Besluitenlijst raadsvergadering 31 oktober 2018, uitloop 7 november 2018
(BSL18.0045)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heren
Van den Born en Bruin. De voorzitter deelt mee dat de heer Boelema Robertus is geïnstalleerd als
fractie-assistent van de fractie van de VVD.
2. Spreekrecht burgers.
Mevrouw M. Pfann, directeur van het Internationaal Vrouwen Centrum Den Helder, spreekt in over
agendapunt 6 voor wat de bezuiniging op het IVC betreft.
De heer D. Cools, voorzitter van het Wijkhuis Nieuw Den Helder, spreekt in over agendapunt 6 voor wat de
bezuiniging op de deskundigheidsbevordering betreft.
3. Vragenkwartier.
Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Krul.
5. Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
6. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2019.
7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2019.
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
afvalstoffenheffing 2019.
9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
lijkbezorgingsrechten 2019.
10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing
2019.
11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
toeristenbelasting 2019.
12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
precariobelasting 2019.
13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
forensenbelasting 2019.
De agendapunten 6 tot en met 13 zijn in samenhang besproken.
De fracties geven in de onderstaande volgorde hun algemene beschouwingen weer:
PVV
ChristenUnie
PvdA
VVD
Gemeentebelangen Den Helder
Seniorenpartij Den Helder
Behoorlijk Bestuur
D66
Beter voor Den Helder
GroenLinks
Stadspartij Den Helder
CDA
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Het college heeft op de algemene beschouwingen gereageerd in deze volgorde:
Wethouder Biersteker-Giljou
Wethouder Keur-Polman
Wethouder De Vrij
Wethouder Wouters
Wethouder Kos
Wethouder Duijnker
Wethouder Visser
Vervolgens schorst de voorzitter de vergadering tot woensdag 7 november 2018.
De voorzitter heropent de vergadering op 7 november 2018 om 16.00 uur.
Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Assorgia. Mevrouw Houtveen en de heren Camara
en Krijns komen later. De heren Bruin en Van den Born zijn weer aanwezig. Mevrouw Kootkar heeft
aangegeven niet mee te doen aan de besluitvorming over het vogelasiel vanwege haar betrokkenheid
hierbij. Voor mevrouw Boessenkool geldt hetzelfde met betrekking tot Community college.
Amendementen:
A 6.1 van de fractie van GroenLinks.
Met het amendement wordt aan beslispunt 2 van ontwerpbesluit RB18.0113 het volgende toegevoegd:
“, met dien verstande dat de ruimtevrager uit het coalitieakkoord ‘onderhoud haven à € 1.000.000,-‘ wordt
geschrapt.”
De raad besluit in meerderheid (5/25) het amendement te verwerpen.
De fracties van de PVV, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur stemmen voor het amendement.
A 6.2 van de fractie van GroenLinks.
Met het amendement wordt aan beslispunt 2 van ontwerpbesluit RB18.0113 het volgende toegevoegd:
“, met dien verstande dat de ruimtevrager uit het coalitieakkoord ‘variant parkeren blauwe zone
à € 750.000,-‘ wordt geschrapt.”
De raad besluit in meerderheid (3/27) het amendement te verwerpen.
De fracties van D66 en GroenLinks stemmen voor het amendement.
A 6.3 van de fractie van Behoorlijk Bestuur.
Met het amendement wordt aan beslispunt 2 van ontwerpbesluit RB18.0113 het volgende toegevoegd:
“, met dien verstande dat de geraamde lasten voor de sprinklerinstallatie in parkeergarage Koninckshoek, ad
€ 49.000,-, worden geschrapt.”
De fractie heeft haar amendement ingetrokken. De reden hiervoor is dat wethouder Keur heeft aangegeven
dat de sprinklerinstallatie wordt aangelegd.
A 6.4 van de fractie van GroenLinks.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de bezuiniging op de meedoenregeling (tabel 6, punt 19) ad € 368.500,- wordt
teruggedraaid ten laste van de post ‘nader in te vullen nieuw beleid’ (€ 750.000,-).”
