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Besluitenlijst raadsvergadering 11 mei 2020 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de digitale vergadering. De heer Niggendijker heeft aangekondigd zich mogelijk later aan 
te melden voor de vergadering (maar heeft hieraan uiteindelijk niet deelgenomen). 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer M. Nihot spreekt in over agendapunt 15, het initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening 
van het Bestemmingsplan Willemsoord 2012. 
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt. 
       
4. Bepalen stemvolgorde. 
Indien voorstellen in stemming moeten worden gebracht, zal de stemming om technische redenen hoofdelijk 
moeten gebeuren. De hoofdelijke stemming begint dan bij mevrouw Van Driesten. 
 
5. Vaststelling agenda. 
De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en D66 kondigen een motie aan bij agendapunt 15; 
het initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening van het Bestemmingsplan Willemsoord 2012 om 
de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te maken.  
 
De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en D66 kondigen een motie vreemd aan de orde van 
de dag aan voor een stresstest met betrekking tot de gemeentelijke financiën. De motie is als punt 17 aan de 
agenda toegevoegd.   
 
De fracties van het CDA, de VVD, de Seniorenpartij, de Stadspartij Den Helder, Dijk, Gemeentebelangen  
Den Helder, de PvdA, Beter voor Den Helder en de ChristenUnie kondigen een motie vreemd aan de orde van 
de dag aan met betrekking tot meer ruimte voor terrassen voor de horeca. De motie is als punt 18 aan de 
agenda toegevoegd.     
 
Hamerpunten: 
 
6. Voorstel tot het benoemen van mevrouw J.J. Gatowinas tot lid van de raadscommissies Bestuur 
 en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De raad besluit bij acclamatie: 
mevrouw J.J. Gatowinas te benoemen tot lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
Mevrouw Gatowinas legt vervolgens de eed af en ontvangt bloemen. 
 
7. Voorstel tot het benoemen van een lid en een plaatsvervangend lid van de fractie Dijk in de 
 Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN). 
De raad besluit bij acclamatie: 
1.  mevrouw M.E. Dijk als lid namens de fractie Dijk te benoemen voor de Regionale Raadscommissie 
 Noordkop. 
2.  mevrouw A. Hogendoorn als plaatsvervangend lid namens de fractie Dijk te benoemen voor de 
 Regionale Raadscommissie Noordkop. 
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8. Voorstel tot eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020. 
De raad besluit unaniem: 
1. in te stemmen met de voorgenomen beslissing van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke 
 regeling Cocensus om aan te sluiten als lid bij de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke 
 organisaties (WSGO; 
2.  in te stemmen met de 1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020; 
3.  het college toestemming te verlenen om ten behoeve van dit lidmaatschap de 1e wijziging van de 
 gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020 aan te gaan en te ondertekenen voor vaststelling. 
 
9. Voorstel tot eerste wijziging Verordening toeristenbelasting 2020. 
De raad besluit unaniem: 
de verordening tot 1e wijziging van de Verordening toeristenbelasting 2020 vast te stellen. 
 
10. Voorstel tot actualisatie grondexploitatie Willem Alexanderhof. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de geactualiseerde grondexploitatie Willem Alexanderhof vast te stellen met een eindwaarde van 
 €10.500.000 negatief per 31 december 2026, resulterend in een gedeeltelijke vrijval van €700.000 van de 
 Verliesvoorziening; 
2.  de vrijval van de verliesvoorziening op te nemen in de jaarrekening 2019. 
Mevrouw Hamerslag stelt de vraag waarom ervoor is gekozen fase 4 te bebouwen terwijl hier in eerste 
instantie een parkachtige inrichting was bedoeld. Ook wil ze weten of over deze wijziging is gecommuniceerd 
met de inwoners van fase 1 en 2 en of zij nog de mogelijkheid hebben hierover in bezwaar te gaan. 
Wethouder Keur zegt toe de vragen schriftelijk te zullen beantwoorden. 
 
