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¥ 
 
Besluitenlijst raadsvergadering 27 februari 2017 (BSL17.0010) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat een bericht van verhindering is ontvangen van 
mevrouw Pater en de heren Karhof, Reenders en De Vrij. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht voor burgers is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is eveneens geen gebruik gemaakt.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Salverda.  
 
5. Vaststellen agenda. 
De fracties van Vermooten, de Vrije Socialisten en het CDA kondigen een motie vreemd aan de orde 
van de dag aan over het realiseren van een dierenbegraafplaats. Deze motie is als punt 12 aan de 
agenda toegevoegd. 
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, GroenLinks, Vermooten 
en de Vrije Socialisten kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag aan over een financiële 
ondersteuning aan het Robin Hood College voor de realisering van een schoolfonds. Deze motie is als 
punt 13 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, Vermooten, GroenLinks 
en Vrije Socialisten kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag aan over de wachttijd binnen 
de Participatiewet. Deze motie is als punt 14 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fracties van de Vrije Socialisten, Vermooten, GroenLinks en Beter voor Den Helder kondigen een 
amendement aan bij agendapunt 8, het voorstel tot het vaststellen van de Nota Parkeernormen  
Den Helder 2017-2021. 
 
Op basis van het vooroverleg van de fractievoorzitters wordt agendapunt 8 (Nota Parkeernormen) 
verplaatst naar de bespreekpunten en behandeld na agendapunt 11 (overdracht strandslagen). 
Agendapunt 11 wordt een hamerpunt met de mogelijkheid van een uitgebreide stemverklaring. 
 
Hamerpunten 
 
6. Voorstel in te stemmen met het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2015 van de Stichting 
 Meerwerf basisscholen Den Helder. 
De raad besluit unaniem: 
in te stemmen met het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2015 van de Stichting Meerwerf 
basisscholen Den Helder. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de tot 7 december 2016 werkelijk gemaakte 
 uitvoeringskosten in het kader van de regeling NGE bij de sanering van het Vinkenterrein. 
De raad besluit unaniem: 
- De tot 7 december 2016 werkelijk gemaakte en door de projectleider en toezichthouder 
 goedgekeurde uitvoeringskosten voor het opsporen van niet-gesprongen explosieven bij de 
 sanering en ontwikkeling van het Vinkenterrein vast te stellen op € 424.481,28 (excl. BTW); 
- De werkelijk gemaakte kosten in te dienen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en 
 Koninkrijksrelaties om in aanmerking te komen voor de suppletie-uitkering (70% van de werkelijk 
 gemaakte kosten) vanuit de 'Bommenregeling''. 
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9. Voorstel tot verlening van de benoemingstermijn van de heer R.J. Morée als lid van de 
 Rekenkamercommissie Den Helder verlengen. 
De raad besluit unaniem: 
de benoemingstermijn van de heer R.J. Morée als lid van de Rekenkamercommissie Den Helder te 
verlengen tot 6 maart 2018. 
 
10. Voorstel tot het benoemen van een sollicitatiecommissie belast met de werving en 
 voordracht van een nieuw lid voor de rekenkamercommissie. 
De raad besluit bij acclamatie: 
1. een sollicitatiecommissie in te stellen voor het opstellen van een voordracht aan de 
 gemeenteraad over het benoemen van een lid van de rekenkamercommissie; 
2.  in de onder (1) genoemde commissie de volgende raadsleden te benoemen: 
 - T. Biersteker-Giljou; 
 - D.E. Pater. 
 
