
Besluitenlijst raadsvergadering 7 mei 2018 (BSL18.0022) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen berichten van verhindering 
ontvangen.  
 
De voorzitter staat stil bij het overlijden van de heer John Kasander, voormalig raads- en commissielid van 
de PvdA. De raad neemt een moment stilte in acht.  
 
De heren De Knijf, Reenders en Koopman waren niet aanwezig bij de ‘afscheidsraad’ van 28 maart 2018. 
De voorzitter staat daarom vanavond nog stil bij het afscheid van de betreffende raadsleden. De heer 
Koopman heeft aangegeven geen prijs te stellen op een moment van afscheid en is daarom vanavond niet 
aanwezig. 
 
De heer De Knijf ontvangt bloemen en een tekening. De heer Reenders ontvangt de Zilveren Erepenning, 
bloemen en een tekening. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.  
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend.   
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Klut.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De voorzitter stelt voor agendapunt 13 (het voorstel tot het benoemen van leden in de 
vertrouwenscommissie) en agendapunt 14 (het voorstel tot benoemen van leden voor de 
werkgeverscommissie) van de agenda af te voeren omdat bemensing van deze gremia wordt ingevuld in 
een oppositie/coalitieverhouding en deze op dit moment nog niet bekend is. De raad stemt hiermee in. 
 
De fractie van Beter voor Den Helder kondigt een amendement aan bij agendapunt 6, het voorstel tot het 
vaststellen van het adviesvoorstel ‘Evaluatie Slim Samenwerken bij de Kop’. 
 
Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van het adviesvoorstel ‘Evaluatie Slim Samenwerken bij de Kop’. 
De fractie van Beter voor Den Helder dient een amendement (A6) waarmee beslispunt 4, luidende “de 
griffiers opdracht te geven om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om voor de KOP-gemeenten de 
rekenkamerfunctie (Rekenkamercommissie Noordkop) gezamenlijk in te vullen.” komt te vervallen. 
De raad besluit in meerderheid (25/6): 
het bovengenoemde amendement te aanvaarden. 
De fracties van de PvdA en de VVD stemmen tegen het amendement.  
 
Vervolgens besluit de raad unaniem: 
1. de 13 adviezen en aanbevelingen die Twynstra en Gudde heeft gedaan in haar rapport ‘Evaluatie Slim 
Samenwerken bij de Kop’ over te nemen; 
2. de griffiers en de gemeentesecretarissen te vragen gezamenlijk een Plan van Aanpak op te stellen, ter 
uitvoering van de adviezen en aanbevelingen, en deze voor het zomerreces van 2018 aan te bieden aan 
de Agendacommissie van de regionale raadscommissie Noordkop; 
3. de griffiers opdracht te geven de verordening die het functioneren van de regionale raadscommissie 
Noordkop regelt aan te passen aan o.a. de 13 aanbevelingen die in het rapport ‘Evaluatie Slim 
Samenwerken bij de Kop’ zijn gedaan en deze, via de regionale raadscommissie Noordkop, aan de raden 
aan te bieden ter vaststelling. 
 
7. Voorstel wensen en bedenkingen naar aanleiding van verzoek GGD Hollands Noorden tot 
 oprichting van coöperatie. 
De raad besluit unaniem: 
1. Medewerking te verlenen aan de GGD bij hun voornemen om een nieuwe coöperatie op te starten. 
2. Hiervoor geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen. 
 



Voor alle schriftelijke stemmingen is een stembureau opgericht bestaande uit mevrouw Houtveen 
(voorzitter), de heer Niggendijker en de heer Van Donkelaar.  
 
8. Voorstel tot het benoemen van een sollicitatiecommissie belast met de werving en voordracht 
 van een nieuw lid voor de rekenkamercommissie.  
De voorzitter stelt voor de zittende leden mevrouw T. Biersteker-Giljou en mevrouw D.E. Pater hun 
werkzaamheden te laten vervolgen. De raad stemt hiermee in.     
 
