Besluitenlijst raadsvergadering 9 juli 2018 (BSL18.0033)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Anthonijsz.
Ook de heren G.K. Visser en Van Esdonk zijn afwezig. Mevrouw Houtveen heeft aangegeven vanaf
19.30 uur aanwezig te zijn.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vragenkwartier.
De heer Houben stelt namens de fractie van Beter voor Den Helder de volgende vragen aan het college:
- kunnen wij erop rekenen dat het dossier Noordwest Ziekenhuis, locatie Den Helder snel en adequaat
opgepakt gaat worden?
- kunnen wij erop rekenen dat in het belang van de inwoners en personeel zo spoedig als mogelijk een
dialoog met de raad van bestuur opgezet wordt om uiteindelijk te komen tot het bespreken van de
mogelijkheden voor nieuwbouw met als doel een klein, efficiënt en innovatief ziekenhuis, aantrekkelijk,
wervend, uitdagend, flexibel, patiëntvriendelijk met lage kosten van bedrijfsvoering en instandhouding?
Wethouder Kos zegt toe dat het college één en ander nog tijdens het zomerreces snel en adequaat gaat
organiseren en in het gesprek met de raad van bestuur openlijk gaat onderzoeken waar de mogelijkheden
zitten om de inwoners op een zo goed mogelijke manier te bedienen van goede zorg, voor nu en in de
toekomst. Hij heeft inmiddels begrepen dat ook de raad van bestuur al bezig is te komen tot een moment
van gesprek.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Klut.
5. Vaststelling agenda.
De fractie van GroenLinks kondigt een amendement aan bij agendapunt 14, het voorstel tot vaststelling van
de programmarekening 2017.
De fractie van GroenLinks kondigt twee amendementen aan bij agendapunt 15, het voorstel met betrekking
tot de eerste tussenrapportage 2018.
Mevrouw Biersteker stelt als punt van orde een vraag over de lay-out van de nieuwe naambordjes.
Dit onderwerp zal de griffier nader met de fractievoorzitters bespreken.
Hamerpunten
6. Voorstel tot het benoemen van de heer M.H. Bakker als lid van de Rekenkamercommissie
Den Helder.
Voorafgaand aan de behandeling van dit voorstel dankt de voorzitter de heer drs. ing. G.J. Braas voor zijn
jarenlange inzet voor de rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder. De heer Braas ontvangt
bloemen.
De raad besluit vervolgens bij acclamatie:
de heer M.H. Bakker voor een periode van drie jaar te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie
Den Helder.
De heer Bakker legt de eed af en ontvangt bloemen.
De vergadering is vervolgens kort geschorst om een ieder in de gelegenheid te stellen afscheid te nemen
van de heer Braas en de heer Bakker te feliciteren.
7. Voorstel tot herbenoeming leden commissie bezwaarschriften en benoeming voorzitter
commissie bezwaarschriften algemene kamer.
De raad besluit bij acclamatie:
1. mevrouw mr. J. Masson-Lanting, mevrouw mr. E. Visser, de heer mr. Z. Farafonow en de heer
mr. W.S. Zorg te herbenoemen als lid en plaatsvervangend voorzitter van de algemene kamer en hen
tevens te benoemen als plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van de sociale en
personele kamer,
2. mevrouw mr. H.E. Nieman, mevrouw mr. A.C.M. Peperkamp, mevrouw mr. S.E.J.M. Bogaarts en de
heer J. Schaafsma te herbenoemen als lid en plaatsvervangend voorzitter van de sociale kamer en hen
tevens te benoemen als plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van de algemene en
1

personele kamer,
3. mevrouw mr. S. Eljarroudi, de heer J.E. Reitsma en de heer mr. J.F. Penning de Vries te herbenoemen
als lid en plaatsvervangend voorzitter van de personele kamer en hen tevens te benoemen als
plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van de algemene en sociale kamer,
4. de heer mr. P. van Veen te benoemen als lid, tevens voorzitter algemene kamer en plaatsvervangend
lid en plaatsvervangend voorzitter van de sociale en personele kamer,
5. de heer mr. P.C. de Goede te herbenoemen als lid, tevens voorzitter sociale kamer en
plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van de algemene en personele kamer,
6. de heer mr. A.A.B.M. Smulders te herbenoemen als lid, tevens voorzitter personele kamer en
plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van de algemene en sociale kamer.
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Regionale Raadscommissie Noordkop 2018.
De raad besluit unaniem:
de Verordening Regionale Raadscommissie Noordkop 2018 vast te stellen.
9. Vierde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.
De raad besluit unaniem:
1. als bestuursorgaan gemeenteraad uit de gemeenschappelijke regeling RHCA te treden;
2. het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven voor het wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling RHCA per 1 juli 2018, overeenkomstig bijlage 3 van het voorstel.
10. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2017 en programmabegroting
2019 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.
De raad besluit unaniem:
1. in te stemmen met de jaarrekening 2017 van het RHCA;
2. in te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve “Digitalisering” met als aanvulling dat deze
reserve alleen gebruikt mag worden ter dekking van kosten die betrekking hebben op het e-depot;
3. in te stemmen met de programmabegroting 2019 van het RHCA.
11. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2017 en programmabegroting
2019 van de RUD Noord Holland Noord.
De raad besluit unaniem:
- kennis te nemen van de ontwerp-Jaarstukken 2017 en ontwerp-Begroting 2019 van de RUD NHN;
- in te stemmen met het verzenden van de regionale zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de
RUD NHN.
12. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2017 en programmabegroting
2019 van de GGD Hollands Noorden.
De raad besluit unaniem:
1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2017 van de GGD Hollands Noorden en de
daarin opgenomen:
- de incidentele nacalculatie;
- de voorgestelde resultaatbestemming (het negatief resultaat van € 213.000 in mindering te brengen
op de algemene reserve en een aparte bestemmingsreserve te vormen voor Veilig Thuis waaraan
een bedrag wordt onttrokken van € 6.000);
- de structurele doorwerking van de afwijking van de loonindex 2017 in de herziene begroting 2018
uitsluitend voor het jaar 2018 toe te kennen, omdat hier in het indexpercentage 2019 al op is
geanticipeerd.
2. Een positieve zienswijze afgeven voor de programmabegroting 2019, met uitzondering van de
structurele bijdrage voor Veilig Thuis.
3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2019-2022.
In de zienswijze op te nemen dat de GGD Hollands Noorden verzocht wordt:
4. Een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven via de 2e bestuursrapportage, zodat bij de
jaarrekening geen afwijkingen gemeld hoeven te worden die al eerder in beeld waren.
5. Voor 1 september 2018 met een concreet plan van aanpak te komen voor het verbeteren van de
financiële positie (inlopen van de negatieve algemene reserve en sluitende exploitatie) en de
bedrijfsvoering (t.a.v. ziekteverzuim en Veilig Thuis).
6. Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en toelichting te
voorzien.
7. De begroting voor Veilig Thuis, inclusief de daartoe behorende overhead, te ontvlechten uit de
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programmabegroting 2019. Deze aanpassing te presenteren bij de eerstvolgende begrotingswijziging.
8. Voor 1 september 2018 de maatschappelijke resultaten te benoemen voor de beschreven speerpunten
en de resultaten te concretiseren.
13. Voorstel tot het vaststellen van een gezamenlijke zienswijze op de jaarstukken, ontwerp
begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
De raad besluit unaniem:
1. akkoord te gaan met de jaarstukken 2017 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
2. akkoord te gaan met de begroting 2019 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
3. de meerjarenraming 2020-2022 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor kennisgeving aan te
nemen;
4. akkoord te gaan met de financiering CTER;
5. de volgende zienswijze in te dienen:
Zienswijze 1: Jaarrekening 2017 - Indexatie/gemeentelijke bijdragen
De veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt verzocht om een nadere toelichting te geven op de
indexering van 2,7% uit de indexatiebrief die ook van toepassing is op de stijging van de pensioenpremies.
Dit dient uiterlijk 14 dagen voor het AB van 6 juli 2018 aangeleverd te worden aan de gemeenten.
Zienswijze 2: Begroting 2019 - Gemeentelijke bijdragen
De veiligheidsregio wordt verzocht om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen rekening houdend
met het prijsniveau 2019 (constante prijs conform voorgaande jaren). Daarbij de controller van de
veiligheidsregio te verzoeken een nadere analyse te verstrekken m.b.t. de stijging van de gemeentelijke
bijdragen. Dit dient uiterlijk 14 dagen voor het AB van 6 juli 2018 aangeleverd te worden aan de
gemeenten.
Zienswijze 3: Meerjarenbegroting - Indexering
Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt verzocht om aan de regionale
proces- en regiegroep te verzoeken om op korte termijn met een voorstel te komen ten aanzien van de
indexerings- systematiek met als doel te komen tot een werkbare, eenvoudige en eenduidige indexering
voor 2020 e.v. die van toepassing is op alle gemeenschappelijke regelingen. Dit dient uiterlijk 14 dagen
voor het AB van 6 juli 2018 aangeleverd te worden aan de gemeenten.
