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GROEN 
LINKS 
DEN HELDER 

~.··· 
~ 

I MOTIEnr.: 
I 

! 
î 

I ,. 

. I 

datum raadsvergadering: 

6 tJDVfl"~Ul (..a\l 
aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Motie alternatieve locaties voor een nieuw te bouwen stadhuis 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 6 november 2019, 
gelezen het raadsvoorstel nummer RVO 19.0097 en het daaraan gekoppelde conceptbesluit no. RB19.0099 
inzake de begroting 2020-2023, 

constaterende dat: 
- tijdens een succesvolle ideeën markt creatieve en financieel meer voordelige alternatieven zijn gepre 

senteerd door betrokken burgers van onze stad; 
- de beoogde locatie van het nieuw te bouwen stadhuis deel uitmaakt van een studie naar alternatieven 

waar geen beroepsmogelijkheden tegen zijn; 
- de beoogde renovatie van de museale gebouwen 66 en 72 financieel risicovol zijn en deze risico's nog 

steeds niet (volledig) in beeld zijn gebracht; 
- het museale karakter van het Rijksmonument Willemsoord daarmee onvoldoende gewaarborgd blijft; 
- de financiële risico's die gerelateerd zijn aan de beoogde nieuwbouw van het stadhuis op Willemsoord 

onvolledig en onjuist zijn ingeschat in de voorliggende begroting; 
- in het Helders Akkoord een prominente plaats is ingeruimd voor burgerparticipatie en burgerinitiatief; 

overwegende dat: 
- de voorliggende begroting voor 2020 en 2021 niet materieel sluitend is; 
- er nog veel open einden zijn bij de voorgenomen nieuwbouw; 
- de gepresenteerde alternatieven voor nieuwbouw van het Stadhuis op Willemsoord substantieel op vele 

fronten (locatie, ontsluiting, parkeergelegenheid en financiën) aantrekkelijker zijn; 
- de vrijkomende fondsen bij uitstek geschikt zijn om kortingen op de WMO te voorkomen en problemen 

als Port of Den Helder en bereikbaarheid van te stad te adresseren. 

verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 
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. 

Namens de fracties van 

PVV, GroenLinks, 

Gemeentebelangen Den Helder, Behoorlijk Bestuur, 



Den Helder 

Motie {DSJ} Dependance Stadhuis Julianadorp 

MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

b. ('JO V( !"\@; ( (l l_ o l 1 
aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen d.d. 6 november 2019, 

constaterende dat: 
- de gemeenteraad van Den Helder in meerderheid heeft besloten een nieuw stadskantoor 
en een nieuw stadhuis te vestigen op Willemsoord; 

overwegende dat: 
- het met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tot realisatie van beide vestigingen 
op Willemsoord zal komen; 

tevens overwegende dat: 
- de daadwerkelijke afstand tot het gemeentehuis voor inwoners van Julianadorp aanzienlijk 
zal toenemen; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

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. 

Namens D66, 

H.S. Mosk 



Toelichting op moties begroting 2020 e.v.j. 

De schijnwerper nu op andere delen van onze stad en prioriteit andere sectoren! 

De aandacht voor alle facetten van Willemsoord heeft de politiek het afgelopen jaar 
overheerst. De plannen voor de noordkant (Marinemuseum, KIM en "Dukdalf'), het centrum 
(vergaande uitbreiding horeca, met wellicht zelfs een hotel) en de zuidkant (de vestiging van 
stadhuis en stadskantoor) zijn daarbij voortdurend volop in de aandacht. 
Nadeel van deze interesse, onder de druk van een snelkookpan, is dat andere delen van 
onze stad en andere sectoren in de plannen onvoldoende worden meegenomen. Soms 
ontbreekt aandacht, soms is er al geruime tijd aandacht, maar nog steeds geen concreet 
plan of ontbreken de benodigde financiële middelen. 

Tijdens de behandeling van de kadernota volgend jaar komen wij terug op zaken die 
van belang zijn voor Nieuw Den Helder, De Schooten en de Stad binnen de Linie. 
Eerder kwamen wij met het initiatief om het Van der Vaartplantsoen aan te pakken. 
Het college heeft hier positief op gereageerd, maar het bedrag voor de nettenconstructie is 
wellicht aan de hoge kant heeft de Stadspartij uitgezocht. (zie motie ruimtenet). 

Huisduinen 
Het gaat goed met Huisduinen. Dit jaar waren vrijwel alle woningen op het OS&O-terrein 
opgeleverd en werd het terrein door de initiatiefnemers overgedragen aan de Gemeente. 
Volgend jaar zal het dorpsplein een ferme gedaantewisseling krijgen. 
En wat een fraaie aanvulling hebben we met het Atlantikwallcentrum. Voor bezoekers 
hiervan, voor bezoekers van Fort Kijkduin, voor toeristen en voor de bewoners is het nu 
dringende noodzaak om bij Connexxion te pleiten voor een adequate busverbinding. 
(zie motie OV Huisduinen) Nu B&W zegt met zekerheid een busverbinding met Willemsoord 
te kunnen regelen, omdat daar nu het stadhuis wordt gevestigd, moet deze verbinding met 
dezelfde vastberadenheid ook zijn te realiseren naar Huisduinen. 

