
1  
 

 
 
Besluitenlijst raadsvergadering 6 november 2019 (BSL19.0056)  
 
 
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heren Assorgia,  Van den Born, Camara en Dasbach. De wethouders Keur en De Vrij zijn door ziekte ook afwezig. De voorzitter deelt mee dat het Helders project Jeugd Werkt! tot beste project van Nederland is verkozen.  
2. Spreekrecht burgers. Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
3. Vragenkwartier. Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.       
4. Bepalen stemvolgorde. Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw List.  
5. Vaststelling agenda. De agendapunten 6 tot en met 13 worden in samenhang besproken en vervolgens apart in stemming gebracht. De moties en amendementen worden per programma besproken. Er zijn negen amendementen en zestien moties aangekondigd.  
6. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2020.  Amendementen:  
A 6.1 van de fractie van de PVV. Met het amendement wordt aan beslispunt 1 van ontwerpbesluit RB19.0099 het volgende toegevoegd: 
“met dien verstande dat de begrotingsjaren 2020 en 2021 sluitend gemaakt zijn door onttrekkingen aan de algemene reserve.” De raad besluit in meerderheid (3/24) het amendement te verwerpen. De fracties van de PVV en Behoorlijk Bestuur stemmen voor het amendement.  
A 6.2 van de fractie van D66. Met het amendement wordt beslispunt 3 van ontwerpbesluit RB19.0099 “Beëindigen systematiek toevoegen 
en onttrekken reserve Sociaal Domein” geschrapt. De toelichting op het amendement is aangevuld met de toelichting van amendement A 6.3 van de fractie van GroenLinks. De raad besluit in meerderheid (6/21) het amendement te verwerpen. De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur, D66 en GroenLinks stemmen voor het amendement. 
 
A 6.3 van de fractie van GroenLinks. Met het amendement wordt beslispunt 3 van ontwerpbesluit RB19.0099 “Beëindigen systematiek toevoegen en onttrekken reserve Sociaal Domein” geschrapt. De fractie heeft haar amendement ingetrokken ten faveure van amendement A 6.2 van de fractie van D66.  
A 6.4 van de fractie van GroenLinks. Met het amendement wordt aan beslispunt 1 van ontwerpbesluit RB19.0099 het volgende toegevoegd: 
“, met dien verstande dat:  1. Het budget voor de erfgoedorganisatie wordt verlaagd met € 150.000,- met daarbij de volgende tekstuele aanpassing: 
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In het programma “Leefbare gemeente” onder 4.5 in de tabel “nieuwe activiteiten uitgedrukt in structureel 
geld” bij het vierde punt de tekst: 
“De huurovereenkomst van de Schouwburg wordt aangepast, zodat deze, zoals ook bij andere panden met een unieke bestemming, kostendekkend is. We gaan daarbij uit van een verlaging met € 150.000,-.” te schrappen.  2. De structurele bijdrage aan de onderhoudsvoorziening van De Kampanje, ad € 100.000,-, te schrappen met daarbij de volgende tekstuele aanpassing: 
In het programma “Leefbare gemeente” onder 4.5 in de tabel “nieuwe activiteiten uitgedrukt in structureel 
geld” bij het vijfde punt de tekst: 
“Een structurele bijdrage aan de onderhoudsvoorziening van De Kampanje borgt dat deze organisatie de 
komende jaren de onderhoudsopgave zelf kan financieren.” te schrappen. De raad besluit in meerderheid (5/22) het amendement te verwerpen. De fracties van de PVV, Gemeentebelangen Den Helder, Behoorlijk Bestuur en GroenLinks stemmen voor het amendement.  

