Besluitenlijst raadsvergadering 11 december 2017 (BSL17.0058)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Karhof.
Mevrouw Hogendoorn komt later.
De raad staat stil bij het overlijden van de heer L. van der Wal, ereburger van de gemeente Den Helder.
2. Spreekrecht burgers.
De heer Nihot spreekt in over Theater De Kampanje (de agendapunten 16 en 17).
3. Vragenkwartier.
De fractie van de ChristenUnie stelt de volgende vragen aan het college van burgemeester en
wethouders over de informatievoorziening met betrekking tot het pand Middenweg 172-174:
1. U heeft op geen enkele wijze gereageerd op mijn verzoek (via de griffie) om nadere inlichtingen,
zelfs niet via bijv. een tussenbericht. Wat is daarvan de reden?
2. Vindt u dit passen in een open, transparante bestuurscultuur?
3. Vindt u dat u aan uw informatieplicht heeft voldaan door het zenden van raadsinformatiebrieven en
door de raad de mogelijkheid te bieden nadere gegevens in te zien bij de griffie?
4. Bent u het met de ChristenUnie eens dat de kwaliteit van de geboden informatie sober is, niet
transparant, onvolledig en mogelijk zelfs onjuist zoals blijkt uit mijn aanhalingen van de
verschillende raadsinformatiebrieven?
5. De ChristenUnie meent dat hier sprake is van een trend: schriftelijke vragen die volkomen
nietszeggend worden beantwoord, informatie die ons niet of veel te laat bereikt (Kampanje) zijn
aan de orde van de dag. Denkt u dat er nog mogelijkheden zijn tot verbetering van uw
informatievoorziening aan de raad?
Wethouder Wagner geeft de volgende antwoorden:
“Vraag 1: Dan geef ik het antwoord namens collega Kuipers. Onze ambtelijke ondersteuning en de griffie
hebben het lopende proces gecommuniceerd. Daarnaast hebben wij formeel met raadsinformatiebrieven
over het proces geïnformeerd.
Vraag 2: Ja, het is belangrijk dat raadsleden de informatie krijgen die nodig is om invulling te geven aan
hun rol.
Vraag 3: Ja.
Vraag 4: U beschikt over alle gevraagde informatie maar wij zijn graag bereid om in een gesprek dat
nader toe te lichten.
Vraag 5: Wij delen uw mening niet.”
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Reenders.
5. Vaststelling agenda.
Op 7 november 2016 is door de gemeenteraad aan wethouder O.R. Wagner voor één jaar ontheffing
verleend van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Den Helder. Deze ontheffing eindigde op
6 november 2017. Per abuis is de gemeenteraad niet tijdig een besluit voorgelegd voor een nieuwe
ontheffing. Dit gebeurt thans alsnog. De raad stemt in met toevoeging aan de agenda.
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de Vrije Socialisten, Vermooten, de
ChristenUnie en GroenLinks kondigen een motie aan bij agendapunt 14, het voorstel met betrekking tot
de tweede tussenrapportage 2017, over de kosten van juridische procedures.
De fractie van GroenLinks kondigt een amendement aan bij agendapunt 15, het voorstel tot het
vaststellen van de deelsubsidieverordening Topsportregeling.
De fractie van Beter voor Den Helder kondigt een motie aan bij agendapunt 15, het voorstel tot het
vaststellen van de deelsubsidieverordening Topsportregeling.
De fractie van GroenLinks kondigt een motie aan bij agendapunt 16, het voorstel over het rapport
‘De Verplaatsing van Theater de Kampanje’ van de Rekenkamercommissie Den Helder.
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De fractie van de PvdA kondigt een motie aan bij agendapunt 16, het voorstel over het rapport
‘De Verplaatsing van Theater de Kampanje’ van de Rekenkamercommissie Den Helder.
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, GroenLinks, ChristenUnie, Vrije Socialisten en
fractie Vermooten kondigen een amendement aan bij agendapunt 17, het voorstel met betrekking tot de
exploitatie van Theater De Kampanje.
De fracties van de Stadspartij Den Helder, de PvdA, het CDA en D66 kondigen een amendement aan bij
agendapunt 17, het voorstel met betrekking tot de exploitatie van Theater De Kampanje.
De fracties van de Stadspartij Den Helder, de PvdA, het CDA en D66 kondigen een motie aan bij
agendapunt 17, het voorstel met betrekking tot de exploitatie van Theater De Kampanje.
De fractie van de ChristenUnie kondigt een motie aan bij agendapunt 17, het voorstel met betrekking tot
de exploitatie van Theater De Kampanje, over het scheiden van de zakelijke en culturele dienstverlening.
