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¥ 
 
Besluitenlijst raadsvergadering 20 maart 2017 (BSL17.0013) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer  
Van Deutekom. 
De voorzitter wijst op de beschikbaar gestelde instructie voor de bediening van de 
vergaderapparatuur. 
Voorts feliciteert hij alle betrokkenen met de uitverkiezing van School 7 als beste bibliotheek van 
Nederland. 
Tenslotte stelt hij ansichtkaarten van Sail 2017 beschikbaar aan de raadsleden ter versturing aan 
kennissen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht voor burgers is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
De heer Bazen van de fractie van het CDA stelt de volgende vragen over de nieuwe wijze van 
afvalinzameling:  
- Heeft het college van burgemeester en wethouders ook signalen opgevangen dat de  
 overgang naar de nieuwe manier van afval inzamelen waardeloos verloopt?  
- Welke actie gaat het college in gang zetten om de plastic zakken van de straat te halen en 
 hiermee de verrommeling van het straatbeeld tegen te gaan? 
- Kan het college binnen een maand een raadsinformatiebrief sturen over welke methode van 
 afvalinzameling het best bij de gemeente Den Helder past? 
- Kan er een onderzoek komen naar de verschillen in kosten bij het scheiden van afval vooraf en 
 achteraf? 
- Kan het college een overzicht leveren van de kosten voor de gemeente voor het plaatsen van de 
 centrale afvalbakken? 
Wethouder Wagner geeft een toelichting en zegt toe dat hij de raad de gevraagde raadsinformatiebrief 
zal sturen met de laatste stand van zaken, waarin ook wordt ingegaan op de gestelde vragen. 
 
Hoewel te laat aangemeld, krijgt de heer Koopman van de fractie van Beter voor Den Helder de 
gelegenheid een vraag te stellen. De heer Koopman vraagt of het klopt dat het huurcontract met het 
Rob Scholtemuseum per 1 april 2017 is opgezegd en wanneer het college met de raad in overleg gaat 
over de toekomst van het Rob Scholtemuseum? 
Wethouder Kuipers antwoordt dat hij nog niet uitgebreid kennis heeft kunnen nemen van de kwestie 
en zegt toe dat hij deze week of uiterlijk volgende week de raad zal informeren via een 
raadsinformatiebrief. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Visser.  
 
5. Vaststellen agenda. 
De fractie van de ChristenUnie kondigt een amendement aan bij agendapunt 9, het voorstel Regionale 
samenwerking De Kop Werkt! Vanwege dit amendement, en omdat de fractie van de Vrije Socialisten 
nog een aantal vragen heeft over het voorstel, is dit agendapunt verplaatst naar de bespreekpunten. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, de VVD en de ChristenUnie kondigen een amendement aan bij 
agendapunt 11, het voorstel tot het vaststellen van de notitie Aanzet duurzaamheidsagenda.  
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Hamerpunten 
 
6. Bekrachtiging geheimhouding inschrijving Ipa-Acon Assurance B.V. op Europese 
 aanbesteding voor accountancydiensten. 
De raad besluit unaniem: 
de door de selectiecommissie aanbesteding accountancydiensten aan de leden van alle commissies 
ex artikel 82 Gemeentewet en de raad op grond van artikel 86, lid 2, respectievelijk 25, lid 2, 
Gemeentewet in samenhang met artikel 10, lid 1 aanhef en onder c, lid 2 aanhef en onder b, Wet 
openbaarheid van bestuur (financiële en economische belangen van de gemeente) opgelegde 
geheimhouding op het daartoe gewaarmerkte document (ID16.04426) overeenkomstig artikel 25, lid 3, 
Gemeentewet te bekrachtigen. 
 
7. Voorstel tot vaststelling van de verordening tot eerste wijziging van de  
 Legesverordening 2017. 
De raad besluit unaniem: 
de verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2017 vast te stellen. 
 
8. Voorstel tot vaststelling van de Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. 
De raad besluit unaniem: 
de Financiële verordening gemeente Den Helder 2017 vast te stellen. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van het Plan van aanpak voorbereidende fase Omgevingswet. 
De raad besluit unaniem: 
het Plan van aanpak voorbereidende fase Omgevingswet ID17.00495 vast te stellen. 
 