A 6.5 van de fracties van Behoorlijk Bestuur, de PVV, D66 en GroenLinks. Met het amendement wordt aan beslispunt 1 van ontwerpbesluit RB19.0099 het volgende toegevoegd: 
“, met dien verstande dat de bekostiging van de Lokale Omroep Stichting Den Helder met ingang van 1 januari 
2020 structureel wordt verhoogd tot € 115.000,- per jaar.” Op grond van de beraadslagingen wijzigen de fracties het amendement als volgt: 
Het onderwerp wordt ”Eenmalige verhoging bekostiging Lokale Omroep Stichting.” en de tekst komt als volgt te luiden: 
“, met dien verstande dat: 1. de bekostiging van de Lokale Omroep Stichting Den Helder met ingang van 1 januari 2020 eenmalig wordt 

verhoogd tot € 115.000,-; 2. en draagt het college van burgemeester en wethouders op met de Lokale Omroep Stichting in gesprek te gaan over het genereren van eigen inkomsten, en hierover terugkoppeling voor de kadernota te geven. De raad besluit unaniem het amendement te aanvaarden.* 
 
A 6.6 van de fractie van GroenLinks. Met het amendement wordt aan beslispunt 1 van ontwerpbesluit RB19.0099 het volgende toegevoegd: 
“, met dien verstande dat er een budget van € 50.000,- structureel beschikbaar wordt gesteld om de 
uitgangspunten voor een “inclusieve samenleving” tot uitvoer te kunnen brengen.” De raad besluit in meerderheid (6/21) het amendement te verwerpen. De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur, D66 en GroenLinks stemmen voor het amendement. 
 
A 6.7 van de fractie van de GroenLinks. Met het amendement wordt aan beslispunt 1 van ontwerpbesluit RB19.0099 het volgende toegevoegd: 
“, met dien verstande dat in het programma “Leefbare gemeente” onder 4.5 in de tabel “nieuwe activiteiten 
uitgedrukt in structureel geld” de tekst “We voeren de nieuwe visie op wijkgericht werken uit.” gewijzigd wordt 
in “We voeren de nieuwe visie op wijkgericht werken uit, nadat deze door de gemeenteraad is vastgesteld.”  De raad besluit in meerderheid (7/20) het amendement te verwerpen. De fracties van de PVV, Gemeentebelangen Den Helder, Behoorlijk Bestuur, D66 en GroenLinks stemmen voor het amendement.  
A 6.8 van de fractie van de GroenLinks. Met het amendement wordt aan beslispunt 1 van ontwerpbesluit RB19.0099 het volgende toegevoegd: 
“, met dien verstande dat in het programma “Leefbare gemeente” de tekst van de prestatie-indicator wordt 
gewijzigd van: “De gemeentelijke organisatie gebruikt netto 2% minder energie per jaar volgens de CO2 
Prestatieladder.” in “De gemeentelijke organisatie gebruikt netto 5% minder energie per jaar volgens de CO2 Prestatieladder.” en het bijbehorende staatje hierop aan te passen. De raad besluit in meerderheid (20/7) het amendement te aanvaarden.** De fracties van de PVV, de Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur en mevrouw Pater en de heer Houben stemmen tegen het amendement.  
A 6.9 van de fractie van de GroenLinks. Met het amendement wordt aan beslispunt 1 van ontwerpbesluit RB19.0099 het volgende toegevoegd: 
“, met dien verstande dat in het programma “Leefbare gemeente” onder 4.2.3 de tekst: “We brengen het energielabel van het gemeentelijk vastgoed naar gemiddeld energielabel C.” wordt gewijzigd in “We brengen 
het energielabel van het gemeentelijk vastgoed naar gemiddeld energielabel B.” De fractie besluit haar amendement in te trekken en hiervoor in de plaats een motie in te dienen. Deze motie krijgt het nummer M 6.17.  
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Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2020. De raad besluit vervolgens in meerderheid (21/6): 1.  de programmabegroting 2019 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023,  
 met dien verstande dat: 
 I. de bekostiging van de Lokale Omroep Stichting Den Helder met ingang van 1 januari 2020 

eenmalig wordt verhoogd tot € 115.000,-; 
 II. en het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen met de Lokale Omroep 