De fractie van de ChristenUnie kondigt nog een motie aan bij agendapunt 17, het voorstel met betrekking
tot de exploitatie van Theater De Kampanje, over het aanwezig zijn van toehoorders uit de raad bij
vergaderingen van gesubsidieerde instellingen.
De fractie van D66 kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan inhoudende te komen tot een
jaarlijkse vrijwilligersmanifestatie. De motie is als agendapunt 18 aan de agenda toegevoegd.
De fracties van D66, de Stadspartij Den Helder, de PvdA en het CDA kondigen een motie vreemd aan de
orde van de dag aan met betrekking tot terughoudendheid handhaving regels schenken drankje door
winkeliers in december 2017 en begin januari 2018. De motie is als agendapunt 19 aan de agenda
toegevoegd.
6. Afscheid wethouder B.O.B. Haitsma.
De heer Haitsma wordt toegesproken door de voorzitter van de raad. Hij ontvangt bloemen en een boek
over de Waddenzee.
Hamerpunten
20. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het ingezetenschap voor de heer O.R. Wagner.
De raad besluit unaniem:
de heer Wagner, met terugwerkende kracht tot 6 november 2017, voor de duur van een jaar ontheffing te
verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Den Helder.
7. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Strategisch Vergunningenbeleid 2017-2018.
De raad besluit unaniem:
de Nota Strategisch Vergunningenbeleid 2017-2018 vast te stellen.
8. Voorstel met betrekking tot het meerjaren uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk
vastgoed.
De raad besluit unaniem:
1. een investeringskrediet van € 149.556,- beschikbaar te stellen (ID17.04319), waarbij de
kapitaalslasten ten laste worden gebracht van het correctieve onderhoudsbudget;
2. de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening met € 91.764,- te verhogen en de dekking te
vinden in de voordelen voortkomend uit de duurzaamheidsmaatregelen;
3. de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging (BGW17.0015) vast te stellen.
9. Voorstel tot het aanvragen van een suppletie-uitkering 'Bommenregeling' 2018 voor
NGE kaart, Vinkenterrein en project Noorderhaaks.
De raad besluit unaniem:
1. de werkelijk gemaakte kosten voor de NGE-kaart vast te stellen op € 45.218,33 (excl. BTW);
2. de resterende NGE gerelateerde werkelijk gemaakte kosten voor de sanering van het Vinkenterrein
vast te stellen op € 520.542,41 (excl. BTW);
3. de werkelijk gemaakte kosten voor NGE onderzoek en vrijgave in het kader van project
Noorderhaaks te Julianadorp vast te stellen op € 29.894,71 (excl. BTW);
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4. de werkelijk gemaakte kosten in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties om in aanmerking te komen voor de suppletie-uitkering (70% van de werkelijk
gemaakte kosten) vanuit de 'Bommenregeling'.
10. Voorstel tot het vaststellen van de wijziging Verordening Voorzieningen Huisvesting
Onderwijs.
De raad besluit unaniem:
de wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs vast te stellen.
11. Voorstel tot het vaststellen van de 'Verordening Jeugdhulp Den Helder 2018'.
De raad besluit in meerderheid (28/1):
de Verordening Jeugdhulp Den Helder 2018 vast stellen.
De fractie van Sociaal Lokaal Den Helder stemt tegen het voorstel.
12. Voorstel tot het vaststellen van de 'Verordening maatschappelijke ondersteuning
Den Helder 2018'.
De raad besluit unaniem:
de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018 vast te stellen.
13. Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering onroerende zaak
belastingen 2018.
De raad besluit in meerderheid (19/10):
de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak belastingen 2018 (Verordening
onroerende zaakbelastingen 2018) vast te stellen.
De fracties van GroenLinks, D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, het CDA en de VVD stemmen
voor het voorstel.
Mevrouw Hogendoorn is inmiddels gearriveerd.
14. Voorstel met betrekking tot de tweede tussenrapportage 2017.
De raad besluit in meerderheid (26/4):
1. kennis te nemen van de tweede tussenrapportage 2017;
2. een bestemmingsreserve in te stellen voor het af dekken van de kapitaallasten Streepjesberg;
3. het restant van de bestemmingsreserve Noorderhaaks te storten in de bestemmingsreserve voor de
dekking van de kapitaalslasten van de investering Noorderhaaks en de bestemmingsreserve
Noorderhaaks te sluiten;
4. de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2017 (BGW17.0014) vast te stellen.
De fractie van Beter voor Den Helder stemt tegen het voorstel.
