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Besluitenlijst raadsvergadering 22 mei 2017 (BSL17.0024)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet een ieder, en in het bijzonder de gasten van de raad,
welkom. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. In de vergadering zal weer digitaal
worden gestemd.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vragenkwartier.
- De fracties van de Vrije Socialisten, Beter voor Den Helder en Vermooten stelt vragen over de
sprinklerinstallatie in de Koninckshoek. Waar anderhalf jaar geleden alle benodigde gegevens
voor de aanleg van de sprinklerinstallatie voorhanden leken te zijn, laat de realisatie van de
aanleg nu toch op zich wachten.
Wethouder Wagner zegt dat bij de uitvoering aspecten zijn tegengekomen waarmee vooraf geen
rekening was gehouden. Nu wordt de installatie zo spoedig mogelijk aangelegd.
-

De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, Vermooten, GroenLinks, de Vrije
Socialisten en de ChristenUnie stellen vragen over de voorgenomen sluiting van de gezinslocatie
van het COA. Ze willen weten of het college er bij het COA op heeft aangedrongen de
voorgenomen sluiting te heroverwegen, of het een optie is om gezinnen bij een sluiting te
verplaatsen naar de Doggershoek en of het college deze optie bij het COA onder de aandacht wil
brengen.
Wethouder Kos beantwoordt dat het bevoegdheden van het COA betreffen. Er is wel overleg met
het COA over de gevolgen van de besluitvorming. Het verhuizen van de ene naar de andere
locatie is in de visie van het COA geen optie omdat de beide centra anders van opzet zijn qua
doelgroep.

-

De fractie van de ChristenUnie stelt vragen naar aanleiding van de beantwoording van de
schriftelijke vragen over de tegemoetkoming van chronisch zieken en gehandicapten. De fractie
wil weten wat het totaalbedrag is dat aan de tot de doelgroep behorende inwoners is uitgekeerd
en hoeveel mensen gebruik hebben gemaakt van de regelingen.
Wethouder Van der Paard geeft een uitgebreid cijfermatig antwoord waarin terugkomt dat het
totaalbedrag € 989.400,- en het aantal gebruikers 4037 is. Afgesproken is dat ambtelijk contact
wordt opgenomen met mevrouw Biersteker over een nadere toelichting op dit onderwerp.

-

De fractie van Behoorlijk Bestuur stelt vragen over overlast van de hoge grondwaterstand in de
Indische Buurt. De fractie wil weten welke maatregelen het college in dit kader gaat nemen.
Wethouder Wagner zegt dat de gemeente alleen maatregelen neemt in het openbaar gebied en
dat het grondwater onder particulier bezit geen gemeentelijke aangelegenheid is. Hij zegt dat dit
volledig in lijn is met een op 6 november 2016 in de raad aangenomen motie (raadsbesluit 7
november 2016, red.).Hij zegt wel dat maatregelen in het publieke domein en het overleggen en/of
samenwerken met bewoners tot de mogelijkheden behoren.

-

De fractie van GroenLinks stelt vragen over het snoeien in relatie tot het broedseizoen. De fractie
vindt het ongewenst dat in het broedseizoen wordt gesnoeid.
Wethouder Wagner zegt dat er zoveel snoeiwerk is in onze groene gemeente dat het snoeien niet
allemaal buiten het broedseizoen kan plaatsvinden. Grotendeels wordt wél buiten het
broedseizoen gesnoeid. Als in het broedseizoen wordt gesnoeid, dan gebeurt dit naar de
Natuurbeschermingswet. Daarin is bepaald dat niet verder mag worden gesnoeid als nesten
worden aangetroffen.
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4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Wouters.
5. Vaststellen agenda.
De fractie van de ChristenUnie kondigt een amendement aan bij agendapunt 9, het voorstel over
verduurzaming gemeentelijk vastgoed, met betrekking tot de wijze van dekking van de kosten van
€ 95.000,-. Agendapunt 9 wordt overgeheveld van de hamerpunten naar de bespreekpunten.
