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Besluitenlijst raadsvergadering 24 juni 2020 met uitloop 30 juni 2020 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Pater en de heren 
Houben en Niggendijker. De heer Feeburg komt later.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht burgers is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend. 
      
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Boessenkool. 
 
5. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2021-2024. 
De fracties geven in volgorde van de verkiezingsuitslag hun algemene beschouwingen weer. Vervolgens is de 
vergadering kort geschorst, waarbij mevrouw Hamerslag de vergadering heeft verlaten. 
 
Na de schorsing geven achtereenvolgens de wethouders Visser, Keur, Wouters, Duijnker, Biersteker, De Vrij  
en burgemeester Nobel een reactie op de algemene beschouwingen. De volgende behandeltermijn van het 
voorstel is op dinsdag 30 juni 2020. 
 
De voorzitter schetst het verdere verloop van de begrotingsbehandeling en schorst de vergadering tot dinsdag 
30 juni 2020, 15.00 uur. 
 
 

S C H O R S I N G   V E R G A D E R I N G 
 
 
Heropening vergadering 
De voorzitter heropent de vergadering op dinsdag 30 juni 2020, 16.15 uur. Hij deelt mee dat de dames 
Hamerslag, Houtveen en Vorstman later komen. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer 
Camara. Mevrouw Pater en de heren Houben en Niggendijker zijn aanwezig. 
Mevrouw Houtveen arriveert om 17.45 uur, de dames Hamerslag en Vorstman om 19.30 uur. 
 
Amendement 6.1 van de fractie van D66. 
Met het amendement worden de volgende teksten toe te voegen aan punt 1 van het ontwerpbesluit tot 
vaststelling van de Kadernota 2021-2024: 
I , met dien verstande dat: 

er met ingang van 2021 structureel € 50.000,- beschikbaar wordt gesteld voor uitvoering van ideeën 
uit de ideeënmarkt (bovenop het gevraagde incidentele budget in 2021 van € 60.000,-); 

II , met dien verstande dat: 
de structurele ruimtevrager van € 50.000,- te behoeve van ‘externe inzet van deskundigheid om soms 
tegenstrijdige belangen met elkaar te verenigen en daartoe ruimte in wet- en regelgeving te vinden” 
wordt geschrapt. 

De raad besluit in meerderheid (3/27) het amendement te verwerpen. 
De fracties van D66 en Behoorlijk Bestuur stemmen voor het amendement. 
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Amendement 6.2 van de fractie van D66. 
Met het amendement wordt de volgende tekst toegevoegd aan punt 1 van het ontwerpbesluit tot vaststelling 
van de Kadernota 2021-2024: 
, met dien verstande dat: 

• het gevraagde budget voor de aanpassing van de gemeentelijke organisatie  
(programma Bestuurlijke vernieuwing, doelstelling 4, € 900.000,-)  
wordt verlaagd met € 100.000,-. 

De fractie van D66 trekt het amendement in omdat wethouder De Vrij heeft aangegeven dat er geen extra 
budget nodig is voor de uitvoering van crisisinterventies en de inzet van budgetcoaches en maatwerk bij 
budgetbeheer (zie amendement 6.3) 
 
Amendement 6.3 van de fractie van D66. 
Met het amendement wordt de volgende tekst toegevoegd aan punt 1 van het ontwerpbesluit tot vaststelling 
van de Kadernota 2021-2024: 
, met dien verstande dat: 

• er met ingang van 2021 structureel € 100.000,- extra beschikbaar wordt gesteld voor uitvoering van: 
o crisisinterventies gericht op het voorkomen van geplande woningontruimingen of afsluiting van 

water en energie (2.2.3); 
o inzet van budget coaching en maatwerk in de duur van budgetbeheer ter voorkoming van onder 

bewind stelling (2.2.4). 
De fractie van D66 trekt het amendement in omdat wethouder De Vrij heeft aangegeven dat er geen extra 
budget nodig. 
 