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de Vrije Socialisten, Vermooten, de
ChristenUnie en GroenLinks dienen een motie in (M 14.1) waarmee het college van burgemeester en
wethouders wordt opgedragen:
1. nadere regels te ontwikkelen voor het voeren van juridische procedures (indien mogelijk bij
verordening);
2. de raad vóór 1 februari 2018 hierover te informeren.
De raad besluit in meerderheid (11/19):
De bovengenoemde motie 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 de motie.
De raad neemt kennis van de eerdere toezegging van wethouder Wagner in de vergadering van de
commissie Bestuur en Middelen dat hij de raad schriftelijk zal informeren over de rekenmethodiek in het
kader van de OZB.
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Bespreekpunten
15. Voorstel tot het vaststellen van de deelsubsidieverordening Topsportregeling.
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A15.1) inhoudende een nieuw lid 4.5 toe te voegen
aan artikel 4 Voorwaarden, luidende: ‘Individuele sporttalenten kunnen uitsluitend in aanmerking komen
voor een subsidie op basis van de Topsportregeling als het inkomen niet hoger is dan 120% van het
minimum inkomen’.
De raad besluit in meerderheid (26/4):
het bovengenoemde amendement te aanvaarden.
De fractie van de VVD stemt tegen het amendement.
De raad besluit vervolgens in meerderheid (26/4):
de (geamendeerde) Deelsubsidieverordening “Topsportregeling” vast te stellen.
De fractie van de VVD stemt tegen het voorstel.
De fractie van Beter voor Den Helder dient een motie in (M15.1) inhoudende het college van
burgemeester en wethouders op te dragen de mogelijkheid te onderzoeken de financiële consequenties
die voortvloeien uit de deelsubsidieverordening Topsportregeling te bekostigen uit het budget van
Citymarketing.
De fractie trekt haar motie in op basis van de toezegging dat het college van burgemeester en
wethouders de raad een aanvullend voorstel zal aanbieden over onder meer de dekking van de kosten.
16. Voorstel over het rapport ‘De Verplaatsing van Theater de Kampanje’ van de
Rekenkamercommissie Den Helder.
De raad besluit in meerderheid (29/1):
1. de conclusies uit het rapport ‘De Verplaatsing van Theater de Kampanje’ te onderschrijven;
2. de aanbevelingen uit het rapport ‘De Verplaatsing van Theater de Kampanje’ over te nemen en het
college van burgemeester en wethouders opdracht te geven de aanbevelingen uit te voeren.
De fractie van de ChristenUnie stemt tegen het voorstel.
De fractie van GroenLinks dient een motie in (M16.1), inhoudende:
het college van burgemeester en wethouders op te dragen de raad - meer dan tot nu toe gebruikelijk actief en uitgebreid te informeren over ontwikkelingen binnen de exploitatie van Zeestad en te betrekken
bij keuzes die bij Zeestad BV/CV voorliggen.
De fractie van GroenLinks houdt haar motie aan op basis van de toezegging van wethouder Wagner dat
het college van burgemeester en wethouders de motie zal betrekken bij de in januari 2018 aan te bieden
Nota verbonden partijen.
De fractie van de PvdA dient een motie in (M16.2), inhoudende de Rekenkamercommissie Den Helder te
verzoeken aanvullend onderzoek te doen naar het handelen van de Raad van Toezicht van Theater de
Kampanje ten tijde van het project “Theater De Kampanje naar Willemsoord”.
De fractie van de PvdA trekt haar motie in op basis van de beraadslagingen en zal met een brief aan de
rekenkamercommissie komen.
17. Voorstel met betrekking tot de exploitatie van Theater De Kampanje.
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, GroenLinks, ChristenUnie, Vrije Socialisten en
fractie Vermooten dienen een amendement in (A17.1), inhoudende:
1. Een gemeentelijke garantstelling af te geven ten behoeve van een lening van Theater de Kampanje
ter hoogte van € 360.000,- die kan worden aangegaan ter compensatie van het te verwachten verlies
van 2017.
2. Ingeval een geldlening ook met gemeentegarantie niet kan worden verkregen, deze geldlening door
de gemeente te laten verstrekken.
3. Theater De Kampanje uit te nodigen uiterlijk op 1 april 2018 een uitgewerkte businesscase en
haalbaarheidsanalyse voor het zakelijk deel (catering, buffetten, banqueting en
restaurantvoorziening) aan de gemeente aan te bieden.
4. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen - op de kortst mogelijke termijn - een
onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren van de door De Kampanje voorgestelde maatregelen, het
realiteitsgehalte van de verwachte (meerjaren)exploitatie en de beheersing van de financiële risico’s.