Julianadorp 
In de gehouden begrotingscommissievergadering werd Julianadorp door veel fracties 
genoemd. Inderdaad, er wordt al veel gesproken over Julianadorp. Maar eigenlijk is er nog 
weinig gedaan. Alleen de ringweg Noorderhaaks is een feit. Wij roepen het college op om 
eindelijk met een concreet plan voor het Loopuytpark te komen en dat in 2020 uit te voeren. 
(zie motie) 
Gelukkig worden de inwoners van Julianadorp die bezig zijn met plannen voor sport- en 
groenfaciliteiten en een leefbaarder Julianadorp (ONS) nu geholpen door een landelijk 
initiatief. Hiermee is nog niet voldaan aan de grote wens voor Julianadorp om tot meer sport 
en recreatieruimte te komen. Wel is het een uitgelezen mogelijkheid om tot cruciale 
verbeteringen te komen in Middelzand, Doorzwin en Kruiszwin. Kruiszwin wordt gelukkig al 
enigszins op voorhand aangepakt. 



066 komt met een initiatief om tot een volwaardige dependance van het stadhuis te komen 
in Julianadorp (zie motie) In relatie tot een stadhuis bij postkantoor en station werd hier al 
over gesproken en nu vanzelfsprekend weer. De beoogde locatie van het nieuwe stadhuis is 
immers een enorme achteruitgang voor de bereikbaarheid voor de inwoners van 
Julianadorp. Enkele weken geleden werd een prima avond gehouden over het openbaar 
vervoer vanaf Schagen, Callantsoog, Groote Keeten, Julianadorp, Den Helder. In die 
vergadering werd vooral door Connexxion en de Provincie duidelijk gemaakt dat wijzigingen 
in lijnen, laat staan toename vervoerfrequentie en nieuwe lijnen, zeer moeilijk zijn te 
realiseren. Elke drie jaar kan er met de provincie over worden gesproken. Als Den Helder er 
meer geld aan wil bijdragen, kan er wellicht wat extra's gebeuren (zie motie OV Julianadorp) 

Sociaal Domein. 
De bezuinigingen op het sociaal domein en sociaal maatschappelijke organisaties waren en 
zijn nog steeds tegen de verkiezingsbeloften in en blijven wat ons betreft een signaal van 
onbetrouwbaarheid waarvoor wij niet willen kiezen. 066 gaat niet akkoord met de 
overheveling van de reserve sociaal domein naar de algemene reserve. (zie amendement) 
ONO doen stelt dat er veel te weinig huizen zijn waar ouders met kinderen, onder 
begeleiding van maatschappelijk werkers, op adem kunnen komen. 
Wij vragen het college om daar samen met de woningbouwcorporaties een oplossing voor te 
vinden. (zie motie) 



PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 
Den Helder 

MOTIE nr.: .) 

datum raadsvergadering: 

t 
aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Motie PVV Den Helder over het begrotingsjaar 2021. 
i ,, __, 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 6 november 2019, 
gelezen het raadsvoorstel nummer RVO 19.0097 en het daaraan gekoppelde conceptbesluit 
no. RB19. 0099 inzake de Programmabegroting 2020-2023, 

overwegende dat: 

- de begrotingsjaren 2020 en 2021 niet structureel sluitend zijn; 

- de Raad in december 2018 met een separaat besluit de dienstjaren 2021 en 2022 in reëel 
evenwicht heeft gebracht; 

- het gemeenschappelijk financieel toezichtkader (2020, blz. 11) voorschrijft dat geen sprake 
mag zijn van een opschuivend perspectief; 

- bovenstaande punten impliceren dat begrotingsjaar 2021 structureel sluitend en reëel in 
evenwicht moet zijn; 

verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

de raad te informeren op welke wijze begrotingsjaar 2021 structureel sluitend en reëel in 
evenwicht kan worden gebracht. 

De fractie van de PVV, 



ChristenUnie 
MOTIE - Bijdrage noodhulp Ambon 

,------------/ ........ ----, I MOTIE nr.: ó · ¼ 
I 

1 
datum raadsvergadering: 

b 1-.J 0\Jt. f"\~Ul 

aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 6 november 2019, 

overwegende dat: 
• de Molukken en Ambon op 26 september jl. zwaar zijn getroffen door een aardbeving; 
• daarbij vele slachtoffers zijn gevallen, mensen gewond zijn geraakt en ook meer dan 

tweehonderdduizend mensen noodgedwongen moesten worden geëvacueerd; 
• voor het eiland noodzakelijke basisvoorzieningen, zoals ziekenhuizen en scholen, zwaar zijn 

beschadigd; 
• Naast de noodhulp inmiddels ook initiatieven worden ondernomen in het kader van de 

wederopbouw. 
• in Den Helder de meeste gezinnen van de marinemolukkers terecht zijn gekomen en mede 

daarom een grote Molukse gemeenschap heeft die zeer betrokken is bij de ramp die zich op 
grote afstand heeft afgespeeld; 

• een uitzonderlijke geste om die reden op zijn plaats is; 

verzoekt het college van burgemeester en wethouders 
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,-. 

