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Besluitenlijst raadsvergadering 12 maart 2018 (BSL18.0016) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Papo.  
De heer Dames maakt vanavond opnamen voor de NCRV tijdens de vergadering.  
De voorzitter deelt mee dat wethouder Kuipers vanmiddag bij brief heeft laten weten met ingang van 
vandaag ontslag te nemen. De heer Verhoef legt hierover een korte verklaring af. De voorzitter wijst 
verder op de verklaring van het college van burgemeester en wethouders die hierover vandaag is 
verschenen. 
De heer R. Morée neemt afscheid als voorzitter van de Rekenkamercommissie Den Helder. De voorzitter 
spreekt hem namens de raad toe en overhandigt hem bloemen. Vervolgens is de vergadering kort 
geschorst, zodat de raad de heer Morée kan bedanken voor zijn werkzaamheden. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer R. Boutkan spreekt in over agendapunt 11, het voorstel over het plan van aanpak 
professionalisering Lokale Omroep Stichting. 
De heer J. Spoolder spreekt in over agendapunt 15, de renovatie van het stadhuis. 
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van het CDA stelt de volgende vragen over de eerder aangenomen motie over de mogelijke 
vestiging van een coffeeshop: 
1. Wat zijn de mogelijkheden na het doorlopen van het vergunningentraject dat nu mogelijk niet gestopt 
 zou kunnen worden? 
2. Worden alle andere onderdelen van de motie, die vier weken geleden is aangenomen, voortgezet en 
 uitgevoerd zoals we hier met de voltallige raad hebben aangenomen? 
 
De fractie van Behoorlijk Bestuur stelt over hetzelfde onderwerp de volgende vragen: 
1. Hebt u de andere verzochte elementen uit de motie uitgevoerd of bent u begonnen met de 
 uitvoering? 
2. Wat gaat het college doen om de wens van de raad in te vullen; met de nadruk op de vraag hoe 
 de procedure van vergunningverlening (alsnog) wordt gestopt? 
3. Ook de burgemeester dient voor de vestiging van een coffeeshop een exploitatievergunning te 
 verlenen op basis van de Algemene plaatselijke verordening. Hij kan deze vergunning weigeren 
 indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving 
 van de coffeeshop of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed. Hoe 
 gaat het college om met deze exclusieve burgemeestersbevoegdheid? 
 
Wethouder Wagner zegt een raadsinformatiebrief toe waarin de gestelde vragen nader zullen worden 
uitgediept. Vervolgens zegt de burgemeester toe op korte termijn een extra bijeenkomst te organiseren 
om de juridische positie goed met elkaar af te kaderen en met elkaar een traject af te spreken. Ook de 
omwonenden worden hierbij uitgenodigd.  
 
De fractie van de PvdA heeft de volgende vraag met betrekking tot OZB voor (sport) verenigingen: 
De fractie van de PvdA is verteld dat er een negatief advies is uitgebracht over de mogelijkheid voor 
sportverenigingen om de OZB in termijnen te betalen. Graag hoort de fractie van het college wat de stand 
van zaken is. Krijgen sportverenigingen de mogelijkheid om de WOZ belasting in termijnen te betalen?  
Zo ja, prima geregeld. Zo nee, wat ligt daar aan ten grondslag? Wie bepaalt uiteindelijk? 
 
Wethouder Wagner zegt dat de huidige contractafspraken die de raad met Cocensus heeft gemaakt in de 
genoemde situaties geen termijnbetalingen toestaan. Hij voert momenteel overleg met Cocensus over 
hoe dit kan worden aangepast en zal de raad hierover op korte termijn informeren met een 
raadsinformatiebrief. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Vermooten. 
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5. Vaststelling agenda. 
De fractie van het CDA kondigt een amendement aan bij agendapunt 12, het voorstel tot het vaststellen 
van de Verordening leerlingenvervoer Den Helder 2018.  
 
De fractie van GroenLinks kondigt bij agendapunt 15 over de renovatie van het stadhuis een motie aan 
over het houden van een volksraadpleging. 
 
