
Besluitenlijst raadsvergadering 30 oktober 2017, uitloop 8 november 2017 

(BSL17.0049) 
 
1. Opening. 
De voorzitter, de heer Schuiling, is hedenavond 30 oktober 2017 afwezig en wordt vervangen door de 
heer Reenders. De heer Reenders opent de vergadering. Hij deelt mee dat een bericht van 
verhindering is ontvangen van mevrouw Pater. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht burgers is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenkwartier.   
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Slort.   
 
5. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2018. 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van  
 leges 2018. 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 afvalstoffenheffing 2018. 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 lijkbezorgingsrechten 2018. 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 rioolheffing 2018. 
11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 toeristenbelasting 2018. 
12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 precariobelasting 2018. 
13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 forensenbelasting 2018. 
 
De agendapunten 6 tot en met 13 zijn in samenhang besproken. 
 

De fracties geven in de onderstaande volgorde hun algemene beschouwingen weer: 

 

Beter voor Den Helder 

Behoorlijk Bestuur 

CDA 

ChristenUnie 

GroenLinks 

D66 

Sociaal Lokaal Den Helder 

Fractie Vermooten 

PvdA 

Vrije Socialisten 

VVD 

Stadspartij Den Helder 

  

Het college geeft hierop een reactie. Wethouder Wagner zegt hierbij toe dat hij in december 2017 de 

raad een uitvoeringsprogramma over ‘energieneutraal’ ter kennisneming zal aanbieden.  
Daarnaast zegt hij toe de raad schriftelijk te informeren over: 

- de (techniek van de) opbouw van de programmabegroting; 

- de gehanteerde prijsindexering; 

- het proces met betrekking tot de totstandkoming van de begroting.  

 



Vervolgens schorst de voorzitter de vergadering tot woensdag 8 november 2017. Het tijdstip van de 

aanvang van de hervatting wordt zo spoedig mogelijk meegedeeld. 

 

De voorzitter, de heer Schuiling, heropent de vergadering op 8 november 2017 om 16.00 uur.  

Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Assorgia. Mevrouw Houtveen en de heren 

Karhof, Papo en Visser komen later. Mevrouw Pater is weer aanwezig. 

 

Amendementen: 

 

A 6.1 van de fractie van GroenLinks over het schrappen van € 4.150.000,- ten behoeve van 

Stedelijke vernieuwing (stadspark) en een beslag op de Algemene Reserve. 

De raad besluit in meerderheid (10/20) het amendement te verwerpen. 

De fracties van de Stadspartij Den Helder, het CDA, D66, de VVD en de PvdA stemmen tegen het 

amendement. 

  

A 6.2 van de fractie van GroenLinks over het aanpassen van het budget Hulp in het huishouden 

(€ 450.000,-). 
De raad besluit in meerderheid (10/20) het amendement te verwerpen. 

De fracties van de Stadspartij Den Helder, het CDA, D66, de VVD en de PvdA stemmen tegen het 

amendement. 

 

A 6.3 van de fractie van GroenLinks over een extra budget voor het versneld opheffen van het 

achterstallig onderhoud in de openbare ruimte (€ 250.000,-). 
De raad besluit in meerderheid (9/21) het amendement te verwerpen. 

De fracties van de Stadspartij Den Helder, het CDA, D66, de VVD en de PvdA en de heer De Knijf 

stemmen tegen het amendement. 

 

A 6.4 van de fractie van Sociaal Lokaal Den Helder over het schrappen van de tariefsverhoging 

op de afvalstoffenheffing. 

De raad besluit in meerderheid (9/21) het amendement te verwerpen. 

De fracties van de Stadspartij Den Helder, het CDA, D66, de VVD, de PvdA en GroenLinks stemmen 

tegen het amendement. 

 

A 6.5 van de fractie van GroenLinks over het professionaliseren van de LOS (€ 92.000,- 
structureel en € 50.000,- incidenteel). 

