Besluitenlijst raadsvergadering 4 juni 2018 (BSL18.0027)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heren Bruin en
Houben.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vragenkwartier.
De fractie van Behoorlijk Bestuur heeft de volgende vragen over de ingediende omgevingsvergunning
Middenweg 176, verwijderen keermuren en plaatsen metalen hekwerken:
1. Wie is de aanvrager van deze omgevingsvergunning?
2. Betreft het hier onderdelen van het station in de zin van het architectonische ontwerp?
3. In geval vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, wordt bij de beslissing op de aanvraag rekening
gehouden met de bijzondere status van voorbeeld wederopbouw architectuur?
4. Wat is de reden dat de beslistermijn is verlengd?
5. Ambtelijk is vernomen dat de Welstandscommissie negatief geadviseerd heeft.
Wat is het standpunt van uw college ten aanzien van de beoogde voorziening?
Wethouder Wagner antwoordt dat de aanvrager van de vergunning NS Stations B.V. is. Het betreft een
bouwkundig onderdeel, grenzend aan het gebied dat een welstandelijk akkoord moet hebben. De
welstandscommissie moet dus advies geven. Er wordt rekening gehouden met het beeldbepalende karakter
van het gebouw. De beslistermijn is verlengd omdat het advies van de RUD nog niet binnen is in verband
met het indienen van een aangepast plan voor geluidshinder. Het college is in afwachting van de advisering
en zal op basis daarvan zijn oordeel vormen.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Wisgerhof.
5. Vaststelling agenda.
In de raadsvergadering van 7 mei 2018 zijn vijf van de zes commissievoorzitters benoemd. Naar aanleiding
van een aanmelding van de heer Bruin (VVD) voor het voorzitterschap is op 23 mei 2018 een e-mail naar de
fractievoorzitters gegaan met het verzoek te inventariseren of er in de fractie ook interesse is voor het
voorzitterschap. Hierop zijn geen nieuwe aanmeldingen ontvangen. Het benoemen van de heer Bruin als
voorzitter voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en
Stadsontwikkeling en -beheer is daarop als laatste hamerpunt toegevoegd aan de agenda.
De fractie van Behoorlijk Bestuur kondigt een amendement aan bij agendapunt 11, het voorstel tot het
vaststellen van het Beleidskader Verbonden partijen.
De fractie van GroenLinks kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan, inhoudende een
verbodsbepaling in de APV op te nemen voor het op- en loslaten van ballonnen bij evenementen en
festiviteiten. De motie is als punt 12 aan de agenda toegevoegd.
De fractie van de PVV kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan, inhoudende de procedure
met betrekking tot het afleggen van de eed uit te breiden om vergissingen te voorkomen. De motie is als
punt 13 aan de agenda toegevoegd.
Hamerpunten
6. Voorstel tot vaststellen van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente
Den Helder 2018.
De raad besluit unaniem:
de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Den Helder 2018 vast te stellen.
7. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 3 woningen
op Stationsstraat 16,18 en 20.
De raad besluit unaniem:
de gevraagde verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van een
omgevingsvergunning voor de bouw van drie woningen aan de Stationsstraat 16, 18 en 20 te Den Helder
(fase 1B Halter Bellevue).

8. Voorstel met betrekking tot de ontwerpbegroting 2019 van GR Cocensus.
De raad besluit unaniem:
1. een positieve zienswijze af te geven op de ontwerp begroting 2019 van de Gemeenschappelijke
Regeling Cocensus en de hierin vastgestelde bijdrage voor de gemeente Den Helder van € 911.500,-;
2. kennis te nemen van de Kadernota Cocensus 2019-2022 en het Meerjarenperspectief Cocensus
2019-2023;
3. kennis te nemen van de jaarstukken 2017 Cocensus inclusief controleverklaringen en
accountantsverslag 2017 GR Cocensus.
De raad neemt kennis van de toezegging van de zijde van het college van burgemeester en wethouders dat
de nog openstaande vragen vanuit de commissie Bestuur en Middelen alsnog schriftelijk worden
beantwoord.
9. Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp
Den Helder 2018.
De raad besluit unaniem:
de Verordening tot wijziging van de verordening Jeugdhulp Den Helder 2018 vast te stellen.
10. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2017 en begroting 2019-2021 van de
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland.
De raad besluit in meerderheid (26/3):
1. de concept zienswijze op de Begroting 2019 - 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling
Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland met kenmerk AU18.03127 vast te stellen en deze in te
dienen bij het Dagelijks Bestuur van dit orgaan;
2. kennis te nemen van de Jaarstukken 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde
Arbeid Kop van Noord-Holland.
De fractie van de PVV stemt tegen het voorstel.