De fracties van het CDA, D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, de VVD en Beter voor Den Helder 
kondigen een motie aan bij agendapunt 15 met betrekking tot het overdragen van het stadhuisdossier 
naar de volgende raadsperiode. 
 
De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de Vrije Socialisten, 
Vermooten en Gemeentebelangen Den Helder kondigen een motie aan bij agendapunt 15 over de 
tijdelijke huisvesting. 
 
De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, GroenLinks, de Vrije 
Socialisten, Vermooten en Gemeentebelangen Den Helder kondigen een motie vreemd aan de orde van 
de dag aan over het houden van een onderzoek naar de exploitatiemogelijkheden van de haven.  
De motie is als punt 16 aan de agenda toegevoegd. 
 
Hamerpunten: 

 
6. Voorstel met betrekking tot het actualiseren van de egalisatiereserve af te stoten vastgoed. 
De raad besluit unaniem: 
de reikwijdte van de ‘egalisatiereserve af te stoten vastgoed’ (1.10382) te verbinden aan de 
vastgoedportefeuille zoals opgenomen in de nota ‘afstoten gemeentelijk vastgoed 2017-2018’, met 
uitzondering van objecten waarvoor een afwijkend raadsbesluit is of wordt genomen. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitatie Willem Alexanderhof. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de geactualiseerde grondexploitatie Willem Alexanderhof vast te stellen met een eindwaarde van 
 € 12.000.000 negatief per 31 december 2027, onder meer resulterend in een gedeeltelijke vrijval van 
 de verliesvoorziening; 
2.  het instellen van een egalisatiereserve vrijval voorziening Willem Alexanderhof ter hoogte van  
 € 1.000.000,- en hiertoe het bijgevoegde format van toepassing te verklaren. Hiermee wordt, 
 tezamen met rentevoordeel, de in de meerjarenbegroting opgenomen vrijval van € 500.000 voor de 
 periode 2018-2021 per jaar per direct geborgd; 
3.  kennis te nemen van een aandachtspunt waarvan de Commissie Besluit Begroting en 
 Verantwoording (BBV) nadrukkelijk adviseert dit onder de aandacht van de Raad te brengen, te 
 weten dat de realisatie van kosten en opbrengsten in grondexploitaties in een jaarschijf per definitie 
 afwijkt van de begrote kosten en opbrengsten in een jaarschijf. Dergelijke afwijkingen in het kader 
 van het budgetrecht van de raad kunnen niet op jaarschijfniveau beoordeeld worden maar alleen op 
 het niveau van het saldo van de gehele grondexploitatie. 
 