De raad besluit in meerderheid (6/23) het amendement te verwerpen. 

De fracties van de Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en de ChristenUnie en mevrouw 

Pater en de heer De Knijf stemmen voor het amendement. De heer Vermooten heeft niet aan de 

stemming deelgenomen wegens zijn betrokkenheid bij de LOS. 

 

A 6.6 van de fractie van het CDA over het professionaliseren van de LOS (in totaal tot € 90.000,- 

structureel en € 30.000,- incidenteel). 
Met het amendement wordt aan beslispunt 2 van ontwerpbesluit RB17.0059 de volgende tekst 
toegevoegd (de cursief aangegeven tekst is naar aanleiding van de beraadslagingen door de fractie 
van het CDA toegevoegd aan haar oorspronkelijke amendement): 
 
“, met dien verstande dat   het budget voor programma 5 Sport cultuur en recreatie, op basis van de herziende begroting 

2018 van de LOS, wordt verhoogd naar € 90.000,- om het lokale media aanbod verder te kunnen 
professionaliseren;  er een eenmalig budget van € 30.000,- beschikbaar wordt gesteld voor de bekostiging van 
noodzakelijke investeringen bij de lokale media;  de budgetverhoging in de periode 2018 tot en met 2020 wordt bekostigd uit de algemene reserve 
van de gemeente en vanaf 2021 uit de structurele ruimte in de programmabegroting;  het eenmalige budget van € 30.000,- wordt bekostigd uit de algemene reserve van de gemeente;  de lokale omroep en bij voorkeur in regionaal verband te verzoeken tot een onafhankelijk kijk- en 
luisteronderzoek en de resultaten van het onderzoek te delen met de gemeenteraad voor  
1 maart 2018;  voor 1 maart 2018 een route/plan van aanpak oplevert hoe te professionaliseren en dit met de 
raad te delen. En na de raadsgoedkeuring het verhoogde bedrag vrij te geven; 



 in contact wordt getreden met de regiocolleges om op politiekniveau tot elkaar te komen over een 
streekomroep met een streven tot een gezamenlijke bekostiging.” 

 

 

De raad besluit in meerderheid (27/2) het (gewijzigde) amendement te aanvaarden.
(1) 

De fractie van Sociaal Lokaal Den Helder en mevrouw Pater stemmen tegen het amendement.  

De heer Vermooten heeft niet aan de stemming deelgenomen wegens zijn betrokkenheid bij de LOS. 

 

A 6.7 van de fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de Vrije Socialisten, de 

ChristenUnie en Vermooten over het opheffen van programma 9, Gebiedsgerichte aanpak 

(budgetten terug naar programma’s 2 en 6). 
De raad besluit in meerderheid (13/17) het amendement te verwerpen. 

De fracties van de Stadspartij Den Helder, het CDA, D66, de PvdA en GroenLinks stemmen tegen het 

amendement. 

 

A 6.8 van de fractie van de ChristenUnie over innovatieve projecten Sociaal Domein in overleg 

met de raad. 

De raad besluit in meerderheid (14/16) het amendement te verwerpen. 

De fracties van de Stadspartij Den Helder, het CDA, D66 en de PvdA stemmen tegen het 

amendement. 

 

A 6.9 van de fractie van GroenLinks over kwantiteit bomen. 
Met het amendement wordt aan beslispunt 1 van ontwerpbesluit RB17.0059 de volgende tekst 
toegevoegd: 
 
, met dien verstande dat de tekst onder doelstelling 2.9: ‘Met een duurzame en efficiënte 
kwaliteitsniveau van het openbaar groen’ als volgt wordt gewijzigd: 
Geschrapt wordt de zin: ‘We stellen kwaliteit boven kwantiteit’. 
Daarvoor in de plaats wordt de volgende passage toegevoegd: ‘Bij bomen gaan we niet alleen voor 
kwaliteit maar ook voor kwantiteit. Het aantal bomen wordt niet verminderd.’ 
 