Amendement 6.4 van de fracties van Behoorlijk Bestuur, de PVV, D66, de Seniorenpartij en 
GroenLinks. 
Met het amendement wordt de volgende tekst toegevoegd aan punt 1 van het ontwerpbesluit tot vaststelling 
van de Kadernota 2021-2024: 
, met dien verstande dat: 

• de eigen bijdrage van € 1,-- per rit voor het WMO-taxivervoer voor 2021 vervalt; 

• de lasten en inkomstenderving die hiermee gemoeid zijn te dekken uit de algemene reserve; 

• het college van burgemeester en wethouders op te dragen de raad uiterlijk in december 2020 een 
voorstel te doen voor de jaren 2022 en volgende. 

De raad besluit in meerderheid (9/21) het amendement te verwerpen. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, de PVV, D66, de Seniorenpartij en GroenLinks stemmen voor het 
amendement. 
Wethouder Biersteker zegt toe dat de raad schriftelijk wordt geïnformeerd over het aantal cliënten dat van 
deze voorziening en andere WMO voorzieningen gebruik maakt en wat de financiële gevolgen zijn van het 
invoeren van de eigen bijdrage. 
 
Amendement 6.5 van de fractie van D66. 
Met het amendement wordt de volgende tekst toe te voegen aan punt 1 van het ontwerpbesluit tot vaststelling 
van de Kadernota 2021-2024: 
, met dien verstande dat: 

• de tekst bij activiteit 2.3.5  
“Stimulatie van deeltijdwerk. Inwoners die al deeltijdinkomsten hebben begeleiden in het verkrijgen 
van meer uren, waardoor zij financieel in een betere positie komen.”  
wordt aangevuld met de volgende tekst:  
“Hierbij rekening houdend met de eventuele effecten van de armoedeval en de oplossingen die daar 
binnen het armoedebeleid mogelijk zijn.” 

De raad besluit unaniem het amendement te aanvaarden. 
 
Amendement 6.6 van de fractie van GroenLinks. 
Met het amendement wordt de volgende tekst toe te voegen aan punt 1 van het ontwerpbesluit tot vaststelling 
van de Kadernota 2021-2024: 
, met dien verstande dat: 

• Op blz. 27 de tekst én bijbehorende financiële gegevens:  
”Plankosten woningbouwlocaties Vinkenterrein, Station Zuid en Tillenhof. De kosten rekenen we toe 
aan de investeringen en exploitatiegebieden. De projecten doorlopen de gebruikelijke fasen in de 
besluitvorming van startnotitie tot grondexploitatie. Bij de afsluiting van een fase vindt besluitvorming 
plaats over het beschikbaar stellen van de middelen voor de volgende fase. Deze ruimtevrager drukt 
dan ook niet op de begroting maar laat wel zien de investering die gedaan moet worden om voortgang 
te krijgen in de woningbouw. De startnotities voor deze locaties komen in 2020 beschikbaar”  
te schrappen; 
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• Op blz. 27 de tekst én bijbehorende financiële gegevens:  
“Voorbereidingskosten projecten Drs. F. Bijlweg, Julianadorp en Spoorweghaven/Ruyghweg. Hiervoor 
geldt hetzelfde als voor de hierboven genoemde locaties. Het betreft hier echter gebiedsontwikkelingen 
waarin de specifieke woninglocaties nog zichtbaar moeten worden.”  
te schrappen. 

De raad besluit in meerderheid (5/25) het amendement te verwerpen. 
De fracties van GroenLinks, de PVV en Behoorlijk Bestuur stemmen voor het amendement. 
 
Amendement 6.7 van de fracties van GroenLinks en de Seniorenpartij Den Helder. 
Met het amendement wordt de volgende tekst toe te voegen aan punt 1 van het ontwerpbesluit tot vaststelling 
van de Kadernota 2021-2024: 
, met dien verstande dat: 

• de tekst op bladzijde 24 onder 3.5.1: 
Inzet op realisatie van projecten in het stadshart: ontwikkeling Koningsstraat en Spoorstraat, de 
ontwikkeling V&D-pand en Kroonpassage, Brug Zuidstraat-Willemsoord, afronding stadspark en de 
verbinding van het stadshart aan de zee realiseren via de realisatie van het project Sea-Saw. 
te wijzigen in: 
Inzet op realisatie van projecten in het stadshart: ontwikkeling Koningstraat en Spoorstraat, de 
ontwikkeling V&D-pand en Kroonpassage, Brug Zuidstraat-Willemsoord, en afronding stadspark. 

