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Besluitenlijst raadsvergadering 3 februari 2020 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heren Van Esdonk 
en Feeburg. 
 
De raad neemt een moment van stilte in acht in verband met het overlijden van de heer C.E. Koopman op  
16 januari 2020. De heer Koopman was raadslid voor de fractie van de PvdA in de periodes 1994-1998 en 
2008-2010. Tevens is hij voor deze fractie commissielid en fractie-assistent geweest. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van het CDA vraagt naar aanleiding van het vorige week ontvangen initiatiefvoorstel over de locatie 
van het nieuwe stadhuis op Willemsoord of het klopt dat de gemeente voor zichzelf een andere procedure 
volgt dan voor alle andere ontwikkelingen in de stad. Ook wil de fractie weten of het college voldoende 
toekomstmogelijkheden ziet voor het nautisch kwartier en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. 
Wethouder Wouters antwoordt dat de gemeente voor zichzelf geen andere procedure volgt. Hij zegt dat een 
bestemmingsplanprocedure wordt gevolgd als dat nodig is. Op dit moment lijkt dat echter niet het geval te zijn. 
Hij zegt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de ontwikkelingen in het nautisch kwartier, mede in relatie 
tot de gevraagde investering die later op de avond aan de orde komt.  
       
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Krul. 
 
5. Vaststelling agenda. 
De fracties van GroenLinks en Behoorlijk Bestuur kondigen een amendement aan bij agendapunt 11, het 
voorstel over Helders Perspectief. 
De fractie van D66 kondigt een amendement aan bij agendapunt 13, het voorstel met betrekking tot de 
aankoop en renovatie Sportpark Ruyghweg. 
 
Hamerpunten 
 
6. Bekrachtiging geheimhouding correspondentie Stichting Scheepstimmerwerf Willemsoord. 
De raad besluit unaniem: 
de opgelegde geheimhouding op de correspondentie met Stichting Scheepstimmerwerf Willemsoord 
(zaaknummer 2020-000952) d.d. 15 januari 2020 op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet te 
bekrachtigen. 
 
7. Ontslag en benoeming leden bezwaarschriftencommissie Algemene Kamer. 
De raad besluit bij acclamatie: 
1.  de heer M.M. Schaper te benoemen als lid, tevens plaatsvervangend voorzitter algemene kamer en 
 plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van de sociale en personele kamer 
2.  de heer R.A.J. de Jong te benoemen als lid, tevens plaatsvervangend voorzitter algemene kamer en 
 plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van de sociale en personele kamer 
3.  de heer R. Visser te benoemen als lid, tevens plaatsvervangend voorzitter algemene kamer en 
 plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van de sociale en personele kamer 
4.  mevrouw J. Masson-Lanting ontslag te verlenen op eigen verzoek van lid, tevens plaatsvervangend 
 voorzitter algemene kamer en plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van de sociale en 
 personele kamer. 
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8. Re-integratieverordening. 
De raad besluit unaniem: 
de Re-integratieverordening Participatiewet 2020 vast te stellen. 
 
9. Cofinanciering Medemblikkerloods museumhaven. 
De raad besluit unaniem: 
1.  een krediet beschikbaar te stellen van € 255.000,- ten behoeve van cofinanciering van de 
 Waddenfondsaanvraag inzake de verdere ontwikkeling van het kenniscentrum en de ontmoetingsplek in 
 de Medemblikkerloods; 
2.  het bedrag van € 255.000,- te activeren als een investering in activa bij derden en de kapitaallasten ten 
 laste te brengen van het budget nieuw beleid / ruimtevragers. 
 
10. Resultaatbestemming 2019. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de voorstellen ter grootte van een bedrag van € 3.513.340,- ten laste van het resultaat van 2019 
 brengen en daarmee ter beschikking stellen voor de uitvoering in 2020 door middel van een onttrekking uit 
 de Algemene reserve voor hetzelfde bedrag; 
2.  de bijhorende begrotingswijzing vaststellen. 
 
Bespreekpunten 
 
11. Raadsvoorstel Helders Perspectief. 
De fracties van GroenLinks en D66 dienen een amendement in (A11.1), waarmee de tekst van het besluit 
wordt gewijzigd in:  
1. Het scenario van krimp naar groei, zoals omschreven in het Helders Perspectief, vast te stellen als  
 uitgangspunt in te ontwikkelen beleid.  
2. Voor 2020 een bedrag van € 430.000,- ter beschikking te stellen uit de algemene reserve voor de  
 uitvoering van het voorstel “Helders Perspectief’. 
3. Bij de behandeling van de komende Kadernota te besluiten over het al dan niet instellen van een  
 bestemmingsreserve “Helders Perspectief” voor de komende jaren. 
4. De hieruit voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen. 
De raad besluit in meerderheid (7/22): 
Het bovengenoemde amendement te verwerpen. 
De fracties van GroenLinks, D66, Behoorlijk Bestuur, de ChristenUnie en de PVV stemmen voor het 
amendement. 
 
De raad besluit vervolgens unaniem: 
1.  het scenario van krimp naar groei, zoals omschreven in het Helders Perspectief, vast te stellen als 
 uitgangspunt in te ontwikkelen beleid; 
2.  een bestemmingsreserve Helders Perspectief in te stellen en daar een bedrag van € 1.690.000,- aan toe 
 te voegen. En dit bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve; 
3.  voor 2020 een bedrag van € 430.000,- ter beschikking te stellen uit de bestemmingsreserve Helders 
 Perspectief voor de uitvoering van het voorstel “Helders Perspectief’; 
4.  de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen en de inzet van deze reserve te verwerken in 
 de meerjarenbegroting. 
 
12. Aanpassing legesverordening in verband met invoering duurzame leges. 
De raad besluit in meerderheid (28/1): 
1.  de verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 vast te 
 stellen door toevoeging van onderdeel 3.8; 
2.  dat deze regeling met terugwerkende kracht tot 1 september 2019 van kracht is geworden. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur stemt tegen het voorstel. 
 
13. Aankoop en renovatie Sportpark Ruyghweg. 

De fractie van D66 dient een amendement in (A13.1), waarmee het raadsbesluit met de volgende tekst wordt 

aangevuld:   
4.   met de toekomstige gebruikers te komen tot de opstelling van een visie inclusief masterplan voor dit 
 complex.   
De raad besluit in meerderheid (4/24): 
Het bovengenoemde amendement te verwerpen. 
De fracties van GroenLinks, D66 en Behoorlijk Bestuur stemmen voor het amendement. De heer Dasbach 
heeft de vergadering voor de stemming verlaten. 
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De raad besluit vervolgens unaniem: 
1.  een krediet beschikbaar te stellen van € 1.225.000,- voor de verwerving van Sportpark Ruyghweg 
 onder de voorwaarde dat voorafgaand aan de transactie een huurovereenkomst met de Marine zal 
 worden gesloten voor een jaarhuur van € 60.000,- voor een periode van minimaal 20 jaar; 
2.  een krediet beschikbaar te stellen van € 1.287.000,- voor de renovatie van Sportpark Ruyghweg onder 
 voorwaarde van de huurovereenkomst met de Marine; 
3.  de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2020 (BGW2019-036428) vast te 
 stellen. 
 
De voorzitter geeft aan dat de brief van S.V. Noordkop, die onder de aandacht van de raad is gebracht, wordt 
behandeld door het college van burgemeester en wethouders. Hij zegt toe dat een afschrift van de reactie van 
het college daarna ter kennisname aan de raad wordt gezonden. 
 
14. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 20.40 uur. 
 
 
 
 
 
 
 