De raad besluit in meerderheid (19/11) het amendement te aanvaarden.
(2) 

De fracties van D66 en de VVD en de dames Pater en Vorstman en de heer Koopman stemmen tegen 

het amendement. 

 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2018. 

De raad besluit vervolgens in meerderheid (16/14): 

1. de programmabegroting 2018 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming  

 2019-2021, met dien verstande dat de tekst onder doelstelling 2.9: ‘Met een duurzame en 
 efficiënte kwaliteitsniveau van het openbaar groen’ als volgt wordt gewijzigd: 
 Geschrapt wordt de zin: ‘We stellen kwaliteit boven kwantiteit’. 
 Daarvoor in de plaats wordt de volgende passage toegevoegd: ‘Bij bomen gaan we niet 
 alleen voor kwaliteit maar ook voor kwantiteit. Het aantal bomen wordt niet verminderd.’(2)

; 

2. in aansluiting op de programmabegroting 2018-2021, de bijlage ‘Nieuw beleid en meerjarig 

 sluitende begroting 2018-2021’ vast te stellen“, met dien verstande dat   het budget voor programma 5 Sport cultuur en recreatie, op basis van de herziende 

begroting 2018 van de LOS, wordt verhoogd naar € 90.000,- om het lokale media 

aanbod verder te kunnen professionaliseren;  er een eenmalig budget van € 30.000,- beschikbaar wordt gesteld voor de bekostiging 

van noodzakelijke investeringen bij de lokale media;  de budgetverhoging in de periode 2018 tot en met 2020 wordt bekostigd uit de 

algemene reserve van de gemeente en vanaf 2021 uit de structurele ruimte in de 

programmabegroting;  het eenmalige budget van € 30.000,- wordt bekostigd uit de algemene reserve van de 

gemeente;  de lokale omroep en bij voorkeur in regionaal verband te verzoeken tot een 

onafhankelijk kijk- en luisteronderzoek en de resultaten van het onderzoek te delen met 

de gemeenteraad voor 1 maart 2018; 



 voor 1 maart 2018 een route/plan van aanpak oplevert hoe te professionaliseren en dit 

met de raad te delen. En na de raadsgoedkeuring het verhoogde bedrag vrij te geven;  in contact wordt getreden met de regiocolleges om op politiekniveau tot elkaar te 

komen over een streekomroep met een streven tot een gezamenlijke bekostiging 
(1)

; 

3. het programma ‘Gebiedsgerichte aanpak’ in te stellen 

3.1  en daarin op te nemen de volgende activiteiten uit bestaande programma’s met de 
 bijbehorende budgetten: 

 

 
 

3.2 Daarbij de kosten voor Innovatie Sociaal domein te bekostigen uit de Reserve Sociaal 

 Domein; 

4. een krediet van € 6.402.000,- beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke (vervangings-) 

 investeringen in 2018; 

5. de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 

De fracties van de Stadspartij Den Helder, het CDA, D66 en de PvdA stemmen voor het voorstel. 

  

 

Moties (op volgorde van behandeling): 

 

M 6.1 van de fracties van de Vrije Socialisten, Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur, 

GroenLinks en Vermooten over legaliseren wietteelt. 

Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen zich aan te sluiten bij 

het initiatief van de gemeente Schagen. 

De indienende fracties trekken de motie in. 

Dit is gebeurd op basis van het betoog van de burgemeester dat dit onderwerp eerst met de 

regiogemeenten dient te worden afgestemd.  

 

M 6.14 van de fractie van D66 over legaliseren wietteelt. 

Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen om: 

1. met de regiogemeenten overleg te plegen om zich zo snel mogelijk als Noordkop-gemeenten aan 

 te melden om mee te doen als deelnemer aan de wiet-experimenten; 

2. De opzet voor het experiment aan de raad voor te leggen en de raad op gezette momenten te 

 informeren over de voortgang van de aanvraag; 

3. Een actieve bijdrage te leveren aan het vormgeven van het juridisch kader dat als grondslag zal 

 dienen voor de experimenten en de criteria waarop het experiment zal worden getoetst. 