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5. Eerst nadat de resultaten van het hiervoor genoemde onafhankelijke onderzoek en de uitgewerkte
businesscase voor het zakelijke deel van De Kampanje zijn gedeeld met de raad, het college van
burgemeester en wethouders op te dragen een voorstel aan de raad voor te leggen ten behoeve van
subsidiëring van De Kampanje in de jaren 2018 en 2019 binnen de voorwaarden zoals gesteld in de
huidige BCF-overeenkomst met De Kampanje.
De raad besluit in meerderheid (11/19):
het bovengenoemde amendement te verwerpen. De fracties van Beter voor Den Helder, Sociaal Lokaal
Den Helder, de Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie en GroenLinks
stemmen voor het amendement.
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De fracties van de Stadspartij Den Helder, PvdA, het CDA en D66 dienen een amendement in (A17.2) ,
inhoudende:
Beslispunt 2 als volgt te wijzigen:
2. een bijdrage van totaal € 300.000,- te onttrekken aan de algemene reserve voor een verhoging van
de subsidie aan Theater De Kampanje voor het jaar 2018;
De raad besluit in meerderheid (19/11):
het bovengenoemde amendement te aanvaarden. De fracties van de Stadspartij Den Helder, D66,
de VVD, het CDA en de PvdA stemmen voor het amendement.
De raad besluit vervolgens in meerderheid (19/11):
1. een bijdrage van € 300.000,- te onttrekken aan de algemene reserve voor compensatie voor het
verwachte verlies van 2017;
2. een bijdrage van totaal € 300.000,- te onttrekken aan de algemene reserve voor een verhoging
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van de subsidie aan Theater De Kampanje voor het jaar 2018;
3. de bijbehorende begrotingswijziging (BGW17.0016) vast te stellen.
De fracties van de Stadspartij Den Helder, D66, de VVD, het CDA en de PvdA stemmen voor het
voorstel.
De fracties van de Stadspartij Den Helder, PvdA, het CDA en D66 dienen een motie in (M17.1),
inhoudende:
1. het functioneren van Theater de Kampanje nauwgezet te monitoren;
2. uiterlijk 1 oktober 2018 de gemeenteraad te informeren met een overzicht waarin in ieder geval
onderstaande punten zijn opgenomen;
a. een geactualiseerde prognose voor geheel 2018 en de daaropvolgende jaren op grond van de
gerealiseerde cijfers over het eerste halfjaar van 2018;
b. Theater de Kampanje toont aan dat zij actie heeft ondernomen om aanpassingen in de
administratie door te voeren, zodanig dat er inzicht ontstaat in de exploitatiegegevens van de
verschillende onderdelen binnen de zakelijke dienstverlening. Vervolgens dient op basis hiervan
een meerjarige exploitatieopzet uitgewerkt te worden;
c. gebleken moet zijn dat Theater de Kampanje versterking heeft aangetrokken voor de financieel
strategische advisering;
d. een bestuursrapportage van de raad van toezicht over het eerste halfjaar van 2018 waarin
verslag wordt gedaan van de ontwikkelingen van het theater op bestuurlijk niveau en van de
besluitvorming die heeft plaatsgevonden. Ook dient de samenstelling van de raad van toezicht
inzichtelijk te worden gemaakt met onder meer de verschillende profielen van de leden;
3. samen met Theater de Kampanje en Willemsoord, nader onderzoek te verrichten naar in hoeverre de
huur van Theater de Kampanje aan Willemsoord marktconform is en, als de uitkomsten van het
onderzoek daar aanleiding toe geven, gesprekken op te starten over aanpassing van de huur;
4. aan de hand van bovengenoemde punten, vóór de programmabegroting 2019, met een voorstel te
komen voor eventuele extra subsidie aan Theater de Kampanje voor 2019.
Mede op basis van de beraadslagingen is de motie tekstueel gewijzigd en als volgt komen te luiden:
1. het functioneren van Theater de Kampanje nauwgezet te monitoren;
2. uiterlijk 1 oktober 2018 de gemeenteraad te informeren met een overzicht waarin in ieder geval
onderstaande punten zijn opgenomen;
a. een geactualiseerde prognose voor geheel 2018 en de daaropvolgende jaren op grond van de
gerealiseerde cijfers over het eerste halfjaar van 2018, vergezeld van een onafhankelijk
onderzoek;
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b. Theater de Kampanje toont aan dat zij actie heeft ondernomen om aanpassingen in de
administratie door te voeren, zodanig dat er inzicht ontstaat in de exploitatiegegevens van de
verschillende onderdelen binnen de zakelijke dienstverlening. Vervolgens dient op basis hiervan
een meerjarige exploitatieopzet uitgewerkt te worden;
c. gebleken moet zijn dat Theater de Kampanje versterking heeft aangetrokken voor de financieel
strategische advisering;
3. aan de hand van bovengenoemde punten, vóór de programmabegroting 2019, met een voorstel te
komen voor eventuele extra subsidie aan Theater de Kampanje voor 2019.
