Besluitenlijst raadsvergadering 6 mei 2019 (BSL19.0022)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van de dames Van Driesten,
Pater en Vorstman en de heer Van Donkelaar. De voorzitter deelt mee dat de heer Hendriks hedenavond
beeld- en geluidsopnamen maakt van de vergadering. De raad heeft hiertegen geen bezwaar.
2. Spreekrecht burgers.
De heer P. Schaap spreekt in over agendapunt 10, het voorstel met betrekking tot het inleidend verzoek tot
het houden van een raadgevend referendum over de locatie van het nieuwe stadhuis in Den Helder.
3. Vragenkwartier.
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Hamerslag.
5. Vaststelling agenda.
De fractie van de VVD dient een amendement in bij agendapunt 9, het voorstel tot het vaststellen van de
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019. De agenda is overigens ongewijzigd vastgesteld.
Hamerpunten:
6. Voorstel tot het (her)benoemen van twee leden van de Raad van Toezicht van Stichting Meerwerf
basisscholen.
De raad besluit bij acclamatie:
1. de heer G.L. Voermans met onmiddellijke ingang te (her)benoemen tot lid van de Raad van Toezicht
van de Stichting Meerwerf basisscholen, voor een periode van 4 jaar met einddatum 1 januari 2023;
2. de heer T.S. Partiman met onmiddellijke ingang te (her)benoemen tot lid van de Raad van Toezicht
van de Stichting Meerwerf basisscholen, voor een periode van 4 jaar met einddatum 1 januari 2023.
7. Voorstel tot het ontslaan van de heren D. Gorter en M. Vermooten als lid voor de
raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling
en -beheer.
De raad besluit unaniem:
de heren D. Gorter en M. Vermooten te ontslaan als lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen,
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
8. Voorstel tot wijzigen van de naam van de gemeenschappelijke regeling Regionale
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
De raad besluit unaniem:
toe te stemmen met de naamswijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, en er tevens mee in te stemmen dat de
naamswijziging met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 maart 2019.
9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019.
De fractie van de VVD dient een amendement in (A 9.1), waarmee het besluit als volgt wordt veranderd:
“1. Artikel 4 lid 2 komt te luiden:
Het college stelt nadere regels vast met betrekking tot het ter beschikking stellen van informatie- en
communicatievoorzieningen en de eventuele overname van deze voorzieningen door raads- en
commissieleden na beëindiging van hun functie.
.
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2. De toelichting bij artikel 4 komt te luiden:
Het college van burgemeester en wethouders stelt ten laste van de gemeente aan raadsleden en
commissieleden voor de duur van de uitoefening van zijn functie de noodzakelijke informatie- en
communicatievoorzieningen ter beschikking. Onder informatie- en communicatievoorzieningen wordt verstaan:
een smartphone, een computer en de daarbij behorende abonnementen. Een computer is een desktop,
laptop, tablet- of minicomputer. Het college dient nadere regels op te stellen over deze bruikleenregeling, o.a.
inzake de wijze waarop abonnementen in aanmerking worden genomen in deze bruikleenregeling en de
eventuele overname van deze voorzieningen door raads- en commissieleden na beëindiging van hun functie.”
Het amendement is medeondertekend door de fracties van de PVV, Beter voor Den Helder, het CDA, de
PvdA, de Stadspartij Den Helder en de Seniorenpartij.
De raad besluit unaniem het bovengenoemde amendement te aanvaarden.
De raad besluit vervolgens unaniem:
de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Den Helder 2019 gewijzigd vast te stellen.
10. Voorstel met betrekking tot het inleidend verzoek tot het houden van een raadgevend referendum
over de locatie van het nieuwe stadhuis in Den Helder.
De heer Klut geeft aan dat hij niet deelneemt aan de beraadslagingen en stemming over dit agendapunt
vanwege zijn actieve opstelling in dit dossier.
De raad besluit in meerderheid (19/7):
het inleidend verzoek van Stichting behoud Cultureel erfgoed Den Helder tot het houden van een raadgevend
referendum over de locatie van het nieuwe stadhuis te Den Helder af te wijzen.
De fracties van de PVV, GroenLinks, D66, Gemeentebelangen Den Helder en Behoorlijk Bestuur stemmen
tegen het voorstel.
11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 20.25 uur.
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