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Besluitenlijst raadsvergadering 28 november 2016 (BSL16.0053) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat berichten van verhindering zijn ontvangen van 
mevrouw Vorstman en de heer Karhof. Wethouder Kuipers is ziek en wethouder Krijns zal later 
arriveren. 
Mevrouw Post deelt mee dat de raadsfractie van Helder Onafhankelijk! heeft besloten vanaf heden 
door te gaan onder de naam Sociaal Lokaal Den Helder. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Salverda.  
 
5. Vaststellen agenda. 
De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en de Vrije Socialisten kondigen een 
amendement aan bij agendapunt 15, het voorstel tot herziening van de geldlening De Kampanje. 
 
Hamerpunten: 

 
6. Voorstel tot het benoemen van de heer P.A.G. Conijn tot lid voor de raadscommissies 
 Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De raad besluit unaniem: 
de heer P.A.G. Conijn te benoemen tot lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening uitsluitend recht opvang, in bewaring 
 gegeven en vervoer van (gezelschaps-) dieren gemeente Den Helder 2017. 
De raad besluit unaniem: 
de verordening uitsluitend recht voor vervoer en opvang van in bewaring gegeven (gezelschaps-) 
dieren in de gemeente Den Helder vast te stellen. 
 
8. Voorstel tot actualisatie van het beleidskader rente en afschrijving. 
De raad besluit unaniem: 
- de nota Afschrijvings- en rentebeleid 2011 in te trekken; 
- het beleidskader rente en afschrijvingen 2016 vast te stellen. 
 
9. Voorstel tot actualisatie van het beleidskader reserves en voorzieningen. 
De raad besluit unaniem: 
- de nota reserves en voorzieningen 2011 in te trekken; 
- het beleidskader reserves en voorzieningen 2016 vast te stellen. 
 
10. Voorstel over het rapport 'Informatievoorziening over verbonden partijen aan de 
 gemeenteraad' van de Rekenkamercommissie Den Helder. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de conclusies uit het rapport ‘Informatievoorziening over verbonden partijen aan de 
 gemeenteraad’ te onderschrijven; 
2.  de aanbevelingen uit het rapport ‘Informatievoorziening over verbonden partijen aan de 
 gemeenteraad’ over te nemen; 
3.  het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven de aanbevelingen uit het rapport 
 uit te voeren en de raad hiertoe uiterlijk 1 februari 2017 een plan van aanpak voor aan te bieden. 
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11. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan L. den Bergerstraat 18-20. 
De raad besluit unaniem: 
1.  het bestemmingsplan “Leendert den Bergerstraat 18-20 te Den Helder”, als vervat in de dataset 
 met planidentificatie NL.IMRO.0400.312BPLDBSTR1820-VST1, langs elektronische weg vast te 
 stellen, waarin: 
  het mogelijk wordt gemaakt ter plekke van het voormalige schoolgebouw aan de Leendert den 
  Bergerstraat 18-20 tien grondgebonden woningen te realiseren; 
2.  De bij dit besluit behorende verbeelding van de bestemming op papier vast te stellen; 
3.  Vast te stellen dat o_ NL.IMRO.0400.312BPLDBSTR1820-VST1_Ondergrond GBKN de voor dit 
 bestemmingsplan gebruikte ondergrond is; 
4.  Geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal binnen het plan niet 
 noodzakelijk is, en de initiatiefnemer een planschadeovereenkomst met de gemeente heeft 
 getekend; 
5.  dat het bijbehorend raadsvoorstel integraal onderdeel uitmaakt van het besluit. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Stadshart West 2016. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Stadshart West 2016 vast te stellen; 
2.  de door indieners 1, 2 en 3 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en te volgen; 
3.  op grond van overwegingen welke zijn vastgelegd in de “Nota van beantwoording ontwerp 
 Bestemmingsplan Stadshart West 2016” de in hoofdstuk 4 van deze nota voorgestelde wijzigingen 
 aan te brengen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan; 
4.  het bestemmingsplan “Stadshart West 2016”, als vervat in de dataset met planidentificatie 
 NL.IMRO.0400.211BPSHWEST2016-VST1, met de in de nota van beantwoording aangegeven 
 wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg vast te 
 stellen, waarin naast staand beleid ook de volgende onderwerpen zijn opgenomen: 
 a.  de bewonersvisie “Van Galen 2025”; 
 b.  beleid aangaande de deregulering van bouw en gebruik van gebouwen op het erf; 
 c.  (verplichte)zones die behoren bij de primaire- en secundaire waterkering en LPG-zones; 
 d.  plannen botanische tuin Oranjerie; 
5.  de bij dit besluit behorende verbeelding van de bestemming op papier vast te stellen; 
6.  vast te stellen dat o_ NL.IMRO.0400.211BPSHWEST2016-VST1_Ondergrond GBKN de voor dit 
 bestemmingsplan gebruikte ondergrond is; 
7.  geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal binnen het plan niet 
 noodzakelijk is; 
8.  dat het bijbehorend raadsvoorstel en nota van beantwoording integraal onderdeel uitmaakt van 
 het besluit. 
 
13. Voorstel tot het uitbreiden van het project Noorderhaaks met de aanleg van een rotonde op 
 het kruispunt Breewijd-Zuiderhaaks. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de reikwijdte van het project Noorderhaaks op basis van de uitkomst van de burgerparticipatie uit 
 te breiden conform scenario 2, met de aanleg van een rotonde op locatie A, de kruising Breewijd- 
 Zuiderhaaks; 
2.  daartoe € 400.000 van het op het project Noorderhaaks gerealiseerde inkoopvoordeel hiervoor 
 beschikbaar te stellen; 
3.  het college op te dragen hieraan uitvoering te geven. 
 
14. Voorstel tot het benoemen van een lid voor de vertrouwenscommissie. 
Van de vier vooraf aangemelde kandidaten hebben drie kandidaten zich teruggetrokken. Alleen de 
heer Verhoef is thans nog kandidaat voor de benoeming. 
De raad besluit bij acclamatie: 
de heer J.P. Verhoef te benoemen in de vertrouwenscommissie. 
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Bespreekpunt: 

 
15. Voorstel tot herziening van de geldlening Theater De Kampanje. 
De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en de Vrije Socialisten dienen een 
amendement in (A 15.1), waarmee de volgende wensen en bedenkingen worden meegegeven aan 
het college van burgemeester en wethouders: 
- geen verhoging van de geldlening tot het oorspronkelijke bedrag aan De Kampanje toe te  
 staan; 
- de directie van De Kampanje aan te sporen met een plan van aanpak te komen om   
 tot een meerjarig sluitende exploitatie te komen zonder gebruik making van extra financiële  
 middelen vanuit de gemeente. 
De raad besluit in meerderheid (10/19): 
het bovengenoemde amendement te verwerpen. 
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, 
Beter voor Den Helder en Sociaal Lokaal Den Helder stemmen voor het amendement. 
 
Vervolgens besluit de raad:  
Op grond van artikel 160, lid 2, en 169, lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7 van de 
Financiële verordening gemeente Den Helder het college van burgemeester en wethouders te 
berichten in te stemmen met het voorgenomen besluit: 
- de bestaande geldlening aan de Schouwburg de Kampanje terug te brengen tot het 
 oorspronkelijke bedrag van € 2.500.000,--; 
- daarbij de samenhangende leningsvoorwaarden, waaronder het rentepercentage, aan te passen; 
- daarmee De Kampanje in de gelegenheid te stellen gunstigere leningsvoorwaarden te verkrijgen 
 en aldus kostenreductie en meer financiële armslag te bewerkstelligen. 
 
16. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


