Besluitenlijst raadsvergadering 3 november 2021
1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de dames
Houtveen en List en de heren Houben en Krijns.
2. Spreekrecht burgers.
De heer B. Fritzsche spreekt namens de Stichting Odensehuis in over agendapunt 5, het voorstel tot
het vaststellen van de Programmabegroting 2022, Investeringen 2022 en meerjarenraming 20232025.
3. Bepalen stemvolgorde.
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij de heer Assorgia.
4. Vaststelling agenda.
Een eerder door de fractie van de PVV aangekondigde motie over aardgasvrij bouwen is omgezet in
een amendement. Met inachtneming hiervan zijn in totaal 8 amendementen en 21 moties
aangekondigd. De voorstellen onder de agendapunten 5 en 6 worden voor wat de beraadslagingen
betreft in gezamenlijkheid behandeld. De agenda is overigens ongewijzigd vastgesteld.
Ingediende amendementen:
A5.1 van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over de afvalstoffenheffing.
Met het amendement wordt het beslispunt van het ontwerpbesluit aangevuld met de volgende
passage:
, met dien verstande dat artikel 5 van de verordening als volgt wordt aangepast:
1. De belasting bedraagt per belastingjaar per perceel € 437,28.
2. Indien uit de Basisregistratie Personen blijkt dat het perceel wordt gebruikt door één persoon,
bedraagt de belasting per belastingjaar per perceel € 286,80.
De raad besluit in meerderheid (7/20):
het amendement te verwerpen.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en de PVV en mevrouw Pater en de heer Klut
stemmen voor het amendement.
A5.2 van de fractie van Senioren Actief Den Helder en omstreken over de afvalstoffenheffing.
Met het amendement wordt het beslispunt van het ontwerpbesluit aangevuld met de volgende
passage:
, met dien verstande dat artikel 5 van de verordening als volgt wordt aangepast:
1. De belasting bedraagt per belastingjaar per perceel € 444,28.
2. Indien uit de Basisregistratie Personen blijkt dat het perceel wordt gebruikt door één persoon,
bedraagt de belasting per belastingjaar per perceel € 291,39.
De raad besluit in meerderheid (8/19):
het amendement te verwerpen.
De fracties van D66, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Senioren Actief Den Helder en
omstreken en mevrouw Pater stemmen voor het amendement.
A5.3 van de fractie van GroenLinks over de eigen bijdrage jeugdzorg.
Met het amendement wordt aan het eerste beslispunt van het ontwerpbesluit de volgende passage
toegevoegd:
‘met dien verstande dat er geen eigen bijdrage in de jeugdzorg wordt ingevoerd.’
De raad besluit in meerderheid (9/18):
het amendement te verwerpen.
De fracties van GroenLinks, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, D66 en Senioren Actief
Den Helder en omstreken en de heer Niggendijker stemmen voor het amendement.
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A5.4 van de fracties van Senioren Actief Den Helder en omstreken, Behoorlijk Bestuur v D-H &
Julianadorp, D66 en GroenLinks over subsidie Odensehuis.
Met het amendement wordt het besluit als volgt aangepast:
1. aan beslispunt 1 van het ontwerpbesluit de volgende passage toe te voegen:
“met dien verstande dat in de begroting een structureel bedrag van € 35.000,- wordt opgenomen
ten behoeve van het Odensehuis, waardoor de organisatie met de vele vrijwilligers en een
professionele coördinator haar activiteiten kan voortzetten in de komende jaren”;
2. aan het ontwerpbesluit een nieuw beslispunt toe te voegen, dat als volgt luidt:
“in gesprek te gaan met de grootste verzekeraar in de regio -Univé- om een deel van dit bedrag
voor haar rekening te nemen.”
De raad besluit in meerderheid (8/19):
het amendement te verwerpen.
De fracties van Senioren Actief Den Helder en omstreken, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp,
D66 en GroenLinks stemmen voor het amendement.
