Besluitenlijst raadsvergadering 29 juni 2020
1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de digitale vergadering. Er is en bericht van verhindering ontvangen van de heer
Niggendijker.
2. Spreekrecht burgers.
De heer Van Beveren van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Fietsersbond spreekt in over agendapunt 19,
het voorstel tot het vaststellen van de Fietsvisie Den Helder 2020.
3. Vragenkwartier.
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Krijns.
5. Vaststelling agenda.
De fractie van GroenLinks dient een amendement in bij agendapunt 17, het voorstel tot vaststelling
regioakkoord De Kop Groeit.
De fracties van Beter voor Den Helder en Gemeentebelangen Den Helder dienen een motie in bij
agendapunt 19, het voorstel tot het vaststellen van de Fietsvisie Den Helder 2020.
De fracties van de VVD en GroenLinks dienen eveneens een motie in bij agendapunt 19, het voorstel tot het
vaststellen van de Fietsvisie Den Helder 2020.
De fractie van GroenLinks dient een amendement in bij agendapunt 20, het voorstel tot het vaststellen van de
resultaatbestemmingen gerelateerd aan de Programmarekening 2019.
De fracties van GroenLinks en de Seniorenpartij dienen een amendement in bij agendapunt 21, het voorstel
met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2020.
De fracties van Gemeentebelangen en de Stadspartij Den Helder dienen een motie vreemd aan de orde van
de dag in over subsidieaanvraag Intocht Sinterklaas Noordkop. De motie is als punt 23 aan de agenda
toegevoegd.
De fractie van GroenLinks dient eveneens een motie vreemd aan de orde van de dag in over de
Sinterklaasintocht 2020. De motie is als punt 24 aan de agenda toegevoegd en wordt in samenhang met
agendapunt 23 behandeld.
De fracties van het CDA en de VVD dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in over een tijdelijke
verruiming van plaatsen bij boerencampings. De motie is als punt 25 aan de agenda toegevoegd.
Op verzoek van mevrouw Boessenkool is agendapunt 17, het voorstel tot vaststelling regioakkoord De Kop
Groeit, verplaatst van de hamerpunten naar de bespreekpunten.
De behandeling van agendapunt 19, het voorstel tot het vaststellen van de Fietsvisie Den Helder 2020, wordt
in verband met de inspreker, naar voren gehaal en na agendapunt 8 behandeld.
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HAMERPUNTEN
6. Voorstel tot het benoemen van de heer G. Kraak tot lid van de raadscommissies Bestuur en
Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
De raad besluit bij acclamatie:
de heer G. Kraak te benoemen tot lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke
ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. De heer Kraak legt de belofte af en ontvangt bloemen.
7. Voorstel tot het benoemen van de heer G.M.A. Bruines tot lid van de raadscommissies Bestuur en
Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
De raad besluit bij acclamatie:
de heer G.M.A. Bruines te benoemen tot lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke
ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. De heer Bruines legt de belofte af en ontvangt bloemen.
8. Voorstel tot het benoemen van de heer G.M. van Essen tot lid van de raadscommissies Bestuur en
Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
De raad besluit bij acclamatie:
de heer G.M. van Essen te benoemen tot lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen,
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. De heer Van Essen legt de belofte af en
ontvangt bloemen.
BESPREEKPUNT
19. Voorstel tot het vaststellen van de Fietsvisie Den Helder 2020.
De raad besluit unaniem:
in te ontwikkelen beleid de ambitie om Den Helder als bekende, aantrekkelijke en veilige fietsgemeente te
profileren, zoals beschreven in de visie Den Helder fietsstad, als uitgangspunt nemen;
in dekking van het uitvoeringsplan voor de jaren 2021 en 2022 € 200.000 te voorzien door het opnemen van
deze ruimtevrager in de Kadernota 2021-2024.
De fracties van Beter voor Den Helder en Gemeentebelangen Den Helder dienen een motie in (M19.1),
waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:
om in overleg met de Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) een pilot uit te voeren voor
goede fietsparkeervoorzieningen bij het strand;
de resultaten hiervan in het eerste kwartaal van 2021 te delen met de raad.
