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Besluitenlijst raadsvergadering 8 april 2019 (BSL19.0017) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Van Driesten en 
de heren Blank, Dasbach, Feeburg, Houben en Krul. De raad staat stil bij het overlijden van de S. (André) 
Ramautar op 22 maart 2019. De heer Ramautar was raadslid voor de PvdA van 1992 tot 2006. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Bruin. 
  
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van GroenLinks kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over de inrichting van het 
parkeerterrein aan het Breewaterplein. De motie is als punt 11 aan de agenda toegevoegd.  
 
Hamerpunten: 

 
6. Voorstel tot het benoemen van de heer D. Dekker als lid voor de raadscommissies Bestuur en 
 Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De raad besluit bij acclamatie: 
de heer D. Dekker te benoemen tot lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke 
ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.  
De heer Dekker legt vervolgens de belofte af.  
 
7. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de heer M. Bakker en het benoemen van een 
 sollicitatiecommissie belast met de werving en voordracht van een nieuw lid voor de 
 rekenkamercommissie. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de heer M. Bakker per 26 maart 2019 eervol ontslag te verlenen; 
2.  een sollicitatiecommissie in te stellen voor het opstellen van een voordracht aan de gemeenteraad over 
 het benoemen van een lid van de rekenkamercommissie; 
3.  in de onder (2) genoemde commissie de volgende raadsleden te benoemen: 
 - S.H.M. Houtveen; 
 - J. Klopstra. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van het Beleidskader Archeologie 2017, als onderdeel van het 
 Beleidskader 'Cultureel erfgoed; oog voor het verleden, visie op de toekomst'. 
De raad besluit unaniem: 
het beleidskader Archeologie 2017 Gemeente Den Helder, als onderdeel van het beleidskader ‘Cultureel 
erfgoed; oog voor het verleden, visie op de toekomst’, vast te stellen.  
 
9. Voorstel met betrekking tot de terugname van de brandweerkazerne aan de Bastiondreef 4 van de 
 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN). 
De raad besluit unaniem: 
een investeringskrediet van € 6.432.701,- beschikbaar te stellen om de brandweerkazerne gelegen aan de 
Bastiondreef 4, terug te kopen van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) tegen de geldende 
boekwaarde van het gekochte d.d. 1 januari 2019. 
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10. Voorstel met betrekking tot de financiering van de renovatie Boerenverdrietsluis. 
De raad besluit unaniem: 
1.  Willemsoord BV vanuit de algemene reserve een subsidie van € 567.000,- beschikbaar te stellen ten 
 behoeve van het herstel van de kademuren en aanverwante werkzaamheden aan de 
 Boerenverdrietsluis, die deel uitmaakt van de openbare ruimte van Den Helder, ten laste van de 
 algemene middelen in het jaar 2019; 
2.  een overbruggingskrediet van € 361.000,- te verstrekken aan Willemsoord BV voor de renovatie van de 
 Boerenverdrietsluis op de Oude Rijkswerf Willemsoord; 
3.  de begrotingswijziging (BGW19.0004) behorende bij de besluitpunten 1 en 2 vast te stellen. 
 
11.  Motie over de inrichting van het parkeerterrein aan het Breewaterplein. 
De fractie van GroenLinks dient een motie in (M 11), waarmee het college van burgemeester en wethouders 
wordt opgedragen: 
1. het plan voor het parkeerterrein op het Breewaterplein zo aan te passen dat de huismuskolonie kan blijven 
 bestaan; 
2. de herinrichting van het Breewaterplein uit te voeren met veel groen, zoals in de oorspronkelijke plannen 
 van Zeestad;  
3. de leidraad Huismus te betrekken bij de uitvoering; 
4. de plannen voor te leggen aan de commissie Stadsontwikkeling en -beheer.  
De fractie trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder Keur dat de raad nader zal worden 
geïnformeerd over de vormgeving van het Breewaterplein en de richtlijnen rondom de huismus. 
 
12. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 19.45 uur.  
 
 
 
 