De raad besluit in meerderheid (4/26) het amendement te verwerpen.
De fracties van D66, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur stemmen voor het amendement.
A 6.5 van de fractie van D66.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de voorgestelde structurele bezuiniging van € 368.500,- op de ‘Meedoen regeling’
wordt beperkt tot € 183.500,-. waardoor er structureel € 185.000,- beschikbaar blijft voor de ‘Meedoen
regeling’. In de dekking kan worden voorzien door verlaging van de post ‘nader in te vullen nieuw beleid
€ 750.000,-’.”
De fractie heeft haar amendement ingetrokken.
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A 6.6 van de fractie van D66.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de voorgestelde structurele bezuiniging van € 200.000,- op een deel van het eigen
risico van de zorgkosten voor inwoners uit de doelgroep minima wordt geschrapt. In de dekking kan worden
voorzien door verlaging van de post ‘nader in te vullen nieuw beleid € 750.000,-’.”
De fractie van GroenLinks is mede-indiener van het amendement.
De raad besluit in meerderheid (7/23) het amendement te verwerpen.
De fracties van D66, de Seniorenpartij, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en Gemeentebelangen Den Helder
stemmen voor het amendement.
A 6.7 van de fractie van GroenLinks.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de bezuiniging op het verminderen deel eigen risico (tabel 6, punt 22)
ad € 200.000,- wordt teruggedraaid ten laste van de post ‘nader in te vullen nieuw beleid’ (€ 750.000,-).”
De fractie heeft haar amendement ingetrokken en wordt mede-indiener van het vergelijkbare amendement
A 6.6 van de fractie van D66.
A 6.8 van de fracties van GroenLinks en Gemeentebelangen Den Helder.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat er een bedrag van, groot € 110.000,- wordt opgenomen voor de exploitatie van
Vogelasiel de Paddestoel ten laste van de post ‘nader in te vullen nieuw beleid’ (€ 750.000,-).”
De raad besluit in meerderheid (8/21) het amendement te verwerpen.
De fracties van de PVV, D66, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en Gemeentebelangen Den Helder stemmen
voor het amendement. Mevrouw Kootkar heeft niet aan de stemming deelgenomen.
A 6.9 van de fractie van D66.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de voorgestelde bezuiniging van € 100.000,- in 2019 en € 200.000,- vanaf 2020 op
de inzet van gezinscoaches in multi-probleemgezinnen wordt geschrapt. In de dekking kan worden voorzien
door verlaging van de post ‘nader in te vullen nieuw beleid € 750.000,-’.”
De fractie heeft haar amendement ingetrokken.
A 6.10 van de fractie van D66.
Met het amendement wordt beslispunt 2 wordt aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de voorgestelde structurele bezuiniging van € 100.000,-. op de subsidie aan MEE
& de Wering wordt geschrapt. In de dekking kan worden voorzien door verlaging van de post ‘nader in te
vullen nieuw beleid € 750.000,-’.”
De fractie heeft haar amendement ingetrokken.
A 6.11 van de fractie van D66.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de voorgestelde structurele bezuiniging van € 100.000,- op de subsidie aan Parlan
betreffende ‘coaching on the job’ wordt geschrapt. In de dekking kan worden voorzien door verlaging van de
post ‘nader in te vullen nieuw beleid € 750.000,-’.”
De raad besluit in meerderheid (3/27) het amendement te verwerpen.
De fracties van D66 en GroenLinks stemmen voor het amendement.
A 6.12 van de fractie van CDA.
Met het amendement wordt aan beslispunt 2 van ontwerpbesluit RB18.0113 het volgende toegevoegd:
“, met dien verstande dat de voorgenomen bezuiniging op de Community college, ad € 70.000,-, wordt
geschrapt en dat de voorgenomen bezuiniging op onderwijsachterstandenbeleid structureel wordt verhoogd
met € 70.000,-.”