A5.9 van de fracties van het CDA, de ChristenUnie en de Stadspartij Den Helder over subsidie
Odensehuis.*
Met het op basis van de beraadslagingen ingediende amendement wordt het eerste beslispunt van
het ontwerpbesluit aangevuld met de volgende passage:
, met dien verstande dat
een eenmalig budget van € 25.000,- beschikbaar wordt gesteld waarmee een incidentele subsidie aan
het Odensehuis Den Helder kan worden verleend, mits binnen drie maanden aan de door de
gemeente gestelde voorwaarden wordt voldaan.
De raad besluit in meerderheid (22/5):
het amendement te aanvaarden.
De fracties van de VVD en de PVV stemmen tegen het amendement.
A5.5 van de fractie van de VVD over subsidie Odensehuis.
Met het amendement wordt het eerste beslispunt van het ontwerpbesluit aangevuld met de volgende
passage:
, met dien verstande dat
een eenmalig budget van € 25.000,- beschikbaar wordt gesteld waarmee een incidentele subsidie aan
het Odensehuis Den Helder kan worden verleend.
Met het aannemen van amendement A5.9 van de fracties van het CDA, de ChristenUnie en de
Stadspartij Den Helder is amendement A5.5 van de fractie van de VVD overbodig geworden en
daarom niet in stemming gebracht.
A5.6 van de fracties van de PvdA, D66, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en
Senioren Actief Den Helder en omstreken over subsidie Bonaire.**
Met het amendement wordt aan beslispunt 1 van het ontwerpbesluit de volgende passage
toegevoegd:
, met dien verstande dat aan de begroting voor 2022 een bedrag van € 50.000,- wordt toegevoegd ten
gunste van de beheerstichting van de Bonaire voor de instandhouding van het uit 1877 stammende
schroefstoomschip. De financiering vindt plaats vanuit het overschot van de programmabegroting
2022.
De raad besluit unaniem:
het amendement te aanvaarden.
De heer Mosk heeft niet deelgenomen aan de stemming wegens zijn betrokkenheid bij de
beheerstichting.
A5.7 van de fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Senioren Actief Den Helder en
omstreken, GroenLinks, de PVV en D66 over subsidie LOS.***
Met het amendement wordt het eerste beslispunt van het ontwerpbesluit aangevuld met de volgende
passage:
, met dien verstande dat de subsidie aan de Lokale Omroep Stichting in 2022 incidenteel wordt
verhoogd met € 35.000,- tot een bedrag van € 150.000,- en dat de subsidie aan de LOS voor de
volgende jaren wordt geïndexeerd.
De raad besluit in meerderheid (24/3):
het amendement te aanvaarden.
De fractie van de ChristenUnie en mevrouw Pater stemmen tegen het amendement.
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A5.8 van de fractie van de PVV over aardgasvrij bouwen.
Met het amendement wordt beslispunt 1 van het ontwerpbesluit aangevuld met de volgende passage:
, met dien verstande dat
de volgende tekst op pagina 19 wordt geschrapt:
“4.2.3 We ontwikkelen een pilot voor alternatieve energiebronnen, met waterstof als drager, gericht op
aardgasvrij.”
De raad besluit in meerderheid (3/24):
het amendement te verwerpen.
De fractie van de PVV en mevrouw Pater stemmen voor het amendement.
5.

Voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022, Investeringen 2022 en
meerjarenraming 2023-2025.
De raad besluit vervolgens in meerderheid (18/9):
1. de Programmabegroting 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming
2023-2025, met dien verstande dat:
- een eenmalig budget van € 25.000,- beschikbaar wordt gesteld waarmee een incidentele
subsidie aan het Odensehuis Den Helder kan worden verleend mits binnen drie maanden aan
de door de gemeente gestelde voorwaarden wordt voldaan*,
- aan de begroting voor 2022 een bedrag van € 50.000,- wordt toegevoegd ten gunste van de
beheerstichting van de Bonaire voor de instandhouding van het uit 1877 stammende
schroefstoomschip. De financiering vindt plaats vanuit het overschot van de
programmabegroting 2022**,
- de subsidie aan de Lokale Omroep Stichting in 2022 incidenteel wordt verhoogd met
€ 35.000,- tot een bedrag van € 150.000,- en dat de subsidie aan de LOS voor de volgende
jaren wordt geïndexeerd***;
2. het meerjareninvesteringsplan 2022-2025, zoals opgenomen in bijlage 1 van de begroting, vast te
stellen;
3. een krediet van € 24.993.000, dat deel uit maakt van het meerjareninvesteringsplan 2022-2025,
voor de noodzakelijke (vervangings)investeringen in 2022 beschikbaar te stellen;
4. de reserve BUIG in te stellen;
5. de voeding en onttrekking van de reserve BUIG te baseren op de mutaties van de budgetten die
we van het Rijk ontvangen in het kader van de Participatiewet en de Sociale Werkvoorziening.
