Besluitenlijst raadsvergadering 18 maart 2019 (BSL19.0012)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Hij staat stil bij de recente gebeurtenissen in Utrecht.
Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Van Driesten. Mevrouw Wisgerhof komt iets later.
De raad staat stil bij het overlijden van de heer A.T.C.M. (Ton) Nijpels op 9 maart 2019. De heer Nijpels was
raadslid voor de AOV/Unie 55+ van april 1998 tot maart 2006.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vragenkwartier.
De heer Klut stelt de volgende vraag:
“Conform een toezegging in de gemeenteraad van 17 november 2018, dat het niet de bedoeling is dat
organisaties door bezuinigingen omvallen en er gesprekken met de wethouder zouden plaatsvinden teneinde
naar oplossingen te zoeken, constateren wij dat daar inzake het IVC, ondanks de toezegging van de
wethouder, nog steeds niet aan is voldaan. Ondanks pogingen van de directie van het IVC, heeft dit tot nu toe
alleen geleid tot een ambtelijk gesprek. Ook op een brief aan het college, waarin de financiële problemen nog
eens worden uitgelegd is niet gereageerd. Gezien de inspanningen van het IVC inzake het uitvoeren van een
deel van wettelijke taken zien wij het als een fatsoenlijke zaak dat de toezegging van een inhoudelijk gesprek
tussen de wethouder en het IVC, zoals gevraagd, gestand wordt gedaan.”
Wethouder Biersteker antwoordt dat sinds november ambtelijke gesprekken zijn gevoerd met het IVC. Hierin
moet duidelijkheid ontstaan over onder meer de cijfers. Pas daarna is een gesprek met de wethouder zinvol.
Ze hoopt desgevraagd de raad over een maand nader te kunnen informeren.
Mevrouw Hamerslag stelt de volgende vragen over Wijkgericht werken:
1. Hoe is het mogelijk dat de wethouder middels een artikel en een afbeelding in de media en de
voorlichtingspagina van de gemeente aangeeft dat de raad een beleid heeft vastgesteld terwijl dit
voorstel de commissie van 4 februari jl. niet eens gepasseerd heeft?
2. Wijkgericht werken is een zeer belangrijk beleidsstuk waar iedere inwoner van onze gemeente mee te
maken krijgt en dus een stuk waar een terdege discussie over gevoerd dient te worden voordat dit wordt
vastgesteld. Is het college het met mij eens dat met de genoemde werkwijze onder 1. de raad volledig
buitenspel wordt gezet?
3. Waarom zijn de vragen met betrekking tot het Wijkgericht werken die Behoorlijk Bestuur in de commissie
Bestuur en Middelen van 4 februari jl. heeft gesteld en voorts op verzoek van de wethouder via de mail
heeft ingestuurd tot op heden niet beantwoord zijn? (slechts twee vragen zijn er uitgelicht en hier is een
memo over gestuurd)
4. De wethouder is door de commissie naar de schrijftafel teruggestuurd. Mocht het bij vraag 1. gestelde
niet juist zijn wanneer wordt het aangepaste voorstel, waarin de opmerkingen van de commissie zijn
verwerkt, dan opnieuw geagendeerd voor de commissie?
Wethouder Biersteker zegt dat de commissie op 4 februari is geïnformeerd. Tevens is een memo verstuurd
waarin het tijdpad is geschetst. Ze wijst op de bevoegdheidstoedeling aan college over dit onderwerp.
Op 15 april wordt de commissie geïnformeerd over verdere ontwikkelingen rond de wijkmanagers. Mevrouw
Hamerslag vraagt de wethouder of ze de vragen opnieuw mag indienen. Wethouder Biersteker heeft hier geen
problemen mee en geeft ook aan open te staan voor een gesprek.