De fracties van D66, de VVD, de PvdA, de Seniorenpartij en Beter voor Den Helder zijn mede-indieners van
het amendement. Aan het amendement is de toelichting van amendement A 6.13 van de fractie van D66
toegevoegd.
De raad besluit unaniem het amendement te aanvaarden. Mevrouw Boessenkool heeft niet aan de
stemming deelgenomen.
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A 6.13 van de fractie van D66.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de voorgestelde structurele bezuiniging van € 70.000,- op ‘Community College’
wordt geschrapt. In de dekking kan worden voorzien door verlaging van de post ‘nader in te vullen nieuw
beleid € 750.000,-’.”
De fractie heeft haar amendement ingetrokken ten faveure van amendement A 6.12.
A 6.14 van de fractie van D66.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de voorgestelde bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage aan voorschoolse
opvang ad € 65.000,- in 2019, oplopend tot € 436.000,- in 2022 wordt geschrapt. In de dekking kan worden
voorzien door verlaging van de post ‘nader in te vullen nieuw beleid € 750.000,-’.”
De fractie heeft haar amendement ingetrokken.
A 6.15 van de fractie van D66.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de voorgestelde structurele bezuiniging van € 55.000,- op Topsport wordt
geschrapt. In de dekking kan worden voorzien door verlaging van de post ‘nader in te vullen nieuw beleid
€ 750.000,-’.”
De raad besluit in meerderheid (8/22) het amendement te verwerpen.
De fracties van de PVV, D66 en GroenLinks en mevrouw Pater en de heer Niggendijker stemmen voor het
amendement.
A 6.16 van de fractie van D66.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de voorgestelde structurele bezuiniging van € 37.000,- op de subsidie
deskundigheidsbevordering wordt geschrapt. In de dekking kan worden voorzien door verlaging van de post
‘nader in te vullen nieuw beleid € 750.000,-’.”
De fractie heeft haar amendement ingetrokken ten faveure van amendement A 6.17.
A 6.17 van de fracties van GroenLinks en Behoorlijk Bestuur.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de bezuiniging op de deskundigheidsbevordering ad € 37.000,- wordt
teruggedraaid ten laste van de post ‘nader in te vullen nieuw beleid’ (€ 750.000,-).”
Naar aanleiding van de beraadslagingen is het dictum van het amendement gewijzigd en komen te luiden als
volgt:
“, met dien verstande dat de bezuiniging op de deskundigheidsbevordering ad € 37.000,- wordt
teruggedraaid ten laste van de post ‘onderwijsachterstandenbeleid.”
De fracties van D66, de VVD, de PvdA, de Seniorenpartij, Beter voor Den Helder, het CDA en de PVV zijn
mede-indieners van het amendement.
De raad besluit unaniem het amendement te aanvaarden.
A 6.18 van de fractie van D66.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de voorgestelde structurele bezuiniging van € 30.000,- op de subsidie
buurtbemiddeling wordt geschrapt. In de dekking kan worden voorzien door verlaging van de post ‘nader in
te vullen nieuw beleid € 750.000,-’.”
De fractie heeft haar amendement ingetrokken op basis van de toelichting van wethouder Biersteker dat
geen sprake is van een bezuiniging op buurtbemiddeling.
A 6.19 van de fractie van GroenLinks en Behoorlijk Bestuur.
Met het amendement wordt aan beslispunt 2 van ontwerpbesluit RB18.0113 het volgende toegevoegd:
“, met dien verstande dat
• de bekostiging voor de LOS in 2019 en verder, conform 2018, structureel op €120.000,- wordt
gehandhaafd;
• de dekking van €26.976,- die in 2018 incidenteel is toegekend, structureel wordt gemaakt en wordt
onttrokken aan de geraamde subsidieverhoging van Kopgroep Bibliotheken van € 1.684.651,- naar
€ 1.657.675,-.”
