Besluitenlijst digitale raadsvergadering 14 december 2020
1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de digitale vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van
mevrouw Houtveen en de heer Assorgia. De heer Houben sluit later aan.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vragenkwartier.
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp heeft de volgende vragen voor het
vragenkwartier:
Gelezen het krantenartikel d.d. 9 december 2020, waarin wethouder Visser reageert op een publicatie
van politieke partij Helder Onafhankelijk welke gaat over slapende BV’s. Wat ons opviel is dat er wel
degelijk een aanpassing volgde op de gemeentelijke website nadat het krantenartikel werd
gepubliceerd.
o
Hoe verhoudt deze actie zich door eerdere reactie op de publicaties?
o
Waarom is de gemeenteraad niet op de hoogte gesteld van
a. de publicatie plus aantijgingen;
b. het standpunt van het college hierin;
c. de stap om hier inhoudelijk via de krant op te reageren.
De heer Nobel geeft aan benaderd te zijn door een raadslid met de vraag of de nevenfuncties van de
wethouders goed vermeld staan op de website. Voordat hij de bevindingen heeft terug kunnen
koppelen naar het betreffende raadslid stond er al een uitgebreid artikel in de krant.
Hoewel niet alle activiteiten vermeld hoeven te worden is er toch voor gekozen deze op te nemen bij
de nevenfuncties ter voorkoming van verdere discussies.
De heer Nobel geeft aan zijn bevindingen te hebben besproken met het betreffende raadslid en deze
was daarmee tevreden.
De heer Nobel zegt een brief toe waarin wordt ingegaan op de redenen waarom de nevenactiviteiten
eerst niet op de website waren vermeld en de overwegingen deze nu wel op de website op te nemen.
In deze brief, die in 2021 zal worden verzonden, zal nadere uitleg worden gegeven over het begrip
‘nevenactiviteiten’ als bedoeld in artikel 41 van de Gemeentewet.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij de heer Klut.
5. Vaststelling agenda
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp kondigt een motie aan bij agendapunt 10,
het voorstel met betrekking tot de ontwikkeling van het Vinkenterrein.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Senioren Actief Den Helder en omstreken
kondigen een amendement aan bij agendapunt 13, het voorstel tot het vaststellen van het
Stedenbouwkundig en Beeldkwaliteitplan Veld 3 ’t Laar.
De fractie van de PvdA heeft een amendement aangekondigd bij agendapunt 14, het voorstel tot het
in erfpacht uitgeven van vastgoed aan de Stichting Erfgoed Den Helder. De fractie van D66 heeft
eveneens een amendement aangekondigd bij dit agendapunt.
De fracties van het CDA en de ChristenUnie hebben een motie vreemd aan de orde van de dag
aangekondigd over het luiden van kerkklokken tijdens de jaarwisseling. De motie is aan de agenda
toegevoegd als agendapunt 15.
De agenda is hiermee vastgesteld.

HAMERPUNTEN
6.

Voorstel tot het benoemen van de heren E. Heymans en S.R.J. Wegman tot lid van
de Raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en
Stadsontwikkeling en -beheer.
De raad besluit bij acclamatie:
de heren E. Heymans en S.R.J. Wegman te benoemen tot lid voor de raadscommissies Bestuur en
Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
Beide heren leggen de belofte af en ontvangen bloemen.
7. Voorstel tot (her)benoemen leden Raad van Toezicht Stichting Meerwerf Basisscholen.
De raad besluit bij acclamatie:
1. mevrouw N. Ajouaau te benoemen tot lid Raad van Toezicht van de Stichting Meerwerf
basisscholen met ingang van 1 januari 2021 ter vervanging van de heer T. Partinan;
2. mevrouw J. Overdijk-Francis te herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting
Meerwerf voor een periode van vier jaar met ingang van 1 januari 2021;
3. de heer J.W. Schrevel te herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting
Meerwerf voor een periode van vier jaar met ingang van 1 januari 2021.
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening onroerende zaakbelastingen 2021.
De raad besluit unaniem:
de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak belastingen 2021 (Verordening
onroerende zaak belastingen 2021) vast te stellen.
De heer Houben neemt vanaf punt 9 deel aan de vergadering.