De raad besluit in meerderheid (7/23) het amendement te verwerpen. 
De fracties van GroenLinks, de Seniorenpartij Den Helder, de PVV en Behoorlijk Bestuur stemmen voor het 
amendement. 
 
Amendement 6.8 van de fractie van D66. 
Met het amendement wordt voorgesteld de volgende tekst toe te voegen aan punt 1 van het ontwerpbesluit tot 
vaststelling van de Kadernota 2021-2024: 
, met dien verstande dat: 

• De tekst bij activiteit 3.3.3  
“Om Den Helder en de Kop als North Sea Energy Gateway (NSEG) steviger in de markt te 
positioneren wordt de samenwerking met Port of Amsterdam en Amsterdam IJmuiden Offshore Ports 
(AYOP) gezocht.” 
wordt aangevuld met de volgende tekst:  
“waarbij ook aandacht wordt gevraagd inzake de samenwerking in de productie/ distributie van 
waterstof en de maritieme toepassingen daarvan.” 

Op basis van de beraadslagingen heeft de fractie van D66 het woord ‘maritieme’ geschrapt. 
De raad besluit in meerderheid (27/3) het amendement te aanvaarden. 
De fractie van de PVV stemt tegen het amendement. 
 
Amendement 6.9 van de fractie van D66. 
Met het amendement wordt voorgesteld de volgende tekst toe te voegen aan punt 1 van het ontwerpbesluit tot 
vaststelling van de Kadernota 2021-2024: 
, met dien verstande dat: 

• De tekst van doelstelling 4 bij programma 3 Vitale gemeente:  
“Het aanbod van het (regionaal beroeps-)onderwijs sluit beter aan op de vraag van werkgevers” 
wordt aangevuld met de volgende tekst: 
“en de behoeften aan technisch personeel bij de uitvoering van de energietransitie. op de 
ontwikkelingen in nieuwe trends. 

Op basis van de beraadslagingen heeft de fractie van D66 de tekst gewijzigd.  
De raad besluit in meerderheid (27/3) het amendement te aanvaarden. 
De fractie van de PVV stemt tegen het amendement. 
 
Amendement 6.10 van de fractie van GroenLinks. 
Met het amendement wordt voorgesteld de volgende tekst toe te voegen aan punt 1 van het ontwerpbesluit tot 
vaststelling van de Kadernota 2021-2024: 
, met dien verstande dat: 

• de tekst op bladzijde 25:  
In de raadsinformatiebrief 2019-034427 is ingegaan op de wens om naast de ondernemers ook 
particuliere woningbezitters in Keizersstraat, Spoorstraat en Beatrixstraat voor een subsidie voor 
gevelrenovatie in aanmerking te laten komen. De noodzaak om het aantal ruimtevragers beperkt te 
houden met het oog op mogelijke veranderingen in het financieel perspectief is aanleiding om in de 
kadernota hiervoor nog geen middelen beschikbaar te stellen. 
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te wijzigen in: 
In de raadsinformatiebrief 2019-034427 is ingegaan op de wens om naast de ondernemers ook 
particuliere woningbezitters in Keizerstraat, Spoorstraat en Beatrixstraat voor een subsidie voor 
gevelrenovatie in aanmerking te laten komen. Bij de aanvragen wordt vanuit de gemeente ingezet op 
het gelijktijdig laten uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen zoals bijvoorbeeld gevelisolatie of 
HR+++glas. Het college zal de raad hierover voor de behandeling van de programmabegroting een 
nader voorstel doen. 

De fractie van GroenLinks trekt haar amendement in ten faveure van motie 6.13 waarvan zij mede-indiener 
wordt. 
 
Amendement 6.11 van de fractie van D66. 
Met het amendement wordt voorgesteld de volgende tekst toe te voegen aan punt 1 van het ontwerpbesluit tot 
vaststelling van de Kadernota 2021-2024: 
, met dien verstande dat: 

• de tekst bij activiteit 4.2.3: 
“Wij ontwikkeling een pilot voor alternatieve energiebronnen gericht op aardgasvrij”  
wordt aangevuld met de volgende tekst: 
“waarbij de toepassing van waterstoftechnieken worden onderzocht en uitgewerkt”. 

