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  Besluitenlijst raadsvergadering 8 juli 2019 (BSL19.0039)   1. Opening. De voorzitter, de heer Krul, opent de vergadering. Hij vervangt de heer Schuiling, die wegens omstandigheden is verhinderd. Er is eveneens een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Van Driesten. De dames Pater en Polonius komen later. De raad staat stil bij het overlijden van oud-raadslid, de heer E.G. de Bood.  2. Spreekrecht burgers. De heer B. Reiff (secretaris wildopvang) spreekt in over wildopvang in de Helderse Vallei.  3. Vragenkwartier. De heer Klopstra stelt de volgende vraag: “Vorige week is er door de raad van de gemeente Hollands Kroon een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd er bij het provinciebestuur op aan te dringen dat de concept- omgevingsverordening nog 4 maanden ter consultatie wordt voorgelegd aan de gemeentebesturen in Noord-Holland en dat de gemeentebesturen in die periode gelegenheid wordt geboden nog zienswijzen hierop in te brengen. Tevens is er een oproep gedaan aan andere gemeentebesturen deze motie te ondersteunen. Is het college bereid hier ook bij het provinciebestuur op aan te dringen?” Na de beantwoording van wethouder Keur, geeft de heer Klopstra aan dat hij een motie zal indienen.       4. Bepalen stemvolgorde. Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Bruin.   5. Vaststelling agenda. De voorzitter licht de wijze van behandeling van de Kadernota 2020-2023 toe. De heer Van Esdonk geeft aan dat hij niet kan instemmen met de voorgestelde behandelwijze. De motie van de heer Klopstra (zie agendapunt 3) is als punt 7 aan de agenda toegevoegd. De agenda is vervolgens met inachtneming hiervan vastgesteld.   

Bespreekpunten:  6. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020-2023.   
Amendementen:  A 6.1 van de fractie van GroenLinks. Met het amendement wordt het ontwerpbesluit als volgt gewijzigd: 1. Beslispunt 3 van het ontwerpbesluit betreffende de programma-indeling voor de begroting te laten vervallen; 2. De programma-indeling, zoals deze in de vorige bestuursperiode is gebruikt, ook voor deze bestuursperiode te hanteren. De raad besluit in meerderheid (5/25) het amendement te verwerpen. De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur en GroenLinks stemmen voor het amendement.  A 6.2 van de fractie van de PVV. Met het amendement wordt het ontwerpbesluit als volgt gewijzigd: Punt 3 “de begroting conform de Kadernota in te richten in vier programma’s: a.  Bestuurlijke vernieuwing; b.  Zorgzame gemeente; c.  Vitale gemeente; d.  Leefbare gemeente”  wordt geheel geschrapt.  De raad besluit in meerderheid (5/25) het amendement te verwerpen. De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur en GroenLinks stemmen voor het amendement. 
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 A 6.3 van de fractie van GroenLinks. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  1. het bedrag Urban Data Center ad € 100.000,- wordt geschrapt;  2. in de kadernota in het programma Bestuurlijke vernieuwing bij doel 3 onder het kopje “Wie doet wat om dit 

doel te bereiken” de tekst op bladzijde 8: “Starten met het gebruik van data via Urban Data Center” vervalt;   3. in de kadernota in het programma Bestuurlijke vernieuwing onder het kopje “Nieuwe activiteiten uitgedrukt 
in structureel geld.” de tekst op bladzijde 11: “Deelname aan Urban Data Center om datagedreven te 
werken en hiermee uiteindelijk de dienstverlening te verbeteren.” vervalt.  De raad besluit in meerderheid (7/23) het amendement te verwerpen. De fracties van de PVV, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur en D66 stemmen voor het amendement.      A 6.4 van de fractie van GroenLinks. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 

‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  1. de voorgenomen bezuinigingen binnen het Sociaal Domein, ad € 1.650.000,- worden geschrapt; 2. in de dekking wordt voorzien door het bedrag voor Port of Den Helder te verlagen met € 1.000.000,- en het bedrag voor Willemsoord/erfgoedinstelling te verlagen met € 650.000,-. De raad besluit in meerderheid (5/25) het amendement te verwerpen. De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur en GroenLinks stemmen voor het amendement.    A 6.5 van de fracties van de  PvdA en de Seniorenpartij. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat: 1. De voorgestelde bezuinigingen met betrekking tot   a. Sociaal juridische dienstverlening,   b. preventie schuldhulpverlening,   c. professioneel zorgaanbod in buurthuizen,  voor de jaren 2020 en 2021 worden geschrapt; 2. In de dekking wordt voorzien door een groter beslag te leggen op de Algemene Reserve voor de jaren 2020 en 2021.  Op basis van de beraadslagingen is de tekst van het amendement gewijzigd. Lid 2 komt als volgt te luiden: 2. In de dekking wordt voorzien door een groter beslag te leggen op de Reserve Sociaal Domein voor de jaren 2020 en 2021. De raad besluit in meerderheid (21/9) het gewijzigde amendement te aanvaarden. De fracties van de het CDA, de PvdA, Gemeentebelangen Den Helder, de Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur, D66, Beter voor Den Helder, de Seniorenpartij en GroenLinks stemmen voor het amendement.    A 6.6 van de fractie van Behoorlijk Bestuur. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  1. de voorgenomen bezuiniging op de dagbesteding/verslavingszorg verzorgd door Reakt ad € 100.000,- wordt geschrapt; 2. voor het jaar 2021 in de dekking wordt voorzien door een extra beslag van  € 100.000,- op de Algemene Reserve. De fractie trekt haar amendement in ten faveure van amendement A 6.8, waarvan zij mede-indiener wordt.    A 6.7 van de fractie van D66. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  
de voorgenomen bezuiniging op samenloop verslaafden/daklozen zorg, ad € 100.000,- met ingang van 2021, wordt geschrapt. De fractie trekt haar amendement in ten faveure van amendement A 6.8, waarvan zij mede-indiener wordt.    
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A 6.8 van de fracties van de ChristenUnie en het CDA. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  1. de voorgenomen bezuiniging op samenloop verslaafden/daklozenzorg, ad € 100.000,- met ingang van 2021, wordt geschrapt; 2. voor 2021 in de dekking wordt voorzien uit de reserve sociaal domein en in de jaren 2022 en 2023 uit de 

ruimtevragers sociaal domein (€ 236.000,-). Het amendement is mede-ingediend door de fracties van Behoorlijk Bestuur en D66. De raad besluit unaniem het amendement te aanvaarden.  A 6.9 van de fractie van D66. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  de voorgenomen bezuiniging op Inkoopkosten WMO ad € 100.000,- wordt geschrapt. De raad besluit in meerderheid (7/23) het amendement te verwerpen. De fracties van de PVV, D66, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur stemmen voor het amendement.  A 6.10 van de fractie van D66. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  
de voorgenomen bezuiniging op bemoeizorg (incl. samenloop), ad € 80.000,- met ingang van 2021, wordt geschrapt. De raad besluit in meerderheid (7/23) het amendement te verwerpen. De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur, D66 en GroenLinks stemmen voor het amendement.  A 6.11 van de fractie van Behoorlijk Bestuur. Met het amendement wordt het ontwerpbesluit als volgt gewijzigd: 1. beslispunt 1 van het ontwerpbesluit wordt als volgt aangevuld en verwerkt in de ‘Financiële 

uitgangspunten voor de begroting 2020’:  , met dien verstande dat:   a. de voorgenomen bezuiniging op Zorgaanbieders in buurtcentra, ad € 75.000,-, wordt geschrapt;  b. voor de jaren 2020 en 2021 in de dekking wordt voorzien door een extra beslag (2 x € 75.000,-) op de Algemene Reserve. 2. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen:  a. te onderzoeken wat de gevolgen zijn wanneer de taken van de professionele zorgaanbieders bij de buurthuizen te komen liggen;  b. te onderzoeken wat er nodig is om de buurthuizen en hun personeel voor te bereiden op de taken zoals in punt 2 is aangehaald;  c. de raad in de commissie MO van 23 september 2019 middels een rapportage te informeren. Het amendement is mede-ingediend door de fractie van D66. De fracties trekken hun amendement in wegens het feit dat amendement A 6.5 is aangenomen.  A 6.12 van de fractie van D66. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  
de voorgenomen bezuiniging op Zorgaanbieders in de buurtcentra, ad € 75.000,-, wordt geschrapt. De fractie trekt haar amendement in ten faveure van amendement A 6.11, waarvan zij mede-indiener wordt.   A 6.13 van de fractie van D66. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  
de voorgenomen bezuiniging op de opvoedondersteuning, ad € 50.000,- vanaf 2021, wordt geschrapt. De raad besluit in meerderheid (7/23) het amendement te verwerpen. De fracties van D66, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur en de PVV stemmen voor het amendement.    