De fractie van de ChristenUnie kondigt een amendement aan bij agendapunt 10, het voorstel met
betrekking tot voortzetting regionale samenwerking Noord-Holland Noord en Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord, over het ijkpunt van het inwoneraantal.
De fractie van Behoorlijk Bestuur kondigt een amendement aan bij agendapunt 10 over de
mogelijkheid tot uittreding op basis van een evaluatie in 2020.
De fractie van GroenLinks kondigt een amendement aan bij agendapunt 11, het voorstel tot het
vaststellen van de nota Armoedebeleid 2017-2020, over de financiële gevolgen van het uitvoeren van
de draagkrachtregeling.
De fractie van de Vrije Socialisten kondigt een amendement aan bij agendapunt 11 over de bestrijding
van armoede en sociaal isolement onder ouderen.
De fractie Vermooten kondigt een amendement aan bij agendapunt 11 betreffende extra aandacht en
ondersteuning voor ouderen.
De fractie Vermooten kondigt een amendement aan bij agendapunt 11 over het vergoeden van
bijzondere kosten voor huisdieren uit de bijzondere bijstand.
De fractie van de ChristenUnie kondigt een amendement aan bij agendapunt 11 over het voeren van
overleg met jongeren.
De fractie van de ChristenUnie kondigt een amendement aan bij agendapunt 11 over een
laagdrempelige 1-loketfunctie.
De fractie van de ChristenUnie kondigt een amendement aan bij agendapunt 11 over het
kwijtscheldingsbeleid van Cosensus.
De fracties van D66, de Stadspartij Den Helder, Sociaal Lokaal Den Helder en Beter voor Den Helder
kondigen een motie aan bij agendapunt 11 over de aanpak van de armoedeval.
De fractie van Beter voor Den Helder kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over het
benoemen van een nachtburgemeester. Deze motie is als punt 12 toegevoegd aan de agenda.
De fractie van de PvdA kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over het plaatsen van
Stolpersteine/Struikelstenen in de gemeente Den Helder. Deze motie is als punt 13 toegevoegd aan
de agenda.
De fractie van D66 doet het ordevoorstel om punt 7, het voorstel tot het beschikbaar stellen van een
voorbereidingskrediet van € 752.000,- voor de renovatie van het stadhuis, van de agenda af te
voeren.
De raad besluit in meerderheid (9/22):
het bovengenoemde ordevoorstel te verwerpen.
De fracties van Sociaal Lokaal Den Helder, de VVD en D66 stemmen voor het ordevoorstel
De fractie van de ChristenUnie doet het ordevoorstel om punt 11, het voorstel tot het vaststellen van
de Nota Armoedebeleid 2017-2020, in twee termijnen te behandelen.
De raad besluit in meerderheid (11/20):
het bovengenoemde ordevoorstel te verwerpen.
De fracties van Beter voor Den Helder, Sociaal Lokaal Den Helder, de Vrije Socialisten, GroenLinks,
Behoorlijk Bestuur, Vermooten en de ChristenUnie stemmen voor het ordevoorstel
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Hamerpunten
6. Voorstel tot vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden 2017.
De raad besluit unaniem:
de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Den Helder 2017 vast
te stellen.
7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 752.000,- voor de
renovatie van het stadhuis.
De raad besluit in meerderheid (22/9):
1. een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 752.000,- voor de renovatie van het stadhuis;
2. de bijbehorende begrotingswijziging (BGW17.0005) vast te stellen.
De fracties van Sociaal Lokaal Den Helder, de VVD en D66 stemmen tegen het voorstel.
8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor vervangende huisvesting
VSO school De Spinaker.