Naar aanleiding van de beraadslagingen is het dictum van het amendement gewijzigd en komen te luiden als
volgt:
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“, met dien verstande dat de bekostiging voor de LOS in 2019 eenmalig met € 20.000,- wordt verhoogd ten
laste van de post ‘nader in te vullen nieuw beleid € 750.000,-‘.”
De raad besluit in meerderheid (26/4) het amendement te aanvaarden.
De fractie van de Stadspartij Den Helder en mevrouw Pater en de heer Bazen stemmen tegen het
amendement.
A 6.20 van de fractie van D66.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de voorgestelde structurele bezuiniging van € 25.000,- op de subsidie voor
Sportservice wordt geschrapt. In de dekking kan worden voorzien door verlaging van de post ‘nader in te
vullen nieuw beleid € 750.000,-’.”
De fractie heeft haar amendement ingetrokken ten faveure van amendement A 6.21.
A 6.21 van de fractie van Behoorlijk Bestuur.
Met het amendement wordt aan beslispunt 2 van ontwerpbesluit RB18.0113 het volgende toegevoegd:
“, met dien verstande dat de voorgenomen bezuiniging op Sportservice wordt verlaagd met
€ 12.500,- en dat het budget voor ‘nader in te vullen nieuw beleid’ dienovereenkomstig wordt verlaagd.”
De raad besluit in meerderheid (14/16) het amendement te verwerpen.
De fracties van het CDA, de VVD, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie en de PvdA en mevrouw
Kootkar stemmen tegen het amendement.
A 6.22 van de fractie van D66.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de voorgestelde structurele bezuiniging van € 20.000,-. op de stimuleringsprijs
Kunst wordt geschrapt. In de dekking kan worden voorzien door verlaging van de post ‘nader in te vullen
nieuw beleid € 750.000,-’.”
De raad besluit in meerderheid (3/27) het amendement te verwerpen.
De fracties van D66 en GroenLinks stemmen voor het amendement.
A 6.23 van de fractie van Beter voor Den Helder.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat een bedrag van € 20.000,- beschikbaar gesteld wordt voor Beschermde Wieg ten
laste van het programma Sociaal Domein (budget WMO).”
De fractie heeft haar amendement ingetrokken. Dit is gebeurd op basis van de toezegging van wethouder
Biersteker dat ze het onderwerp in haar eerstvolgende overleg met Noordwest Ziekenhuis zal meenemen en
direct daarna de raad zal informeren over de uitkomsten van dit overleg.
A 6.24 van de fractie van D66.
Met het amendement wordt beslispunt 2 wordt aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de voorgestelde structurele bezuiniging van € 14.000,- op de subsidie voor het
Internationaal Vrouwen Centrum (IVC) wordt geschrapt. In de dekking kan worden voorzien door verlaging
van de post ‘nader in te vullen nieuw beleid € 750.000,-’.”
De fractie heeft haar amendement ingetrokken ten faveure van amendement A 6.25.
A 6.25 van de fractie van GroenLinks.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de bezuiniging op de subsidie voor het Internationaal Vrouwen Centrum (IVC) ad
€ 14.000,- wordt teruggedraaid ten laste van de post ‘nader in te vullen nieuw beleid’ (€ 750,000,-).”
De fractie van D66 is mede-indiener van het amendement.
De raad besluit in meerderheid (6/24) het amendement te verwerpen.
De fracties van D66 en GroenLinks en de dames Padmore en Vorstman en de heer Camara stemmen voor
het amendement.
A 6.26 van de fractie van CDA.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de bezuiniging op de subsidie voor het Internationaal Vrouwen Centrum (IVC) ad
€ 14.000,- wordt teruggedraaid ten laste van de post ‘Bestuurskosten’ uit programma 1 ‘Bestuur en
ondersteuning’.”
De fractie heeft haar amendement ingetrokken ten faveure van amendement A 6.27.