8. Voorstel over de eerste ontwerp begrotingswijziging 2018 en kaderbrief 2019 RUD NHN over 
 het ICT-Masterplan RUD. 
De raad besluit unaniem: 
1.  op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, 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: goedkeuring te 
 verlenen aan de door de RUD in de 1e begrotingswijziging 2018 en de kaderbrief 2019 opgenomen 
 budgetten ten behoeve van het treffen van ICT maatregelen. 
2.  De gezamenlijke regionale zienswijze in te dienen met betrekking tot de 1e begrotingswijziging 2018 
 van de RUD NHN en een gezamenlijke reactie op de kaderbrief 2019 van de RUD NHN in te dienen. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de omgevingsvisie Huisduinen. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de omgevingsvisie 'Omgevingsvisie Huisduinen' ID18.00591 vast te stellen; 
2.  de Nota van Beantwoording zienswijzen Omgevingsvisie Huisduinen ID18.00592 vast te stellen. 
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10. Voorstel tot het vaststellen van het Plan van aanpak Beschermd wonen en maatschappelijke 
 opvang 2018-2020 'Thuis in de buurt'. 
De raad besluit unaniem: 
1. vast te stellen het Plan van aanpak Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018-2020 
 "Thuis in de buurt" als richtinggevend document voor de komende jaren: 
 a.  Uitgangspunt is dat ook kwetsbare inwoners zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun 
  wijk, buurt of dorp met adequate ondersteuning. Is toch maatschappelijke opvang of beschermd 
  wonen nodig, dan is dit tijdelijk en gericht op herstel, stabilisatie en uitstroom. 
 b.  Prioriteiten voor de komende jaren zijn: 
  - Vroegsignalering en preventie 
  - Versterken van eigen kracht en zelfredzaamheid 
  - Steun en zorg op maat 
  - Passende woonruimte in buurt of wijk 
  - Werk en participatie 
  - Bevorderen inclusieve samenleving 
  - Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. 
 c.  De intentie van de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, 
  Schagen en Texel) is de huidige samenwerking te continueren en verder te versterken, en de 
  kracht van de lokale gemeente optimaal te benutten. 
2.  De volgende financiële kaders vast te stellen: 
 -  De decentralisatie-uitkeringen die de centrumgemeente voor Beschermd wonen (BW) en 
  Maatschappelijke opvang (MO) van het Rijk ontvangt, komen geheel ten goede aan de 
  wettelijke verplichte taken voor BW en de MO-voorzieningen in de regio Kop van Noord 
  Holland. Uitgangspunt is dat de inzet van middelen niet uitkomt boven de middelen die het Rijk 
  beschikbaar stelt. 
 -  Voor BW geldt als richtlijn dat de centrumgemeente maximaal 3% aan ambtelijke capaciteit en 
  uitvoeringskosten wordt besteed en minimaal 1 % van het budget aan nieuwe ontwikkelingen. 
 -  Tussen de centrumgemeente en regiogemeenten vindt halfjaarlijks afstemming plaats over de 
  voortgang van de uitvoering en de besteding van de beschikbare middelen. 
 -  Voor zover er na het realiseren van de afgesproken prestaties middelen resteren of er tekorten 
  blijken, worden deze verevend tussen regiogemeenten op basis van het aantal inwoners. 
 -  Jaarlijks wordt afgewogen of (in het geval er minder is besteed dan er beschikbaar is) en in 
  hoeverre er middelen worden bestemd voor het jaarlijks op te stellen uitvoeringsplan. Op deze 
  manier worden alleen middelen in een bestemmingsreserve opgenomen als daar ook een 
  duidelijke bestemming aan is gekoppeld. Indien een reservering wordt gemaakt, wordt die 
  beheerd door de centrumgemeente. 
 
11. Voorstel over het plan van aanpak professionalisering Lokale Omroep Stichting. 
De raad besluit unaniem: 
1.  kennis te nemen van het plan van aanpak van de Lokale Omroep Stichting (LOS) over de 
 professionalisering; 
2.  het college van burgemeester en wethouders te machtigen tot het aangaan van verplichtingen ten 
 laste van de beschikbaar gestelde budgetten. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening leerlingenvervoer Den Helder 2018. 
De fractie van het CDA dient een amendement in (A12.1), inhoudende: ‘Artikel 18 (bekostiging op basis 
van de kosten van aangepast vervoer) en artikel 19 (bekostiging op basis van de kosten van eigen 
vervoer) te verwijderen uit de ‘Verordening leerlingenvervoer gemeente Den Helder 2018’.  
De raad besluit unaniem: 
het bovengenoemde amendement te aanvaarden. 
Vervolgens besluit de raad unaniem: 
de (gewijzigde) verordening leerlingenvervoer gemeente Den Helder 2018 vast te stellen.  
 
13. Voorstel een krediet van € 472.000,- aan de Rugbyclub Den Helder beschikbaar te stellen voor 
 de sloop van de huidige accommodatie en een bijdrage in de bouw van een nieuwe 
 accommodatie. 
De raad besluit unaniem: 
een krediet van € 472.000,- beschikbaar te stellen voor de sloop van de huidige accommodatie en een 
bijdrage in de bouw van een nieuwe accommodatie, waarvan: 
a.  een krediet van € 185.000,- voor de sloop van de huidige accommodatie en bouwrijp maken; 
b.  een krediet van € 287.000,- als bijdrage aan RCDH voor de bouw van een nieuw clubgebouw. 
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Bespreekpunten: 
 
14. Overdrachtsdocument van het college van burgemeester en wethouders. 
De fracties geven een korte reactie op het overdrachtsdocument. 
 