De raad besluit in meerderheid (25/5) de motie te aanvaarden. 

De fracties van de ChristenUnie en Sociaal Lokaal Den Helder en mevrouw Vorstman en de heren  

De Knijf en Koopman stemmen tegen de motie. 

 

M 6.2 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over het betrekken van escape rooms bij de 

voorbereiding op de verkiezingen. 

Met de motie wordt uitgesproken te bezien of voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een 

escape room kan worden opgenomen in het pakket aan opkomst bevorderende maatregelen. 

De fractie van de Stadspartij Den Helder trekt haar motie in. 

De fractie zal over dit initiatief in nader overleg treden met de werkgroep die zich bezighoudt met 

opkomst bevorderende maatregelen voor de gemeenteraadsverkiezing. 
  

Activiteiten programma gebiedsgerichte aanpak 2018 2019 2020 2021

sociaal cultureel werk 150             150             150             135             

wijkaanpak (convenant) 500             500             500             500             

BOA 160             160             160             160             

bevordering wijkgericht werken 22               22               22               20               

Innovatie Sociaal Domein 300             300             300             270             

Subsidie bewonersorganisaties 47               47               47               42               

duurzaam en klimaatbestendig nieuw perspectief -             48               95               141             

1.179         1.227         1.274         1.268         



M 6.3 van de fractie Vermooten over een centrale afsteekplaats voor vuurwerk. 

Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen:  

- een voorstel aan de raad te doen om de Algemene plaatselijke verordening te wijzigen met als 

 inhoud dat vuurwerk tijdens oud en nieuw wordt afgestoken door een professioneel bureau, 

 middels vergunning, en op een centraal aan te wijzen plek; 

- in dat voorstel tegelijk op te nemen dat een onderzoek wordt gestart om te onderzoeken hoe en 

 wanneer een verbod van kracht wordt voor de verkoop en afsteken van consumentenvuurwerk in 

 de gemeente Den Helder door particulieren en de resultaten van dat onderzoek aan de raad aan 

 te bieden; 

- daarbij de gemeente Hilversum als voorbeeld te nemen. 

De fractie Vermooten houdt haar motie aan. 

Dit gebeurt op basis van de reactie van de burgemeester over de praktische haalbaarheid van de 

motie. De burgemeester biedt aan dat het college in nader overleg gaat met de heer Vermooten over 

dit onderwerp. 

 

M 6.4 van de fractie Vermooten over het digitaliseren van het krantenarchief. 

Met de motie wordt college van burgemeester en wethouders opgedragen:  

- een projectplan aan de raad aan te bieden waarin het tijdspad en wijze van digitaliseren van het 

 Helderse krantenarchief is vastgelegd en wordt uitgevoerd; 

- daarbij een dekkingsvoorstel voor het benodigde budget aan de raad aan te bieden. 

De fractie Vermooten houdt haar motie aan. 

De fractie wil op basis van de beraadslagingen nog een aantal zaken nader onderzoeken. 

 

M 6.5 van de fractie van GroenLinks over de toegankelijkheid van de openbare ruimte. 

Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 

1. voortaan in raadsvoorstellen de openbare ruimte betreffende, een kopje ‘Toegankelijkheid’ op te 
 nemen; 

2. het format voor raadsvoorstellen hiervoor aan te passen. 

De fractie van GroenLinks trekt haar motie in. 

De reden hiervoor is dat wethouder Wagner heeft aangegeven dat hetgeen met de motie wordt 

beoogd in de praktijk al gebeurt, wat de motie overbodig maakt. 

 

M 6.6 van de fractie van Beter voor Den Helder over gratis Wifi in de openbare ruimte. 

Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 

1.  een plan uit te werken voor het in 2018 realiseren van een gratis openbaar WIFI-netwerk; 

2.  daarbij de ondernemers te betrekken; 

3.  daartoe een beroep te doen op de Europese subsidieregeling WIFI4EU. 

De raad besluit in meerderheid (18/12) de motie te aanvaarden/verwerpen. 

De fracties van D66, de VVD, de PvdA, Vermooten en GroenLinks stemmen tegen de motie. 

 

M 6.7 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over verhogen budget WMO Huishoudelijke 

hulp bij hogere uitkering gemeentefonds. 

Met de motie wordt uitgesproken dat indien de inkomsten uit het gemeentefonds komend voorjaar 

hoger zijn dan tijdens het opmaken van de begroting 2018 was gedacht, dit positieve saldo in eerste 

instantie wordt ingezet om het budget voor WMO/huishoudelijke hulp weer te verhogen. 

De fractie van de Stadspartij Den Helder trekt haar motie in. 

Wethouder Kos heeft namelijk aangegeven dat het college van burgemeester en wethouders de motie 

overneemt. 

 

M 6.8 van de fractie van de Vrije Socialisten, Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur, 

GroenLinks, de ChristenUnie en Vermooten over experimenten Participatiewet 55 plussers. 

Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht om op grond van de 

mogelijkheid van experimenten in de Participatiewet, met voorstellen te komen om 55 plussers, terug 

te brengen in het arbeidsproces. 

De indienende fracties houden de motie aan. 

De reden hiervoor is wethouder Kos heeft aangegeven dat geen doelgroepenbeleid wordt gehanteerd 

maar sprake is van maatwerk. 

 
  



M 6.9 van de fractie van de ChristenUnie over kaders innovatieve projecten. 

Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen om bij het ontwikkelen 

van innovatieve projecten binnen het Sociale Domein volgens onderstaande vastgestelde kaders te 

werken:  

1.  nieuwe producten worden niet eerder geïntroduceerd dan nadat de gemeenteraad tenminste de 

 gelegenheid heeft gehad zich uit te spreken over het nieuwe product, liefst via besluitvorming 

 maar eventueel via een wensen en bedenkingen procedure; 

2.  pas nadat het overleg en/of de besluitvorming met en door de gemeenteraad heeft 

 plaatsgevonden kan het college convenanten of contracten aangaan met derde partijen; 

3.  bij projecten die minder dan € 50.000 kosten en korter dan een half jaar duren volstaat 

 vroegtijdige informatie via een Raadsinformatiebrief. 

De raad besluit in meerderheid (14/16) de motie te verwerpen. 

De fracties van de Stadspartij Den Helder, het CDA, D66 en de PvdA stemmen tegen de motie. 

 

M 6.10 van de fractie van D66 over het opstellen van een visie Julianadorp. 

Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 

1. voor het zomerreces van 2018 te komen met een “Omgevingsvisie Julianadorp” dat voornoemde 
 onderdelen bevat; 

2. daarbij de inwoners en ondernemers, maar ook betrokken organisaties, van Julianadorp te 

 betrekken; 

3. de raad te betrekken bij de totstandkoming van deze visie. 

De fractie van D66 trekt haar motie in. 

Dit is gebeurd naar aanleiding van het feit dat Wethouder Kuipers heeft aangegeven dat het college 

van burgemeester en wethouders de motie overneemt. 

 

M 6.11 van de fractie van de VVD, Beter voor Den Helder, D66 en de ChristenUnie over 

camera’s op station Den Helder Zuid. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 

1. prioriteit te geven aan de veiligheid van station zuid door het korte termijn plaatsen van camera’s 
 met vervolg van uitlezen van de beelden; 

2. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 een kredietvoorstel ter 

 besluitvorming aan de raad voor te leggen; 

3. de NS te berichten dat het gemeentebestuur veel waarde hecht aan een veilig NS station en er bij 

 de NS op aan te dringen dat er spoedig maatregelen worden getroffen; 

4. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 de raad te informeren over de 

 afspraken die zijn gemaakt met de NS over het inzetten van personen vanuit de Participatiewet en 

 andere maatregelen die worden getroffen. 