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A 6.27 van de fractie van D66.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de voorgestelde structurele bezuiniging van € 14.000,- op de subsidie
sportverenigingen wordt geschrapt. In de dekking kan worden voorzien door verlaging van de post ‘nader in
te vullen nieuw beleid € 750.000,-’.”
Deze tekst is gewijzigd in:
“, met dien verstande dat de voorgestelde structurele bezuiniging van € 14.000,- op de subsidie
sportverenigingen wordt geschrapt. In de dekking kan worden voorzien door verlaging van de post
‘onderwijsachterstandenbeleid’.”
De fracties van de VVD, de PvdA, de Seniorenpartij, Beter voor Den Helder en het CDA zijn mede-indieners
van het amendement.
De raad besluit unaniem het amendement te aanvaarden.
A 6.28 van de fractie van CDA.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de bezuiniging op de subsidie voor Sportverenigingen ad € 14.000,- wordt
teruggedraaid ten laste van de post ‘Bestuurskosten’ uit programma 1 ‘Bestuur en ondersteuning’.”
De fractie heeft haar amendement ingetrokken ten faveure van amendement A 6.27.
A 6.29 van de fractie van GroenLinks.
Met het amendement wordt beslispunt 2 aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de invoering van een kostenvergoeding op de gehandicaptenparkeerkaart
(tabel 6, punt 24) ad € 10.000,- wordt teruggedraaid ten laste van de post ‘nader in te vullen nieuw beleid’
(€ 750.000,-).”
De raad besluit in meerderheid (10/20) het amendement te verwerpen.
De fracties van de PVV, de Seniorenpartij, D66, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en Gemeentebelangen
Den Helder stemmen voor het amendement.
A 6.30 van de fractie van GroenLinks.
Met het amendement wordt beslispunt 2 wordt aangevuld met de volgende tekst:
“, met dien verstande dat de bezuiniging op de subsidie voor stichting De Vrolijkheid ad € 10.000,- wordt
teruggedraaid ten laste van de post ‘nader in te vullen nieuw beleid’ (€ 750,000,-).”
De raad besluit in meerderheid (3/27) het amendement te verwerpen.
De fracties van D66 en GroenLinks stemmen voor het amendement.

6. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2019.
De raad besluit vervolgens in meerderheid (24/6):
1. de programmabegroting 2019 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2022;
2. in aansluiting op de programmabegroting 2019-2022, de bijlage ‘Nieuw beleid en begroting 2019-2022’
vast te stellen, met dien verstande dat:
- de voorgenomen bezuiniging op de Community college, ad € 70.000,-, wordt geschrapt en dat
de voorgenomen bezuiniging op onderwijsachterstandenbeleid structureel wordt verhoogd
(zie amendement A6.12)
met € 70.000,- de bezuiniging op de deskundigheidsbevordering ad € 37.000,- wordt teruggedraaid ten laste
(zie amendement A 6.17)
van de post ‘onderwijsachterstandenbeleid
- de bekostiging voor de LOS in 2019 eenmalig met € 20.000,- wordt verhoogd ten laste van de
(zie amendement A 6.19)
post ‘nader in te vullen nieuw beleid € 750.000,-‘
- de voorgestelde structurele bezuiniging van € 14.000,-. op de subsidie sportverenigingen
wordt geschrapt. In de dekking kan worden voorzien door verlaging van de post
(zie amendement A 6.27)
‘onderwijsachterstandenbeleid’;
3. een krediet van € 2.132.000,- beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke (vervangings-)investeringen
in 2019;
4. bij bijbehorende begrotingswijziging BGW18.0016 vast te stellen.
De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en de heer Klut stemmen tegen het voorstel.
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Moties:
M 6.1 van de fractie van de PVV.
Met de motie wordt het college opgedragen in de Verordening onroerende zaak belastingen 2019 op te
nemen dat de eigenaren van niet-woningen zowel voor het eigenaarsdeel als het gebruikersdeel worden
aangeslagen.
De fractie besluit haar motie aan te houden op basis van de toezegging van wethouder Visser dat het
college de raad nader over de materie zal informeren.