9. Voorstel met betrekking tot de Tweede Tussenrapportage 2020.
De raad besluit in meerderheid (25/3):
1. kennis te nemen van de Tweede Tussenrapportage 2020;
2. het krediet Wildopvang ad € 963.000 beschikbaar te stellen;
3. het investeringskrediet Voorbereiding Tillenhof ad € 20.000 beschikbaar te stellen;
4. het investeringskrediet Voorbereiding Station Zuid ad € 20.000 beschikbaar te stellen;
5. het investeringskrediet Voorbereiding Bijlweg 20 ad € 20.000 beschikbaar te stellen;
6. het investeringskrediet Spoorhavenweg ad € 100.000 beschikbaar te stellen;
7. het restant van het Evenementenbudget 2020 bij de resultaatbestemming over te hevelen naar
2021;
8. de mutaties in de reserves zoals genoemd op pagina 55 van de tussenrapportage vast te stellen;
9. de begrotingswijziging behorende bij deze tussenrapportage vast te stellen.
De fractie van de Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp stemt tegen het voorstel.
Mevrouw Van Driesten heeft door een technische storing niet meegestemd.
10. Voorstel met betrekking tot de ontwikkeling van het Vinkenterrein.
De raad besluit unaniem:
1. het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan Vinkenterrein met het bijbehorende
bouwprogramma (16 koopwoningen en 16 middenhuurwoningen, 11 garageboxen, 5 garageboxen
ten behoeve van het Buurtbeheerbedrijf, een heemtuin en een molen) en inrichting van het
openbaar gebied vast te stellen ten behoeve van verdere uitwerking en realisatie;
2. de grondexploitatie Vinkenterrein vast te stellen met een maximaal saldotekort van €120.000,- op
eindwaarde;
3. ter hoogte van het resultaat van de grondexploitatie met een saldotekort van €120.000,- op
eindwaarde een storting in de verliesvoorziening als uitgave in boekjaar 2020 op te nemen en ten
laste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2020;
4. de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen;
5. het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan als basis te gebruiken voor het opstellen van een
wijzigingsplan binnen het vigerende bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van het
programma binnen dit stedenbouwkundig plan.

De fractie van Behoorlijk Bestuur voor D-H & Julianadorp dient een motie (M10.1) in, inhoudende
het college van burgemeester en wethouders op te dragen vóór de kadernota 2022-2025 een voorstel
aan de raad voor te leggen waarmee aan weerzijden van de Fabrieksgracht een twee-richting fietspad
wordt gerealiseerd.
Wethouder Keur geeft aan dat het fietspad pas gerealiseerd kan worden als de herinrichting van het
Vinkenterrein in een vergevorderd stadium is. Dat zal in 2023 het geval zijn. Een subsidieaanvraag bij
de provincie hiervoor kan pas in 2022 worden ingediend.
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp trekt de motie in op grond van de mededeling
van de wethouder.
11. Voorstel met betrekking tot het rapport van de Rekenkamercommissie over het
Armoedebeleid en de Schuldhulpverlening in Den Helder.
De raad besluit unaniem:
1. de conclusies zoals die door de Rekenkamercommissie Den Helder in het eindrapport onder A t/m
F worden beschreven en met betrekking tot het onderzoek naar het Armoedebeleid en de
Schuldhulpverlening worden getrokken te onderschrijven.
Op hoofdlijnen zijn die conclusies:
A - De doelstellingen van beleid zijn vooral gericht op preventie, toegankelijkheid en gebruik.
Activering is onderbelicht.
B - Het beleid is nog sterk gericht op inkomensondersteuning.
C - De doelstellingen en maatregelen rond het tegengaan van armoede onder kinderen zijn
adequaat. Maatregelen rond monitoring van deze doelstellingen ontbreken echter.
D - Maatregelen rond schulden zijn vooral gericht op verbetering schulddienstverlening.
E - De uitvoering van het beleid blijft achter. Daar waar maatregelen wel worden uitgevoerd heeft
de gemeente slechts beperkt zicht op de voortgang ervan.
F - De uitvoering van beleid is belegd bij een aantal maatschappelijke organisaties. De gemeente
stuurt daarbij niet of nauwelijks op resultaat, wel op inzet en inspanning.
2. de aanbevelingen zoals de Rekenkamercommissie Den Helder deze in het eindrapport over het
Armoedebeleid en de Schuldhulpverlening met betrekking tot het beleid onder 1 t/m 5 heeft
verstrekt en ten aanzien van de monitoring en sturing onder 1 t/m 5 heeft verstrekt over te nemen.
