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Besluitenlijst raadsvergadering 2 juni 2020 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de digitale vergadering. De heren Blank en Krijns zijn bij aanvang van de vergadering 
afwezig.  
 
De heer Camara doet in relatie tot de gebeurtenissen in Minneapolis een appel aan eenieder om solidair te 
zijn met elkaar. 
  
Mevrouw Van Driesten legt een verklaring af dat de fractie van de Seniorenpartij het vertrouwen in wethouder 
Duijnker heeft opgezegd. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur vraagt of het mogelijk is binnen wijkgericht werken een ambtenaar aan te 
wijzen die zich bezighoudt met de woonwagencentra binnen onze gemeente. 
Wethouder Keur zegt toe dat ze hierover in overleg gaat met wethouder Biersteker en dat de vraag daarna 
schriftelijk wordt beantwoord. 
          
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Wisgerhof. 
 
5. Vaststelling agenda. 
De fracties van de PVV en Behoorlijk Bestuur kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag aan over 
verdedigingsmiddelen voor de Helderse boa’s. De motie is als punt 15 aan de agenda toegevoegd.  
 
De heer Bruin heeft namens de fractie van de VVD de burgemeester om inlichtingen verzocht (artikel 37 Rvo) 
over boa’s en dragen van geweldsmiddelen ter zelfverdediging. De antwoorden zijn hedenmiddag aan de raad 
toegezonden. Omdat volgens het reglement van orde de gestelde vragen en het antwoord een agendapunt 
voor de vergadering voor de raad vormen, is een en ander als agendapunt 16 toegevoegd.  
De raad zal de agendapunten 15 en 16 in samenhang te behandelen.  
 
De heer Assorgia deelt mee dat wethouder Duijnker voortaan wethouder namens de fractie van Beter voor 
Den Helder zal zijn. Hij zal van 0,9 fte naar 0,7 fte gaan. Hierover zal de raad nog een besluit dienen te nemen 
 
Mevrouw Van Driesten dient een motie van wantrouwen in jegens wethouder Duijnker. 
 
Hamerpunten: 
 
6. Voorstel tot benoeming van mevrouw M.E. Dijk in de Vertrouwenscommissie. 
De raad besluit bij acclamatie: 
mevrouw M.E. Dijk te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie. 
 
7. Voorstel met betrekking tot rapport Rekenkamercommissie Den Helder over Toezicht en 
 Handhaving op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid. 
De raad besluit unaniem: 
1. de conclusies uit het rapport van de Rekenkamercommissie Den Helder over het onderzoek naar 
 Toezicht en Handhaving op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid te onderschrijven; 
2.  de aanbevelingen 1 tot en met 3 van de Rekenkamercommissie Den Helder over te nemen en het 
 college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om de aanbevelingen 1 en 3 uit te voeren. 
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8. Voorstel tot modernisering advisering omgevingskwaliteit. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (hierna: CRK) af te schaffen en de Gemeentelijke Adviescommissie 
 Omgevingskwaliteit met een beperkt takenpakket (conform de Beleidsregel ambtelijke welstandstoetsing 
 Den Helder 2020) in te stellen op het moment van inwerkingtreding van de onder besluitpunt 2, 3 en 4 
 vast te stellen verordeningen en Welstandsnota; 
2.  de Verordening tot wijziging van de bouwverordening vast te stellen; 
3.  de Welstandsnota gemeente Den Helder 2015 - Herziening 2020 vast te stellen als ontwerp-besluit en 
 ter inzage te leggen; 
4.  de Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2020 vast te stellen; 
5.  De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit opnieuw in te stellen vanaf de inwerkingtreding 
 van de Omgevingswet met het bijgevoegde Instellingsbesluit Gemeentelijke Adviescommissie 
 Omgevingskwaliteit; 
6.  Robbert Jan Wijntjes te benoemen tot voorzitter van de Gemeentelijke Adviescommissie 
 Omgevingskwaliteit vanaf 15 september 2020; 
7.  Marcel Heijmans te benoemen tot (deskundig) lid van de Gemeentelijke Adviescommissie 
 Omgevingskwaliteit vanaf 15 september 2020; 
8.  Natasha Hogen te benoemen tot (deskundig) lid van de Gemeentelijke Adviescommissie 
 Omgevingskwaliteit vanaf 15 september 2020. 
 