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A 6.14 van de fractie van D66. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  
de voorgenomen bezuiniging op preventie schuldhulpverlening ad € 30.000,- wordt geschrapt. De fractie trekt haar amendement in wegens het feit dat amendement A 6.5 is aangenomen.  A 6.15 van de fractie van Behoorlijk Bestuur. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  1. de voorgenomen bezuiniging Indiceren klanten voedselbank, ad € 25.000,-, wordt geschrapt; 2. voor de jaren 2020 en 2021 in de dekking wordt voorzien door een extra beslag (2 x € 25.000,-) op de Algemene Reserve. Het amendement is mede-ingediend door de fracties van D66 en GroenLinks. De raad besluit in meerderheid (9/21) het amendement te verwerpen. De fracties van de PVV, de PvdA, Behoorlijk Bestuur, D66 en GroenLinks stemmen voor het amendement.  A 6.16 van de fractie van D66. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  
de voorgenomen bezuiniging op de indicatie voedselbank, ad € 25.000,-, wordt geschrapt. De fractie trekt haar amendement in ten faveure van amendement A 6.15, waarvan zij mede-indiener wordt.  A 6.17 van de fractie van Behoorlijk Bestuur. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  1. de voorgenomen bezuiniging op sociaal juridische dienstverlening, ad € 20.000,-, wordt geschrapt; 2. voor het jaar 2021 in de dekking wordt voorzien door een extra beslag (1 x € 20.000,-) op de Algemene Reserve. De fractie trekt haar amendement in wegens het feit dat amendement A 6.5 is aangenomen.  A 6.18 van de fractie van D66. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  
de voorgenomen bezuiniging op Sociaal juridische dienstverlening, ad € 20.000,- vanaf 2021, wordt geschrapt. De fractie trekt haar amendement in wegens het feit dat amendement A 6.5 is aangenomen.     A 6.19 van de fractie van D66. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  het bedrag voor evenementen met € 100.000,- wordt verhoogd. De raad besluit in meerderheid (7/23) het amendement te verwerpen. De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur, D66 en GroenLinks stemmen voor het amendement.  A 6.20 van de fracties van de PVV, Beter voor Den Helder en Behoorlijk Bestuur. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  
het budget van € 20.000 voor Top van Holland wordt geschrapt en in plaats daarvan ter beschikking wordt bestemd voor het Ravelijncenter om digitale promotie te maken voor heel Den Helder.  Op basis van de beraadslagingen is de tekst van het amendement gewijzigd. De laatste zin komt als volgt  te luiden: 
een budget van € 20.000 uit de algemene middelen eenmalig ter beschikking wordt gesteld voor het Ravelijncenter om digitale promotie te maken voor heel Den Helder. De raad besluit in meerderheid (27/3) het amendement te aanvaarden. De fracties van de Stadspartij Den Helder en GroenLinks stemmen tegen het amendement.    