De raad besluit in meerderheid (27/3) het amendement te aanvaarden. 
De fractie van de PVV stemt tegen het amendement. 
 
Amendement 6.12 van de fractie van D66. 
Met het amendement wordt voorgesteld de volgende tekst toe te voegen aan punt 1 van het ontwerpbesluit tot 
vaststelling van de Kadernota 2021-2024: 
, met dien verstande dat: 

• Aan de tekst bij activiteit 4.2.4: 
“Uitvoeren van de regionale energiestrategie (RES) en het regionaal energiebesparingsprogramma 
Wonen die in 2020 worden vastgesteld.” 
de volgende tekst wordt toegevoegd: 
“Hierin worden daar waar mogelijk ook de waterstofmogelijkheden meegenomen.” 

Aangevuld op basis van de beraadslagingen 
De raad besluit in meerderheid (14/16) het amendement te verwerpen. 
De fracties van Beter voor Den Helder (met uitzondering van de heer Houben), het CDA, de PVV, de PvdA en 
de ChristenUnie stemmen tegen het amendement.   
  
Hoofdvoorstel 
De raad besluit in meerderheid (25/5): 
1.  De Kadernota 2021-2024 vast te stellen en als uitgangspunt te nemen voor de voorbereiding van de 
 programmabegroting 2021-2024; 
2.  De doelstelling van de reserve monumenten uit te breiden met ‘opstellen visie Stelling’, de einddatum 
 van besteding van de reserve los te laten en € 20.000,- als minimum niveau van de reserve te 

benoemen. 
De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur en GroenLinks stemmen tegen het voorstel. 
 
Motie 6.1 van de fracties van D66, de PVV, Behoorlijk Bestuur en GroenLinks. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen voor de behandeling van de begroting voor 
2021 te komen met een plan van aanpak ter verbetering van het vertrouwen in het gemeentebestuur. 
De raad besluit in meerderheid (10/20) de motie te verwerpen. 
De fracties van D66, de PVV, Behoorlijk Bestuur, de Seniorenpartij, GroenLinks en Dijk stemmen voor de 
motie. 
 
Motie 6.2 van de fractie van GroenLinks. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen alle kosten die gemaakt worden ter 
verbetering van de bereikbaarheid van Willemsoord die  niet gemaakt zouden worden zonder vestiging van het 
stadhuis aldaar ten laste te brengen van het door de raad beschikbaar gestelde budget voor nieuwbouw 
stadhuis. 
De raad besluit in meerderheid (7/23) de motie te verwerpen. 
De fracties van GroenLinks, D66, de PVV en Behoorlijk Bestuur stemmen voor de motie. 
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Motie 6.3 van de fractie van de PVV. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht 
1. zo snel mogelijk te onderzoeken waar binnen de budgetten van het nieuw te realiseren stadhuis, andere 

grote gemeentelijke projecten en beleid ten aanzien van duurzaamheid nog bedragen juridisch 
beschikbaar zijn en kunnen worden gebruikt voor het uitbreiden van het Helders steunfonds; 

2. de raad hierover voor september 2020 te informeren. 
De raad besluit in meerderheid (3/27) de motie te verwerpen. 
De fractie van de PVV stemt voor de motie. 
 
Motie 6.4 van de fractie van D66. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt te verzocht een proeftraject op voorgestelde wijze uit te 
laten voeren, door aan de kanten van de huizen, waar de schuttingen het (negatieve) beeld bepalen, duintjes 
van ca 1,50 m hoogte aan te leggen en die te laten begroeien met helmgras, waarbij wordt gestart met het 
traject “Zuiderhaaks tot Breewijd” en / of het traject “kruising Middelzand/Kruiszwin tot rotonde Breewijd” 
(lengte van het totale tracé: ca. 200 meter - oppervlakte totale tracé: ca 1825 m“. 
De raad besluit in meerderheid (11/19) de motie te verwerpen. 
De fracties van D66, de PVV, de Seniorenpartij, GroenLinks, Gemeentebelangen Den Helder, Behoorlijk 
Bestuur en Dijk stemmen voor de motie. 
 