De raad besluit in meerderheid (19/11):
de bovenstaande motie te aanvaarden. De fracties van de Stadspartij Den Helder, D66, de VVD, het CDA
en de PvdA stemmen voor de motie.
De fractie van de ChristenUnie dient een motie (M17.2) in, waarmee het college van burgemeester en
wethouders wordt opgedragen:
1. per direct de nodige stappen te ondernemen die leiden tot een strikte scheiding tussen zakelijke en
culturele dienstverlening, zowel binnen de schouwburg als vanuit Stoom.
2. de raad uiterlijk 1 maart 2018 te informeren over de voortgang en de geplande activiteiten in het
kader van de onder 1. genoemde opdracht.
De fractie van de ChristenUnie houdt haar motie aan en zal deze betrekken bij de discussie over de Nota
verbonden partijen die in januari 2018 door het college van burgemeester en wethouders wordt
aangeboden.
De fractie van de ChristenUnie dient een motie (M17.3) in, waarmee wordt besloten:
1. dat er een regeling komt die er in voorziet dat vanuit de gemeenteraad telkens twee personen (één
uit de coalitie en één uit de oppositie) als toehoorder aanwezig zijn bij (financiële) vergaderingen van
gesubsidieerde organisatie (boven € 500.000,-) en dat zij daarvan een gezamenlijk verslag
uitbrengen aan de gemeenteraad;
2. en draagt het college op hierin zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 februari 2018, te voorzien.
De fractie van de ChristenUnie houdt deze motie eveneens aan om deze te betrekken bij de discussie
over de Nota verbonden partijen.
18. Motie over jaarlijkse vrijwilligersmanifestatie.
De fractie van D66 dient een motie in (M18) inhoudende:
het college van burgemeester en wethouders op te dragen in samenspraak met de
vrijwilligersorganisaties te komen met een voorstel voor een jaarlijks feestelijke vrijwilligersmanifestatie op
de nationale vrijwilligers dag, jaarlijks op of nabij 7 december, waarbij genomineerden voor een prijs in
het zonnetje worden gezet en waarbij voor iedere categorie een prijs wordt toegekend.
Op basis van de beraadslagingen verandert fractie de tekst van het dictum van de motie in de volgende:
het college van burgemeester en wethouders op te dragen in samenspraak met de
vrijwilligersorganisaties te komen met een voorstel voor een jaarlijks feestelijke vrijwilligersmanifestatie op
de nationale vrijwilligers dag, jaarlijks op of nabij 7 december, waarbij vrijwilligers in het zonnetje worden
gezet.
De raad besluit unaniem:
de bovengenoemde motie te aanvaarden.
19. Motie met betrekking tot terughoudendheid handhaving regels schenken drankje door
winkeliers in december 2017 en begin januari 2018.
De fracties van D66, de Stadspartij Den Helder, de PvdA en het CDA dienen een motie in (M19)
waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen:
- om bij de komende koopavonden en bijzondere gelegenheden in december 2017 en begin januari
2018 (bijv. nieuwjaarsrecepties) terughoudend te zijn met het stringent handhaven van de geldende
regels en het klantvriendelijk aanbieden van een drankje te gedogen;
- de winkeliers/ondernemers van deze terughoudendheid zo spoedig mogelijk op de hoogte te
brengen;
- in 2018 te onderzoeken wat de ervaringen zijn in andere gemeenten;
- in 2018 de mogelijkheden te onderzoeken, samen met vertegenwoordigers van de ondernemers,
rondom het terughoudend zijn met het schenken van een drankje op feestdagen of speciale
gelegenheden;
- dat de kijkrichting van aanpassing van het beleid gedaan moet worden in lijn met eerder uitgevoerde
pilot van de VNG;
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- de raad hierover vóór 1 mei 2018 te informeren.
De fractie van D66 trekt haar motie in op basis van de reactie van de burgemeester, waarin hij de feiten
in perspectief zet en de juridische onmogelijkheden van de motie aangeeft.
20. Zie eerste hamerpunt.
21. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.45 uur.
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