De fractie van de PVV heeft de volgende vragen over de financiële situatie van de gemeente Den Helder:
Is uw college bereid met grote spoed:
1. Een nota aan te leveren met alle financiële risico’s die spelen voor de gemeente?
2. De invloed aan te geven die deze risico’s hebben op de huidige begroting?
3. Bovenstaande op te nemen in een begrotingswijziging.
4. Het beleidskader weerstandsvermogen te heroverwegen?
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Wethouder Visser zegt dat de gevraagde nota op 25 februari 2019 unaniem door de raad is vastgesteld.
Hij somt voor de volledigheid de risico’s op die expliciet in deze nota zijn opgenomen en geeft aan dat er
verder geen aanleiding is om de begroting aan te passen, zoals gevraagd is.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Klut.
5. Vaststelling agenda.
De fractie van de PVV dient een motie in bij agendapunt12, het voorstel met betrekking tot het aangaan van
een budgetovereenkomst met Stichting Museumhaven Willemsoord 2019-2020.
De fracties van GroenLinks, het CDA, Gemeentebelangen Den Helder en D66 dienen een amendement in bij
agendapunt 14, het voorstel met betrekking tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 204.956,- ten
behoeve van risico's en ontwikkelopgave Veilig Thuis.
Hamerpunten:
6. Voorstel tot het benoemen van een voorzitter voor de raadscommissies Bestuur en Middelen,
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
De raad besluit bij acclamatie:
mevrouw N. List te benoemen tot voorzitter voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke
ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
7. Voorstel tot wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Cocensus.
De raad besluit unaniem:
het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen, op grond van artikel 1, tweede lid van
de Wet gemeenschappelijke regelingen, in te stemmen met de 5e wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Cocensus 2015.
8. Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2020-2024 gemeenschappelijke regeling (GR)
Cocensus.
De raad besluit unaniem:
1. een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2020-2024 van de gemeenschappelijke regeling
Cocensus conform bijgevoegd ontwerpbesluit;
2. het college op te dragen deze zienswijze met betrekking tot de Kadernota 2020-2024 van de
gemeenschappelijke regeling Cocensus kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van Cocensus.
9. Voorstel met betrekking tot het ontwikkelplan Koningstraat - Spoorstraat.
De raad besluit unaniem:
1. het Ontwikkelplan Transformatie Koningstraat - Spoorstraat d.d. 28 januari 2019 met de daaronder
liggende grondexploitatie met totale kosten van € 11,5 miljoen vast te stellen en de uitvoering van de
ontwikkeling neer te leggen bij Zeestad;
2. Koningsdriehoek en Spoorstraat Den Helder Beeldkwaliteitskader, november 2018 West 8 rekening
houdend met de gemeentelijke monumenten Koningsplein 9, Koningstraat 89 en Spoorstraat 45 en de
beeldbepalende panden Koningstraat 35, 43-45 en 73 en Spoorstraat 30, 64 en 73 vast te stellen;
3. een investeringskrediet ter hoogte van € 2.550.000,- vast te stellen;
4. ter dekking van het onder besluitpunt 3 genoemde investeringskrediet van een
‘kapitaalegalisatiereserve Project Koningstraat’ ter hoogte van € 2.550.000,- in te stellen;
5. ter gedeeltelijke dekking van de hierboven genoemde kapitaalegalisatiereserve een bedrag van
€ 1.150.000 te onttrekken uit reserve aankopen stadshart WVG. Een eventueel te ontvangen subsidie
zal in mindering op deze onttrekking worden gebracht;
6. geen wensen en bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit van het college tot het om niet
inbrengen in de grondexploitatie Koningstraat van de voor ontwikkeling benodigde gronden en het
gemeentelijk vastgoed in de Koningdwarsstraat en Koningstraat met een marktwaarde van € 1,7
miljoen (gebaseerd op WOZ waarde, boekwaarde is € 0,-);
7. de hierbij behorende begrotingswijziging BGW19.0002 vast te stellen.