De raad besluit unaniem:
de bovengenoemde motie te aanvaarden.
De fracties van de VVD en GroenLinks dienen een motie in (M19.2), waarmee het college van burgemeester
en wethouders wordt opgedragen:
In het eerste kwartaal van 2021 de raad:
1. te informeren over de voortgang van het Uitvoeringsplan en over de inzet die is gedaan om de in de
Fietsvisie neergelegde ambitie te bewerkstelligen;
2. een plan met kostenoverzicht voor te leggen met betrekking tot de verdere voornemens en uitvoering,
waaronder in ieder geval het regelen van een eenduidige voorrang voor fietsers op rotondes en het
oplossen van huidige knelpunten en onveilige verkeerssituaties voor fietsers;
en dit te agenderen voor bespreking in de commissie SenB.
De fractie van het CDA is mede-indiener van de motie.
De raad besluit unaniem:
de bovengenoemde motie te aanvaarden.
HAMERPUNTEN
9. Voorstel tot verlening voor de duur van één jaar van de ontheffing van het vereiste van
ingezetenschap aan mevrouw H. Keur-Polman.
De raad besluit in meerderheid (24/5):
op grond van artikel 36a lid 2 Gemeentewet de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap aan
mevrouw H. Keur-Polman voor de duur van één jaar te verlengen.
De fracties van GroenLinks, de PVV en Behoorlijk Bestuur stemmen tegen het voorstel. Mevrouw Polonius
heeft niet aan de stemming deelgenomen.
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10. Voorstel met betrekking tot de begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 GR Cocensus.
De raad besluit unaniem:
1. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 en het Meerjarenperspectief 2022-2025 van de
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Cocensus en de hierin voor Den Helder vastgestelde bijdrage;
2. een positieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de GR Cocensus af te geven.
11. Voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen Verkeer en Bomen 2020-2025.
De raad besluit unaniem:
1. het beheerplan Bomen 2020-2025 vast te stellen conform het gestelde in de financiële verordening;
2. het beheerplan Verkeer 2020-2025 vast te stellen conform het gestelde in de financiële verordening.
12. Voorstel zienswijze begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van
Noord-Holland (GrGa).
De raad besluit unaniem:
1. eventueel voorzien van een advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop, geen zienswijze in te
dienen op de Begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van
Noord-Holland;
2. de Jaarstukken 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van
Noord-Holland voor kennisgeving aan te nemen.
13. Voorstel zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
(VRNHN).
De raad besluit unaniem:
1. voorzien van eventuele advisering van de Regionale Raadscommissie Noordkop, de jaarstukken 2019
van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te stellen, indien wordt voldaan aan hetgeen gesteld is
onder de zienswijze en;
2. de begroting 2021 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord indien wordt voldaan aan hetgeen
gesteld is onder de zienswijze.
14. Voorstel zienswijze jaarrekening 2019 en begroting 2021 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
(OD NHN).
De raad besluit unaniem:
1. overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop kennis te nemen van de
jaarrekening 2019 en begroting 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN);
2. de zienswijze zoals verwoord in de bijlage in te dienen.
15. Voorstel zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
(RHCA).
De raad besluit unaniem:
kennis te nemen van de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van het Regionaal Historisch centrum
Alkmaar en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven op de jaarstukken en begroting, met daarin
samengevat de volgende punten:
1. In te stemmen met de jaarstukken 2019.
2. In te stemmen met de programmabegroting 2021.
3. Ten aanzien van de resultaatbestemming 2019:
1. In te stemmen met een toevoeging van € 32.353,- aan de bestemmingsreserve “Egalisatie
Exploitatie”
2. In te stemmen met het toevoegen van € 1.907,- aan de algemene reserve.
3. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve “Gevolgen Coronavirus” en hier een
bedrag ter grootte van € 100.946,- aan toe te voegen met de voorwaarde dat wanneer het bedrag niet
(volledig) wordt ingezet dit alsnog aan de deelnemers terug wordt betaald.