5  
A 6.21 van de fractie van GroenLinks. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  1. Fasering Nieuw Perspectief ad € 400.000,- (onder ‘dekking’ punt 11) wordt geschrapt. 2. in de dekking wordt voorzien door het bedrag voor Willemsoord/erfgoedinstelling te verlagen met   € 400.000,-  De raad besluit in meerderheid (3/27) het amendement te verwerpen. De fracties van D66 en GroenLinks stemmen voor het amendement.  A 6.22 van de fractie van Behoorlijk Bestuur. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  1. de voorgenomen bezuiniging op culturele instellingen, in 2020 € 125.000,- oplopend tot € 250.000,- in 2023, wordt geschrapt; 2. voor de jaren 2020 en 2021 in de dekking wordt voorzien door een extra beslag (€ 125.000,- +   € 175.000,-) op de Algemene Reserve. De fractie trekt haar amendement in ten faveure van amendement A 6.24, waarvan zij mede-indiener wordt.  A 6.23 van de fractie van GroenLinks. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  1. de voorgenomen bezuinigingen met betrekking tot subsidies ad € 250.000,- worden geschrapt; 2. in de dekking wordt voorzien door het bedrag voor Willemsoord/erfgoedinstelling te verlagen met  € 250.000,- De fractie trekt haar amendement in ten faveure van amendement A 6.24, waarvan zij mede-indiener wordt.  A 6.24 van de fracties van de PvdA, de Stadspartij Den Helder en de Seniorenpartij. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat: 1. geen financiële taakstellingen voor 2020 en 2021 aan de bibliotheek en Triade worden opgelegd; 2. wordt doorgegaan met gesprekken tussen het college en de organisaties over de (on)mogelijkheden voor het verhogen van eigen inkomsten ( e.g. ‘heffen van billijke tarieven’);  3. In de dekking te voorzien door in de jaren 2020 en 2021 een groter beslag te leggen op de Algemene Reserve. Het amendement is mede-ingediend door de fracties van Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en D66. De raad besluit in meerderheid (27/3) het amendement te aanvaarden. De fractie van de PVV stemt tegen het amendement.  A 6.25 van de fractie van D66. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  
de voorgenomen bezuiniging op de bibliotheek, oplopend van € 75.000 in het jaar 2020 tot € 125.000,- in het jaar 2023, wordt geschrapt.  De fractie trekt haar amendement in ten faveure van amendement A 6.24, waarvan zij mede-indiener wordt.  A 6.26 van de fractie van D66. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  
de voorgenomen bezuiniging op Triade, ad € 50.000,- vanaf 2020, oplopend naar € 125.000,- in 2023, wordt geschrapt. De fractie trekt haar amendement in ten faveure van amendement A 6.24, waarvan zij mede-indiener wordt.     
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A 6.27 van de fractie van de PVV. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  het voorgenomen project gastheerschap wordt geschrapt en de hiermee vrijvallende middelen van € 300.000,- 
over 2020 en € 300.000,- over 2021 worden gebruikt om de BOA Handhaving op een beter peil te brengen, met nadruk op meer taken en een volledige uitrusting voor de Handhavers. De raad besluit in meerderheid (3/27) het amendement te verwerpen. De fractie van de PVV stemt voor het amendement.   A 6.28 van de fractie van GroenLinks. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  1. Fasering Nieuw Perspectief ad € 400.000,- (onder ‘dekking’ punt 11) wordt geschrapt. 2. in de dekking wordt voorzien door het bedrag voor Willemsoord/erfgoedinstelling te verlagen met   € 400.000,-. De raad besluit in meerderheid (1/29) het amendement te verwerpen. De fractie van GroenLinks stemt voor het amendement.  A 6.29 van de fracties van Gemeentebelangen Den Helder, Behoorlijk Bestuur en de PVV. Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt aangevuld en verwerkt in de 
‘Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020’: , met dien verstande dat:  1. de structurele subsidie aan Stichting De Nollen, ad € 20.000,-, wordt geschrapt; 2. de voorgestelde bezuinigingen op de Wmo met € 20.000,- worden verlaagd. De raad besluit in meerderheid (14/16) het amendement te verwerpen. De fracties van het CDA, GroenLinks, de ChristenUnie, de PvdA en de VVD en de heren Mosk en Van Dongen stemmen tegen het amendement.  A 6.30 van de fractie van GroenLinks. Met het amendement wordt in het programma “Leefbare gemeente” onder doel 2 de tekst op bladzijde 30: 
“Verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed op gemiddeld energielabel C” gewijzigd in “Verduurzamen van 
het gemeentelijk vastgoed op gemiddeld energielabel B”. De raad besluit in meerderheid (4/26) het amendement te verwerpen. De fracties van D66, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur stemmen voor het amendement.  A 6.31 van de fractie van GroenLinks. Met het amendement wordt in het programma Leefbare gemeente onder het kopje “Welke financiële middelen 
zetten we in” op bladzijde 37 de onderstaande tekst geschrapt: 
“Een structurele bijdrage aan de onderhoudsvoorziening van De Kampanje borgt dat deze organisatie de 
komende jaren de onderhoudsopgave zelf kan financieren.”  De raad besluit in meerderheid (2/28) het amendement te verwerpen. De fracties van GroenLinks en Behoorlijk Bestuur stemmen voor het amendement.    
