
Besluitenlijst raadsvergadering 25 januari 2016 (BSL16.0004) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering.  
Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Vorstman. 
De voorzitter deelt naar aanleiding van het vooroverleg met de fractievoorzitters mee dat het aspect 
‘duurzaamheid’ een betere plaats krijgt in toekomstige raadsvoorstellen, conform eerder hierover 
gemaakte afspraken.  
De raadsleden krijgen een boek aangeboden over de transformatie van de Doggershoek van 
jeugdinrichting naar asielopvang. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
 
3. Vragenkwartier. 
De heer Koopman stelt namens de fractie van Beter voor Den Helder de volgende vragen over 
burgerparticipatie: 
1.  Welke nota gebruikt de wethouder inzake burgerparticipatie? 
2.  De conceptnota van 2012 was teruggestuurd naar de ambtenaren. Was de wethouder hiervan op de 
 hoogte? 
3.  Wanneer komt de wethouder met een nieuwe conceptnota naar de commissie/raad? 
Wethouder Van Dongen antwoordt dat het haar bekend is dat een eerdere nota in 2012 is teruggestuurd. 
Dat heeft geresulteerd in de nota ‘Midden in de samenleving, Participatie in de gemeente Den Helder’ 
van november 2014, die thans wordt gehanteerd.   
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Reenders.  
 
5. Vaststellen agenda. 
In het vooroverleg van de fractievoorzitters is besloten agendapunt 10, het voorstel tot het beschikbaar 
stellen van een krediet voor het verbeteren van de brandveiligheid in de parkeergarage Koninckshoek, 
van de agenda af te voeren. Er blijken nog onduidelijkheden te bestaan onder de raad over de financiële 
dekking en over de verhouding van de diverse adviezen tot elkaar. De raad wordt thans in de 
gelegenheid gesteld hierover vragen bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen.  
Na beantwoording van de vragen kan het voorstel opnieuw worden geagendeerd in de raad.  
 
De fractie van D66 heeft in het vooroverleg van de fractievoorzitters besloten een eerder aangekondigde 
motie vreemd aan de orde van de dag over de publicatie van Wob-besluiten nog niet in te dienen.  
De reden hiervoor is dat van de zijde van het college van burgemeester en wethouders is toegezegd 
eerst de context van de ingewikkelde materie te schetsen en vragen hierover te beantwoorden.  
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en GroenLinks dienen een motie 
vreemd aan de orde van de dag in over de Rekenkamerbrief toetsingskader garantstellingen en leningen. 
De motie is als punt 11 aan de agenda toegevoegd. 
 
 
Hamerpunten: 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van het Preventie- en handhavingsplan Gemeente Den Helder 
voor  de uitvoering van de Drank- en Horecawet. 
De raad besluit unaniem: 
het “Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Den Helder voor de uitvoering van de Drank- en 
Horecawet, periode 2015-2016” vast te stellen. 
 
7. Voorstel met betrekking tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 
2015. 
De raad besluit in meerderheid (30/1): 
1. in te stemmen met de wijziging Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2015; 
2.  toestemming aan het college te verlenen tot het treffen van de wijziging Gemeenschappelijke 
 regeling Cocensus 2015. 
De fractie van de ChristenUnie stemt tegen het voorstel. 
 



8. Voorstel tot het vaststellen van de Visie op de Stationslocatie, 'Welkom in Den Helder'. 
De raad besluit unaniem: 
de Visie op de Stationslocatie, Welkom in Den Helder (ID15.03634), met daarin uitgangspunten voor het 
opwaarderen van het stationsgebied, vast te stellen. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Jeugdhulp 2016. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening Jeugdhulp Den Helder 2015 in te trekken en de Verordening Jeugdhulp Den Helder 2016 
vast te stellen. 
 
 
Bespreekpunten: 
 
10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 350.000,- voor het verbeteren van 
 de brandveiligheid in de parkeergarage Koninckshoek. 
Het voorstel is van de agenda afgevoerd (zie vaststelling van de agenda). 
 
11. Motie van de fracties van Behoorlijk Bestuur, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en 
 GroenLinks over de Rekenkamerbrief toetsingskader garantstellingen en leningen. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een motie in inhoudende: 
1. de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Den Helder als bijlage bij de huidige nota 
 Leningen en Garanties op te nemen; 
2. het college van burgemeester en wethouders vooruitlopend op de evaluatie en aanpassing van de 
 nota Leningen en Garantstellingen op te dragen bij het beoordelen van en het aanbieden 
 raadsvoorstellen ter zake de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Den Helder inhoudelijk 
 integraal toe te passen als onderdeel van het toetsingskader. 
De indienende fracties trekken hun motie in op basis van de toezegging van wethouder Haitsma dat het 
college van burgemeester en wethouders de motie overneemt. 
 
12. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 
 
 