De raad besluit unaniem:
1. een krediet beschikbaar ter stellen van
a. € 2.673.000,- voor vervangende huisvesting van VSO school de Spinaker;
b. € 215.000,- voor renovatie en inrichting van de gymzaal aan Sportlaan 10;
2. de opbrengst van de herontwikkeling c.q. verkoop van Burgemeester Houwingsingel 4, na aftrek
van kosten, ten gunste te laten komen van de onderwijshuisvestingsreserve;
3. de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging BGW17.0003 vast te stellen.
9. Voorstel over verduurzaming gemeentelijk vastgoed.
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 9.1) waarmee het besluit onder 1 als volgt
is gewijzigd:
1. Budget a € 95.000,- beschikbaar te stellen uit de behaalde bezuinigingen beheer gemeentelijk
vastgoed voor extern energetisch onderzoek, om verduurzaming gemeentelijk vastgoed verder in
gang te zetten.
Op basis van de mededeling van wethouder Kuipers dat dit jaar geen opbrengsten zijn te verwachten
uit de vernieuwingsinvesteringen om de genoemde kosten te dekken, trekt de fractie van de
ChristenUnie haar amendement in.
Vervolgens besluit de raad unaniem:
1. budget a € 95.000,- beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor extern energetisch
onderzoek, om verduurzaming gemeentelijk vastgoed verder in gang te zetten;
2. de aan de beslispunt 1 verbonden begrotingswijziging vast te stellen (BGW17.0004).
Bespreekpunten
10. Voorstel met betrekking tot voortzetting regionale samenwerking Noord-Holland Noord en
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 10.1) waarmee het college van
burgemeester en wethouders als wens/bedenking wordt meegegeven het ijkpunt voor de bijdrage van
Den Helder te bepalen op 1 januari 2017.
Wethouder Krijns geeft aan dat het veranderen van de peildatum nog geen € 500,- verschil geeft in de
bijdrage, maar dat hij toch bereid is dit in te brengen in de aandeelhoudersvergadering. Op basis
hiervan trekt de fractie van de ChristenUnie haar amendement in.
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een amendement in (A 10.2) waarmee als wens/bedenking
wordt ingebracht dat binnen de overeenkomsten wordt vastgelegd dat medio 2020 een evaluatie
plaatsvindt op grond waarvan tot continuering of onvoorwaardelijke uittreding per 31 december 2020
kan worden besloten.
Op basis van de toezegging van wethouder Krijns dat hij de geuite wens om tot een kortere periode te
komen aan de orde zal brengen in de aandeelhoudersvergadering trekt de fractie van Behoorlijk
Bestuur haar amendement in.
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Vervolgens besluit de raad:
Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 5a, van de Financiële
verordening gemeente Den Helder het college van burgemeester en wethouders te berichten dat de
raad geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college om:
- de concept-aandeelhoudersovereenkomst 2018-2025 inzake de regionale samenwerking NoordHolland Noord en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vast te stellen;
- de concept-dienstverleningsovereenkomst 2018-2025 inzake de regionale samenwerking NoordHolland Noord en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vast te stellen.
De fractie van Beter voor Den Helder geeft aan vragen te hebben gesteld over het voorstel en niet
achter het voorstel te kunnen staan zolang deze vragen nog niet zijn beantwoord. De voorzitter zegt
dat de vragen van Beter voor Den Helder nog zullen worden beantwoord.
11. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Armoedebeleid 2017-2020.
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A 11.1) waarmee het ontwerpbesluit als volgt
wordt aangevuld:
4. Voor de behandeling van de kaderbrief 2018 de financiële gevolgen van het uitvoeren van de
reeds eerder gehanteerde draagkrachtregeling aan de gemeenteraad voor te leggen.
De raad besluit in meerderheid (11/20):
het bovengenoemde amendement te verwerpen.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie,
Sociaal Lokaal Den Helder en Beter voor Den Helder stemmen voor het amendement.