9. Voorstel met betrekking tot cofinanciering voor Regio Deal Maritiem cluster Kop van  
 Noord-Holland. 
De raad besluit in meerderheid (26/3): 
1.  voor de cofinanciering van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland een bedrag van 
 € 1.500.000 beschikbaar te stellen; 
2.  de bestemmingsreserve ‘Regio Deal’ in te stellen en hier de gemeentelijke cofinanciering in te storten. 
 Dekking hiervan door € 100.000 in te zetten uit de reguliere exploitatie 2020 en € 1.400.000 uit de 
 algemene reserve; 
3.  de raad besluit dat bestedingen in het verlengde van de doelstelling tot een maximum van het saldo 
 van de reserve uit deze reserve gedekt mogen worden en dat daarover gedurende de looptijd van de 
 Regio Deal achteraf in de jaarrekeningen verantwoord mag worden; 
4.  de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging met nummer BGW2020-012544 vast te stellen. 
De fractie van de PVV stemt tegen het voorstel. 
 
10. Voorstel met betrekking tot voorbereidingsbesluit paraplubestemmingsplan 'Woongebruik' ex 
 artikel 3.7 Wro. 
De raad besluit unaniem: 
1.  te verklaren dat een (paraplu)bestemmingsplan voor het grondgebied wordt voorbereid, zoals 
 aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding met planindentificatienummer 
 NL.IMRO.0400.VBWOONGEBRUIK-VST1; 
2.  te bepalen dat het verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken, waar ingevolge het ter 
 plaatse vigerende bestemmingsplan de functie 'wonen' toegestaan is, na inwerkingtreding van dit 
 voorbereidingsbesluit zodanig te wijzigen, dat bewoning door meer dan één huishouden -al dan niet 
 tijdelijk- mogelijk wordt gemaakt; 
3.  te bepalen dat onder 'huishouden' wordt verstaan: "een persoon of groep personen die een 
 huishouding voert, waarbij sprake is van onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling 
 ervan"; 
4.  te bepalen dat onder 'woning' wordt verstaan: "een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de 
 huisvesting van één afzonderlijk huishouden"; 
5.  te bepalen dat het voorbereidingsbesluit daags na publicatie in werking treedt. 
 
11. Voorstel tot afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een 
 bedrijfswoning en bijgebouw aan de Langevliet 8. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het oprichten van een bedrijfswoning en 
 bijgebouw aan de Langevliet 8 in Julianadorp af te geven; 
2.  de ontwerp vvgb gezamenlijk met de ontwerp-omgevingsvergunning zes weken ter inzage te leggen 
 conform de wettelijk voorgeschreven procedure; 
3.  de onder 1. bedoelde ontwerp vvgb één week na afloop van de zienswijzeperiode als definitieve vvgb 
 aan te merken, indien gedurende de zienswijzeperiode geen zienswijzen tegen de ontwerp vvgb zijn 
 ingediend. 
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Bespreekpunten: 
 
12. Voorstel ondersteuning Helderse ondernemers uit steunfonds. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening tijdelijke tegemoetkoming huisvestingslasten voor detailhandel en horeca gemeente  
Den Helder 2020 vast te stellen. 
Wethouder Wouters zegt dat de bedoeling van de regeling is dat met terugwerkende kracht van vijf jaar 
onterechte uitkeringen kunnen worden teruggevorderd. Hij zegt toe dat hij de tekst van de regeling hier 
redactioneel op zal nalopen en indien nodig aanpassen.  
 
13. Voorstel tot het vaststellen van het Beleidskader Sport 'Den Helder beweegt vooruit!' 
De raad besluit unaniem: 
1.  het beleidskader Sport 'Den Helder beweegt vooruit!' vast te stellen, die de kadernota sportbeleid  
 2013-2016 vervangt; 
2.  het tarieven- en subsidiebeleid uit 2010 met één jaar te verlengen en de evaluatie plaats te laten vinden 
 in 2021. 
Wethouder De Vrij zegt toe de raad schriftelijk te informeren over de vraag van de fractie van de Stadspartij 
Den Helder wanneer de sportverenigingen het uitvoeringsplan mogen verwachten en over de vraag van de 
fractie van het CDA om geïnformeerd te worden op het moment dat ook de laatste school aan de 
bewegingsnorm voldoet.  
 
De heren Blank en Krijns hebben zich toegevoegd aan de vergadering. 
 
14. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 3,5 mln. als cofinanciering 
 in het project Omvaarroute Boerenverdrietsluis. 
De heer Van Esdonk stelt voor het voorstel van de agenda af te voeren wegens de onduidelijkheden die er 
nog over bestaan. 
De raad besluit in meerderheid (9/22): 
dit ordevoorstel te verwerpen. De fracties van GroenLinks, de PVV, de Seniorenpartij, Behoorlijk Bestuur en 
D66 stemmen voor het ordevoorstel. 
 
De heer Krijns heeft de vergadering weer verlaten.  
 
De fracties van het CDA, D66 en de PVV dienen een amendement in (A14.1) waarmee aan het besluit de 
volgende, op basis van de beraadslagingen gewijzigde, tekst wordt toegevoegd: 
2. Na de renovatie van de Koopvaardersschutsluis een onafhankelijke evaluatie te laten plaatsvinden naar 
 de impact van de gewijzigde vaarroute. De uitkomst hiervan zal de grondslag vormen voor de 
 permanente route van recreatievaart. 
De raad besluit unaniem: 
het amendement te aanvaarden. 
 
De raad besluit vervolgens in meerderheid (29/1): 
een investeringskrediet van € 3,5 mln. beschikbaar te stellen als cofinanciering in het project 
Omvaarroute Boerenverdrietsluis. In de meerjarige dekking zal worden voorzien door het definitief 
opnemen van deze ruimtevrager in de Kadernota 2021-2024; 
Na de renovatie van de Koopvaardersschutsluis zal een onafhankelijke evaluatie plaatsvinden naar de  
impact van de gewijzigde vaarroute. De uitkomst hiervan zal de grondslag vormen voor de permanente route 
van recreatievaart’. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur stemt tegen het voorstel. 
 
De fracties van het CDA, D66 en de PVV dienen een motie in (M14.1) waarmee het college van burgemeester 
en wethouders wordt opgedragen de gemeenteraad voor de begroting 2021 een uitgewerkt plan te 
presenteren waarin de structurele exploitatie van de boerenverdrietbrug- en sluis, als ook het 
meerjarenonderhoudsplan, naar kosten en taken is opgenomen. 
De raad besluit in meerderheid (9/21): 
de bovengenoemde motie te verwerpen. De fracties van GroenLinks, de PVV, de Seniorenpartij, Behoorlijk 
Bestuur en D66 stemmen voor de motie. 
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15. Motie met betrekking tot verdedigingsmiddelen voor de Helderse boa’s.   
De fracties van het de PVV en Behoorlijk bestuur dienen een motie in (M15) waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt verzocht alles in het werk te stellen om Helderse boa’s zo snel mogelijk uit 
te rusten met wapenstokken en pepperspray, alsmede zo goed mogelijk te laten trainen in het gebruik van 
deze middelen, zoals geregeld in de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing BOA (RTGB). 
 
De fracties houden de motie op basis van de beraadslagingen aan. 
 
16. Verzoek om inlichtingen over boa’s en het dragen van geweldsmiddelen ter zelfverdediging. 
De fractie van de VVD verzoekt de burgemeester inlichtingen te verstrekken over het volgende:  
1. Bij wie ligt uiteindelijk de bevoegdheid te beslissen dat een boa in een gemeente geweldsmiddelen (zoals 
 wapenstok en pepperspray) worden toegekend? 
2. Wat is daarbij de te volgen procedure? En wie kan een aanvraag daartoe indienen? 
3. Wat is hierbij precies de rol en verantwoordelijkheid van de burgemeester versus die van de minister 
 van Justitie en Veiligheid? 
4. Aan welke criteria dient te worden voldaan voordat die geweldsmiddelen kunnen worden toegekend? 
 En wie bepaalt of aan die criteria is voldaan? 
5. Wat is de reden dat in sommige gemeenten (kennelijk) aan boa’s de bevoegdheid is toegekend om 
 wapenstok en/of pepperspray te dragen? 
De beantwoording van het verzoek om inlichtingen is hedenmiddag schriftelijk aan de raad toegezonden.  
Het agendapunt is overigens betrokken bij de behandeling van agendapunt 15. 
 
17. Motie van wantrouwen wethouder Duijnker. 
De fractie van de Seniorenpartij dient een motie van wantrouwen in (M17) waarmee het vertrouwen in 
wethouder R. Duijnker per direct wordt opgezegd. 
De raad besluit in meerderheid (9/21): 
de bovengenoemde motie te verwerpen. De fracties van GroenLinks, de PVV, de Seniorenpartij, Behoorlijk 
Bestuur en D66 stemmen voor de motie. 
       
18. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.20 uur. 