16. Voorstel zienswijzen jaarstukken 2019 en begroting 2021 GGD Hollands Noorden.
De raad besluit unaniem:
1. eventueel voorzien van een advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop, een positieve
zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2019 GGD HN met inachtneming:
- In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemmingen algemene reserve, egalisatiereserve
Rijksvaccinatieprogramma en extra toevoeging algemene reserve.
- Niet in te stemmen met de voorgestelde vorming van een bestemmingsreserve Corona.
2. Daarbij de GGD HN te verzoeken:
- Het resterende positieve saldo van de bestemmingsreserve Corona terug te laten vloeien naar de
deelnemende gemeenten en hiervoor de verdeelsleutel te hanteren die geldt voor de algemene
bijdrage gemeenten.
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Alles in het werk te stellen om vanaf de jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring voor
getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen.
3. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021 GGD HN onder de voorwaarde dat:
- Het opgevoerde subsidiebedrag m.b.t. de OGGZ conform de afspraak vanaf 2021 uit de reguliere
middelen bekostigd wordt.
4. Daarbij de GGD HN te verzoeken:
- Een definitie op te stellen voor het maatschappelijk effect en de beschrijvingen van het
maatschappelijk effect in de begroting 2021 hierop aan te passen en vanaf de verantwoording
2020 gebruik te maken van de maatschappelijke effecten onderbouwd met monitorinformatie uit
gezondheidsonderzoeken.
- In het aangekondigde meerjarenbeleidsplan een relatie te leggen met de P&C documenten, een
onderscheid te maken tussen GR taken en aanvullende diensten en ook de prestatie-indicatoren
te vermelden.
- Het positief begrote resultaat in mindering te brengen op de algemene bijdrage van gemeenten
voor het jaar 2021;opgemerkt wordt namelijk dat voor het jaar 2021 geen toevoeging van
€180.000,- aan de algemene reserve nodig is, indien bij het vaststellen van de jaarrekening 2019
de algemene reserve versneld wordt aangevuld tot het maximum van 2,5% van de exploitatielasten.
17. Voorstel tot vaststelling regioakkoord De Kop Groeit.
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A17.1), waarmee de tekst opgenomen in het onderdeel
Bereikbaarheid:
“Inzet op realisatie N77 (dia 5) en: Een nieuwe verbinding tussen de N99-A7 (N77) onder Amstelmeer heeft
toegevoegde waarde voor de bereikbaarheid van de hele Kop en ontlast de drukte op de A9.”
komt te vervallen en wordt vervangen door:
“We onderzoeken de maatschappelijke kosten en baten van de realisatie van de N77 onder Amstelmeer,
alsmede de alternatieven West en Midden met het oog op de verbetering van de bereikbaarheid van Den
Helder. De resultaten hiervan worden gedeeld met de gemeenteraad en provinciale staten ten behoeve van
de beoordeling en besluitvorming inzake de bereikbaarheid van Den Helder.”
Wegens aanhoudende technische problemen is de vergadering geschorst rond 22.15 uur. De vergadering is
fysiek hervat in de Stadshal van theater De Kampanje op 30 juni 2020 om 15.00 uur. De heer Niggendijker is
aanwezig. De dames Hamerslag, Houtveen en Vorstman en de heer Camara zijn afwezig.
De raad besluit in meerderheid (1/26):
het bovengenoemde amendement te verwerpen. De fractie van GroenLinks stemt voor het amendement.
De raad besluit vervolgens unaniem:
het Regioakkoord: De Kop Groeit! vast te stellen.
18. Voorstel tot het vaststellen van de Programmarekening 2019.
De raad besluit unaniem:
1. de programmarekening 2019 vast te stellen;
2. het voordelige saldo van € 5.202.094 toe te voegen aan de Algemene Reserve;
3. de egalisatiereserve Bouwleges in te stellen;
4. de kapitaalegalisatiereserve Wildopvang in te stellen;
5. de reserve Frictiefonds af te sluiten.