De fractie van de Vrije Socialisten dient een amendement in (A 11.2) waarmee een extra beslispunt
aan het conceptraadsbesluit wordt toegevoegd met de volgende tekst:
Uiterlijk in het derde kwartaal 2017 een uitgewerkt beleidsplan aan de gemeenteraad aan te bieden,
waaruit blijkt op welke wijze armoedebestrijding onder ouderen wordt vormgegeven.
De raad besluit in meerderheid (11/20):
het bovengenoemde amendement te verwerpen.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie,
Sociaal Lokaal Den Helder en Beter voor Den Helder stemmen voor het amendement.
De fractie Vermooten dient een amendement in (A 11.3) waarmee een beslispunt aan het raadsbesluit
wordt toegevoegd, luidende:
In de Nota Armoedebeleid 2017-2020 een nieuw besluitpunt 6 b op te nemen dat als volgt luidt:
“We komen met een voorstel voor een nieuwe aanpak voor de inkomensondersteuning en de
meedoen-regeling, waarbij meer maatwerk mogelijk is. Hierbij betrekken we ook de mogelijkheid om
tegemoetkomingen in natura te verstrekken. Waarbij de ouderen binnen onze gemeente extra
aandacht en ondersteuning krijgen.”
De raad besluit in meerderheid (1/30):
het bovengenoemde amendement te verwerpen.
De fractie van Vermooten stemt voor het amendement.
De fractie Vermooten dient een amendement in (A 11.4) waarmee een beslispunt aan het raadsbesluit
wordt toegevoegd, luidende:
In de Nota Armoedebeleid 2017-2020 een nieuw besluitpunt 6 d op te nemen dat als volgt luidt:
“We onderzoeken in het derde kwartaal van 2017 de mogelijkheid om bijzondere kosten voor
huisdieren te vergoeden uit de bijzondere bijstand.”
Wethouder Van der Paard licht toe dat de kosten worden voldaan uit de bijzondere bijstand en
daarom niet begrotingsafhankelijk zijn. In de geplande fasering staat dit onderwerp gepland in het
vierde kwartaal van 2017 en mede gelet op de beschikbare capaciteit raadt ze af om dit naar voren te
halen. Op basis van de toelichting van de wethouder trekt de fractie Vermooten haar amendement in.
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 11.5) waarmee een nieuw beslispunt
wordt toegevoegd, luidende:
Niet over te gaan tot besteding van de onder 2a genoemde gelden eerder dan dat overleg heeft
plaatsgevonden met jongeren uit de doelgroep, en adviezen en ideeën zijn verwerkt in (een nadere
uitwerking van) de nota.*
De raad besluit in meerderheid (21/10):
het bovengenoemde amendement te aanvaarden.
De fracties van de Stadspartij Den Helder en de VVD stemmen tegen het amendement.
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De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 11.6) waarmee een extra beslispunt aan
het raadsbesluit wordt toegevoegd met de volgende tekst:
Uiterlijk in het derde kwartaal 2017 een uitgewerkt plan aan de gemeenteraad voor te leggen waaruit
blijkt op welke wijze besluitpunt 3b uit de nota (inrichten van één loket voor geldzaken) wordt
uitgevoerd.
Op basis van de mededeling van wethouder Van der Paard dat het gelet op diverse ontwikkelingen
niet haalbaar is om in het derde kwartaal met het gevraagde te komen én haar toezegging dat ze nog
nader met de raad komt te spreken over de invulling van de één-loketfunctie trekt de fractie van de
ChristenUnie haar amendement in.
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 11.7) waarmee een extra beslispunt aan
het raadsbesluit wordt toegevoegd met de volgende tekst:
In het kader van gestructureerde armoedebestrijding, Cosensus opdracht te geven dezelfde
uitgangspunten voor kwijtschelding te hanteren als de gemeente Den Helder.
De raad besluit in meerderheid (15/16):
het bovengenoemde amendement te verwerpen.
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie,
Beter voor Den Helder, Sociaal Lokaal Den Helder en het CDA stemmen voor het amendement.