Ten aanzien van het beleid zijn de aanbevelingen:
1. Behoud de sterke kanten van beleid, waarbij het beleid een adequate vertaling is van de
probleemanalyse voor de gemeente Den Helder.
2. Besteed meer aandacht aan een activering van het armoedebeleid en een integrale aanpak met
de aanpalende beleidsterreinen participatie en economisch beleid.
3. Vul de uitgangspunten van beleid die ingaan op het tegengaan van versnippering en
vereenvoudiging van procedures beter in. De gemeente zou daarbij meer invulling kunnen geven
aan zijn regierol in bijvoorbeeld Financieel Fit.
4. Richt inkomensondersteunende maatregelen vooral op de groepen uit de probleemanalyse.
Maak
ondersteuning van topsporters bijvoorbeeld geen onderdeel van het armoedebeleid.
5. Geef breder invulling aan het uitgangspunt van beleid om te investeren in kinderen en jongeren.
Formuleer daarbij niet alleen beleid op kinderen, maar ook voor jongeren.
Ten aanzien van de monitoring en sturing zijn de aanbevelingen:
1. De gemeente werkt grotendeels met SMART doelstelling voor beleid. Focus naast de algemene
doelstellingen op scherpe doelstellingen per maatregel of ingezet instrument.
2. Stel bij het opstellen van beleid indicatoren op die inzicht geven in de resultaten van beleid.
Doe dit zowel op hoofdlijnen als voor de meer specifieke doelstellingen per maatregel.
3. Zorg voor een adequate aansturing van externe partijen die onderdelen van het beleid uitvoeren.
Maak daar waar mogelijk output afspraken in termen van bereik of op te leveren producten.
Monitor deze afspraken via voortgangsgesprekken en verantwoordingsinformatie. Beperk het
contact met externe partijen niet tot het uitvoeringsniveau.
4. Zorg ook voor inzicht in de resultaten van de organisaties waar de gemeente alleen middels een
instandhoudingssubsidie een relatie mee heeft. Bijvoorbeeld door middel van jaarlijkse
evaluatiegesprekken

5. Evalueer jaarlijks de resultaten van beleid aan de hand van de hoofddoelstellingen en op de
doelstelling per maatregel. Stel bij waar nodig. Rapporteer hierover kort in een hoofdlijnennotitie
3/7 aan de raad.
3. De twee aanbevelingen zoals deze in het kader van dit onderzoek door de Rekenkamercommissie
worden gegeven ten aanzien van de rol van de raad over te nemen.
Aanbevelingen ten aanzien van de rol van de raad
1. Zorg dat de raad haar controlerende taak ten aanzien van het armoede en schuldenbeleid beter
kan uitvoeren. Daarvoor is het nodig dat de verantwoording aan de raad niet beperkt blijft tot het
benoemen van maatregelen die al dan niet zijn uitgevoerd.
2. De informatie aan de raad moet daarvoor meer het karakter krijgen van een evaluatie, waarbij
inzicht wordt gegeven in de resultaten van het beleid op hoofdlijnen. De raad moet zich daarbij
kunnen richten op het bijstellen van de kaders naar aanleiding van de resultaten van beleid.
12. Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de meerjarige
budgetovereenkomst Stichting Museumhaven Willemsoord voor de periode 2021 tot
en met 2023.
De raad besluit unaniem:
op grond van artikel 169, lid 4, van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 7 van de Financiële
verordening gemeente Den Helder 2017, het college van burgemeester en wethouders te berichten
dat de raad geen wensen en bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college om de
meerjarige budgetovereenkomst met de Stichting Museumhaven Willemsoord aan te gaan voor de
periode 2021 tot en met 2023.
BESPREEKPUNTEN
13. Voorstel tot het vaststellen van het Stedenbouwkundig en Beeldkwaliteitplan Veld 3
’t Laar.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Senioren Actief Den Helder en omstreken
dienen een amendement (A13.1) in waarmee aan het ontwerpbesluit het volgende wordt toegevoegd:
“, met dien verstande dat alle opties in de energietransitie open worden gehouden door het aanleggen
van een gasnet.”
De raad besluit in meerderheid (12/17):
het amendement te verwerpen. De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Senioren
Actief Den Helder en omstreken, D66, de PVV, GroenLinks en de PvdA stemmen voor het
amendement.