Moties:  M 6.1 van de fractie van de PVV. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen met ingang van 2020 een extra paragraaf inzake de nieuwbouw van het stadhuis toe te voegen aan de programmabegroting en jaarrekening. De raad besluit in meerderheid (8/22) de motie te verwerpen. De fracties van PVV, Gemeentebelangen Den Helder, Behoorlijk Bestuur, D66 en GroenLinks stemmen voor de motie.    M 6.2 van de fractie van de PVV. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen de verschuiving van het OZB gebruikersdeel naar het OZB eigenarendeel voor niet-woningen te verwerken in de programmabegroting voor 2020 e.v.  De raad besluit in meerderheid (5/25) de motie te verwerpen. De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur en GroenLinks stemmen voor de motie.      
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M 6.3 van de fractie van GroenLinks. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen bij de behandeling van de begroting voor 2020 te komen met een voorstel om de armoedeval tegen te gaan door een draagkrachtregeling in te stellen. De raad besluit in meerderheid (8/22) de motie te verwerpen. De fracties van de PVV, Gemeentebelangen Den Helder, Behoorlijk Bestuur, D66 en GroenLinks stemmen voor de motie.  M 6.4 van de fracties van het CDA en de ChristenUnie. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen:  1. in overleg te gaan met Stichting Mee & De Weering om te bezien op welke wijze de bezuiniging van   € 25.000,- ingevuld kan worden; 2. deze bezuiniging niet door te voeren te kosten van het indiceren van cliënten van de voedselbank; 3. de raad hierover uiterlijk 1 oktober 2019 te informeren.    De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden.  M 6.5 van de fractie van GroenLinks. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020, in alle wijken een sociaal wijkteam in te stellen dat makkelijk en laagdrempelig toegankelijk is voor inwoners en waar zij terecht kunnen met elke zorgvraag. Het wijkteam verwijst dan door. De fractie houdt haar motie aan in verband met de toezegging dat het college van burgemeester en wethouders deze overneemt.  M 6.6 van de fractie van het CDA. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen de budgetten gereserveerd voor een 
jongerendebat van tweemaal € 20.000,- te bundelen voor een eenmalige reservering van € 40.000,- voor het realiseren van een jongerenadviesraad en het vormgeven van jongerenparticipatie. De fractie trekt haar motie in omdat het college van burgemeester en wethouders deze heeft overgenomen.  M 6.7 van de fracties van Behoorlijk Bestuur en de PVV. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: - de mogelijkheden van het invoeren van de Stadspas te onderzoeken; - dekking hiervoor te vinden in het programma bestuurlijke vernieuwing; - vóór de behandeling van de Begroting 2020 de raad hierover een voorstel aan te bieden. De fracties houden op grond van de beraadslagingen hun motie aan.   M 6.8 van de fracties van Behoorlijk Bestuur en de PVV. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 1. een voorziening in te stellen die het mogelijk maakt dat minima gezinnen er voor kunnen kiezen om hun kind(eren) in Schagen of Texel naar school te laten gaan;  2. hiervoor dekking te zoeken binnen het programma Bestuurlijke Vernieuwing; 3. deze voorziening in te stellen zolang het Lyceum aan Zee als zwak gerapporteerd staat; 4. de raad voor de start van het nieuwe schooljaar 2019-2020 hierover te informeren. De raad besluit in meerderheid (4/26) de motie te verwerpen. De fracties van de PVV en Behoorlijk Bestuur stemmen voor de motie.  M 6.9 van de fractie van Behoorlijk Bestuur. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 1. uiterlijk 1 oktober 2019 de raad een voorstel aan te beiden over een tegemoetkoming in de onkosten van huisdieren voor minima; 2. hiervoor dekking te vinden binnen het programma Bestuurlijke Vernieuwing.  De fractie houdt op grond van de beraadslagingen haar motie aan.  M 6.10 van de fractie van de PVV. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: - in overleg te treden met de nog twee overgebleven verpleeghuisorganisaties om te bezien hoe het gesignaleerde capaciteitsprobleem kan worden ondervangen opdat inwoners van Den Helder kunnen worden opgevangen in hun eigen stad; - om de ingeboekte bezuiniging € 220.000,- als gevolg van de invoering van POH’s te heroverwegen als mogelijke bijdrage aan het terugdringen van de tekorten bij de jeugdzorg.  De raad besluit in meerderheid (8/22) de motie te verwerpen. De fracties van de PVV, Gemeentebelangen Den Helder, Behoorlijk Bestuur, D66 en GroenLinks stemmen voor de motie.      