Van de zijde van het college van burgemeester en wethouders is toegezegd dat morgen, 23 mei 2017,
de raad een schriftelijke toelichting ontvangt over het gehanteerde kwijtscheldingsbeleid.
De raad besluit vervolgens in meerderheid (29/2):
1. De nota "Meedoen! Tegen armoede en sociaal isolement. Armoedebeleid gemeente Den Helder
2017 - 2020” vast te stellen.
2. Voor de uitvoering van het armoedebeleid de volgende bedragen beschikbaar te stellen:
a. € 364.408 voor armoedebestrijding onder kinderen in 2017 en 2018.
b. € 335.000 voor uitvoering van de Meedoen-regeling in 2017.
3. De middelen die binnen het gemeentefonds via de decembercirculaire 2016 beschikbaar zijn
gesteld voor armoedebestrijding ouderen en armoedebestrijding kinderen te oormerken voor het
door het rijk beoogde doel ter dekking van het genoemde bedrag onder beslispunt 2a.
4. Niet over te gaan tot besteding van de onder 2a genoemde gelden eerder dan dat overleg
heeft plaatsgevonden met jongeren uit de doelgroep, en adviezen en ideeën zijn verwerkt in
(een nadere uitwerking van) de nota.*
De fractie van de Vrije Socialisten en mevrouw Pater stemmen tegen het voorstel.
De fracties van D66, de Stadspartij Den Helder, Sociaal Lokaal Den Helder en Beter voor Den Helder
dienen een motie in (M 11.1) waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt
opgedragen:
1. De aanpak van de armoedeval als vast onderdeel in het armoedebeleid op te nemen;
2. Te onderzoeken wat het effect is van het bestrijden van de armoedeval op het vinden en
accepteren van werk voor deze inkomensgroep;
3. Vóór de behandeling van de begroting 2018 een voorstel aan de raad voor te leggen voor de
aanpak van de armoedeval.
Op basis van de toezegging van wethouder Van der Paard dat het college van burgemeester en
wethouders de motie overneemt, trekken de indieners de motie in. Wethouder Van der Paard wijst er
wel op dat thans geen financiële middelen beschikbaar zijn.
12. Motie over het benoemen van een nachtburgemeester.
De fractie van Beter voor Den Helder dient een motie (M 12) waarmee het college van burgemeester
en wethouders wordt verzocht:
- het initiatief te nemen tot het benoemen van een nachtburgemeester met vooraf vastgestelde
bevoegdheden en taken uiterlijk op 1 oktober 2017;
- de nachtburgemeester middels een stemming via het internet door de Helderse bevolking te laten
kiezen;
- de gemeenteraad hierover te informeren;
De fractie van Beter voor Den Helder trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder
Krijns dat het college hierover in gesprek gaat met vertegenwoordigers uit de horeca en er daarna op
terugkomt hoe een en ander verder vorm kan krijgen.
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13. Motie over het plaatsen van Stolpersteine/struikelstenen.
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 13) waarin het college van burgemeester en wethouders
wordt opgedragen:
- mee te werken aan het plaatsen van Stolpersteine/Struikelstenen in de gemeente Den Helder;
- initiatief te nemen in het opzetten van een breed comité, welke de voorbereidingen en organisatie
op zich zal nemen om te komen tot het plaatsen van Stolpersteine/Struikelstenen. (Denk hierbij
aan deelname door de Helderse Historische Vereniging, Helderse Vereniging voor Sociale
Geschiedenis);
- het plaatsen van Stolpersteine/Struikelstenen uit te voeren in overleg met het Nederlands
Israëlitisch Kerkgenootschap, de nazaten van de slachtoffers, de huidige bewoners van deze
panden en de gemeente Den Helder;
- de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over de uitwerking van
deze motie.
Op basis van de beraadslagingen besluit de fractie haar motie aan te houden en in het presidium
nader aan de orde te brengen.
14. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

6