Namens de fractie van de ChristenUnie 

H. van Donkelaar 



Den Helder 

datum raadsvergadering: 

& Nû\ffr"&f<L LOil\ 

aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Motie Beschikbaarheid woningen in relatie met hulpverlening 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen d.d. 6 november 2019; 

constaterende dat: 
- meerdere organisaties, waaronder ONO-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; " 

tevens constaterende dat: 
- wordt aangegeven dat die situatie zich meer voordoet in Den Helder dan gemiddeld in de 
Kop van Noord-Holland, 

besluit het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 

om voor bovengenoemde situatie een oplossing te vinden, samen met de 
woningbouwcorporaties. 

Namens D66, 

H.S. Mosk 



GROEN 
LINKS 
DEN HELDER 

MOTIE nr.: M 

datum raadsvergadering: 

6 N o V( !"\ ~f /'l... Lo I q 

aangenomen / verworpen~ 
ingetrokken / aangehouden 

Motie draagkrachtregeling 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 6 november 2019, gelezen 
hebbende raadsvoorstel RVOl 9.0097, agendapunt 6 

Overwegende dat: 
- een voorstel "hoe om te gaan met armoedebeleid" door het college in 

voorbereiding is; 
- het nog steeds zo is dat als je, vanuit de uitkering, werk hebt gevonden waardoor 

het inkomen boven de 120% van de bijstandsnorm uitkomt, alle toeslagen 
wegvallen; 

- het rechtvaardiger is als er een stapsgewijze vermindering van toeslagen is, 
waardoor je echt op vooruit gaat en werken loont. 

Draag het college van burgemeester en wethouders op: 
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. 

GroenLinks 

Marije Boessenkool 



.PvDA MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

6 No VE I"\ ~UL '2._oll\ 

aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Motie 'Omgeving Scholen aan Zee' 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 6 november 2019, gehoord de 
beraadslagingen; 

Van mening zijde dat: 

• met het vertrek van de gemeente aan de Drs. F. Bijlweg, en het mogelijk verlaten van het 
Mavo aan zee gebouw, substantieel veel gebouwen leeg komen te staan aan de Drs. F. Bijlweg 

• de druk op de woningmarkt in Den Helder snel toeneemt 
• Scholen aan Zee kwantitatief erg ruim in haar jasje zit, maar kwalitatief de bestaande 

gebouwen het einde van hun levensduur naderen. 

Overwegende dat: 

• Den Helder gebaat is bij onderwijs dat inhoudelijk en qua huisvesting kwalitatief goed op 
orde is 

• het plangebied rond de Drs. F. Bijlweg groot genoeg is om kansen aan elkaar te verbinden 
• er behoefte is aan nieuwe woningbouwlocaties 

Draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

• 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 van de PvdA 

Toelichting: 

Zie gevoegde notitie 



steller: Pieter Blank 

Scholen aan Zee : Een meentschappelijke school 

-ûe plek doet ertoe- 

De Duitse sociaal filosoof Peter Sloterdijk gaat in zijn opus magnum Sferen {2003, 2009) uitgebreid in 
op omgevingen waarin mensen met elkaar verkeren. De mens ziet hij als een sociaal wezen dat in 
'bezielde ruimten' verblijft. Deze ruimtelijke omgevingen worden door Sloterdijk sferen genoemd. In 
deze sferen geldt voor mensen niet zozeer 'wat ze zijn' maar 'waar ze zijn'. 

Scholen aan Zee op bedrijvenpark De Dogger 

Scholen aan Zee heeft een bijzondere geschiedenis. Ontstaan vanuit meerdere schoolinstellingen is 
stap voor stap - naast de vestiging 'Het juniorcollege' in Julianadorp- een hoofdvestiging ontstaan aan 
de Drs. Bijlweg, dat ligt in het noordelijke deel van het bedrijvenpark De Dogger. De vestigingen van 
Scholen aan Zee op het bedrijventerrein zijn momenteel: Beroepsonderwijs aan Zee, MAVO aan Zee, 
Lyceum aan zee en Schakel aan Zee. De gebouwen van de verschillende scholen staan echter verspreid 
over het gehele noordoostelijk deel van het bedrijvenpark. Het bedrijvenpark kenmerkt zich als een 
ruimtelijk groen rijk gebied met verspreid gebouwen met diverse functies 'en diensten. De Drs. Bijlweg 
meandert daar als een hoofdverkeersader doorheen en zorgt voor de aansluitingen op de 
ontsluitingswegen van het bedrijvenpark. 

Versterken van onderwijskwaliteit 
Sinds enige jaren maakt Scholen aan Zee op onderwijsinhoudelijk gebied een moeizame periode door. 
De projectteams van de scholengemeenschap werken gedreven en met resultaat aan de realisatie van 
verbeterplannen. Na de succesvolle afronding van de verbeterprojecten bij Beroepsonderwijs aan Zee 
en MAVO aan Zee wordt nu met volle inzet gewerkt aan het verbeterplan bij Lyceum aan Zee. 