De raad besluit unaniem: 
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 
 
9. Voorstel tot het belasten van raadsleden met de waarneming van het voorzitterschap van de raad 
 bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester. 
Als eerste vindt een stemming plaats over de eerste waarnemend voorzitter van de raad. Kandidaten 
hiervoor zijn de heren Houben, Klopstra en Krul. De heer Krul is gekozen tot eerste waarnemend voorzitter 
van de raad (Krul 18, Klopstra 9, Houben 3, ongeldig 1). 
 
Vervolgens vindt een stemming plaats over de tweede waarnemend voorzitter van de raad. Kandidaten 
hiervoor zijn de heren Houben en Klopstra. De heer Klopstra is gekozen tot tweede waarnemend voorzitter 
(Klopstra 24, Houben 5, Assorgia 1, Feeburg 1) 
 
De raad besluit unaniem: 
1. H.M. Krul als eerste persoon te belasten met de waarneming van het voorzitterschap van de raad bij 
verhindering of ontstentenis van de burgemeester; 
2. J. Klopstra als tweede persoon te belasten met de waarneming van het voorzitterschap van de raad bij 
verhindering of ontstentenis van de burgemeester. 
 
10. Voorstel tot het benoemen van voorzitters voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke Ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De raad besluit bij acclamatie: 
de volgende personen te benoemen tot voorzitter van de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer: 
1. B. Niggendijker; 
2. P.W.H. Houben; 
3. J. Klopstra; 
4. H.M. Krul; 
5. C.M. Bazen. 
  
11. Voorstel tot het benoemen van leden voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De raad besluit bij acclamatie: 
de volgende personen te benoemen tot lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke 
ontwikkeling en Stadsontwikkeling en- beheer: 
 
1.   M.R. Abrahams (PVV) 
2.   M.C. Apan Vega (Gemeentebelangen Den Helder) 
3.   J. Bakker (Beter voor Den Helder) 
4.   F.I. Bijl (Beter voor Den Helder) 
5.   P. Blank (PvdA) 
6.   C. Brian (Behoorlijk Bestuur) 
7.   R.H. Brockholz (PVV) 
8.   T. Bruinsma (VVD) 
9.   J.M. van Dam-Van der Sterre (ChristenUnie) 
10. E.J. Dasbach (VVD) 
11. R. van Deutekom (D66) 
12. B.M.H. Dielemans-Angevare (Beter voor Den Helder) 
13. C.J. Dol-Cremers (GroenLinks) 
14. H. van Dongen (Stadspartij Den Helder) 
15. W.J. van Donkelaar-Wietsma (ChristenUnie) 



16. M.J. Driehuis-Jak (Seniorenpartij) 
17. G. Duijvelshoff-Ufkes (CDA) 
18. C. van der Gaag (Behoorlijk Bestuur) 
19. A.J. Gatowinas (Stadspartij Den Helder) 
20. D. Gorter (Seniorenpartij) 
21. N. de Haan (Behoorlijk Bestuur) 
22. M.C. Hoekstra-Timmers (GroenLinks) 
23. K. de Jager (GroenLinks) 
24. S. Janssen-Dikmans (CDA) 
25. J.H. Kanon (PVV) 
26. M.C.L. de Knijf (Gemeentebelangen Den Helder) 
27. S. Koene (Gemeentebelangen Den Helder) 
28. E.G.J. Kootkar (Seniorenpartij) 
29. J. van der Kraan (Behoorlijk Bestuur) 
30. G.J. Krab (Beter voor Den Helder) 
31. L. Kuipers (D66) 
32. R.J. Langedijk (CDA) 
33. J. de Leeuw (PvdA) 
34. N. List (Gemeentebelangen Den Helder) 
35. J.J. Lobles (CDA) 
36. A.A. Lodder (GroenLinks) 
37. F. Loman (Stadspartij Den Helder) 
38. R.D. Meijëring (Seniorenpartij) 
39. H. Nuninga (Stadspartij Den Helder) 
40. P.W.L. Oord (PVV) 
41. G.J.S. Oudijk (Behoorlijk Bestuur) 
42. C.J. Papo (D66) 
43. S.T. Pavlotzky (ChristenUnie) 
44. T.C. Polonius (ChristenUnie) 
45. M. Ram (Gemeentebelangen Den Helder) 
46. J.L. Riebot (Beter voor Den Helder) 
47. S.D. Romar (VVD) 
48. D.M. Ruiter (VVD) 
49. D.S. Salverda (Stadspartij Den Helder) 
50. J.F. Schrijver (CDA) 
51. B. Spandaw (PvdA) 
52. J.P. Verhoef (D66) 
53. M. Vermooten (Seniorenpartij) 
54. F. van Vliet (GroenLinks) 
55. G. de Vries-Schong (D66) 
 