BESPREEKPUNTEN
19. Voorstel tot het vaststellen van de Fietsvisie Den Helder 2020.
Dit voorstel is behandeld na agendapunt 8.
20. Voorstel tot het vaststellen van de resultaatbestemmingen gerelateerd aan de
Programmarekening 2019.
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A20.1), inhoudende:
1. beslispunt 7 van het ontwerpbesluit: “De niet bestede middelen voor huisvesting aan de Bijlweg te storten
in de reserve Nieuwbouw stadhuis, zijnde € 256.000,-“ te schrappen;
2. de overige punten te hernummeren.
De raad besluit in meerderheid (8/19):
het bovengenoemde amendement te verwerpen. De fracties van D66, de Seniorenpartij, de PVV en
GroenLinks stemmen voor het amendement.
De raad besluit unaniem:
1. uit het voordelig saldo van de Programmarekening 2019 de volgende mutaties (beslispunten 2 t/m 9) te
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onttrekken aan de Algemene Reserve:
2. aan de egalisatiereserve Bouwleges € 162.662 toe te voegen;
3. de onttrekking uit de bestemmingsreserve Onderhoud historische graven voor 2019 (€ 10.000) terug te
draaien en door te schuiven naar 2020;
4. € 60.000 ten behoeve van de uitwerking ideeënmarkt in 2020 beschikbaar te stellen;
5. € 5.000 aanvullend beschikbaar te stellen voor de oprichting van de Erfgoedorganisatie;
6. € 95.000 over te hevelen naar 2020 ten behoeve van het verlenen van een duurzaamheidskorting op
leges;
7. de niet bestede middelen voor huisvesting aan de Bijlweg te storten in de reserve Nieuwbouw stadhuis,
zijnde € 256.000;
8. het niet bestede bedrag van € 324.426 van het Transformatiefonds Sociaal Domein over te hevelen
naar 2020;
9. het restant budget van € 66.000 groot onderhoud straatverlichting overhevelen naar 2020;
10. de uit dit besluit voortvloeiende begrotingswijziging 2020-024035 vast te stellen;
21. Voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2020.
De fracties van GroenLinks en de Seniorenpartij dienen een amendement in (A21.1), inhoudende:
1. beslispunt 2 van het ontwerpbesluit: “De reserve Kapitaallasten Seasaw in te stellen” te schrappen;
2. de overige punten te hernummeren.
De raad besluit in meerderheid (8/19):
het bovengenoemde amendement te verwerpen. De fracties van GroenLinks, de PVV, D66 en de
Seniorenpartij stemmen voor het amendement.
De raad besluit vervolgens in meerderheid (23/4):
1. kennis te nemen van de eerste tussenrapportage 2020;
2. de reserve Kapitaallasten Seasaw in te stellen;
3. de reserve Kapitaallasten serverruimte in te stellen;
4. de reserve Kapitaallasten Kergracht in te stellen;
5. de reserve Ontwikkeling M3 cluster op te heffen;
6. de reserve Revolverend fonds openbare verlichting op te heffen;
7. de reserve Beleidsplan BLNS op te heffen;
8. de reserve Exploitatie parkeren Sluisdijkstraat op te heffen;
9. de reserve Egalisatie onderwijshuisvesting op te heffen;
10. de reserve Woonwagens Blankmanstraat op te heffen;
11. de reserve Duinen Noordkop/Bezoekerscentrum op te heffen;
12. de reserve Verplaatsing kinderboerderij op te heffen;
13. de mutaties in de investeringen zoals genoemd op pagina 44 van de tussenrapportage vast te stellen;
14. de mutaties in de reserves zoals genoemd op pagina 45 van de tussenrapportage vast te stellen;
15. de begrotingswijziging behorende bij dit voorstel vast te stellen.