1 



steller: Pieter Blank 

Bredere kijk op verbetering 
Naast een aantal onderwijsinhoudelijke verbeteringen wordt door de schoolleiding en het college van 
bestuur ook aangegeven dat er een grote behoefte is aan aanpassingen aan en in de locaties van het 
Lyceum aan Zee en het Beroepsonderwijs aan Zee die kunnen bijdragen aan de verbetering van de 
onderwijskwaliteit en het versterken van het pedagogisch klimaat. Deze punten betreffen: 

1. Het inrichten van zo te noemen leerlingenlounges als schakelruimten tussen het 
onderwijslokaal zelf en het thuisleren door de scholieren. In deze leerlingenlounges -te 
situeren in de overgang tussen de binnen en buitenruimten van het schoolgebouw- krijgt de 
scholier de gelegenheid zelfstandig studiestof tot zich te nemen bijvoorbeeld in tussenuren 
en na directe schooltijd. De leerling kan echter ook ondersteuning vragen en krijgen van 
vakdocenten die in de directe nabijheid beschikbaar zijn. Met deze inrichting wordt voor de 
leerlingen niet alleen een laagdrempelige verbreding van de leeromgeving beoogd maar ook 
het sociale samenzijn met medeleerlingen gestimuleerd. Het wordt tevens de thuisbasis van 
de leerlingenlounges en er worden workshops en trainingen gegeven. Te denken valt aan 
mindfulness, faalangstreductietraining e.d. 

2. Het betrekken van de directe omgeving bij de locatie zelf. De (te) grote schoolgebouwen van 
Scholen aan Zee liggen nu vrij beschut te midden van brede gesloten bosschages. Vanuit de 
openbare weg zijn de locatie beperkt waarneembaar en hebben daardoor een besloten 
karakter. Vragen die opkomen zijn: 

1. Hoe kan de omgeving bijdragen aan het verbeteren van het onderwijsklimaat? 
2. Kunnen de verschillende functies als schoollokalen, inpandige ontmoetingsruimten, 

fietsenstalling, verharde pleinen, grasveld, vijver en sportzalen meer in ruimtelijke 
samenhang worden gebracht? 

3. Is de directe omgeving van de locatie meer te benutten voor ondersteunende 
faciliteiten en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en techniek? 

4. Kan een 'open campus'- karakter bijdragen aan het bereiken van de gestelde missie? 

Wij leiden leerlingen op tot goed ontwikkelde, zelfbewuste wereldburgers 
met een diploma op hun niveau. 

3. Het versterken van de identiteit van Scholen aan Zee. De afzonderlijke scholen hebben van 
oorsprong een eigen identiteit en kwaliteit. Er is behoefte ontstaan om de 
scholengemeenschap in zijn totaliteit een nieuwe gezamenlijk gedragen identiteit en 
uitstraling te geven. Hierbij is het doel niet alleen de eigen specifieke kwaliteiten van het 
onderwijsaanbod te borgen, maar ook door afstemming en slagvaardige samenwerking extra 
condities voor een optimale leeromgeving waar alle scholen baat bij hebben te creëren. Door 
de vestiging van de verschillende locaties met hun deelfuncties nader onder de loep te nemen 
en te herijken, ontstaat een totaal-inrichting in samenhang. Hierdoor ontstaat een 
aanmerkelijke meerwaarde doordat alle primaire en ondersteunende functies in en de 
omgeving zelf in directe relatie worden gebracht en de ruimtelijke kracht van de gehele 
omgeving optimaal wordt benut. Het gaat dus niet alleen om sec de bebouwing maar juist om 
een optimale vestiging en invulling van de benodigde functies inclusief de omgeving zelf. De 
gewenste faciliteiten voor onderwijs, cultuur, sport en techniek zijn zo voor de leerlingen van 
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steller: Pieter Blank f)PvDA 
alle scholen gelijkelijk beschikbaar, wat de onderlinge saamhorigheid sterk zal bevorderen. 
Hierbij kan ook gekeken worden naar de locaties van andere onderwijs- en jeugdzorg 
instellingen in hetzelfde gebied (o.a. De Pijler, de Meerpaal & Parlan) 

4. Het realiseren van een tijdelijk woongebouw voor docenten, studenten en experts. Door de 
locaties van de verschillende functies meer in samenhang met elkaar te brengen, ontstaat naar 
verwachting een veel geringer beslag op de behoefte aan gebouwen. Dit geeft de mogelijkheid 
om op een van de locaties, te denken valt aan het huidige Mavo-gebouw, een 'short stay' 
woongebouw te realiseren waardoor een extra incentive ontstaat voor nieuwe docenten e.a. 
die gezien hun gezinssituatie kiezen voor wonen in het centrale deel van het land maar voor 
hun werk naar Den Helder willen komen om daar niet alleen doordeweeks in het appartement 
te verblijven maar ook een weekendje weg te kunnen zijn met hun gezin. Den Helder is 
tenslotte een prima vakantieplaats. 

5. Het uitvoeren van flankerende zorgactiviteiten door de directe samenwerking met zorg-en 
hulpverlenende jeugdinstanties te versterken. Laagdrempeligheid en directe uitvoerende 
samenwerking wordt hierbij als sine qua non beschouwd. 

