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Besluitenlijst raadsvergadering 8 juni 2020 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de digitale vergadering. Mevrouw List en de heer Feeburg zijn afwezig.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht burgers is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
Mevrouw Hamerslag stelt namens de fractie van Behoorlijk Bestuur vragen over de Wet Maatschappelijke 
Opvang (WMO) naar aanleiding van twee krantenartikelen: 
Bij de Jeugdzorg is sprake van een toenemend aantal zware trajecten. Ook is er een extra taak bijgekomen 
voor kinderen van asielzoekers. Het Rijk stelt dit en komend jaar 1,2 miljoen extra beschikbaar voor 
Jeugdzorg. Daarnaast wil het college volgend jaar tussen de zes en acht ton besparen op de zorg voor 
jeugdigen. De inzet van praktijkondersteuners voor Jeugd en Gezin bij huisartsen, de opening van het 
JongerenPunt en de overstap naar JeugdzorgPlus van Horizon zouden moeten bijdragen aan vermindering 
van de kosten op dit terrein. 
Over deze informatie en het WMO taxivervoer is de commissie Maatschappelijk ontwikkeling niet op de 
hoogte gebracht. 
Wethouder Visser antwoordt dat de krantenartikelen zijn gebaseerd op een raadsinformatiebrief die hoort bij 
de 1e Tussenrapportage. Deze raadsinformatiebrief is zowel naar de raadsleden als naar de commissieleden 
gestuurd. Hierin staan maatregelen genoemd om besparingen te realiseren.  
Met betrekking tot het WMO taxivervoer geeft de wethouder aan dat door het opleggen van een bijdrage van 
€ 1,- euro per taxirit deze buiten de gemaximeerde eigen bijdrage van € 19,- per maand kan worden geplaatst. 
Dit levert een voordeel op voor de cliënt.   
      
4. Bepalen stemvolgorde. 
Dit agendapunt is overgeslagen omdat het om een beeldvormende digitale raadsvergadering gaat waarin in 
principe niet gestemd wordt. 
 
5. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
Beeldvorming 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Subsidieverordening evenementen Den Helder 
 2020 en het intrekken van de Subsidieverordening Publieksactiviteiten. 
De raad bespreekt het voorstel. Het voorstel wordt ter besluitvorming als bespreekpunt geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 29 juni 2020. Als bespreekpunten zijn aangegeven de hoogte van het subsidiebedrag 
dat beschikbaar is en de richtlijnen voor de verdeling tussen evenementen (80%) en publieksactiviteiten 
(20%).  
 
Op voorstel van de voorzitter is besloten de nota evenementenvergunningen 2020, als bijlage opgenomen bij 
de stukken, op een later tijdstip afzonderlijk in commissieverband te behandelen.  
 
7. Voorstel met betrekking tot de begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 GR Cocensus. 
De raad bespreekt het voorstel. Het voorstel wordt ter besluitvorming als hamerpunt geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 29 juni 2020.  
 
De fractie van GroenLinks geeft (ook in het algemeen) aan dat in voorliggende raadsvoorstellen onder het 
kopje bestuurlijke vernieuwing het argument ‘vertraging van definitieve besluitvorming’ nooit een overweging 
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mag zijn om een referendum af te wijzen. De voorzitter geeft aan deze opmerking mee te nemen naar het 
college.   
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen Verkeer en Bomen 2020-2025.  
De raad bespreekt het voorstel. Het voorstel wordt ter besluitvorming als hamerpunt geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 29 juni 2020.  
 
Wethouder De Vrij doet de volgende toezeggingen; 
- er komt een inschatting van de kosten om overal, net als in de binnenstad, een verharding rondom de 
boomspiegels te realiseren; 
- er komt een overzicht van beeldbepalende- en koningsbomen. Hierbij zal de ‘bomenstichting’ worden 
betrokken; 
- er komt een schriftelijke reactie welke technieken er gebruikt worden om de wortelgroei tegen te gaan.   
 
Daarnaast zal de wethouder de antwoorden op de vragen van de fractie van de VVD nog schriftelijk 
verspreiden.   
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Fietsvisie Den Helder 2020.  
De raad bespreekt het voorstel. Het voorstel wordt ter besluitvorming als bespreekpunt geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 29 juni 2020. Als bespreekpunt is genoemd de voorrangsregeling voor fietsers bij 
rotondes. 
 
Wethouder Keur zegt toe bij de uitvoering van de Fietsvisie de fietsersbond nog intensiever te betrekken om 
gebruik te maken van zijn expertise.  
 
De heer Bazen heeft aangegeven, gezien zijn betrokkenheid bij VVN, niet aan de beraadslagingen deel te 
nemen.  
 
10. Stappenplan Erfgoedorganisatie Den Helder, stap 2. 
De raad bespreekt naar aanleiding van een presentatie van wethouder Keur het stappenplan. 
 
Wethouder Keur geeft aan de vragen met betrekking tot de financiën schriftelijk te beantwoorden. Daarnaast 
komt er ook nog een schriftelijke reactie over welke publieke taken Willemsoord en Stelling van Den Helder 
uitvoeren en welke bezittingen daarbij worden ingezet.  
 
11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.10 uur. 