11. Voorstel overdracht strandslagen gemeente Den Helder. 
De raad besluit in meerderheid (16/11):  
1.  geen wensen en bedenkingen uit te spreken over het overnemen van het beheer en onderhoud 
 en (recht van opstal) van 8 strandslagen in 2017 van HHNK, met als voorwaarde dat eventueel 
 achterstallig onderhoud uitgevoerd is; 
2.  ter dekking van de kosten van beheer en onderhoud gedurende de periode 2017-2020 de bij 
 Turap 2016-1 hiertoe ingestelde voorziening ‘Beheer Strandslagen’ in te zetten; 
3.  vanaf 2021 het budget voor programma 2 openbare ruimte structureel te verhogen met € 33.500,- 
 ten behoeve van onderhoud en beheer van de strandslagen; 
4.  voor wat betreft de dekking van de kosten in 2021 e.v. middels de Kadernota 2018 te voorzien in 
 aanvullende structurele middelen. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de VVD en Sociaal Lokaal Den Helder 
stemmen tegen het voorstel. 
 
Bespreekpunten 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Parkeernormen Den Helder 2017-2021. 
De fracties van de Vrije Socialisten, Vermooten, GroenLinks en Beter voor Den Helder dienen een 
amendement in (A 8.1) waarmee aan het beslispunt de volgende passage wordt toegevoegd: 
“, met dien verstande dat het aantal niet woning gebonden parkeerplaatsen gehandhaafd blijft.” 
De indieners trekken op basis van de beraadslagingen het amendement in. 
De raad besluit vervolgens unaniem:  
de Nota Parkeernormen Den Helder, 2017 - 2021 vast te stellen. 
 
12. Motie dierenbegraafplaats.  
De fracties van Vermooten, de Vrije Socialisten en het CDA dienen een motie in (M 12) waarin het 
college wordt verzocht in 2017 een voorstel tot realiseren van een dierenbegraafplaats binnen het 
gebied van de algemene begraafplaats te Huisduinen, inclusief de daarbij behorende financiële 
paragraaf, aan de raad voor te leggen. 
Op basis van de toezegging van wethouder Wagner dat het college van burgemeester en wethouders 
een raadsinformatiebrief zal sturen over de mogelijkheden voor een dierenbegraafplaats in  
Den Helder in een brede context, houden de indieners hun motie aan. 
 
13. Motie schoolfonds voor jongere asielzoekers. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, GroenLinks, Vermooten 
en de Vrije Socialisten dienen een motie in (M 13) waarin het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen: 
1. een bedrag van € 2.500,- toe te kennen als financiële ondersteuning voor uitsluitend het realiseren 
 van een schoolfonds voor jongere asielzoekers; 
2. de dekking daarvoor te vinden in de rijksbijdrage opvang asielzoekers. 
De raad besluit in meerderheid (10/17): 
de bovengenoemde motie te verwerpen. 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, de VVD, het CDA en de PvdA en drie leden van de fractie 
van D66 en één lid van de fractie van Beter voor Den Helder stemmen tegen de motie. 
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14. Motie wachttijd Participatiewet.  
De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, Vermooten, GroenLinks 
en Vrije Socialisten dienen een motie in (M 14) waarin het college van burgemeester en wethouders 
wordt opgedragen: 
1.  in de gebruikelijke media royaal aan te geven hoe men vanaf heden omgaat met het toekennen 
 van een bijstandsuitkering (excuses zouden daarvan onderdeel kunnen uitmaken): 
2. cliënten die financieel nadeel hebben ondervonden van deze onterechte maatregel alsnog te 
 compenseren en deze mogelijkheid ook breed te communiceren; 
3. de gemeentelijke website uiterlijk 1 maart 2017 aan te passen;  
4. de tijd die nodig is voor het toekennen van een uitkering aan te passen aan het gewijzigde beleid 
 en  die terug te brengen van uiterlijk 8 weken naar uiterlijk 4 weken voor een beslissing is 
 genomen. 
5. de raad uiterlijk 1 april 2017 te informeren over het verloop van deze opdrachten. 
Op basis van de afspraak dat tussen de indieners van de motie en het college van burgemeester en 
wethouders nader beraad zal plaatsvinden en de raad hierover wordt geïnformeerd, houden de 
indieners hun motie aan. 
 
15. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