Stichting in gesprek te gaan over het genereren van eigen inkomsten, en terugkoppeling voor 
de kadernota te geven;* 

 en met dien verstande dat in het programma “Leefbare gemeente” de tekst van de prestatie- 
 indicator wordt gewijzigd van: “De gemeentelijke organisatie gebruikt netto 2% minder energie per  
 jaar volgens de CO2 Prestatieladder.” in “De gemeentelijke organisatie gebruikt netto 5% minder  
 energie per jaar volgens de CO2 Prestatieladder.” en het bijbehorende staatje hierop aan te  
 passen.** 2.  een krediet van € 5.049.000,- beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke (vervangings-)investeringen  in 2020; 3.  de systematiek toevoegen en onttrekken reserve Sociaal Domein te beëindigen. De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur en GroenLinks en de heren Klut en Vermooten stemmen tegen het voorstel. 
 Moties:  
M 6.1 van de fracties van de PVV, GroenLinks, Gemeentebelangen Den Helder en Behoorlijk Bestuur. Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht: 1. de gepresenteerde alternatieve locaties voor een nieuw te bouwen stadhuis verder uit te werken en daarmee recht te doen aan de geproclameerde verbetering van het burgerinitiatief; 2. de gewenste uitwerkingen (inclusief financiële paragraaf) medio 2020 te presenteren aan de raad;  3. op grond van bovenstaande de voorbereidingen voor de renovatie op Willemsoord aan te houden. De raad besluit in meerderheid (8/19) de motie te verwerpen. De fracties van de PVV, Gemeentebelangen Den Helder, Behoorlijk Bestuur, D66 en GroenLinks en de heer Vermooten stemmen voor de motie. 
 
M 6.2 van de fractie van D66. Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 1.  in hetzelfde jaar als de oplevering van het stadhuis (gebouw 66), tot uitvoering te kunnen overgaan tot het vestigen van een dependance van het stadhuis in Julianadorp; 2.  dat er voor die tijd voorbereidingen moeten worden getroffen, waarbij o.a. de meest geschikte locatie voor de DSJ wordt aangegeven en tot een juiste verdeling wordt gekomen van de algemene publieksfuncties en de loketfuncties van het sociaal domein, tussen “Den Helder” en Julianadorp.  De fractie besluit haar motie op grond van de beraadslagingen aan te houden. 
 
M 6.3 van de fractie van de PVV. Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht de raad te informeren op welke wijze begrotingsjaar 2021 structureel sluitend en reëel in evenwicht kan worden gebracht. De raad besluit in meerderheid (3/24) de motie te verwerpen. De fracties van de PVV en Behoorlijk Bestuur stemmen voor de motie. 
 
M 6.4 van de fractie van de ChristenUnie. Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht: 1. in overleg met vertegenwoordigers uit de Molukse gemeenschap te onderzoeken op welke wijze vanuit Den Helder een bijdrage kan worden geleverd aan lokale projecten in het kader van hulp en wederopbouw; 2. zo spoedig mogelijk een voorstel aan de raad voor te leggen waarmee een eenmalige bijdrage kan 

worden verstrekt aan de onder 1. genoemde projecten. Gedacht wordt aan een bijdrage van € 20.000,-. De raad besluit in meerderheid (21/6) de motie te aanvaarden. De fracties van GroenLinks en Behoorlijk Bestuur en de dames Pater en Vorstman en de heren Bruin en Feeburg stemmen tegen de motie. 
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M 6.5 van de fractie van D66. Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen om voor de situatie dat meerdere organisaties, waaronder DNO-doen, te kennen hebben gegeven dat er veel te weinig huizen beschikbaar zijn waar ouders met kinderen, onder begeleiding van maatschappelijk werkers, op adem kunnen komen en de constatering dat wordt aangegeven dat die situatie zich meer voordoet in Den Helder dan gemiddeld in de Kop van Noord-Holland, een oplossing te vinden samen met de woningbouwcorporaties. De fractie trekt haar motie in omdat het college van burgemeester en wethouders deze heeft overgenomen. 
 
M 6.6 van de fractie van GroenLinks Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen bij het voorgenomen voorstel 
voor armoedebeleid “de draagkrachtregeling” ook als mogelijkheid te betrekken, zoals deze in het verleden ook door de gemeente Den Helder werd uitgevoerd. De fractie trekt haar motie in omdat het college van burgemeester en wethouders deze heeft overgenomen. De motie kan nader worden besproken in de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 11 november 2019.    
 
