit unaniem: 
de bovenstaande motie te aanvaarden. 
 
12. Motie over het Kanonnenpleintje. 
De fracties van Vermooten en de Vrije Socialisten dienen een motie in (M 12), inhoudende het college 
van burgemeester en wethouders op te dragen: 
zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor het zomerreces te komen met voorstellen om wijzigingen in het 
Uitwerkingsplan met de gemeenteraad te bespreken. 
De raad besluit in meerderheid (11/19): 
de bovenstaande motie te verwerpen. 
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, Beter 
voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen voor de motie. 
 
13. Motie over de verkeerscirculatie op de kop van de Beatrixstraat.  
De fracties van de Stadspartij Den Helder, de VVD, het CDA, D66, de PvdA, Beter voor Den Helder en de 
ChristenUnie dienen een motie in (M 13), inhoudende het college van burgemeester en wethouders te 
verzoeken een totaal verkeersplan/inrichtingsplan aan de raad te presenteren waarin de in de motie 
genoemde aspecten in samenhang in beeld worden gebracht.  
De indienende fracties trekken de motie in op basis van de toezegging van wethouder Kuipers dat het 
college van burgemeester en wethouders de motie overneemt. 
 
14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 