14. Voorstel tot het benoemen van R.N. Bruin als voorzitter voor de raadscommissies Bestuur en
Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
De raad besluit bij acclamatie:
R.N. Bruin te benoemen tot voorzitter van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke
ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
Bespreekpunten
11. Voorstel tot het vaststellen van het Beleidskader Verbonden partijen.
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een amendement in (A11.1) inhoudende aan beslispunt 2 van het
ontwerpbesluit (RB18.00168) het volgende toe te voegen:
, met dien verstande dat
1. de tekst op bladzijde 28 onder ‘commissievergaderingen’:
“De vakwethouder bespreekt in de rol van klant/opdrachtgever actualiteiten in dec
commissievergaderingen. Zo krijgt de raad snel informatie over wat speelt en kan hij er direct op in gaan.
Het college kan hierbij ook schriftelijke informatie aanbieden om het gesprek te ondersteunen.”
wordt gewijzigd in:
“De vakwethouder bespreekt zo vaak hij dat nodig acht doch tenminste in mei en in september de rol
van klant/opdrachtgever actualiteiten in de commissievergaderingen. Het college dient daarbij zorg te
dragen dat er schriftelijke informatie beschikbaar is die inzicht biedt in de financiële situatie van de
vennootschappen.”
2. aan Deel III Privaatrechtelijke verbonden partijen, paragraaf 4.1, onder ‘Instrumenten vanuit dit
beleidskader’, de volgende tekst wordt toegevoegd:
“Voor verbonden partijen waarvan de gemeente 100% aandeelhouder is geldt de eis dat de conceptjaarstukken voor 1 april beschikbaar zijn van de accountant van de gemeente.
Zodat deze laatste inzicht kan geven in de gevolgen voor de financiële positie van de gemeente. Voor
verbonden partijen waarvan de gemeente mede aandeelhouder is geldt ter zake voor het college een
inspanningsplicht.”
De fractie van Behoorlijk Bestuur trekt haar amendement in op basis van de toezegging van het college van
burgemeester en wethouders dat nadere werkafspraken worden vastgelegd. Deze werkafspraken kunnen
worden voorbereid in de auditcommissie en zullen worden vastgesteld in de gemeenteraad en een
onderdeel worden van het Beleidskader Verbonden partijen. Tevens zal geen toetreding tot nieuwe
verbonden partijen plaatsvinden tot het bovenstaande is afgerond.

Vervolgens besluit de raad unaniem:
1. de Nota verbonden partijen 2009 in te trekken;
2. het Beleidskader Verbonden partijen (ID18.00360) met bijlagen (ID18.00165) vast te stellen met onder
meer de uitgangspunten:
a. Om gemeentelijke doelen te realiseren en publieke meerwaarde te creëren kan de gemeente
samenwerking aangaan met andere (publieke) partijen.
b. De gemeente gaat samenwerking zo veel mogelijk aan op basis van het publiekrecht.
c. De rol van de raad bij samenwerkingsverbanden is kaderstellend en controlerend conform de
uitgangspunten van het dualisme. Het college heeft de uitvoerende rol.
d. De rollen van eigenaar/deelnemer in en opdrachtgever aan een verbonden partij worden gescheiden
door deze over verschillende portefeuillehouders te verdelen.
e. Informatievoorziening aan de raad is een combinatie van schriftelijk informatie en actief het gesprek
erover voeren.
f. De norm uit de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen wordt gehanteerd voor topbestuurders
van vennootschappen waar de gemeente 100% aandeelhouder van is.
12. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van GroenLinks over een verbodsbepaling in
de APV voor het op- en loslaten van ballonnen.
De fractie van GroenLinks dient een motie in (M12.1) inhoudende een verbodsbepaling in de APV op te
nemen voor het op- en loslaten van ballonnen bij evenementen en festiviteiten.
De fractie trekt haar motie in op basis van de toezegging dat het college van burgemeester en wethouders
de door de raad gemaakte opmerkingen zal verwerken in een bepaling in de APV bij de eerstvolgende
wijziging hiervan, die op korte termijn is gepland.
13. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van de PVV om de procedure met betrekking
tot het afleggen van de eed uit te breiden om vergissingen te voorkomen.
De fractie van de PVV dient een motie in (M13.1) inhoudende de procedure voor het afleggen van de eed als
volgt uit te breiden om eventuele vergissingen te voorkomen:
De nationale driekleur wordt gebruikt. Degenen die een eed moeten afleggen houden met de linkerhand de
vlag vast tijdens het afleggen van de eed en steken bij de eed de voorste twee vingers van de rechterhand in
de lucht.
De raad besluit in meerderheid (21/8):
de bovengenoemde motie te verwerpen.
De fracties van Beter voor Den Helder en de PVV stemmen voor de motie.
15. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.00 uur.