De fracties van GroenLinks en de PVV stemmen tegen het voorstel.
22. Voorstel tot het vaststellen van de Subsidieverordening evenementen Den Helder
2020 en het intrekken van de Subsidieverordening Publieksactiviteiten.
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A22.1) waarmee de volgende tekst wordt toegevoegd aan
beslispunt 1 van het ontwerpbesluit:
1. Onder artikel 1. ‘Begripsomschrijvingen’ onder g. na de zinsnede ‘een door de instelling georganiseerd
openbaar, voor het publiek toegankelijk evenement of publieksactiviteit’ in te voegen: die zich richt op de
inclusieve samenleving
2. Onder artikel 3. ‘Subsidiabele kosten’ toe te voegen een nieuw punt 2f.: Kosten om de inclusiviteit te
bevorderen. Denk hierbij aan kosten voor bezoekers met beperkte mobiliteit, een doventolk, brailleteksten,
genderneutrale faciliteiten, etc.
De raad besluit unaniem:
het bovengenoemde amendement te aanvaarden.
De raad besluit vervolgens unaniem:
de ‘Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020' vast te stellen.
De agendapunten 23 en 24 zijn in samenhang behandeld.
23. Motie over subsidieaanvraag Intocht Sinterklaas Noordkop.
De fracties van Gemeentebelangen Den Helder en de Stadspartij Den Helder dienen een motie in (M23),
waarmee het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester wordt verzocht:
1. de aanvraag van Stichting Intocht Sinterklaas Noordkop voor de intocht in 2020 alsnog in behandeling te
nemen;
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2. overleg te hebben met de stichting voor wat betreft veiligheid en vergunning en actief te helpen met de
aanvraag;
3. ruime inzet van handhaving bij de geplande activiteiten te garanderen;
4. een meerjarige subsidietoekenning aan de stichting te overwegen;
5. uiterlijk in augustus 2020 te informeren over de gemaakte afspraken.
24. Motie over Sinterklaasintocht 2020.
De fractie van GroenLinks dient een motie in (M24), waarmee het college van burgemeester en wethouders
wordt verzocht:
1. in overleg te treden met de Stichting Intocht Sinterklaas Noordkop om een vergunning afgifte te
bespoedigen en te bezien waar met de beveiliging van het evenement redelijkerwijs geassisteerd kan
worden;
2. in voornoemd gesprek tevens te achterhalen wat voorts het benodigde tekort is voor de aantoonbare
directe en indirecte onkosten van een sinterklaasintocht in Den Helder;
3. in overleg te treden met de budgethouders van het convenant Wonen+ teneinde dit benodigde bedrag
voor de sinterklaasintocht van 2020 beschikbaar te krijgen.
Op basis van de mededeling van wethouder Visser dat hij in gesprek is met de organisatie en andere partijen
over cofinanciering trekken de indieners de onder de punten 23 en 24 genoemde moties in. De voorzitter vult
aan dat in september het overleg met het stichtingsbestuur plaatsvindt. Daarna wordt de raad indien nodig
geïnformeerd.
25. Motie over tijdelijke verruiming van plaatsen bij boerencampings.
De fracties van het CDA en de VVD dienen een motie in (M25), waarmee het college van burgemeester en
wethouders wordt opgedragen:
1. voor een tijdelijke periode van één jaar* het maximum aantal plaatsen bij boerencampings te verruimen
naar 40, met inachtneming van overige bepalingen en op aanvraag van de ondernemer;
2. Indien bij andere recreatieve ondernemingen lokale vergunningsbeperkingen - tijdens de coronacrisisknelpunten veroorzaken, de raad voorstellen te doen deze tijdelijk te verruimen.
*Op basis van de beraadslagingen hebben de indieners de tijdelijke periode van twee jaar veranderd in één
jaar.
De raad besluit in meerderheid (23/4):
de bovengenoemde motie te aanvaarden. De fracties van GroenLinks en de PVV stemmen tegen de motie.
26. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 16.00 uur.
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