Analyse 
De schoolleiding van Lyceum aan Zee is gesteund door het college van bestuur met een ingrijpend 
verbeterprogramma gestart. Hierbij richt zij zich in eerste instantie op het verbeteren van het 
onderwijskundige programma. Daarnaast is er ook oog voor flankerende mogelijkheden en kansen die 
bij realisatie een vruchtbare context geven aan de primaire verbetermaatregelen. De huidige gespreide 
en verborgen ligging van de locaties van Scholen aan Zee is niet doelmatig. Voor een optimale 
leeromgeving is een meer geïntegreerde meervoudige benadering benodigd. Het geheel aan locaties 
doet er toe. Deze locaties zijn grotendeels gelegen in het bedrijvenpark De Dogger. In dit bedrijvenpark 
ligt ook de huidige centrale locatie van het stadhuis en het gebouw van de afdeling Werk&lnkomen. 
Gebouwen en functies die in de komende tijd worden verlaten. De vrij te komen locaties, het grote 
ondoelmatige parkeerterrein tussen het gebouw van de afdeling Werk&lnkomen en Lyceum aan Zee 
en de ideeën aangaande een nieuwe benadering van de leeromgeving geven voeding aan de wens en 
noodzaak tot een integrale en geïntegreerde benadering van mogelijkheden van een grootschalige 
herinrichting van het Bedrijvenpark in de directe omgeving van de Drs. Bijlweg. 

n.b. Mocht het inderdaad tot een herinrichting van het bedrijvenpark 'De Dogger' komen met daarbij 
een re-locatie/herinrichting van de gebouwen, is het de wens om ook de huidige opzet van het 
gebouwenbeheer te herijken. De eerste vraag die daarbij kan worden gesteld is of Scholen aan Zee qua 
kennis&kunde wel de ge-eigende partij is om hierbij zelf voorname uitvoerende 
verantwoordelijkheden te bekleden? 
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Mogelijke aanpak 
Voor het onderzoeken hoe zo'n herinrichting kan worden opgepakt is het gewenst dat stedelijke 
partners, die daarvoor de juiste expertise en mogelijkheden hebben, elkaar hierin vinden, waarbij de 
gemeente als verbinder en voornaamste partner wordt gezien. Nog niet zozeer -in deze fase- met 
betrekking tot haar verantwoordelijkheden voor huisvesting maar veeleer om in een eerste planfase 
het voortouw te nemen in de herijking van de stedenbouwkundige visie op de inrichting van het 
bedrijvenpark De Dogger in de directe omgeving van de Drs. Bijlweg. Daarnaast zijn vanwege hun 
ervaring met projectmatige aanpak van stedenbouwkundige herinrichtingen, 
ontwikkelingsmaatschappij Zeestad/architectenbureau West 8 en de Woningstichting partners in de 
opstartfase. In een eerste initiële fase zouden deze partners samen met Scholen aan Zee gevraagd 
kunnen worden het voortouw te nemen om te komen tot een herinrichtingsopzet van het 
noordoostelijk deel van De Dogger. Gezien de aanwezigheid van andere betrokkenen in dit plangebied, 
wordt van hen ook participatie voorzien. Zo kan mogelijk ook de locatie van het voormalig 
belastingkantoor en andere gevestigde onderwijsinstellingen bij de planvorming worden betrokken. 
Daarnaast kunnen de verschillende jeugdzorg organisaties worden beschouwd als direct betrokkenen. 
Gezien de betrokkenheid van Woningstichting bij de herbestemming van het stadhuis, doet zich de 
kansrijke gelegenheid voor om ook de mogelijkheden voor permanente woningbouw bij de 
planvorming te betrekken. De ruimtelijkheid van het gehele plangebied {noordoostelijk deel van de 
Dogger) dient daarbij wel geborgd te blijven. Immers, dat is het uitgangspunt voor het betrekken van 
de ruimtelijke omgeving bij de optimaliseren van de leeromgeving van Scholen aan Zee. Maar door het 
betrekken van andere bebouwing met hun functies kan mogelijk een grotere haalbaarheid én 
meerwaarde ontstaan voor de gehele gebiedsinrichting van De Dogger noordoost. Zo zou bijvoorbeeld 
de Drs. Bijlweg zelf een nieuwe routering kunnen krijgen. De kwaliteit van het gebied kan zo een 
nieuwe stedebouwkundige parel worden in het geografische hart van de stad te vergelijken met de 
totale herinrichting van het centrumgebied van Nieuw Den Helder tot het huidige Duinpark. 

Resultaat van deze initiële planfase is een stedenbouwkundige schets met intekening van de diverse 
functies, een eerste financiële doorrekening van de planopzet incl. de projectkosten en een globale 
programmaplanning. 
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Start begin 2020 
In activiteit en tijd kan de realisatie van de initiële planfase te organiseren door de gemeente i.s.m. 
Zeestad/ West 8 (Edzo Bindels) er als volgt uit zien: 

T=O: 'Brainstormdag' met primaire partners 

Resultaat: Aan het eind van de dag dient een gezamenlijke opdracht geformuleerd te 
zijn aan het stedebouwkundig bureau (West 8). De opdracht geeft het gewenste 
programma, de plangrenzen, de onderwijsmissie etc. West 8 kan dan daarmee aan de 
slag gaan. 