M 6.7 van de fractie van de PvdA. 
Op grond van de beraadslagingen past de fractie haar motie aan door de passage ‘voor 1 januari 2020’ te schrappen. Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: - regie te nemen tot een overleg met gebruikers en eigenaren van het plangebied met als doel inzichtelijk te maken welke kansen er liggen om tegemoet te komen aan de wens tot meer woningbouw en betere huisvesting van Scholen aan Zee; - hierover de raad voor 1 januari 2020 een (proces)voorstel te doen. De fractie trekt haar motie in omdat het college van burgemeester en wethouders deze heeft overgenomen. 
 
M 6.8 van de fractie van D66. Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen om met dezelfde vastberadenheid bij Connexxion te pleiten voor een adequate busverbinding naar Huisduinen. De raad besluit in meerderheid (25/2) de motie te aanvaarden. De dames Bais en Dijk stemmen tegen de motie. 
 
M 6.9 van de fractie van D66. Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders gevraagd “meer druk uit te oefenen op de 
Provincie” om tijdig (ver voor de volgende periode van drie jaar) tot betere dienstverlening te komen en waar nodig in een RIB aan te geven of voor een betere dienstverlening financiële middelen van gemeente  Den Helder en wellicht andere Noordkop-gemeenten van belang kunnen zijn en zo ja, welk bedrag dit betreft.  De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden. 
 
M 6.10 van de fracties van de VVD en het CDA. Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 1. het initiatief van ONS Julianadorp te onderzoeken op haalbaarheid;  2. het initiatief Loopuytpark verder te faciliteren en over te gaan tot realisatie; 3. met stakeholders in gesprek te gaan over mogelijke cofinanciering ten behoeve van de initiatieven;  4. de raad te informeren over mogelijke toekomstige woningbouwlocaties in Julianadorp;  5. mogelijke grondexploitatie van deze nieuwe ontwikkellocaties mee te nemen in het haalbaarheidsonderzoek; 6. met de regio en de provincie Noord-Holland in contact te treden om te komen tot woningbouw langs de 

Langevliet tussen Willem Alexanderhof en ‘t Laar;  7. de eventuele ontwikkelaar van dat gebied te betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte en andere ontwikkelingen;  8. beheerkosten, onderhoud en vervangingsinvesteringen van de huidige sportparken mee te nemen bij het haalbaarheidsonderzoek;  9. een permanente locatie voor een evenemententerrein aan te wijzen om zo de toekomst van evenementen in Julianadorp te kunnen borgen;  10. vanuit het nog beschikbare budget voor ‘nieuw beleid coalitieakkoord’ op voorhand een bedrag van   € 350.000,- structureel te bestemmen voor de ontwikkeling van Julianadorp. De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden. 
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M 6.11 van de fractie van D66. Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen nog in 2019 met plan en financiële onderbouwing te komen om het Loopuytpark te realiseren, waarna in het voorjaar van 2020 de uitvoering ter hand kan worden genomen, waardoor een en ander wordt opgeleverd vóór het aanbreken van de vakantiedrukte. De fractie houdt haar motie aan op grond van de beraadslagingen. 
 
M 6.12 van de fractie van D66. Eerst wijzigt de fractie van D66 lid 2 van de motie tekstueel en vervolgens besluit de fractie lid 2 geheel te verwijderen (zie hieronder). Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 1. initiatief te nemen tot het vervangen van het ruimtenet in het Van der Vaartplantsoen; 2. hierbij het Helderse bedrijf De Schieman nadrukkelijk Helderse ondernemers te betrekken; 3. voordat tot definitieve gunning wordt overgegaan, de raad te informeren. De fractie trekt haar motie in omdat het college van burgemeester en wethouders deze (in de gewijzigde vorm) heeft overgenomen. 
 