11. Voorstel tot vaststelling van het aanwijzingsbesluit (plv.)griffier en wijziging Verordening 
 werkgeverscommissie 2011 in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. 
De raad besluit unaniem: 
1. met ingang van 1 januari 2020 de heer M. Huisman als raadsgriffier en de heren F.V.A. Hoogervorst, 
 F. Blok en R. de Jonge als plaatsvervangend raadsgriffier aan te wijzen; 
2. vast te stellen de verordening tot wijziging van de Verordening werkgeverscommissie 2011 door het 
 wijzigen van artikel 1 in: 
 De werkgeverscommissie is bevoegd tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de 
 arbeidsovereenkomst met de griffier en tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van 
 arbeidsovereenkomsten met de overige op de griffie werkzame ambtenaren. Deze bevoegdheid strekt 
 zich ook uit tot al hetgeen het werkgeverschap met zich brengt. Dit geldt ook voor uit de Ambtenarenwet 
 2017 voortvloeiende bevoegdheden, rechten en verplichtingen. 
3. te bepalen dat de onder 2 genoemde verordening met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 van kracht 
 is geworden. 
 
12. Voorstel tot vaststellen van beheerplannen Openbare Verlichting en Spelen 2020-2025. 
De raad besluit unaniem: 
1.  het beheerplan Openbare Verlichting vast te stellen conform het gestelde in de financiële verordening; 
2.  het beheerplan Spelen vast te stellen conform het gestelde in de financiële verordening. 
 
13. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 538.000,- voor het uitvoeringsplan 
 Schuldhulpverlening. 
De raad besluit unaniem: 
1.  voor de uitvoering van het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 'de cirkel is rond' voor 2020 een bedrag 
 van € 538.000,-- beschikbaar stellen uit de Algemene Reserve; 
2.  de Nota Meedoen! Armoedebeleid gemeente Den Helder 2017-2020 en het beleidsplan 
 Schulddienstverlening 2018-2021 te verlengen tot en met 2022; 
3.  vast te stellen de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting. 
 
14. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 460.000,- voor de voorbereiding en 
 inrichting van de wijkpunten met sociale wijkteams in alle vier de wijken. 
De raad besluit unaniem: 
1.  € 460.000 beschikbaar te stellen uit de Algemene reserve om daarmee de voorbereiding en inrichting 
 van de wijkpunten en de sociale wijkteams in 2020 te kunnen starten. Deze aan te wenden in 2020  
 (€ 360.000); 2021 ( € 60.000) en 2022 (€ 40.000); 
2.  de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen. 
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Bespreekpunten: 
 
15. Initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening van het Bestemmingsplan  
 Willemsoord 2012 om de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te maken. 
De raad besluit in meerderheid (8/22) het voorstel te verwerpen om: 
1.  het college van burgemeester en wethouders op te dragen een herziening van het Bestemmingsplan 
 Willemsoord 2012 voor te bereiden en ter vaststelling aan de raad aan te bieden, gegeven het 
 raadsbesluit van 25 februari 2019 om een stadhuis in Gebouwen 66 en 72 op Willemsoord te realiseren; 
2.  het college van burgemeester en wethouders op te dragen concrete acties door Zeestad CV/BV in het 
 kader van het stadhuis op Willemsoord op te schorten, totdat de daarvoor benodigde 
 omgevingsvergunning rechtsgeldig kan worden afgegeven, 
 
De dames Boessenkool en Hamerslag en de heren Van den Born, Van Esdonk, Feeburg, Klut, Mosk en 
Vermooten stemmen voor het voorstel. De overige aan de vergadering deelnemende raadsleden stemmen 
tegen. 
 
De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en D66 dienen een motie in waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgeroepen de voorbereidingen voor het vestigen van een stadhuis op 
Willemsoord per direct te stoppen. 
De raad besluit in meerderheid (8/22): 
de bovengenoemde motie te verwerpen. 
De dames Boessenkool en Hamerslag en de heren Van den Born, Van Esdonk, Feeburg, Klut, Mosk en 
Vermooten stemmen voor het voorstel. De overige aan de vergadering deelnemende raadsleden stemmen 
tegen. 
 