Zienswijze 4: Begroting 2019 - Landelijke Meldkamer Organisatie
De veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt verzocht om eventuele aanvullende frictie- en eenmalige
projectkosten binnen het eigen budget op te vangen en dat er geen beroep wordt gedaan op een
verhoging van de gemeentelijke bijdragen van de 17 deelnemende gemeenten.
Zienswijze 5: Begroting 2019 – Beleidsafweging/ Prestatie-indicatoren
Vanuit beleidsmatig oogpunt wordt het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord
verzocht om de komende jaren de focus te richten op een verdere kwaliteitsverbetering / optimalisering van
de wettelijke taken.
Zienswijze 6: Begroting 2019 – Beleidsafweging/ Veiligheidshuis Noord-Holland
De veiligheidsregio Noord-Holland wordt verzocht om zich te focussen op de primaire taken van de
veiligheidsregio conform artikel 10 Wet veiligheidsregio en deze op orde te hebben, waarbij
verbetermaatregelen ingezet dienen te worden zodat alle KPI’s minimaal voldoende scoren.
Zienswijze 7: Begroting 2019 – Beleidsafweging/ Taken KNRM
De veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt verzocht om in contact te treden met de KNRM voor het
maken van nieuwe afspraken en de mogelijke financiële consequenties in de begroting van de
veiligheidsregio Noord-Holland Noord op te nemen.
Bespreekpunten
14. Voorstel tot vaststelling van de Programmarekening 2017 van de gemeente Den Helder.
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A14.1) waarmee beslispunt 2 wordt gewijzigd in:
“Het voordelig saldo € 1.847.000 te storten in de Reserve Sociaal Domein, ook al komt deze dan boven de
eerder vastgestelde €10.000.000 uit;”
De raad besluit in meerderheid (5/22):
Het bovengenoemde amendement te verwerpen. De fracties van de PVV, D66 en GroenLinks stemmen voor
het amendement.
Vervolgens besluit de raad unaniem:
1. de programmarekening 2017 vast te stellen;
2. het voordelig saldo € 1.847.000 te storten in de Algemene Reserve;
3. de niet bestede budgetten 2017 ten bedrage van € 974.000 toe te voegen aan de budgetten van 2018
en te onttrekken aan de Algemene Reserve;
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4. een bedrag van € 1 miljoen te storten in een te vormen Egalisatiereserve Grondexploitatie;
5. de uit dit besluit voortvloeiende begrotingswijziging BGW18.0005 vast te stellen.
De raad neemt hierbij kennis van de toezegging van wethouder Wagner dat het college van burgemeester
en wethouders het advies van de auditcommissie van harte ondersteunt en overneemt.
15. Voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2018.
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A15.1), waarmee punt 7 tot en met 10 worden
geschrapt en de overige punten worden hernummerd.
De raad besluit in meerderheid (3/24):
Het bovengenoemde amendement te verwerpen. De fracties van de PVV en GroenLinks stemmen voor het
amendement.
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A15.2), waarmee punt 18 wordt gewijzigd in:
“Het instellen van de Reserve Beschermd Wonen en deze reserve te voeden met de ontvangen gelden
vanuit de regiogemeenten en ons deel te onttrekken uit de Algemene Reserve.”
De raad besluit in meerderheid (5/22):
Het bovengenoemde amendement te verwerpen. De fracties van de PVV, D66 en GroenLinks stemmen voor
het amendement.
Vervolgens besluit de raad in meerderheid (3/24):
1. kennis te nemen van de eerste tussenrapportage 2018;
2. het krediet software voor € 225.000 te bestemmen voor servers en storage;
3. een krediet te verlenen van € 153.000 voor de verdere uitvoering van het fietspad Duinweg;
4. de bijdrage van de provincie van € 63.000 in mindering te brengen van het krediet Duinweg;
5. het krediet Spinaker te verhogen met € 260.000;
6. het krediet Sportlaan 10 te verhogen met € 265.000;
7. het budget park Polderweg te verhogen met € 403.000;
8. uit de reserve aankopen SH wet Voorkeursrecht een bedrag van € 403.000 te onttrekken voor park
Polderweg;
9. een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop Koploper van € 1.053.000;
10. een reserve in te stellen voor de kapitaalslasten Koploper en € 1.053.000 hierin te storten vanuit het
exploitatiebudget voor het stadspark.
11. uit de reserve cofinanciering Casino een bedrag van € 542.000 te onttrekken en beschikbaar te stellen in
de exploitatiebegroting;
12. de reserve cofinanciering Casino te sluiten;
13. de bijdrage € 33.5000 aan de nieuwe gymzaal te onttrekken uit de egalisatiereserve Onderwijs;
14. een bedrag van € 146.678,52 te doteren in de egalisatiereserve Onderwijs;
15. een reserve huurderving VVH in te stelle en een storting en een (eventuele) onttrekking van € 40.000 te
begroten;
16. het instellen van een Reserve Fonds Historische Graven;
17. het openstellen van de reserve frictiefonds;
18. het instellen van de Reserve Beschermd Wonen en deze reserve te voeden met de ontvangen gelden
vanuit de regiogemeenten en ons deel te onttrekken uit de reserve Sociaal Domein;
19. de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2018 (BGW 18.0006) vast te stellen.