Na benoeming leggen de aanwezige commissieleden de eed of belofte af. 
 
De volgende personen leggen de eed af: 
mevrouw M.R. Abrahams (PVV)   
mevrouw M.C. Apan Vega (Gemeentebelangen Den Helder)  
de heer T. Bruinsma (VVD)   
mevrouw W.J. van Donkelaar-Wietsma (ChristenUnie)  
mevrouw Driehuis-Jak (Seniorenpartij)   
mevrouw G. Duijvelshoff-Ufkes (CDA)   
de heer D. Gorter (Seniorenpartij)   
de heer K. de Jager (GroenLinks)   
mevrouw S. Janssen-Dikmans (CDA)   
de heer G.J. Krab (Beter voor Den Helder)   
de heer L. Kuipers (D66)   
mevrouw J.J. Lobles (CDA)   
de heer H. Nuninga (Stadspartij Den Helder)   
de heer G.J.S. Oudijk (Behoorlijk Bestuur)   
mevrouw T.C. Polonius-Padmore (ChristenUnie) 
mevrouw J.F. Schrijver (CDA) 
de heer J.P. Verhoef (D66)   
de heer M. Vermooten (Seniorenpartij) 
 



De volgende personen leggen de belofte af:    
de heer F.I. Bijl (Beter voor Den Helder) 
de heer P. Blank (PvdA)   
de heer R.H. Brockholz (PVV)   
de heer E.J. Dasbach (VVD) 
de heer R. van Deutekom (D66) 
mevrouw B.M.H. Dielemans-Angevare (Beter voor Den Helder) 
de heer H. van Dongen (Stadspartij Den Helder) 
mevrouw A.J. Gatowinas (Stadspartij Den Helder) 
de heer N. de Haan (Behoorlijk Bestuur) 
mevrouw M.C. Hoekstra-Timmers (GroenLinks) 
de heer J.H. Kanon (PVV) 
de heer M.C.L. de Knijf (Gemeentebelangen Den Helder) 
mevrouw E.G.J. Kootkar (Seniorenpartij) 
de heer J. van der Kraan (Behoorlijk Bestuur) 
de heer R.J. Langedijk (CDA) 
de heer J.P de Leeuw (PvdA) 
mevrouw N. List (Gemeentebelangen Den Helder) 
de heer A.A. Lodder (GroenLinks) 
de heer F. Loman (Stadspartij Den Helder) 
de heer R.D. Meijëring (Seniorenpartij) 
de heer C.J. Papo (D66) 
de heer M. Ram (Gemeentebelangen Den Helder) 
de heer J.L. Riebot (Beter voor Den Helder) 
mevrouw S.D. Romar (VVD) 
de heer D.M. Ruiter (VVD) 
de heer D.S. Salverda (Stadspartij Den Helder) 
de heer B. Spandaw (PvdA) 
de heer F. van Vliet (GroenLinks) 
mevrouw G. de Vries-Schong (D66) 
 
Na het afleggen van de eed of belofte ondertekenen de commissieleden de integriteitsverklaring en tekenen 
voor ontvangst van de toegangspas.  
 