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M 6.11 van de fractie van GroenLinks. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen vóór de behandeling van de programmabegroting 2020 een voorstel aan de raad voor te leggen waarmee wordt bewerkstelligd dat met ingang van 2020 betaald parkeren wordt (her)ingevoerd. De raad besluit in meerderheid (1/29) de motie te verwerpen. De fractie van GroenLinks stemt voor de motie.  M 6.12 van de fractie van Beter voor Den Helder. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen:  1. zo spoedig mogelijk tot de provincie en Den Haag te wenden en zich tot het uiterste in te spannen een driebaansweg richting Den Helder te realiseren vanaf Alkmaar; 2. de raad mee te nemen in het proces door middel van raadsinformatiebrieven en/of een presentatie/informatieavond. De raad besluit in meerderheid (28/2) de motie te aanvaarden. De fractie van de ChristenUnie stemt tegen de motie.  M 6.13 van de fractie van de PvdA. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen bij het onderzoek naar het oplossen van de verkeersproblematiek in de omgeving van de haven een variant toe te voegen waarbij het uitgaand Texelverkeer (over het Nieuwe Diep) wordt gescheiden van het inkomend Texelverkeer (over de N250).   De fractie houdt op basis van de beraadslagingen haar motie aan.  M 6.14 van de fractie van de PvdA. Met de motie wordt uitgesproken dat er een en directe inzet benodigd is van een Rijkscoördinator met doorzettingsgezag bij het structureel oplossen van de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek rondom de haven van Den Helder.   De fractie houdt op basis van de beraadslagingen haar motie aan.  M 6.15 van de fractie van Beter voor Den Helder. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 1. een commissie met daarin een vertegenwoordiging vanuit de raad samen te stellen ten behoeve van   het opstellen van een functiebeschrijving en het aantrekken van een ‘Ambassadeur Den Helder’;  2.  een voorstel aan te bieden voor een pilot van twee jaar en de kosten hiervan te dekken uit de algemene 

reserve (indicatief € 300.000,- exclusief onkosten); 3.  de raad mee te nemen door middel van informatieavonden; 4.  na één jaar een evaluatie te houden.  Op basis van de beraadslagingen is de motie gewijzigd. 
De tekst onder “van mening zijnde dat” komt te luiden als volgt: - het wenselijk is op korte termijn te investeren in de toekomst en uitbreiding van Den Helder door in te zetten in het versterken van bestaande lobbyprojecten; - hiervoor een pilotproject van twee jaar te vormen met als hoofddoel een vitale gemeente: economische zaken, bereikbaarheid, werkgelegenheid. (de overige vier punten komen te vervallen). Het besluit komt te luiden als volgt: 1. oktober 2019 de raad te informeren over bestaande lobbyprojecten;  2.  een voorstel aan te bieden voor een pilot van twee jaar en de kosten hiervan te dekken uit de algemene reserve; 3.  de raad mee te nemen door middel van informatieavonden; 4.  na één jaar een evaluatie te houden.   De motie is mede-ingediend door de fracties van het CDA, de PvdA, de Seniorenpartij en de Stadspartij  Den Helder. De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden.  M 6.16 van de fractie van Stadspartij Den Helder. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen:  1.  in gesprek te gaan met de ‘Molenstichting’ over een andere locatie; 2.  de plaatsing van de molen op het ‘Vinkenterrein’ te heroverwegen;  3.  de raad hierover uiterlijk in de tweede helft van 2019 te informeren.   De fractie houdt op basis van de beraadslagingen haar motie aan.    