T +2 maanden: Presentatie globale eerste planopzet door stedebouwkundige 

T +3 maanden: Tweede 'brainstorm' met bredere groep betrokkenen ( ijking eerste planopzet) 

T+4 maanden: Opstellen eerste financiële doorrekening en globale programmaplanning 

T +6 maanden: Planvoorstel ter bespreking/goedkeuring in diverse bestuurlijke gremia/directies. 

T +8 maanden: start ter visie legging/bredere inspraak/opstart voorbereidingen volgende fase 

N.B. Scholen aan Zee zal parallel en separaat aan deze opzet een aanvraag te doen om in een pilotfase de leerlingenlounges 
verlengde/verbrede schooldag te realiseren. 

Financiering 
De uitgaven voor deze initiële planfase worden begroot op 100.000 euro te financieren door de 
gemeente. Gegeven een noodzakelijke voorbereidingstijd tot T=O en het vrijmaken van het benodigde 
budget, is de verwachting dat in januari 2020 de eerste 'brainstormdag' kan worden georganiseerd. 
Gegeven de duur van deze eerste fase, is het de intentie om de behandeling/vaststelling van het 
planvoorstel plaats te laten vinden parallel aan de behandeling van de kadernota 2021-2024. 

Het maatschappelijk effect 
Scholen aan Zee maakt lastige tijden door. In het bijzonder de situatie op Lyceum aan Zee vraagt extra 
aandacht. De directie, ondersteund door de raad van bestuur, kiest daarbij voor een aanpak die verder 
reikt dan alleen het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Door alle locaties -binnen en buiten- van 
Scholen aan Zee te betrekken bij de leeromgeving zelf, wordt een geheel nieuwe context geschapen 
voor het optimaliseren van het onderwijs. Een geïntegreerde benadering waarbij het wie, het wat én 
het waar in samenhang het hoe vormen, geeft een nieuwe dimensie aan het onderwijzen door en het 
leren van. Niet de 'verticale' verschillen tussen docenten en de leerlingen zijn langer leidend maar juist 
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'horizontale' verbindingen (letterlijk en figuurlijk) gaan zorgen voor condities die het leren tot bloei 

laten komen. Het doel is de afzonderlijke schoolgemeenschappen te transformeren naar een zo te 

noemen meentschappelijke* school waar leerlingen opgeleid worden tot goed ontwikkelde, 
zelfbewuste wereldburgers met een diploma op hun niveau. 

"Een meent (gemene grond) is een onverdeeld gemeenschappelijk gebied. Gemene gronden waren het 
hele jaar ter beschikking van een groep gebruiksgerechtigden. Deze hadden het recht er hun vee te 
laten grazen, turf te steken, brand- of constructie hout te verzamelen, te vissen enz .... 

of: er te onderwijzen, te ondersteunen en te leren in gezamenlijkheid en afstemming! 

Ten slotte 
Sociaal filosoof Peter Sloterdijk ziet de mens als een sociaal wezen dat in 'bezielde ruimten' verblijft. 
Deze ruimtelijke omgevingen worden door hem sferen genoemd. Scholen aan Zee is nu nog gevestigd 
op vele plaatsen in vele hoedanigheden. Sloterdijk leert ons dat juist ook de plek van vestiging er toe 
doet. Laten we in gezamenlijkheid in Den Helder de uitdaging aangaan om niet alleen in het centrum 
van onze stad maar ook in het in het hart van onze stad een nieuwe sfeer te creëren. Een sfeer 
waarbinnen onze jeugd in gezamenlijkheid met vele docenten en vele andere betrokkenen wordt 
voorbereid op een toekomst én een plek die een ieder zichzelf toewenst. 

6 



Den Helder 

MOTIE nr.: t'\ -~ 

datum raadsvergadering: 

t NO Vt !Y\(),Ut 2,ala 
aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

I 

Motie Openbaar Vervoer Huisduinen 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 6 november 2019, 

constaterende 
dat de komst van het Atlantikwallcentrum een waardevolle en publiek trekkende aanvulling is 
op Fort Kijkduin, waardoor met het vele autoverkeer van en naar Nogal Wiedus, Storm aan 
Zee en het Beatrixhotel parkeerproblemen ontstaan in Huisduinen, 

eveneens constaterende 
dat de parkeersituatie voor de bewoners en bezoekers ook steeds moeilijker wordt, 

overwegende 
dat de aantrekkelijkheid van Huisduinen en het drukke autoverkeer een busverbinding 
noodzakelijk maakt, om toeristen en bewoners van en naar Huisduinen te vervoeren, o.a. 
vanaf het station, 

overwegende 
dat het college van burgemeester en wethouders met zekerheid een busverbinding met 
Willemsoord zegt te kunnen regelen, omdat daar nu het stadhuis wordt gevestigd, 

verzoekt het college van burgemeester en wethouders 
om met de zelfde vastberadenheid bij Connexxion te pleiten voor een adequate 
busverbinding naar Huisduinen. 

