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Besluitenlijst raadsvergadering 25 november 2019 (BSL19.0061) 
 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de dames Van Driesten 
en List. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt. 
      
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Vorstman. 
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder kondigt een motie aan bij agendapunt 10, het voorstel tot het 
vaststellen van het Beeldkwaliteitplan Tiny Houses Falgatuinen Nieuw Den Helder. 
De fractie van D66 kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over het project ‘De wereld in 
beweging Groen & Fit’. Deze motie is als punt 12 aan de agenda toegevoegd. 
 
Hamerpunten: 
 
6. Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Holland 

Noord. 
De raad besluit unaniem: 
in te stemmen met het AB-Besluit Inhoudelijke wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst 
Noord-Holland Noord (OD NHN). 
 
7. Voorstel met betrekking tot de eerste begrotingswijziging Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. 
De raad besluit unaniem: 
1.  op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de positieve zienswijze op de eerste 

Begrotingswijziging Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 2019 vast te stellen met daarin opgenomen 
de volgende effecten (zie argumenten voor nadere uitwerking): 

 - Taakuitbreiding; 
 - Masterplan ICT; 
 - FUGR; 
2.  en een algemeen verzoek ten aanzien van de herleidbaarheid van de begrotingswijziging per gemeente. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van het Beeldkwaliteitplan Bedrijvenpark Kooypunt. 
De raad besluit unaniem: 
het beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinen Kooypunt vast te stellen. 
 
9. Voorstel tot het voor 2020 met de pilot gebiedsgerichte aanpak inzetten op de buurten Middelzand-

Noord, Tuindorp-Oost, De Schooten-Centrum en Huisduinen. 
De raad besluit unaniem: 
voor 2020 met de pilot gebiedsgerichte aanpak in te zetten op de buurten Middelzand-Noord, Tuindorp-Oost, 
De Schooten-Centrum en Huisduinen.    
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10. Voorstel tot het vaststellen van het Beeldkwaliteitplan Tiny Houses Falgatuinen Nieuw Den Helder. 
De raad besluit unaniem: 
1.  het Beeldkwaliteitplan Tiny Houses Falgatuinen Nieuw Den Helder vast te stellen; 
2.  de Nota van Beantwoording behorend bij het Beeldkwaliteitplan Tiny Houses Falgatuinen Nieuw  
 Den Helder vast te stellen. 
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie in (M10.1) waarmee het college van burgemeester 
en wethouders wordt verzocht: 
1. in het eerste kwartaal  van 2020 in overleg te gaan met de Lidl over de benodigde parkeerfaciliteiten bij 

winkelcentrum Duinpassage in relatie tot de voorziene ontwikkelingen; 
2. de raad vóór het zomerreces van 2020 te informeren over de resultaten van dit overleg. 
De fractie houdt haar motie aan op basis van de toezegging van wethouder Wouters dat het college van  
burgemeester en wethouders de motie overneemt. 
 
11. Voorstel met betrekking tot de oprichting van een erfgoedorganisatie. 
De raad besluit unaniem: 
1. op grond van artikel 169, lid 4, van de Gemeentewet het college van burgemeester en wethouders te 

berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen de voorgenomen inzet van het college om Stichting 
Stelling Den Helder om te vormen tot een nieuwe erfgoedorganisatie, waarbij een intensieve 
samenwerking wordt aangegaan met Willemsoord BV; 

2. het stappenplan Erfgoedorganisatie vast te stellen en het college van burgemeester en wethouders een 
voorstel te laten voorbereiden om het vastgoed waarvoor de stichting Stelling Den Helder nu 
gebruiksovereenkomsten heeft in erfpacht uit te geven aan de nieuwe erfgoedorganisatie. 

 
12. Motie over het project ‘De wereld in beweging Groen & Fit’. 
De fractie van D66 dient een motie in (M12) waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen: 
1. het IVC te faciliteren ten behoeve van het project ‘De wereld in beweging Groen & Fit’  
2. indien het programmabudget onvoldoende mogelijkheden biedt, de raad hiertoe in het eerste kwartaal van 

2020 voorstel aan te bieden. 
De raad besluit in meerderheid (2/27): 
de bovengenoemde motie de verwerpen. De fractie van D66 stemt voor de motie.  
 
13. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 20.05 uur. 
 