M 6.2 van de fractie van de PVV.
Met de motie wordt het college opgedragen:
1. de voorgestelde bezuinigingen te heroverwegen voor zover deze in strijd zijn met het Rijksbeleid;
2. een weerstandsvermogen van 1,25 te hanteren voor 2019;
3. via een specifieke taakstelling op de ambtelijke organisatie en door gebruik te maken van niet
benutte belastingcapaciteit een sluitende meerjarenbegroting aan te bieden;
4. medio januari 2019 te komen met een nieuw voorstel voor een herziene meerjarenbegroting en
daarbij dan tevens de resultaten van de september/decembercirculaire 2018 te betrekken.
De raad besluit in meerderheid (4/26) de motie te verwerpen.
De fracties van de PVV en Behoorlijk Bestuur stemmen voor de motie.
M 6.3 van de fractie van D66.
Met de motie wordt het college opgedragen:
1. De gemeente Den Helder alsnog aan te melden voor aansluiting bij de “wietmanifest-gemeenten” in de
geest van de motie M 6.14 van 8 november 2017 en zoals gegeven in de toelichting op deze motie;
2. De voortgang van deze aanmelding met de raad te delen;
3. Indien aangewezen, te komen met een organisatieplan om dit voorstel uit te voeren, eventueel in
samenwerking met lokale ondernemer(s).
De raad besluit in meerderheid (14/16) de motie te verwerpen.
De fracties van het CDA, de VVD, de PVV, de ChristenUnie en Gemeentebelangen Den Helder en de heer
Niggendijker stemmen tegen de motie.
M 6.4 van de fractie van de PvdA.
Met de motie wordt uitgesproken dat Den Helder zich aansluit bij de overige Regenboogsteden van
Nederland en wordt het college verzocht daartoe de noodzakelijke stappen te zetten.
De fractie heeft haar motie ingetrokken. De reden hiervoor is dat wethouder Biersteker aangeeft dat deze is
overgenomen door het college.
M 6.5 van de fractie van de PVV.
Met de motie wordt het college opgedragen:
1. de raad voor 1 januari 2019 te informeren over:
a. het aantal formatieplaatsen binnen het ambtelijk apparaat, onderverdeeld in het aantal
formatieplaatsen dat feitelijk is ingevuld, de vacatureruimte en het aantal dat formatieplaatsen
dat is ingevuld door externen;
b. de besparing in formatie die de samenvoeging van de diverse locaties oplevert;
2. het gealloceerde bedrag voor de loonsom voor fte’s dat niet is ingevuld (vacatureruimte) onmiddellijk vrij
en beschikbaar te maken voor de raad;
3. het aantal externen zo snel mogelijk af te bouwen;
4. taakstellend 40 fte’s te reduceren in 2019 en daarmee structureel ongeveer 2 miljoen vrij te maken.
De raad besluit in meerderheid (8/22) de motie te verwerpen.
De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur en Beter voor Den Helder met uitzondering van de heer Houben
stemmen voor de motie.
M 6.6 van de fractie van Behoorlijk Bestuur.
Met de motie wordt het college opgedragen:
1. om met betrekking tot het stadhuis c.q. huisvesting van het ambtelijke apparaat, front en back
office en bestuursorgaan, inzichtelijk te maken middels een overzicht wat de gemaakte kosten zijn in de
afgelopen 18 jaar;
2. daarin meenemend alle onderzoeken, planvorming, aan- en verkoop gronden en vastgoed, de
verbouwing van het Plaza rond 2002/2003 en de start van de plannen rondom het bouwen op het
stationsplein, Boerhavestraat en het ingestelde volksreferendum waar ingezet werd op 3 x ja alsmede de
recente renovatieperiode;
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3. Dit overzicht uiterlijk te verstrekken voor 1 februari 2019.