De dames Brian, Van Dam-van der Sterre, Dol-Cremers en Koene en de heren Bakker, Van der Gaag, Oord 
en Pavlotzky zijn verhinderd. Zij zullen de eed/belofte in een later stadium afleggen. 
 
12. Voorstel tot het benoemen van leden in de auditcommissie. 
De raad besluit bij acclamatie: 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Verordening op de auditcommissie van de gemeente 
Den Helder de volgende personen te benoemen in de auditcommissie: 
1. G. Assorgia; 
2. T. Biersteker-Giljou; 
3. R.N. Bruin; 
4. J.H. Kanon; 
5. E.C. Saliha; 
6. M.C. Wouters. 
 
13. Voorstel tot het benoemen van leden in de vertrouwenscommissie (onder voorbehoud). 
Dit voorstel is van de agenda afgevoerd (zie agendapunt 5).  
 
14. Voorstel tot benoemen van leden voor de werkgeverscommissie (onder voorbehoud). 
Dit voorstel is van de agenda afgevoerd (zie agendapunt 5).   
 
15. Voorstel tot het benoemen van een lid en een plaatsvervangend lid voor de Vereniging van 
 Waddenzeegemeenten. 
De raad besluit bij acclamatie: 
1. J.E. Vorstman als lid voor de Vereniging van Waddenzeegemeenten te benoemen; 
2. T. Biersteker-Giljou als plaatsvervangend lid voor de Vereniging van Waddenzeegemeenten te 
benoemen. 
 
 



16. Voorstel tot het benoemen van leden en plaatsvervangend leden van de regionale 
 raadscommissie Noordkop. 
De raad besluit bij acclamatie: 
de volgende leden van de raad als afgevaardigde aan te wijzen voor de vergaderingen van de regionale 
raadscommissie Noordkop: 
1.   Namens de Stadspartij Den Helder: S. Wisgerhof 
2.   Namens de VVD: R.N. Bruin 
3.   Namens D66: F.C. Klut 
4.   Namens het CDA: C.M. Bazen 
5.   Namens de PvdA: P. de Vrij 
6.   Namens de ChristenUnie: T. Biersteker-Giljou 
7.   Namens GroenLinks: M. Boessenkool 
8.   Namens Behoorlijk Bestuur: M.C. Wouters 
9.   Namens Beter voor Den Helder: J.E. Vorstman 
10. Namens Seniorenpartij: R. Duijnker 
11. Namens PVV: V.H. van den Born 
 
De raad besluit bij acclamatie: 
de volgende leden van de raad als plaatsvervangend lid aan te wijzen voor de vergaderingen van de 
regionale raadscommissie Noordkop: 
1.   Namens de Stadspartij Den Helder: H. van Dongen 
2.   Namens de VVD: J.K. Visser 
3.   Namens het CDA: F.H. Camara 
4.   Namens de PvdA: M. Anthonijsz-Keizer 
5.   Namens Behoorlijk Bestuur: J. van der Kraan 
6.   Namens Beter voor Den Helder: P.W.H. Houben 
 
17. Voorstel tot het benoemen van twee leden voor de agendacommissie van de regionale 
 raadscommissie Noordkop. 
De raad besluit bij acclamatie: 
de volgende personen te benoemen tot lid van de agendacommissie van de regionale raadscommissie 
Noordkop: 
1. P. de Vrij; 
2. R.N. Bruin. 
 
18. Voorstel tot het benoemen van drie leden in de commissie onderzoek geloofsbrieven. 
De raad besluit bij acclamatie: 
de volgende drie leden te benoemen in commissie onderzoek geloofsbrieven: 
1. D.E. Pater; 
2. J. Klopstra; 
3. H.M. Krul. 
 
19. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  