Namens 066, 

H.S. Mosk 



Den Helder 

datum raadsvergadering: 

l NCiv(:_l"\~,~n- 1.._o\(\ 

aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Motie Verbetering openbaar vervoer Julianadorp 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen d.d. 6 november 2019: 

overwegende dat: 
- het openbaar vervoer van, naar en in Julianadorp moet worden verbeterd, zowel qua 
frequenties als qua lijnen; 

constaterende dat: 
- Connexxion en Provincie Noord-Holland alleen na aanhoudende druk en 
meer beschikbare financiële middelen bereid zijn om frequenties te verhogen en een extra 
lijn in te zetten, hetgeen recent bleek in de daartoe gehouden vergadering in Julianadorp; 

tevens overwegende dat: 
- de extra financiële middelen hiertoe niet alleen door de Provincie beschikbaar zullen 
worden gesteld; 

vraagt het college van burgemeester en wethouders: 

"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. 

Namens D66, 

H.S. Mask 



MOTIE nr.: . 1 Q 

datum raadsvergadering: 

6 Nov~ r'\ ()lf'l. 

aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Motie Julianadorp 

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 6 november 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 
2019 tot het vaststellen van de programmabegroting 2020 (RV019.0097); 

constaterende dat: 
• Julianadorp een groeiende kern is waar anno 2019 bijna 30% van onze inwoners 

woonachtig zijn; 

• er in de Kadernota een structurele bijdrage staat voor de verdere ontwikkelingen van 
het Loopuytpark; 

• een tijdelijk nieuw evenemententerrein is gerealiseerd, maar met grote evenementen 
als Julianapop en JPF de behoefte bestaat voor een definitief evenemententerrein; 

• jonge dorpers met veel binding niet de mogelijkheid hebben in Julianadorp te blijven 
wonen; 

• verder ontwikkelen van voorzieningen aan de rand van Julianadorp breed gedragen 
wordt vanuit het wijkplatform; 

• er een initiatief is ontstaan vanuit betrokken dorpers, verenigingen en andere partners 
om een gezamenlijke ontwikkeling op het gebied van ontspanning, natuurontwikkeling 
en sportactiviteiten in het dorp te stimuleren; 

overwegende dat: 
• een intensivering van middelen en aandacht voor Julianadorp een ambitie is van deze 

coalitie; 

• er middelen nodig zijn om ontwikkelingen op gang te brengen; 

• er met het uitplaatsen van activiteiten buiten de dorpskern ruimte ontstaat voor nieuwe 
woningbouwlocaties; 

• in het coalitieakkoord van de provincie Noord-Holland meer ruimte is voor woningbouw 
aan de randen van dorpen; 

• een burgerinitiatief om een gebied te ontwikkelen, waar woningbouw, een sportpark, 
een evenemententerrein en recreatiegebied onderdeel van uit maken, past bij de 
ambitie voor een vitaal, zorgzaam en leefbaar Julianadorp; 

• er een inwonersinitiatief is in samenwerking met de ondernemers voor een 
revitalisering van het Loopuytpark in Julianadorp; 



draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

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. 

Namens de fracties van 

deWD het CDA 

Petra Bais Harmen Krul 
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Motie Loopuytpark 

datum raadsvergadering: 

(, N ovt "M /1.. L..o 11 
aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen d.d. 6 november 2019; 

constaterende dat : 
• Al jaren over de definitieve vormgeving en uitvoering van het Loopuytpark wordt 

gesproken; 
• Initiatieven van gemeente en bewoners nog altijd niet in een concreet plan, met 

bijbehorende financiering, hebben geresulteerd; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

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 e.e.a. wordt opgeleverd vóór het aanbreken van de vakantiedrukte. 

Namens 066, 

H.S. Mosk 
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i\:IOTIE nr.i • I 1,, 

datum raadsvergadering: 

t N o \JU\ I',< ,t_ 7-o il 
aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

Ruimtenet Van der Vaartplantsoen 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 6 november 2019, 

Overwegende dat het ruimtenet, dat 22 jaar onderdeel uitmaakte van het Van der 
Vaartplantsoen, is verwijderd omdat de netten van het speeltoestel zodanig versleten waren 
dat zij niet meer gerepareerd konden worden. 

Tevens overwegende dat vanuit de gebruikers van het park, die plotseling werden 
geconfronteerd met de verwijdering, de vraag is gekomen om het plantsoen te voorzien van 
een nieuw ruimtenet. 

Constaterende dat de Stadspartij Den Helder door een prijscheck tot de conclusie is 
gekomen dat een bedrag noodzakelijk is dat belangrijk lager is dan het door het college 
aangegeven bedrag. 

Kennis hebben genomen van de mogelijkheid om de opdracht aan De Schieman te 
gunnen. 

Besluit: 
het college op te dragen: 
1. initiatief te nemen tot het vervangen van het ruimtenet in het Van der Vaartplantsoen; 
2. hierbij het Helderse bedrijf De Schieman nadrukkelijk te betrekken; 
2. voordat tot definitieve gunning wordt overgegaan, de raad te informeren. 