Motie 6.5 van de fractie van GroenLinks. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen 
1. bij de komende kadernota- en begrotingsbehandelingen tijdens deze bestuursperiode dezelfde 

effectindicatoren te gebruiken als bij de huidige kadernota;  
2. cijfers binnen deze effectindicatoren van de jaren die achter ons liggen te actualiseren en de streefcijfers 

van de komende jaren daarop aan te passen. 
De fractie van GroenLinks trekt de motie in naar aanleiding van een toezegging van wethouder Visser dat de 
motie door het college is overgenomen. 
 
Motie 6.6 van de fractie van GroenLinks. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen per kwartaal inzicht te geven in de 
onderschrijdingen en overschrijdingen van de afzonderlijke budgetten binnen het Sociaal Domein, waarbij ook 
wordt ingegaan op de risico’s. 
De raad besluit in meerderheid (10/20) de motie te verwerpen. 
De fracties van GroenLinks, D66, de PVV, de Seniorenpartij, Behoorlijk Bestuur en Dijk stemmen voor de 
motie. 
 
Motie 6.7 van de fractie van de Seniorenpartij. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen 
1. onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het inbouwen van toiletten in bestaande gebouwen  
 (als voorbeelden Amersfoort, Woerden, Utrecht);    
2. duidelijk aan te geven waar in onze gemeente toegankelijke openbare toiletten zijn; 
3. in de te realiseren nieuwbouwplannen in onze gemeente deze voorzieningen mee te nemen;  
3. Voor nieuwe initiatieven van zowel gebouwen, openbare ruimte, evenementen wordt zoveel mogelijk de 
integratie toegankelijkheid standaard toegepast. 
De motie is naar aanleiding van de beraadslagingen aangepast. 
De raad besluit in meerderheid (26/4) de motie aan te nemen. 
De dames Pater en Vorstman en de heren Niggendijker en Saliha van de fractie van Beter voor Den Helder 
stemmen tegen de motie. 
 
Motie 6.8 van de fractie van GroenLinks. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen 
1. een actieplan te maken voor toegankelijkheid inclusief de daarmee gepaard gaande kosten; 
2. dit voorstel in september 2020 aan de raad voor te leggen. 
De raad besluit in meerderheid (16/14) de motie te aanvaarden. 
De fracties van Beter voor Den Helder, het CDA, de VVD en Gemeentebelangen stemmen tegen de motie. 
 
Motie 6.9 van de fracties van Gemeentebelangen en Beter voor Den Helder. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen 
1. de mogelijkheden te onderzoeken om – desgewenst in samenwerking met andere instanties – 
 informatiemiddagen over dit onderwerp te organiseren in bijvoorbeeld buurthuizen, verzorgingstehuizen, 
 seniorencomplexen en maatschappelijke instellingen zoals MEE & de Wering;  
2. de raad hierover vóór 1 september 2020 te informeren.  
De raad besluit unaniem de motie aan te nemen. 
De burgemeester zegt toe de raad nader te informeren over de te houden bijeenkomsten.  
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Motie 6.10 van de fractie van Beter voor Den Helder. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen bij de raad van bestuur van de Noordwest 
Ziekenhuisgroep krachtig te ijveren voor de aanstelling van een locatiedirecteur voor de locatie Den Helder, 
waarbij deze persoon als volwaardig lid deel zal uitmaken van de raad van bestuur van de Noordwest 
Ziekenhuisgroep. 
De raad besluit unaniem de motie aan te nemen. 
Wethouder Biersteker zegt toe naar aanleiding van de nog vast te stellen jaarstukken de raad verder te 
informeren.   
 
Motie 6.11 van de fracties van D66 en de PvdA. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen 
1. de waterstoftransitie voor huishoudens en klein gebruikers in navolging van de plannen voor 

grootgebruikers actief ter hand te gaan nemen en op haar agenda te plaatsen; 
2. in samenwerking met de netbeheerders en andere betrokkenen te komen tot een plan van aanpak voor 

het inrichten in Den Helder van een waterstofnet voor huishoudens en kleingebruikers; 
3. Den Helder als dé waterstofstad van Nederland te beschouwen en dit als kenmerk in de stadspromotie 

onder te brengen. 
De raad besluit in meerderheid (26/4) de motie aan te nemen. 
 