De fractie heeft haar motie ingetrokken. De reden hiervoor is dat wethouder Wouters heeft toegezegd dat het
college de beantwoording op de eerder door de fractie van D66 gestelde vragen over dit onderwerp zal
uitbreiden tot een periode van vijf jaar.
M 6.7 van de fracties van de Seniorenpartij, Beter voor Den Helder, het CDA, de ChristenUnie, de
PvdA, de VVD en de Stadspartij Den Helder.
Met de motie wordt het college opgedragen:
1. in de kadernota 2020 een structurele subsidie toe te kennen voor de exploitatie voor het vogelasiel;
2. in gesprek te gaan met de gemeenten Hollands Kroon en Schagen, teneinde tot afspraken te
komen over een structurele bijdrage in de kosten, omdat zij ook gebruik maken van de opvang;
3. in gesprek te gaan met de provincie Noord-Holland over het realiseren van een aantal
wildopvangen op strategische plekken in Noord Holland en structureel hierin bij te dragen aan de
exploitatie;
4. het vogelasiel tot die tijd te ondersteunen zodat deze niet omvalt en de activiteiten voor de vogelopvang
te handhaven;
5. de beheerder van het vogelasiel de zekerheid te geven dat zij tot de kadernota haar werk kan blijven
doen.
De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden. Mevrouw Kootkar heeft niet aan de stemming
deelgenomen.
M 6.8 van de fracties van GroenLinks en Gemeentebelangen Den Helder.
Met de motie wordt het college opgedragen:
1. bij de kadernota 2020 een structureel bedrag van € 155.000,- per jaar op te nemen, waarvan
€ 110.000,- voor de exploitatie en € 45.000,- als kapitaalslast ten behoeve van de nieuwbouw op het
terrein van de Helderse Vallei, gereed in 2020;
2. in gesprek te gaan met de gemeenten Hollands Kroon en Schagen, teneinde tot afspraken te komen
over een structurele bijdrage in de kosten, omdat ook zij gebruik maken van de opvang;
3. in gesprek te gaan met de Provincie Noord-Holland over het realiseren van een aantal regionale
wildopvangen op strategische plekken in Noord-Holland en ook bij de Provincie het verzoek neer te
leggen om structureel bij te dragen in de exploitatie.
De fracties hebben de motie ingetrokken ten faveure van motie M 6.7.
M 6.9 van de fractie van D66.
Met de motie wordt het college opgedragen:
1. eendachtig de concept intentieverklaring (zie bijlage) te komen tot een inspanningsverplichting
teneinde de activiteiten van de vogelopvang voor Den Helder en de regio te behouden;
2. voor 2019 de activiteiten voor de vogelopvang te handhaven en, zo nodig daarvoor de
noodzakelijke voorlopige voorzieningen te realiseren.
De fractie heeft haar motie ingetrokken ten faveure van motie M 6.7.
M 6.10 van de fractie van GroenLinks.
Met de motie wordt er bij het college op aangedrongen dat van de natuurmaatregelen, genoemd in het
inrichtingsplan van de Linie, wordt uitgevoerd: “Veilige faunapasseerplaatsen moeten daarom worden
aangelegd, zodat de dieren niet de weg over hoeven te steken”.
De fractie heeft haar motie ingetrokken nadat wethouder Duijnker heeft gezegd dat het college deze motie
overneemt en zelfs zal verruimen van de Linie tot de gehele gemeente.
M 6.11 van de fractie van Behoorlijk Bestuur.
Met de motie wordt het college opgedragen voor 1 januari 2019 met een voorstel te komen om vier sociaal
wijkconciërges in te stellen met daaraan gekoppeld een sociaal wijkteam met daarin alle disciplines
vertegenwoordigd.
De fractie besluit haar motie aan te houden. Dit gebeurt op basis van de toezegging van wethouder
Biersteker dat ze de raad nader zal informeren en haar mededeling dat er tot die tijd een tijdelijke oplossing
is binnen de organisatie.
M 6.12 van de fractie van Behoorlijk Bestuur.