16. Voorstel tot instellen Helders steunfonds voor maatregelen tegen coronacrisis. 
De raad besluit unaniem: 
1.  het instellen van een fonds voor maatregelen tegen de coronacrisis, het Helders steunfonds met een 
 omvang van € 2 miljoen; 
2.  dekking te verzorgen door een onttrekking uit de Algemene reserve; 
3.  dit fonds in te zetten om noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen tegen de gevolgen van de 
 coronacrisis die van belang zijn voor de continuïteit van voorzieningen van de gemeente bij instellingen en 
 bedrijven die in dit kader van belang zijn; 
4.  de inzet van dit fonds te mandateren aan het college. Daarbij worden de in het voorstel beschreven 
 criteria gehanteerd. Verantwoording van de bestedingen vindt plaats in de tussentijdse rapportages en 
 jaarrekening; 
5.  het vaststellen van de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging 2020. 
 
17. Motie voor een stresstest met betrekking tot de gemeentelijke financiën.   
De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en D66 dienen een motie in (M17) waarmee het 
college van burgemeester en wethouders wordt verzocht: 
1.  de huisaccountant op te dragen om op basis van de financiële stresstest onderzoek te doen naar de 
 stabiliteit en flexibiliteit van onze gemeentefinanciën in geval van een “slecht weer” scenario en op 
 zodanige wijze dat de uitkomsten van dat onderzoek op 1 september 2020 beschikbaar zijn voor het 
 college en de raad, zodat uitkomsten kunnen worden betrokken bij de aankomende 
 begrotingsbehandeling in november 2020; 
2.  bij de opdrachtformulering de expertise van de auditcommissie te betrekken en de uitkomsten van de 
 stresstest voor te leggen aan de auditcommissie die vervolgens advies uitbrengt aan de gemeenteraad; 
3.  de kosten van dit onderzoek ten laste te brengen van het reguliere budget voor de raad ten aanzien van 
 werkzaamheden van de accountant.  
De raad besluit in meerderheid (7/23): 
De bovengenoemde motie te verwerpen. 
De dames Boessenkool en Hamerslag en de heren Van den Born, Van Esdonk, Feeburg, Klut en Mosk 
stemmen voor de motie. De overige aan de vergadering deelnemende raadsleden stemmen tegen. 
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18. Motie met betrekking tot meer ruimte voor terrassen horeca.   
De fracties van het CDA, de VVD, de Seniorenpartij, de Stadspartij Den Helder, Dijk, Gemeentebelangen  
Den Helder, de PvdA, Beter voor Den Helder en de ChristenUnie dienen een motie in (M18) waarmee het 
college van burgemeester en wethouders en de burgemeester wordt opgedragen: 
1.  horecaondernemers in samenspraak met hun directe omgeving meer ruimte te geven voor de opstelling 
 van hun terras; 
2.  horecaondernemers zonder terrasvergunning de mogelijkheid te bieden tafels en stoelen buiten te kunnen 
 zetten; 
3.  horecaondernemers de mogelijkheid te geven hun terras langer open te houden, zoals nu al mogelijk is bij 
 mooi weer. 
 
De burgemeester deelt mee dat voor de ondernemers uit de ‘natte horeca’ de mogelijkheid al bestaat om de 
terrassen tot 01.00 uur geopend te houden, als zij tenminste in het bezit zijn van een ontheffing voor het 
sluitingstijdstip. Voor de droge horeca zal hij in overleg treden met de diverse betrokken partijen, waaronder 
de lokale afdeling van Horeca Nederland. Hierbij zal hij bezien welke mogelijkheden er allemaal zijn om deze 
groep tegemoet te komen. Hij geeft aan dat het een kwestie van maatwerk zal worden. Hij zegt toe de raad 
hierover voor 1 juli 2020 te informeren. 
Mede gelet op de mededelingen en toezegging van de burgemeester wijzigen de indieners de motie als volgt: 
1.  horecaondernemers in samenspraak met hun directe omgeving meer ruimte te geven voor de opstelling 
 van hun terras; 
2.  horecaondernemers zonder terrasvergunning, waar mogelijk, de mogelijkheid te bieden tafels en stoelen 
 buiten te kunnen zetten; 
3.  horecaondernemers de mogelijkheid te geven hun terras langer open te houden, zoals nu al mogelijk is bij 
 mooi weer. 
De raad besluit vervolgens unaniem: 
de (gewijzigde) motie te aanvaarden. 
 
19. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.10 uur. 