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M 6.17 van de fractie van de Stadspartij Den Helder. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen: 1.  in overleg te gaan met Zeestad bv om de plannen tot het plaatsen van een loopbrug van       Willemsoord naar de Weststraat terug te draaien;  2.  de raad zo spoedig mogelijk te informeren over de gemaakte afspraken hierin.  De raad besluit in meerderheid (6/24) de motie te verwerpen. De fracties van de Stadspartij Den Helder en Behoorlijk Bestuur en mevrouw Pater en de heren Van Esdonk en Niggendijker stemmen voor de motie.    M 6.18 van de fractie van de Stadspartij Den Helder. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen: 1.  in overleg te gaan met Zeestad bv. om de verplaatsing van de Pinas tegen te gaan; 2.  de raad zo spoedig mogelijk te informeren over de gemaakte afspraken hierin.  De raad besluit in meerderheid (12/18) de motie te verwerpen. De fracties van de PVV, Gemeentebelangen, de Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur, D66, GroenLinks en mevrouw Pater en de heer Niggendijker stemmen voor de motie.  M 6.19 van de fractie van het CDA. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 1. met partners Zeestad en Woningstichting te komen tot een particulier gevelrenovatiefonds; 2. in oktober 2019 een voorstel aan de raad voor te leggen waarin wordt voorgesteld dat particulieren en verenigingen van eigenaren in de binnenstad een beroep kunnen doen op dit fonds.  Op basis van de beraadslagingen is de tekst van het amendement gewijzigd in: 1. met partner Zeestad te komen tot een particulier gevelrenovatiefonds; 2. in oktober 2019 een voorstel aan de raad voor te leggen waarin wordt voorgesteld dat particulieren en verenigingen van eigenaren in de binnenstad een beroep kunnen doen op dit fonds; 3. te onderzoeken of verdere uitbreiding in andere gebieden in de stad mogelijk is. De motie is mede-ingediend door de fracties van Beter voor Den Helder, de PVDA, de Stadspartij Den Helder  en de Seniorenpartij. De raad besluit in meerderheid (24/6) de motie te aanvaarden. De fracties van de VVD en de ChristenUnie stemmen tegen de motie.  M 6.20 van de fractie van GroenLinks. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen in het eerste kwartaal van 2020 met een voorstel te komen voor het aanleggen van een rolstoelroute in de Donkere Duinen. De fractie trekt haar motie in en zal deze inhoudelijk toevoegen aan haar motie M 6.29.  M 6.21 van de fractie van Beter voor Den Helder. Het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht: 1. te onderzoeken hoeveel snuffelfietsen in Den Helder gewenst zijn; 2. de raad uiterlijk 1 oktober 2019 te informeren over de resultaten van het onderzoek en de eventuele financiële consequenties bij ingebruikname van de snuffelfietsen. De raad besluit in meerderheid (24/6) de motie te aanvaarden. De fracties van de PVV en Behoorlijk Bestuur en mevrouw Wisgerhof en de heer Bruin stemmen tegen de motie.     M 6.22 van de fracties van de PvdA, de Stadspartij Den Helder en de Seniorenpartij. Het college van burgmeester en wethouders wordt opgedragen:  1. het beheer in de buurten en wijken voor een proefperiode van twee jaar te versterken met de aanstelling van meer gemeentelijke medewerkers beheer openbare ruimte; 2. voor de gemeentelijke medewerkers de in de bijlage van deze motie genoemde functieomschrijving als leidraad te gebruiken;   3. na evaluatie te bezien of tot definitieve invulling van deze functies kan worden overgegaan.  De fractie houdt op basis van de beraadslagingen haar motie aan.  M 6.23 van de fractie van Behoorlijk Bestuur. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen het Anton Pieckplein zo spoedig mogelijk in 
te richten als parkeerplaats voor auto’s en fietsen. De raad besluit in meerderheid (4/26) de motie te verwerpen. De fracties van de PVV en Behoorlijk Bestuur stemmen voor de motie.    



10  
M 6.24 van de fracties van de PvdA, de Seniorenpartij en de Stadspartij Den Helder. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: - 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 houden op basis van de beraadslagingen hun motie aan.  M 6.25 van de fractie van Behoorlijk Bestuur. Het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht de raad in 2019 een voorstel aan te bieden tot het realiseren van een dierenbegraafplaats binnen het gebied van de algemene begraafplaats te Huisduinen, inclusief de daarbij behorende financiële paragraaf. De fractie houdt op basis van de beraadslagingen haar motie aan.    M 6.26 van de fractie van Behoorlijk Bestuur. Het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht: 1. zorg te dragen voor het zo spoedig mogelijk terugplaatsen van de hondenpoepbakken in de Visbuurt en het gebruik volgens afspraak te evalueren; 2. te onderzoeken of in andere buurten vergelijkbare situaties zijn en deze situaties recht te trekken; 3. de gemeenteraad uiterlijk 1 oktober 2019 te informeren over de ondernomen acties. De raad besluit in meerderheid (6/24) de motie te verwerpen. De fracties van de PVV, D66 en Behoorlijk Bestuur stemmen voor de motie.    