De indienende fracties houden hun motie aan. 

De reden hiervan is dat wethouder Wagner heeft aangegeven over dit onderwerp in gesprek is met de 

betrokken partijen (NS, ProRail) en dat hij de raad over de resultaten van de gesprekken op de hoogte 

houdt. 

 

M 6.12 van de fractie van Beter voor Den Helder over een bewaakte fietsenstalling op station 

Den Helder Zuid. 

Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht: 

- een onderzoek in te stellen naar de (financiële) haalbaarheid van een bewaakte fietsenstalling; 

- de raad binnen drie maanden te informeren over de resultaten van dit onderzoek. 

De fractie van Beter voor Den Helder houdt haar motie aan. 

De reden hiervan is dezelfde als bij de vorige motie M 6.11. 

 

M 6.13 van de fractie van de Vrije Socialisten, Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur, 

GroenLinks, de ChristenUnie en Vermooten over een bewaakte fietsenstalling bij het station. 

Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 

- met NS en andere betrokken partijen in gesprek te gaan met als uitgangspunt de fietsenstalling bij 

 het station weer in gebruik te nemen; 

- de raad uiterlijk het eerste kwartaal van 2018 te informeren over de gespreksresultaten. 

De indienende fracties houden hun motie aan. 

De reden hiervan is dat wethouder Wagner dit onderwerp zal betrekken bij de gesprekken die hij al 

voert met NS en ProRail. 

 



 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van  
 leges 2018. 
De raad besluit in meerderheid (23/7): 
de Verordening op de heffing en invordering van leges 2018 (Legesverordening 2018) vast te stellen. 
De fracties van Beter voor Den Helder, de Vrije Socialisten, de ChristenUnie en Sociaal Lokaal  
Den Helder stemmen tegen het voorstel.  
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 afvalstoffenheffing 2018. 
De raad besluit in meerderheid (23/7): 
de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018 (Verordening 
afvalstoffenheffing 2018 ) vast te stellen. 
De fracties van Beter voor Den Helder, de Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur en Sociaal Lokaal  
Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 lijkbezorgingsrechten 2018. 
De raad besluit in meerderheid (21/9): 
de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018 (Verordening 
lijkbezorgingsrechten 2018) vast te stellen. 
De fracties van Beter voor Den Helder, de Vrije Socialisten, Vermooten, ChristenUnie, Behoorlijk 
Bestuur en Sociaal Lokaal Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 rioolheffing 2018. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018 (Verordening rioolheffing 2018) vast 
te stellen. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 toeristenbelasting 2018. 
De raad besluit in meerderheid (23/7): 
de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2018 (Verordening 
toeristenbelasting 2018) vast te stellen. 
De fracties van Beter voor Den Helder, de Vrije Socialisten, de ChristenUnie en Sociaal Lokaal  
Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 precariobelasting 2018. 
De raad besluit in meerderheid (22/8): 
de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2018 (Verordening 
precariobelasting 2018) vast te stellen. 
De fracties van Beter voor Den Helder, de Vrije Socialisten, Vermooten, de ChristenUnie en Sociaal 
Lokaal Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
 
13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 
 forensenbelasting 2018. 
De raad besluit in meerderheid (23/7): 
de Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2018 (Verordening 
forensenbelasting 2018) vast te stellen. 
De fracties van Beter voor Den Helder, de Vrije Socialisten, de ChristenUnie en Sociaal Lokaal  
Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
 
14. Sluiting. 
De nestor van de raad, de heer Klut, spreekt een dankwoord uit. Vervolgens sluit de voorzitter de 
vergadering rond 21.30 uur.  

 


