Besluitenlijst raadsvergadering 24 juni 2019 (BSL19.0038)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van de dames Van Driesten en
Pater en de heren Bruin en Niggendijker. Hij wijst op de aanwezigheid van een cameraploeg van RTV Noord.
Ook maakt hij melding van de informatieve bijeenkomst bij de brandweer op 9 juli 2019 waarvoor de
aanmelding van raadsleden achterblijft.
2. Spreekrecht burgers.
Er heeft zich een aantal insprekers gemeld om in te spreken over agendapunt 12, het voorstel met betrekking
tot de beslissingen op bezwaarschriften tegen raadsbesluit Scenario-onderzoek stadhuis. In het Reglement
van orde is echter vastgelegd dat niet kan worden ingesproken over een besluit van het gemeentebestuur
waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan (artikel 16, lid 2, onder a),
hetgeen hier het geval is. Ze zijn door de griffie dan ook geïnformeerd dat inspreken niet is toegestaan.
3. Vragenkwartier.
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Krijns.
5. Vaststelling agenda.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 juni 2019 het directieverslag over 2018 van Port of
Den Helder onder geheimhouding ter inzage gelegd. Het college stelt de raad voor de opgelegde
geheimhouding op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet te bekrachtigen. Het besluit hiertoe is als
punt 5a aan de agenda toegevoegd.
De fractie van het CDA kondigt een amendement aan bij agendapunt 18, het initiatiefvoorstel van de fractie
van GroenLinks met betrekking tot het verbeteren van de toegankelijkheid van Den Helder voor mensen met
een functiebeperking.
De fracties van de Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder en de Seniorenpartij kondigen een motie
vreemd aan de orde van de dag aan over misbruik lachgas. De motie is als punt 19 aan de agenda
toegevoegd.
De fractie van de PVV kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over een betere bekendheid
van de wijkagent. De motie is als punt 20 aan de agenda toegevoegd.
De fracties van Behoorlijk Bestuur en de PVV kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag aan over
het nakomen van beloftes aan het woonwagenkamp. De motie is als punt 21 aan de agenda toegevoegd.
In de voorafgaande vergadering van het presidium is op verzoek van de fracties van Behoorlijk Bestuur en de
PVV besloten agendapunt 12, het voorstel met betrekking tot de beslissingen op bezwaarschriften tegen
raadsbesluit Scenario-onderzoek stadhuis, en agendapunt 16, het voorstel tot verlenging voor de duur van
een jaar van de ontheffing van het vereiste ingezetenschap aan mevrouw H. Keur-Polman, over te hevelen
van de hamer- naar de bespreekpunten.
Hamerpunten:
5a. Bekrachtigen geheimhouding van het directieverslag over 2018 van Port of Den Helder.
De raad besluit unaniem:
de door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding over het directieverslag 2018
van NV Port of Den Helder op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet te bekrachtigen.
1

6. Voorstel tot het benoemen van de heer G. Mos als lid voor de Rekenkamercommissie Den Helder.
De raad besluit bij acclamatie:
de heer G. Mos per 24 juni 2019 voor een periode van drie jaar te benoemen als lid van de
Rekenkamercommissie Den Helder.
De heer Mos legt de belofte af en ontvangt bloemen.
7. Voorstel met betrekking tot eventuele wensen of bedenkingen jaarprogramma De Kop Werkt!
De raad besluit unaniem:
1. kennis te hebben genomen van het jaarverslag 2018 van De Kop Werkt!;
2. geen wensen of bedenkingen te hebben tegen het in het kader van de "Samenwerkingsovereenkomst
voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017-2020" vast te stellen jaarprogramma
2019, 2e tranche, dat als bijlage deel uitmaakt van het raadsbesluit;
3. kennis te hebben genomen van de economische en maatschappelijke effectrapportage De Kop Werkt!
(nulmeting).