De raad besluit unaniem:
het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitplan ‘t Laar Veld 3 vast te stellen.
14. Voorstel tot het in erfpacht uitgeven van vastgoed aan de Stichting Erfgoed
Den Helder.
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A14.1) met de volgende inhoud:
Beslispunt 1 komt te luiden als volgt:
“Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, van de Financiële
verordening gemeente Den Helder 2017 het college van burgemeesters en wethouders te berichten
dat de raad de volgende wens heeft bij het voorgenomen besluit van het college van burgemeesters
en wethouders om onderdelen van de forten Dirksz Admiraal, Westoever en Oostoever alsmede de
bunkers gelegen te Liniepad 15, Javastraat 2, Jan Verfailleweg 20c en nabij begraafplaats 20cc in
erfpacht uit te geven aan Stichting Erfgoed Den Helder tegen een canon van €1 per jaar:
de raad spreekt de wens uit dat het college van burgemeester en wethouders de
genoemde objecten niet in erfpacht uitgeeft aan Stichting Erfgoed Den Helder.”
Aan beslispunt 2 wordt de volgende tekst toegevoegd:
“, met uitzondering van de overdracht in erfpacht.”
De raad besluit in meerderheid (5/24):
het amendement te verwerpen. De fracties van de PvdA en Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp
stemmen voor het amendement.

De fractie van D66 dient een amendement in (A14.2) met de volgende inhoud:
Beslispunt 1 komt te luiden als volgt:
“Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, van de Financiële
verordening gemeente Den Helder 2017 het college van burgemeesters en wethouders te berichten
dat de raad de volgende wens heeft bij het voorgenomen besluit van het college van burgemeesters
en wethouders om onderdelen van de forten Dirksz Admiraal, Westoever en Oostoever alsmede de
bunkers gelegen te Liniepad 15, Javastraat 2, Jan Verfailleweg 20c en nabij begraafplaats 20cc in
erfpacht uit te geven aan Stichting Erfgoed Den Helder tegen een canon van € 1 per jaar:
Het college van burgemeester en wethouders dient de controle en de invloed van de gemeenteraad
op de Erfgoedorganisatie op optimale wijze vorm te geven, minimaal overeenkomend met de huidige
controle en invloed op de verbonden partijen.
De raad besluit in meerderheid (12/17):
het amendement te verwerpen. De fracties van D66, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en
Senioren Actief Den Helder en omstreken, de PvdA, GroenLinks en de PVV stemmen voor het
amendement.
De raad besluit in meerderheid (26/3)
1. op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, van de Financiële
verordening gemeente Den Helder 2017 het college van burgemeesters en wethouders te
berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college van
burgemeesters en wethouders om onderdelen van de forten Dirksz Admiraal, Westoever en
Oostoever alsmede de bunkers gelegen te Liniepad 15, Javastraat 2, Jan Verfailleweg 20c en nabij
begraafplaats 20cc in erfpacht uit te geven aan Stichting Erfgoed Den Helder tegen een canon van
€1 per jaar;
2. op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, het college van burgemeester en wethouders te
berichten dat de raad geen wensen en bedenkingen heeft over het voorgenomen besluit om de
Samenwerkingsovereenkomst Stap 2 tussen de gemeente Den Helder en Stichting Erfgoed Den
Helder aan te gaan;
3. vanuit het in 2020 beschikbare budget voor de erfgoedorganisatie € 200.000 beschikbaar stellen
aan Stichting Erfgoed Den Helder voor de ontwikkeling van Fort Kijkduin;
4. garant te staan voor een bedrag van maximaal € 255.000 vanuit de algemene reserve voor het
geval aangevraagde subsidies ter hoogte van dat bedrag niet worden toegekend;
5. de begrotingswijziging vast te stellen.
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp stemt tegen het voorstel.
15. Motie over het luiden van kerkklokken tijdens de jaarwisseling.
De fracties van het CDA en de ChristenUnie dienen een motie in (M15) inhoudende het college van
burgemeester en wethouders op te dragen het gesprek te openen met de kerken van Den Helder om
te kijken of het luiden van de kerkklokken tijdens de jaarwisseling mogelijk is en hierbij de inzet pleegt
om juridische en organisatorische belemmeringen weg te nemen.
De raad besluit unaniem:
de motie te aanvaarden.
16. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.45 uur.