M 6.13 van de fractie van de PvdA. De motie is mede-ingediend door de fracties van de Seniorenpartij, Beter voor Den Helder, het CDA, de VVD, de ChristenUnie, de Stadspartij Den Helder en Behoorlijk Bestuur. Op grond van de beraadslagingen wordt het jaartal 2019 gewijzigd in 2020. Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: - in 2019 2020 de raad een voorstel aan te bieden voor het onderbrengen van wildopvang bij de Helderse  Vallei; - in dit voorstel het realiseren van een passende accommodatie voor de wettelijke taken ten aanzien van wildopvang op te nemen;  - in dit voorstel een dekkingsvoorstel voor de integratie van een voorziening voor wildopvang in de Helderse 

Vallei te verwerken, waarbij kan worden gedacht aan de reserve ‘Duinen Noordkop/Bezoekerscentrum à   € 150.000,-; - met de Helderse Vallei het gesprek aan te gaan over de invulling van een van de overeengekomen 
hoofddoelstellingen ‘focus op behoud en positieve ontwikkeling van eigen omzet’. Hierbij kan in het bijzonder gedacht worden aan het heffen van billijke entreetarieven.  De raad besluit in meerderheid (24/3) de motie te aanvaarden. De fracties van de PVV en GroenLinks stemmen tegen de motie. 

 
M 6.14 van de fractie van GroenLinks. Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 1. de maximumsnelheid in alle woonwijken terug te brengen naar 30 km/u, uitgezonderd voorrangswegen; 2. de raad hierover vóór 1 april 2020 te informeren. De fractie trekt haar motie in op basis van de beraadslagingen. 
 
M 6.15 van de fractie van GroenLinks. Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen met de ondernemers van  Den Helder in overleg te gaan om tot het besluit te komen om na sluitingstijd de lichtreclame uit te zetten. De raad besluit in meerderheid (13/14) de motie te verwerpen. De fracties van de PVV, de VVD, Gemeentebelangen Den Helder, de Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur en D66 en de dames Pater en Vorstman en de heer Houben stemmen tegen de motie. 
 
M 6.16 van de fractie van de PVV. Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht: 1. zodra de nieuwe landelijke regelgeving er is, de burgemeester de opdracht te geven deze te duiden in 

regionaal verband zo snel mogelijk de procedure in gang te zetten die resulteert in het uitrusten van 
Helderse boa’s met wapenstokken, pepperspray en eventuele andere geweldsmiddelen; 

2. de raad hierover ten spoedigste te informeren. 2. de Vereniging van Nederlandse gemeenten mee te geven ten behoeve van het overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid dat wat de gemeente Den Helder betreft de nieuwe landelijke regelgeving zoveel mogelijk geweldsmiddelen bevat. Op grond van de beraadslagingen schrapt de fractie punt 2 van de motie en wijzigt punt 1, zoals hierboven is  aangegeven. De raad besluit in meerderheid (11/16) de motie te verwerpen. De fracties van de PVV, de VVD en Behoorlijk Bestuur en de heren Bazen, Houben, Krijns, Krul en Niggendijker stemmen voor de motie. 
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M 6.17 van de fractie van GroenLinks. Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen 1. te onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn om te komen tot energielabel B; 2. de raad hierover in het eerste kwartaal van 2020 te informeren. De raad besluit in meerderheid (23/4) de motie te aanvaarden. De fracties van de PVV en Behoorlijk Bestuur en mevrouw Pater stemmen tegen de motie. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2020. De raad besluit unaniem: de Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 (Legesverordening 2020) vast te stellen. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van de 
afvalstoffenheffing 2020. De raad besluit in meerderheid (21/6): de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2020 (Verordening afvalstoffenheffing 2020) vast te stellen. De fracties van de Seniorenpartij, de PVV, Behoorlijk Bestuur en de heer Van Dongen stemmen tegen het voorstel.  
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van 

lijkbezorgingsrechten 2020. De raad besluit unaniem: de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2020) vast te stellen. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020. De raad besluit unaniem: de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020 (Verordening rioolheffing 2020) vast te stellen. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 

2020. De raad besluit unaniem: de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020 (Verordening toeristenbelasting 2020) vast te stellen. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 

2020. De raad besluit unaniem: de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020 (Verordening precariobelasting 2020) vast te stellen. 
 
13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 

2020. De raad besluit unaniem: de Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2020 (Verordening forensenbelasting 2020) vast te stellen. 
 
14. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering rond 00.40 uur.  