De fracties van de PVV en GroenLinks stemmen tegen het voorstel.
16. Afscheid van de vertrekkende wethouders.
De voorzitter spreekt een kort dankwoord uit aan de wethouders Krijns en Wagner. De wethouders krijgen
bloemen. Wethouder Van der Paard is afwezig. Aan het afscheid van de wethouders wordt nader aandacht
besteed op de afscheidsreceptie op donderdag 12 juli 2018.

De vergadering is vervolgens geschorst tot 19.30 uur. Vanaf de hervatting van de vergadering zijn mevrouw
Houtveen en de heer Van Esdonk aanwezig.

17. Bespreken van het Coalitieprogramma gemeente Den Helder 2018 - 2022, Helders akkoord,
Voorwaarts in gezamenlijkheid.
De raad bespreekt het “Coalitieprogramma gemeente Den Helder 2018 - 2022, Helders akkoord, Voorwaarts
in gezamenlijkheid”.
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18a. Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven over de te benoemen wethouders.
De voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven (verder bestaand uit mevrouw Pater en de heer
Klopstra), de heer Krul, brengt verslag uit aan de raad en deelt mee dat alle wethouderskandidaten
benoembaar zijn. Voor mevrouw Keur geldt hierbij de voorwaarde dat de raad haar ontheffing van de
woonverplichting verleend.
18b. Voorstel tot benoeming van de wethouders.
Over de benoeming dient schriftelijk te worden gestemd. Hiervoor is een stembureau gevormd, bestaande
uit mevrouw Boessenkool (voorzitter) en de heren Van Esdonk en Klut.
Mevrouw Boessenkool deelt de uitslag van de stemming mee:
- mevrouw T. Biersteker-Giljou: 27 stemmen voor en 2 stemmen tegen;
- de heer R. Duijnker:
25 stemmen voor en 4 stemmen tegen;
- mevrouw H. Keur-Polman:
29 stemmen voor en 0 stemmen tegen;
- de heer P.J.R. Kos:
24 stemmen voor en 5 stemmen tegen;
- de heer J.K. Visser:
26 stemmen voor en 3 stemmen tegen;
- de heer P. de Vrij:
23 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 1 stem op de heer H.S. Mosk;
- de heer M.C. Wouters:
27 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
Hiermee besluit de raad:
1. Met ingang van 9 juli 2018 de volgende personen te benoemen tot wethouders van de gemeente
Den Helder:
a. mevrouw T. Biersteker-Giljou;
b. de heer R. Duijnker;
c. mevrouw H. Keur-Polman;
d. de heer P.J.R. Kos;
e. de heer J.K. Visser;
f. de heer P. de Vrij;
g. de heer M.C. Wouters.
Tevens heeft de raad unaniem besloten:
2. De volgende tijdsbestedingsnorm vast te stellen:
a. mevrouw T. Biersteker-Giljou: 70%,
b. de heer R. Duijnker: 90%,
c. mevrouw H. Keur-Polman: 100%,
d. de heer P.J.R. Kos: 90%,
e. de heer J.K. Visser: 90%,
f. de heer P. de Vrij: 80%,
g. de heer M.C. Wouters: 50%;
3. Op grond van artikel 36a Gemeentewet ontheffing van het vereiste van ingezetenschap verlenen aan
mevrouw H. Keur-Polman voor de duur van één jaar;
4. De door de commissie onderzoek geloofsbrieven aan de raad opgelegde geheimhouding op grond van
artikel 82, lid 1, respectievelijk artikel 25, lid 2, Gemeentewet in samenhang met artikel 10, lid 2, aanhef
en onder e, Wet openbaarheid van bestuur (de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) opgelegde
geheimhouding op de daartoe gewaarmerkte stukken ‘Rapportages van Governance & Integrity
Nederland, benoemingstoets kandidaat-wethouders’, overeenkomstig artikel 25, lid 3, van de
Gemeentewet te bekrachtigen.
18c. Installatie van de wethouders.
Na de directe aanvaarding van het wethouderschap leggen de benoemde wethouders Biersteker, Keur en
Wouters de eed af en leggen de wethouders Duijnker, Kos, Visser en De Vrij de belofte af. De wethouders
ontvangen bloemen.
19. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 20.45 uur.
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