8. Voorstel vaststellen zienswijze jaarstukken 2018 en begroting 2020 GGD Hollands Noorden.
De raad besluit unaniem:
1. een positieve zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2018 GGD;
2. daarbij de GGD te verzoeken:
a. vanaf de jaarstukken 2019 bij de verantwoording van beoogde resultaten en maatschappelijke
effecten expliciet aan te geven welke resultaten geheel, gedeeltelijk of niet behaald zijn. Het bereiken
van maatschappelijke effecten te onderbouwen met monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken.
b. met ingang van de jaarstukken 2020 een bijlage toe te voegen, waarin per gemeente staat vermeld
welke aanvullende diensten, tegen welke bijbehorend kosten, zijn uitgevoerd;
3. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2020;
4. daarbij de GGD te verzoeken:
a. om, op basis van een dialoog met de raden, de beoogde resultaten en maatschappelijk effecten als
bijlage toe te voegen aan de begroting 2020, voor aanvang van het begrotingsjaar.
b. een overzicht van alle plustaken per gemeente als bijlage toe te voegen, met ingang van
eerstvolgende (wijziging van de) begroting.
9. Voorstel vaststellen zienswijze jaarstukken 2018 en begroting 2020 van het RHCA.
De raad besluit unaniem (met inachtneming van het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop van
6 juni 2019):
1. in te stemmen met de jaarrekening 2018;
2. ten aanzien van de resultaatbestemming in te stemmen het toevoegen van € 5.387,- aan de Algemene
reserve;
3. in te stemmen met de programmabegroting 2020.
10. Voorstel vaststellen zienswijze jaarstukken 2018 en begroting 2020 van de Veiligheidsregio NHN.
De raad besluit unaniem:
1. akkoord te gaan met de jaarstukken 2018 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord indien is voldaan
aan hetgeen gesteld is onder zienswijze 1*;
2. akkoord te gaan met de begroting 2020 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
3. akkoord te gaan met de oprichting van de Brandweerschool;
4. in te stemmen met het indienen van de negen in het advies van de Regionale verwoorde zienswijzen bij
het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio:
* Zienswijze 1: Jaarrekening 2018 - Bestemmingsreserve automatisering en informatiebeveiliging
De veiligheidsregio wordt verzocht om met een concrete onderbouwing te komen hoe deze bestemmingsreserve automatisering en
informatiebeveiliging bestemd gaat worden. Vraagt dit niet om een structurele ophoging van deze post? Graag ontvangen wij voor 5 juli
a.s. antwoord hoe dit na dit begrotingsjaar wordt opgelost en een concrete onderbouwing, zodat het AB op 5 juli een weloverwogen
besluit kan nemen op basis van de juiste informatie.

11. Voorstel tot vaststellen van zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 van de RUD NHN.
De raad besluit unaniem:
1. kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
(RUD NHN) en de begroting 2020 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN);
2. in te stemmen met het verzenden van de regionale zienswijze, zoals verwoord in het advies van de
Regionale Raadscommissie Noordkop, aan het Dagelijks Bestuur van de RUD.
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13. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2018 en begroting 2020-2022 van de
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland.
De raad besluit unaniem:
1. de zienswijze op de Begroting 2020 - 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde
Arbeid Kop van Noord-Holland met kenmerk AU19.03097 vast te stellen en deze in te dienen bij het
Dagelijks Bestuur van dit orgaan;
2. kennis te nemen van de Jaarstukken 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde
Arbeid Kop van Noord-Holland.
14. Voorstel tot het vaststellen van de nota grondbeleid 2019.
De raad besluit unaniem:
de nota grondbeleid 2019 vast te stellen als vervanging voor de nota grondbeleid 2013 en de nota
grondprijzenbeleid 2015.
15. Voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2019.
De raad besluit unaniem:
1. kennis te nemen van de eerste tussenrapportage 2019;
2. een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van het toonfrequent signaal van € 155.000,-;
3. het krediet aanschaf kolkenzuiger te verhogen met € 100.000,-;
4. het krediet Clubhuis Rugbyclub te verhogen met € 20.000,-;
5. een bedrag van € 148.579,- te doteren in de egalisatiereserve Onderwijs;
6. een bedrag te onttrekken van € 307.470,- uit de bestemmingsreserve Nieuwbouw Stadhuis;
7. een bedrag te onttrekken van € 133.319,- uit de bestemmingsreserve Frictiefonds;
8. een bedrag te onttrekken van € 39.160,- uit de bestemmingsreserve Huurderving;
9. een bedrag van € 17.600,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve Evenementen;
10. een bedrag van € 52.276,- uit de kapitaalegalisatiereserve Koploper te laten vrijvallen;
11. de kapitaalegalisatiereserve Koploper te sluiten;
12. een bedrag te onttrekken van € 144.974,- uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein;
13. de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2019 (BGW 19.0008) vast te stellen.
17. Voorstel tot vaststelling van de Programmarekening 2018 van de gemeente Den Helder.
De raad besluit in meerderheid (24/3):
1. de programmarekening 2018 vast te stellen;
2. het voordelig saldo van € 7.143.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve;
3. een kapitaalsegalisatiereserve in te stellen voor het Stadspark en te vullend door een bedrag van
€ 3.500.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve;
4. € 500.000 toe te voegen aan programma Ruimte en stedelijke vernieuwing 2019 om hiermee de
kapitaal-egalisatiereserve Koningstraat/Spoorstraat te voeden (zie ook RVO19.0017/RB19.0012);
5. een bedrag van € 36.000 toe te voegen aan de Reserve Sociaal Domein en te onttrekken aan de
Algemene Reserve.
6. de bestemmingsreserves Strategische Visie en EFRO te sluiten;
7. de uit dit besluit voortvloeiende begrotingswijziging BGW19.0007 vast te stellen.
De fractie van de PVV stemt tegen het voorstel.
Bespreekpunten:
12. Voorstel met betrekking tot de beslissingen op bezwaarschriften tegen raadsbesluit Scenarioonderzoek stadhuis.
De raad besluit in meerderheid (20/7):
de bezwaarschriften (kenmerken: AI19.00850, AI19.00836, AI19.00835 en AI19.00870) tegen het raadsbesluit
‘Scenario-onderzoek stadhuis Den Helder’ van 25 februari 2019 kennelijk niet ontvankelijk te verklaren en
hierop te beslissen bij brief (kenmerken: AU19.05407, AU19.05391, AU19.05408 en AU19.05529).
De fracties van de PVV, D66, Behoorlijk Bestuur en GroenLinks stemmen tegen het voorstel.
16. Voorstel tot verlenging voor de duur van een jaar van de ontheffing van het vereiste
ingezetenschap aan mevrouw H. Keur-Polman.
De raad besluit in meerderheid (21/6):
op grond van artikel 36a, lid 2, Gemeentewet de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap aan mevrouw
H. Keur-Polman voor de duur van één jaar te verlengen.
De fracties van D66, de PVV en Behoorlijk Bestuur stemmen tegen het voorstel.
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18. Initiatiefvoorstel van de fractie van GroenLinks met betrekking tot het verbeteren van de
toegankelijkheid van Den Helder voor mensen met een functiebeperking.
De fractie van het CDA dient een amendement (A 18.1) in, inhoudende:
a. huidig beslispunt 3. te schrappen en te vervangen door een nieuw beslispunt 3. luidende:
3. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven voor 31 december 2019 de Lokale
Inclusie Agenda Den Helder op te stellen waarin vastgesteld wordt hoe het college van burgemeester
en wethouders uitvoering gaat geven aan het op 13 december 2006 in New York tot stand gekomen
‘Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’, dat op 14 juli 2016 in Nederland van
kracht werd.
b. nieuw beslispunt 4. toe te voegen luidende:
4. De Lokale Inclusie Agenda Den Helder onder punt 3. wordt gezamenlijk met de aanbevelingen van het
stappenplan zoals vermeld onder punt 1. uitgewerkt in een uitvoerende Jaaragenda, die elke jaar in de
maand juni geactualiseerd wordt.