M 6.27 van de fractie van Beter voor Den Helder. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen uiterlijk 1 oktober 2019 een voorstel tot het vaststellen van hondenbeleid aan de raad aan te bieden, waarin ook wordt ingegaan op het realiseren van omheinde hondenparken (al dan niet in de vorm van een pilot). De fractie houdt op grond van de beraadslagingen haar motie aan.  M 6.28 van de fractie van GroenLinks. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen bij de behandeling van de begroting voor 2020 te komen met een voorstel om een bewaakte fietsenstalling in combinatie met een openbaar invalidentoilet in het centrum te realiseren. De raad besluit in meerderheid (14/16) de motie te verwerpen. De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en het CDA en de dames Anthonijsz en Polonius en de heren Houben en Klut stemmen voor de motie.    M 6.29 van de fractie van GroenLinks. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen in de komende begroting voor 2020 middelen vrij te maken om uitvoering te kunnen geven aan het initiatiefvoorstel met betrekking tot toegankelijkheid.  De fractie voegt haar ingetrokken motie M 6.20 inhoudelijk toe aan deze motie. De overwegingen, meningen en constateringen zijn toegevoegd en het besluit is als volgt aangevuld: 1. Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen in de komende begroting voor 2020 middelen vrij te maken om uitvoering te kunnen geven aan het initiatiefvoorstel met betrekking tot toegankelijkheid; 2. Hierbij ook met een voorstel te komen voor het aanleggen van een rolstoelroute in de Donkere Duinen. De stemmen staken over deze motie (15/15). De fracties van het CDA, GroenLinks, de Seniorenpartij, Behoorlijk Bestuur, de Stadspartij Den Helder en de PVV en mevrouw Polonius en de heer Klut stemmen voor de motie. De motie wordt in de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht.  M 6.30 van de fractie van de PVV (ingediend tijdens de beraadslagingen). Met de motie wordt het vertrouwen opgezegd in de wethouder van Financiën. De raad besluit in meerderheid (3/27) de motie te verwerpen. De fractie van de PVV stemt voor de motie.   
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Tenslotte besluit de raad in meerderheid (23/7): 1.  de Kadernota 2020-2023 (ID19.02707) vast te stellen; 2.  de Kadernota “Financiële uitgangspunten voor de begroting 2020” (ID19.02706) vast te stellen,  met dien verstande dat:   I. 1. De voorgestelde bezuinigingen met betrekking tot     a. Sociaal juridische dienstverlening,     b. preventie schuldhulpverlening,     c. professioneel zorgaanbod in buurthuizen,     voor de jaren 2020 en 2021 worden geschrapt;   2. In de dekking wordt voorzien door een groter beslag te leggen op de Reserve Sociaal    Domein voor de jaren 2020 en 2021;  II. 1. de voorgenomen bezuiniging op samenloop verslaafden/daklozenzorg, ad € 100.000,- met    ingang van 2021, wordt geschrapt;   2. voor 2021 in de dekking wordt voorzien uit de reserve sociaal domein en in de jaren 2022 en    2023 uit de ruimtevragers sociaal domein (€ 236.000,-);  III. een budget van € 20.000 uit de algemene middelen eenmalig ter beschikking wordt gesteld    voor het Ravelijncenter om digitale promotie te maken voor heel Den Helder;  IV. 1. geen financiële taakstellingen voor 2020 en 2021 aan de bibliotheek en Triade worden     opgelegd;   2. wordt doorgegaan met gesprekken tussen het college en de organisaties over de     (on)mogelijkheden voor het verhogen van eigen inkomsten ( e.g. ‘heffen van billijke     tarieven’);    3. In de dekking te voorzien door in de jaren 2020 en 2021 een groter beslag te leggen op de     Algemene Reserve. 3.  de begroting conform de Kadernota in te richten in vier programma’s:  a. Bestuurlijke vernieuwing;  b.  Zorgzame gemeente;  c.  Vitale gemeente;  d.  Leefbare gemeente.  De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur, D66 en GroenLinks stemmen tegen het voorstel.  7. Motie over consultatie gemeentebestuur over Provinciale omgevingsverordening. De fractie van de VVD dient een motie in (M 7) waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen er bij het provinciaal bestuur op aan te dringen dat de Omgevingsverordening gedurende een periode van vier maanden ter consultatie wordt voorgelegd aan de gemeentebesturen in Noord-Holland en de gemeentebesturen in die periode de gelegenheid te geven hun zienswijzen uit te brengen. De raad besluit unaniem: de bovengenoemde motie te aanvaarden.    8. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering rond 23.50 uur.      