Motie 6.12 van de fractie van de Seniorenpartij Den Helder. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen 
1. uiterlijk in december 2020 een beleidsvisie Seniorenhuisvesting aan de raad aan te bieden; 
2. de mogelijkheden tot het realiseren van een zgn. ‘Knarrenhof’ in Den Helder te onderzoeken en te 

betrekken bij de beleidsvisie. 
De fractie van de Seniorenpartij Den Helder trekt de motie in naar aanleiding van de toezegging van 
wethouder Keur dat zij deze of een soortgelijke woonvorm zal betrekken bij de Woonvisie. 
 
Motie 6.13 van de fracties van het CDA en Beter voor Den Helder. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen 
1. vóór de behandeling van de begroting 2021 een uitgebreid plan te presenteren waarin het structureel 

opknappen van panden rondom de entree van de stad (lees: het stationsplein) verwerkt is; 
2. het onder 1. genoemd plan te vertalen in tijd, taken en kosten; 
3. In overleg te treden met partners in de binnenstad om zo mogelijk koppelkansen te benutten. 
4. Daarnaast actief pandeigenaren te informeren over koppelkansen inzake duurzaamheidsinvesteringen. 
De raad besluit unaniem de motie aan te nemen. 
 
Motie 6.14 van de fracties van Behoorlijk Bestuur, de PVV, D66 en de Seniorenpartij Den Helder. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen 
1. te onderzoeken of verplaatsing van het HVC-Afvalbrengstation Den Helder mogelijk dan wel wenselijk is 

en daarbij participatie te zoeken bij buurgemeente Hollands Kroon; 
2. de bevindingen van dit onderzoek in september 2020 aan de raad voor te leggen. 
De indienende fracties houden de motie aan naar aanleiding van de mededeling van wethouder Visser dat er 
momenteel gesprekken gaande zijn met drie bedrijven die zich willen vestigen op de Kooyhaven. 
 
Motie 6.15 van de fractie van de Beter voor Den Helder. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen 
1. zich zo spoedig mogelijk tot alle stakeholders  te wenden om een herinrichting en het uitbreiden van het  
 tracé op haalbaar te toetsen. 
 Bij herinrichting en uitbreiding van het tracé denken wij dan aan: 

a) het verwijderen van de parkeerstrook naast het tracé; 
b) groenstrook en fietspad richting Willemsoord op te schuiven; 
c) ex groenstrook als rijstrook inrichten; 
d) de twee rijstroken, op het tracé, rijrichting vanaf Texelse boot opschalen naar vijf rijstroken ,waarvan 

één wisselstrook (debottlenecking 1); 
e) de vijf rijstroken, op het tracé, rijrichting de Texelse boot terugbrengen naar drie rijstroken; 
f) de betaalpoorten/loketten, op het tracé, weg te halen en deze betaalpoorten/loketten op Texel te 

plaatsen. (debottlenecking 2). 
2. de raad mee te nemen in het proces door middel van raadsinformatie-brieven, een presentatie(s) en of  

een informatieavond. 
3. uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021, de raad te informeren over de haalbaarheid en de daaraan 

verbonden financiële consequenties voor de gemeente Den Helder. 
De fractie van Beter voor Den Helder houdt de motie aan naar aanleiding van de reactie van wethouder Keur. 
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Motie 6.16 van de fractie van D66. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen 
1. de optie “verplaatsing atletiekaccommodatie naar de Schoolsportvelden” op termijn,  
     niet uit te sluiten;   
2. in overleg met Atletiekvereniging Noordkop de mogelijkheid te onderzoeken om op termijn verplaatsing 
 naar de Schoolsportvelden te realiseren. 
Beslispunt 2 is vervallen naar aanleiding van de beraadslagingen. 
De fractie van D66 houdt de motie aan naar aanleiding van de mededeling van wethouder De Vrij dat de 
overdracht nog niet heeft plaatsgevonden. 
 