Bespreekpunten 
 
9. Voorstel Regionale samenwerking De Kop Werkt! 

De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 9.1), waarmee beslispunt 3 wordt 

verwijderd en vervangen door een nieuw beslispunt 3, dat als volgt luidt: 
“De raad stelt jaarlijks de eenduidige voorstellen met de concrete projecten en de daarbij behorende 
financiële middelen vast.” 
De raad besluit in meerderheid (8/22): 
het bovengenoemde amendement te verwerpen. 
De fracties van de Vrije Socialisten, de ChristenUnie, Beter voor Den Helder en Sociaal Lokaal  
Den Helder stemmen voor het amendement. 
 
De raad besluit vervolgens unaniem:  
1. Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, van de financiële 
 verordening gemeente Den Helder, het college te berichten dat de raad geen wensen of 
 bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en 
 wethouders om de tekst vast te stellen van de tussen de vier gemeenten in de Kop van  
 Noord-Holland en de provincie Noord-Holland te sluiten ‘Samenwerkingsovereenkomst voor de 
 uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017-2020’ en de daarbij behorende bijlagen; 
2.  Bijlage 3 van de samenwerkingsovereenkomst vast te stellen en de kaders te hanteren als 
 toetsingscriteria voor de projecten in de jaarprogramma’s; 
3.  Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college te berichten dat de raad geen wensen of 
 bedenkingen heeft tegen het in het kader van de ‘Samenwerkingsovereenkomst voor de 
 uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017-2020’ vast te stellen jaarprogramma 2017 dat 
 als bijlage deel uitmaakt van dit raadsbesluit. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van de notitie Aanzet duurzaamheidsagenda. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, de VVD en de ChristenUnie dienen een amendement in (A 11.1), 
waarmee de beslispunten 2 tot en met 6 uit ontwerpbesluit RB16.0113 worden geschrapt.  
De raad besluit in meerderheid (13/17): 
het bovengenoemde amendement te verwerpen. 
De fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie, Sociaal Lokaal Den Helder, Behoorlijk Bestuur en 
de Vrije Socialisten en één lid van de fractie van Beter voor Den Helder stemmen voor het 
amendement. 
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De raad besluit vervolgens in meerderheid (25/5): 
1.  De notitie “aanzet tot duurzaamheidsagenda” met de volgende doelstellingen vast te stellen: 
 -  Energiebesparing van 2% per jaar bevorderen. 
 -  Duurzame energieproductie dusdanig te verhogen zodat een totaalpercentage van 14% in 
  2020 behaald wordt. 
2.  Voor 2017 een budget beschikbaar te stellen van € 100.000 bij product 764 Milieuhygiëne 
 beleid voor nader onderzoek en ontwikkeling van de duurzaamheidsagenda. Dit bedrag te 
 onttrekken uit de algemene reserve. 
3.  Een investeringskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van LED 
 verlichting in drie prioritaire buurten die in het kader van het Nieuw Perspectief Openbare 
 Ruimte in aanmerking komen om als eerste omgevormd te worden. De hieraan verbonden 
 afschrijvingslasten bedragen € 11.250,- en komen voor het eerst op in 2018. Het college dient 
 hiervoor dekking aan te geven bij de kadernota 2017. 
4.  Een investeringskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de installatie van een 
 biomassaketel bij de Helderse Vallei. De hieraan verbonden afschrijvingslasten bedragen  
 € 10.000,- en komen voor het eerst op in 2018. Het college dient hiervoor dekking aan te geven 
 bij de kadernota 2017. 
5.  Uitvoering van de acties uit de duurzaamheidsagenda voor de jaren 2018, 2019 en 2020, 
 ingeschat op jaarlijks € 400.000,- , te betrekken bij de integrale afweging in kadernota 2018 – 
 2021. 
6.  De aan de beslispunten 2, 3 en 4 verbonden begrotingswijziging vast te stellen. 
De fractie van de VVD en één lid van de fractie van Beter voor Den Helder stemmen tegen het 
voorstel. 
 
12. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 