De raad besluit unaniem:
het bovengenoemde amendement te aanvaarden.
Vervolgens besluit de raad unaniem:
1. de aanbevelingen en het stappenplan uit het rapport ‘Hoe toegankelijk is Den Helder? SLECHT!’ van de
fractie van GroenLinks te onderschrijven;
2. de aanbevelingen en het stappenplan uit het onder 1. genoemde rapport over te nemen en het college
van burgemeester en wethouders opdracht te geven deze uit te voeren;
3. het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven voor 31 december 2019 de Lokale
Inclusie Agenda Den Helder op te stellen waarin vastgesteld wordt hoe het college van burgemeester en
wethouders uitvoering gaat geven aan het op 13 december 2006 in New York tot stand gekomen ‘Verdrag
inzake de rechten van personen met een handicap’, dat op 14 juli 2016 in Nederland van kracht werd;
4. de Lokale Inclusie Agenda Den Helder onder punt 3. wordt gezamenlijk met de aanbevelingen van het
stappenplan zoals vermeld onder punt 1. uitgewerkt in een uitvoerende Jaaragenda, die elke jaar in de
maand juni geactualiseerd wordt.
19. Motie over misbruik lachgas.
De fracties van de Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder en de Seniorenpartij dienen een motie in
(M 19), waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen:
1. te komen tot een plan van aanpak, waarmee samen met scholen, HOV, horeca en organisatoren van
evenementen het misbruik van lachgas onder jongeren in onze stad sterk kan worden teruggedrongen;
2. te onderzoeken of via de APV de verkoop van lachgas houdende producten kan worden aangepakt;
3. het tegengaan van misbruik van lachgas in het vervolg op te nemen in vergunningen, convenanten etc;
4. de raad over de voortgang van de hierboven genoemde punten vóór 1 november 2019 te informeren.
De indienende fracties trekken de motie in op basis van de toelichting van de burgemeester over hetgeen
allemaal al wordt gedaan met betrekking tot dit onderwerp en zijn toezegging dat hij de raad zal blijven
informeren over de voortzetting.
20. Motie over een betere bekendheid van de wijkagent.
De fractie van de PVV dient een motie in (M 20), waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt
verzocht:
1. samen met politie-eenheid Den Helder te zorgen voor brede bekendheid van bewoners met hun
wijkagent;
2. op de gemeentewebsite, per wijk, de wijkagent voor te stellen met foto en contactgegevens;
3. naar alle mensen thuis een brief te sturen met foto en contactgegevens van de wijkagent.
De fractie houdt haar motie aan op basis van de toelichting van de burgemeester hoe thans al wordt gewerkt
aan de bekendheid van de wijkagenten en wat hierin de afwegingen zijn. De burgemeester zal nog nakijken in
hoeverre de wijkagenten op de gemeentelijke website kunnen worden vermeld.
21. Motie over het woonwagencentrum aan de G.P. Blankmanstraat.
De fracties van Behoorlijk Bestuur en de PVV dienen een motie in (M 21) waarmee het college van
burgemeester en wethouders wordt opgedragen om:
1. de met de bewoners van het woonwagencentrum aan de G.P. Blankmanstraat gemaakte afspraken, zoals
door de bewoners bedoeld, onverkort na te komen.
2. ingeval van het zowel fysiek als digitaal zoekgeraakt zijn van de afspraken, deze afspraken in
samenspraak met deze woonwagengemeenschap opnieuw op te stellen, vast te stellen en weer in dossier op
te nemen.
De fracties houden de motie aan op basis van het gegeven dat wethouder Wouters heeft gezegd dat morgen
besluitvorming in het college plaatsvindt waarmee de motie overbodig wordt.
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22. Sluiting.
De voorzitter zegt dat hij wegens omstandigheden de volgende raadsvergadering niet aanwezig kan zijn en
sluit vervolgens de vergadering rond 20.40 uur.
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