Namens D66, 

H.S. Mask 



MOTIE nr.: -'~ 
datum raadsvergadering: 

{ tJ o vE f'\~lr ... i» tq 
aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden 

l 

Motie over onderbrengen Wildopvang bij Helderse vallei 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019, gehoord de beraadslagingen; 

van mening zijde dat: 

• de motie van de raad over het onderbrengen van de wildopvang op een locatie in Den Helder 
nog steeds wordt onderschreven; 

• het onderbrengen van de wildopvang bij de Helderse Vallei een zeer passende uitvoering geeft 
aan de motie; 

• het aan de andere kant bevreemdt dat een zeer grote investering en exploitatie wordt 
vrijgemaakt voor een nieuwe wildopvang, terwijl er door het gewenste samengaan met de 
Helderse Vallei toch ruimschoots samenwerkingsvoordelen zijn te behalen; juist ook op 
financieel vlak, 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

• in 2019 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 fractie van de PvdA 
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GROEN 
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DEN HELDER 

datum raadsvergadering: 

6 N ö Il(:; I"'\. ~(Q 

j aangenomen / verworpen 
L_ i_n_ge_tr_o_kk_e_n_f_a_an_g_eh_o_u_de_n _ 

Motie terugbrengen maximumsnelheid in woonwijken 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 6 november 2019, gelezen 
hebbende raadsvoorstel RVOl 9.0097, agendapunt 6 

Overwegende dat: 
- duidelijkheid de verkeersveiligheid ten goede komt; 

ad hoc besloten wordt om één straat tot 30 km zone te maken; 
het nu zo is dat je van de ene 30 km zone in de 50 km zone belandt, waarna je ook 
zo maar weer in een 30 km zone terechtkomt; 
het de duidelijkheid en de verkeersveiligheid ten goede zou komen als in hele 
woonwijken de snelheid 30 km/u zou zijn; 
een lagere maximumsnelheid de verkeersveiligheid ten goede komt; 
een lagere maximumsnelheid zorgt voor minder slechte luchtkwaliteit, een lager 
energieverbruik van auto's en een kleinere hoeveelheid CO2 en fijnstof. 

Besluit: 
1. het college van burgemeester en wethouders op te dragen de maximumsnelheid in 

alle woonwijken terug te brengen naar 30 km/u, uitgezonderd de voorrangswegen; 
2. de raad hierover vóór 1 april 2020 te informeren. 

GroenLinks 

Marije Boessenkool 



MOTIE nr.; 

GROEN 
LINKS 
DEN HELDER 

datum raadsvergadering: 

& N°v~r'\l}((l 

aangenomen / verworpen 
I ingetrokken / aangehouden l_ _::.... ;__ ,_J 

Motie lichtreclame 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 6 november 2019, gelezen 
hebbende raadsvoorstel RV019.0097, agendapunt 6; 

overwegende dat: 
- het van belang is om het gebruik van energie terug te brengen; 
- het onnodig is om dag en nacht lichtreclame aan te houden; 
- na sluitingstijd de lichtreclame niet echt meer van nut is 

besluit: 

het college van burgemeester en wethouders op te dragen met de ondernemers van 
Den Helder in overleg te gaan om tot het besluit te komen om na sluitingstijd de 
lichtreclame uit te zetten. 

GroenLinks 

Marije Boessenkool 
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PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 
Den Helder 

datum raadsvergadering: 

6 N o V( I" &lil. ?_ o I 1 
aangenomen / verworpen 
ingetrokken / aangehouden L. __ __:... ___. 

Motie PVV Den Helder over de uitrusting van de Helderse buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa's) 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 6 november 2019, 

constaterende dat: 

- boa's een waardevolle bijdrage leveren aan het leefbaar maken van de gemeente Den Helder, 
maar ook geconfronteerd worden met handhaven van de openbare orde; 

- boa's bij de uitoefening van hun werk te maken hebben met agressie en geweld; 
- de uitrusting van boa's die werkzaam zijn in de gemeente Den Helder geen wapenstok en 

pepperspray bevat; 
- minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) nog in 2019 een landelijke regeling 'voor de 

uitrusting en bewapening' van boa's wil opstellen, zodat gemeenten de mogelijkheid krijgen om 
hun boa's uit te rusten met bijvoorbeeld een wapenstok en/of pepperspray; 

- door de huidige verschillen tussen gemeenten inzake de uitrusting van boa's, het ministerie van 
Justitie en Veiligheid nog dit jaar in het kader van genoemde op te stellen landelijke regeling 
een overleg organiseert waarbij ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aanschuift; 

- de Nederlandse BOA Bond een landelijke regeling toejuicht, aangezien er de afgelopen jaren de 
nodige incidenten waren te betreuren waarbij boa's werden geconfronteerd met agressie en 
geweld met alle gevolgen van dien. 

overwegende dat: 

- de Helderse criminaliteitscijfers flink boven het landelijk gemiddelde liggen; 
- boa's de middelen moeten hebben om zichzelf en anderen te kunnen beschermen tegen 

agressie en geweld, alsmede om waar nodig handhavend te kunnen optreden met betrekking 
tot de openbare orde. 

verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

1. zodra de nieuwe landelijke regelgeving er is, 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 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. 

De fractie van de PVV Den Helder, 