Motie 6.17 van de fractie van de PvdA. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen 
-  een naamswijziging van Beatrixstraat naar Beatrix Boulevard voor te bereiden; 
-  de oostzijde van de ‘Beatrix Boulevard’ Beatrixstraat in het zomerseizoen autoluw in te richten,  
 zodat terrasuitbating daar optimaal kan worden gefaciliteerd. 
De motie is aangepast naar aanleiding van de beraadslagingen. 
De raad besluit in meerderheid (25/5) de motie aan te nemen. 
De fracties van de ChristenUnie, de Seniorenpartij en Behoorlijk Bestuur stemmen tegen de motie. 
Toegezegd is dat het college nog schriftelijk terugkomt op de getroffen maatregelen die kennelijk niet op orde 
zijn. 
 
Motie 6.18 van de fractie van GroenLinks. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen 
1. de kosten voor het binnen vijf jaar wegwerken van al het achterstallig onderhoud uiterlijk in september 

2020 in kaart te brengen; 
2. de raad vóór de begrotingsbehandelingen 2021 een voorstel te doen voor de bekostiging van het 

wegwerken van het achterstallig onderhoud. 
De raad besluit in meerderheid (10/20) de motie te verwerpen. 
De fracties van GroenLinks, de PVV, D66, de Seniorenpartij, Behoorlijk Bestuur en Dijk stemmen voor de 
motie. 
 
Motie 6.19 van de fractie van GroenLinks. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen 
- bij het herinrichten van wegen, herbestraten of bij de aanleg van nieuwe wegen binnen de  stad altijd te 

kiezen voor een inrichting in het voordeel van de fiets, indien dat mogelijk is (alleen niet op 
voorrangswegen); 

- alle wegen die nu nog 50 km/uur zijn te herbeoordelen en waar mogelijk te veranderen in 30 km-zone. 
De fractie van GroenLinks trekt haar motie in naar aanleiding van de mededeling van wethouder Keur dat de 
intentie van de motie door het college is overgenomen. 
 
Motie 6.20 van de fractie van GroenLinks en het CDA. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen 
1.  de gemeenteraad vóór de begrotingsbehandeling 2021-2024 inzicht te geven in de te nemen stappen en 

de daarbij behorende kosten die bij dit doel horen; 
2.  de gemeenteraad periodiek op de hoogte te houden van de ambities, genomen maatregelen, 
     uitgaven ten laste van dit budget en voortgang op dit dossier, zodat de raad indien 
     nodig/gewenst kan bijsturen. 
De raad besluit in meerderheid (20/10) de motie aan te nemen. 
De fracties van Beter voor Den Helder, de PVV en Behoorlijk Bestuur stemmen tegen de motie. 
 
Motie 6.21 van de fractie van GroenLinks. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen 
1.  het duurzaamheidsloket een meer actieve rol te geven, bijvoorbeeld door het regelmatig houden van  
 voorlichtingsbijeenkomsten in de wijken; 
2.  meer aandacht te geven aan het promoten van de duurzaamheidslening, zowel op deze 
 bijeenkomsten als via de media. 
De raad besluit unaniem de motie aan te nemen. 
  
Motie 6.22 van de fracties van Beter voor Den Helder en Gemeentebelangen Den Helder. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen 
1. een onderzoek uit te voeren naar het realiseren van een eilandje in de vijver aan het Heiligharn, waarbij 

diverse eilandvormen en materialen nader worden beschouwd; 
2. de uitkomst van het onderzoek vóór 1 oktober 2020 terug te koppelen naar de raad. 
De indienende fracties trekken de motie in naar aanleiding van de toezegging van wethouder De Vrij dat de 
resultaten van het onderzoek en het participatietraject medio december 2020 worden aangeboden. 
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Motie 6.23 van de fractie van Beter voor Den Helder. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen waar dat kan een nog betere samenwerking 
tussen schoolbesturen in Den Helder en in de regio te stimuleren. 
De fractie van Beter voor Den Helder trekt de motie in naar aanleiding van de mededeling van wethouder Kos 
dat deze door het college van burgemeester en wethouders is overgenomen.  
 
Motie 6.24 van de fracties van de Seniorenpartij Den Helder, Beter voor Den Helder en de VVD. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen mee te doen in de app ‘HogeNood’ van het 
bedrijf App-visie in Heerhugowaard. 
De raad besluit unaniem de motie aan te nemen. 
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.55 uur. 


