
Besluitenlijst raadsvergadering 6 september 2017  (BSL17.0035) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat er tijdens de vergadering beeld- en geluidopnames 
worden gemaakt.  
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heren Nuninga, De Vrij en Wouters.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Nihot spreekt in over agendapunt 4, vaststelling van de agenda. 
De heer Scholte en mevrouw Vermeer spreken in over agendapunt 6, de ontwikkelingen met betrekking 
tot de voorgenomen verkoop van het voormalig postkantoor. 
 
In reactie op hetgeen de heer Nihot naar voren heeft gebracht geeft de voorzitter een toelichting op de 
regels die worden gehanteerd bij het al dan niet doorsturen van aangeboden stukken. 
 
3. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Bazen.  
 
4. Vaststelling agenda. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad vandaag twee brieven onder geheimhouding 
ter inzage aangeboden. Het betreffen opzeggingen van de gebruiksovereenkomsten voor het 
museumdeel en kamer A van het pand Middenweg 172-174. Op grond van de Gemeentewet dient de 
gemeenteraad de geheimhouding (al dan niet) te bekrachtigen in zijn eerstvolgende vergadering. 
De bekrachtiging van deze brieven is als punt 7 toegevoegd aan de agenda. 
 
De agenda is hiermee vastgesteld. 
 
5. Bekrachtiging geheimhouding exploitatie Zeestad CV/BV per 1 januari 2017. 
De raad besluit in meerderheid (22/6): 
de door het college van burgemeester en wethouders aan de leden van alle commissies ex artikel 82 
Gemeentewet en de gemeenteraad op grond van artikel 82 lid 2 respectievelijk artikel 25 lid 2 
Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 2 aanhef en onder b. Wet openbaarheid van bestuur 
(financiële en economische belangen van de gemeente) opgelegde geheimhouding op het daartoe 
gewaarmerkte stuk ‘Exploitatie Zeestad 1 januari 2016’, overeenkomstig artikel 25 lid 3 van de 
Gemeentewet te bekrachtigen. 
De fracties van Beter voor Den Helder en Sociaal Lokaal Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
 
6. Ontwikkelingen met betrekking tot de voorgenomen verkoop van het voormalig postkantoor.  
De fracties van Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, GroenLinks, de Vrije Socialisten en Vermooten 
dienen een motie in waarmee de raad besluit: 
1. het vertrouwen in wethouder Kuipers op te zeggen; 
2. de overige collegeleden zijn zorg omtrent de ontstane situatie mee te delen. 
De raad besluit in meerderheid (10/18): 
de bovengenoemde motie te verwerpen. 
De fracties van Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, GroenLinks, Sociaal Lokaal Den Helder,  
de Vrije Socialisten en Vermooten stemmen voor de motie. 
 
7. Bekrachtiging geheimhouding opzeggingen gebruiksovereenkomsten Middenweg 172-174. 
De raad besluit unaniem: 
de door het college van burgemeester en wethouders aan de leden van alle commissies ex artikel 82 
Gemeentewet en de gemeenteraad op grond van artikel 82 lid 2 respectievelijk artikel 25 lid 2 
Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 2 aanhef en onder b. Wet openbaarheid van bestuur 
(financiële en economische belangen van de gemeente) opgelegde geheimhouding op de daartoe 
gewaarmerkte stukken ‘Betreft: 5010.6252- Gem. Den Helder / Beëindiging gebruik postkantoor 
Opzegging gebruiksovereenkomst Middenweg 172-174 te Den Helder (museumdeel) en Betreft: 
5010.6252- Gem. Den Helder / Beëindiging gebruik postkantoor Opzegging gebruiksovereenkomst 
Middenweg 172-174 te Den Helder (kamer A)’, overeenkomstig artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te 
bekrachtigen. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 