15. Renovatie stadhuis. 
De fractie van GroenLinks dient een motie in (M15.2), waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen: 
1. in juni 2018 een volksraadpleging te organiseren, waarin verschillende scenario’s, gekaderd en met 
 realistische en haalbare budgetten aan de burgers worden voorgelegd; 
2. de raad te informeren over de ontwikkelde scenario’s alvorens deze aan de burgers worden 
 voorgelegd en de wijze waarop de raadpleging plaatsvindt; 
en wordt uitgesproken dat de raad zich conformeert aan de uitslag van deze volksraadpleging en 
overgaat tot onverwijlde uitvoering daarvan. 
Op grond van de beraadslagingen trekt de fractie van GroenLinks haar motie in.  
 
De fracties van het CDA, D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, de VVD en Beter voor Den Helder 
dienen een motie in (M15.1), waarmee de raad en het college van burgemeester en wethouders wordt 
meegegeven:  
1. het stadhuisdossier over te dragen naar de volgende raadsperiode;  
2. de ‘nieuwe’ gemeenteraad alleen de denkrichting mee te geven zoals verwoord bij de overwegingen. 
De raad besluit in meerderheid (23/7): 
de bovengenoemde motie te aanvaarden. De fracties van de Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur, 
Vermooten, de ChristenUnie, Sociaal Lokaal Den Helder, Gemeentebelangen Den Helder en de heer 
Pruiksma stemmen tegen de motie.  
 
De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de Vrije Socialisten, 
Vermooten en Gemeentebelangen Den Helder dienen een motie in (M15.3), waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgedragen een plan te ontwikkelen met betrekking tot de 
huisvesting van de stadhuisfunctionaliteiten en dit aan de raad ter besluitvorming voor te leggen alvorens 
verhuizing naar tijdelijke huisvesting uit te voeren. Onderdeel van het plan dient te zijn een onderbouwing 
van het feit dat het huidige gebouw met spoed verlaten dient te worden. 
Op basis van de beraadslagingen en de handreiking van wethouder Kos dat hij bereid is met de 
indienende fracties om tafel wil gaan om alle beschikbare informatie ter tafel te brengen, trekken de 
indienende partijen de motie in.  
 
16. Motie over een onderzoek naar de exploitatiemogelijkheden van de haven. 
De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, GroenLinks, de Vrije 
Socialisten, Vermooten en Gemeentebelangen Den Helder dienen een motie (M16) in, waarmee het 
college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
- een onafhankelijk, deskundig onderzoek te laten uitvoeren naar de (on)mogelijkheden voor een 
 rendabele exploitatie van de civiele haven- en kaderuimte, waarbij in elk geval duidelijkheid wordt 
 verschaft over de toegankelijkheid van alle civiele haven- en kaderuimten, milieuaspecten en de 
 categorieën die toegestaan zijn in/op alle terreinen en wateren en de mogelijke afzetmarkten 
 voor goederen en diensten vanuit de civiele haven/kades; 
- de raad vooraf te informeren en de geformuleerde vragen ter akkoord voor te leggen alvorens de 
 opdracht aan een onafhankelijk onderzoeksbureau te verstrekken; 
- de Commandant der Zeestrijdkrachten nadrukkelijk te betrekken bij alle fasen van het onderzoek. 
De raad besluit in meerderheid (11/19): 
de bovengenoemde motie te verwerpen. De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Beter voor 
Den Helder, GroenLinks, de Vrije Socialisten, Vermooten, Gemeentebelangen Den Helder en Sociaal 
Lokaal Den Helder stemmen voor de motie.  
 
17. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.30 uur. 
 