10. Voorstel tot actualisatie grondexploitatie Willem Alexanderhof.
De raad besluit unaniem:
1. de geactualiseerde grondexploitatie Willem Alexanderhof vast te stellen met een eindwaarde van
€ 11.200.000,- negatief per 31 december 2027, resulterend in een gedeeltelijke vrijval van € 800.000,van de verliesvoorziening. Deze vrijval van de verliesvoorziening op te nemen in de jaarrekening 2018;
2. van deze vrijval een bedrag van € 250.000,- toe te voegen aan de egalisatiereserve Grondexploitatie.
Dit te verwerken in de jaarrekening 2018.
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11. Voorstel tot het vaststellen van werkafspraken in aanvulling op het Beleidskader Verbonden
partijen.
De raad besluit unaniem:
de werkafspraken met betrekking tot privaatrechtelijke verbonden partijen (IR19.0013) vast te stellen als
aanvulling op het op 4 juni 2018 vastgestelde Beleidskader Verbonden partijen.
12. Voorstel met betrekking tot het aangaan van een budgetovereenkomst met Stichting
Museumhaven Willemsoord 2019-2020.
De raad besluit unaniem:
op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 7 van de Financiële verordening
gemeente Den Helder het college te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen
besluit van het college van burgemeester en wethouders om de budgetovereenkomst 2019-2020 aan te gaan.
De fractie van de PVV dient een motie in (M 12.1) waarmee het college van burgemeester en wethouders
wordt opgedragen zich expliciet uit te spreken voor een langdurige (meer dan 2 jaar) en duurzame
voortzetting van de activiteiten van alle maritieme organisaties op Willemsoord die nota bene voornamelijk met
behulp van vrijwilligers inhoud geven aan het maritieme karakter van onze stad. En er op die manier voor te
zorgen dat restauratie, onderhoud en beheer van nautische monumenten in de Museumhaven gegarandeerd
worden.
De raad besluit in meerderheid (5/25):
de bovengenoemde motie te verwerpen. De fracties van de PVV, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur stemmen
voor de motie.
13. Voorstel tot het vaststellen van de zienswijze op de Kadernota 2019 van de Gemeenschappelijke
Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland.
De raad besluit unaniem:
de zienswijze op de Kadernota 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van
Noord-Holland met kenmerk AU19.00361 vast te stellen en in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van dit
orgaan waarmee wordt gevraagd om naast financiële gegevens ook informatie te verschaffen over het aantal
te realiseren Wsw- en Beschut Werk-plekken in het meerjarenperspectief en om een meerjarenperspectief te
geven conform de notitie “Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen”.
Bespreekpunt
14. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 204.956,- ten behoeve van risico's en
ontwikkelopgave Veilig Thuis.
De fracties van GroenLinks, het CDA, Gemeentebelangen Den Helder en D66 dienen een amendement in
(A 14.1) waarmee beslispunt 1:
” Aan GGD Hollands Noorden in 2019 een eenmalige bijdrage van 204.956 beschikbaar te stellen ten
behoeve van risico’s en ontwikkelopgave Veilig Thuis ten laste van de reserve Sociaal Domein”.
wordt vervangen door:
“Aan GGD Hollands Noorden in 2019 een eenmalige bijdrage van 204.956 beschikbaar te stellen ten behoeve
van risico’s en ontwikkelopgave Veilig Thuis ten laste van het jeugd en WMO budget”.
De raad besluit in meerderheid (28/2):
het bovengenoemde amendement te aanvaarden. Mevrouw Pater en de heer Saliha stemmen tegen het
amendement.
Vervolgens besluit de raad unaniem:
1. Aan GGD Hollands Noorden in 2019 een eenmalige bijdrage van 204.956 beschikbaar te stellen ten
behoeve van risico’s en ontwikkelopgave Veilig Thuis ten laste van het jeugd en WMO budget;
2. de programmabegrotingswijziging BGW19.0003 vast te stellen.
15. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 20.25 uur.
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