Met de motie wordt het college opgedragen:
1. een onderzoek in te stellen naar het Buurtcollectief met daaraan gekoppeld een enquête (zie toelichting);
2. in samenwerking met buurthuizen en een sociaal wijkconciërge een werkgroep “Buurtcollectief 2.0” in te
stellen;
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3. hier dekking voor zien te vinden in programma Bestuurlijke Vernieuwing;
4. voor de behandeling van de kadernota 2020 met een (voortgangs-) rapportage naar de gemeenteraad te
komen.
De fractie besluit haar motie aan te houden. Dit gebeurt op basis van de toezegging van wethouder
Biersteker dat ze de raad nader zal informeren en haar mededeling dat er tot die tijd een tijdelijke oplossing
is binnen de organisatie.
M 6.13 van de fractie van Behoorlijk Bestuur.
Met de motie wordt het college opgedragen in het eerste kwartaal van 2019 een voorstel aan de raad aan te
bieden waarmee de minimaregeling van € 100,- p.p. structureel wordt bekostigd.
De raad besluit in meerderheid (9/21) de motie te verwerpen.
De fracties van de PVV, de Seniorenpartij, D66, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur stemmen voor de motie.
M 6.14 van de fractie van Behoorlijk Bestuur.
Met de motie wordt het college opgedragen:
1. te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om opbouwwerk onder te brengen bij een sociaal
wijkcongiërge;
a. hiervan de kosten baten berekening afgezet tegen de kosten baten wanneer de Wering deze
rol blijft in vullen;
2. te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het tiener- en jongerenwerk onder te brengen bij de
buurthuizen;
a. hiervan de kosten baten berekening afgezet tegen de kosten baten wanneer de Wering deze
rol blijft in vullen;
b. of er voor deze constructie draagvlak is bij de buurthuizen;
c. wat de buurthuizen nodig hebben om deze rol te kunnen invullen;
3. de gemeenteraad hierover uiterlijk 1 april 2019 te informeren.
De fractie besluit haar motie aan te houden. Dit gebeurt op basis van de toezegging van wethouder
Biersteker dat ze de raad nader zal informeren en haar mededeling dat er tot die tijd een tijdelijke oplossing
is binnen de organisatie.
M 6.15 van de fractie van GroenLinks.
Met de motie wordt het college opgeroepen te onderzoeken of het kindpakket in contanten kan worden
uitgekeerd, bijvoorbeeld door het laten insturen van facturen/bonnen en die te vergoeden.
De fractie heeft haar motie ingetrokken op basis van de uitleg van wethouder De Vrij wat de consequenties
van de motie zouden zijn.
7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
leges 2019.
De raad besluit unaniem:
de Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 (Legesverordening 2019) vast te stellen.
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
afvalstoffenheffing 2019.
De raad besluit in meerderheid (19/11):
de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019 (Verordening afvalstoffenheffing
2019) vast te stellen.
De fracties van de PVV, de Seniorenpartij, Gemeentebelangen Den Helder en Behoorlijk Bestuur en de
dames Pater en Vorstman en de heren Mosk en Niggendijker stemmen tegen het voorstel.
9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
lijkbezorgingsrechten 2019.
De raad besluit unaniem:
de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 (Verordening
lijkbezorgingsrechten 2019) vast te stellen.
10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing
2019.
De raad besluit unaniem:
de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019 (Verordening rioolheffing 2019) vast te
stellen.
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11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
toeristenbelasting 2019.
De raad besluit unaniem:
de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019 (Verordening toeristenbelasting
2019) vast te stellen.
12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
precariobelasting 2019.
De raad besluit unaniem:
de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2019 (Verordening precariobelasting
2019) vast te stellen.
13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
forensenbelasting 2019.
De raad besluit unaniem:
de Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2019 (Verordening
forensenbelasting 2019) vast te stellen.
14. Sluiting.
De nestor van de raad, de heer Klut, spreekt de raad toe. Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering rond
22.00 uur.
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