De fracties van Senioren Actief Den Helder en omstreken, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de
PVV en GroenLinks en de heer Klut stemmen tegen het voorstel.
Ingediende moties:
M5.1 van de fracties van D66, Senioren Actie Den Helder en omstreken, GroenLinks en
Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp Den Helder over jeugdzorg.
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen de te behalen
efficiencyvoordelen in de jeugdzorg, begroot op € 200.000 in 2022 tot € 500.000 in 2025, ten goede te
laten komen aan de jeugdzorg in de meest brede zin.
De raad besluit in meerderheid (10/17):
de motie te verwerpen.
De fracties van D66, Senioren Actief Den Helder en omstreken, de PVV, GroenLinks en Behoorlijk
Bestuur v D-H & Julianadorp stemmen voor de motie.
M5.2 van de fractie van Senioren Actief Den Helder en omstreken over experimenten
basisinkomen.
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen:
1. dit belangrijke onderwerp nogmaals zo snel als mogelijk op te pakken;
2. nogmaals te onderzoeken of er experimenten mogelijk zijn op het gebied van basisinkomen;
3. onderzoek te doen naar gemeenten die al hebben geëxperimenteerd met een basisinkomen;
4. de raad hiervan in het eerste kwartaal van 2022 op de hoogte te stellen.
De raad besluit in meerderheid (7/20):
de motie te verwerpen.
De fracties van Senioren Actief Den Helder en omstreken, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en
GroenLinks en de heer Klut stemmen voor de motie.
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M5.3 van de fractie van Senioren Actief Den Helder en omstreken over relatie huiselijk geweld
en dierenmishandeling.
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht indicatoren te ontwikkelen
voor meer aandacht voor de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling.
De raad besluit in meerderheid (8/19):
de motie te verwerpen.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, GroenLinks, Senioren Actief Den Helder en
omstreken en de PVV stemmen voor de motie.
M5.4 van de fractie van Senioren Actief Den Helder en omstreken over financiële mishandeling
van ouderen.
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders (nogmaals) opgedragen:
1. de raad inzichtelijk te maken wat er nu daadwerkelijk gebeurt met dit onderwerp;
2. de raad vóór 1 januari 2022 hierover te informeren.
De raad besluit in meerderheid (14/13):
de motie te aanvaarden.
De fracties van Senioren Actief Den Helder en omstreken, D66, GroenLinks, de PVV, de PvdA en
Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en mevrouw Pater en de heer Van Dongen stemmen voor de
motie.
M5.5 van de fractie van Senioren Actief Den Helder en omstreken over vergoeding kosten
huisdieren.
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht:
1. de financiële mogelijkheden te onderzoeken om voor de sociale minima, die in het bezit zijn van
een huisdier, een gedeeltelijke vergoeding te verstrekken voor de gemaakte kosten bij de
dierenarts zoals in verschillende steden, zoals bijvoorbeeld Amsterdam, al enkele jaren het geval
is;
2. de raad hierover uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 te informeren.
De raad besluit in meerderheid (7/20):
de motie te verwerpen.
De fracties van Senioren Actief Den Helder en omstreken, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en
GroenLinks en de heer Klut stemmen voor de motie.
M5.6 van de fractie van Senioren Actief Den Helder en omstreken over huishoudelijke hulp in
de Wmo.
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen het Rijk te bewegen tot
verbetering van de systematiek omtrent de voorziening huishoudelijke hulp in de Wmo door
bijvoorbeeld de implementatie van een eenvoudige doch effectieve inkomens- en vermogenstoets.
De raad besluit in meerderheid (7/20):
de motie te verwerpen.
De fracties van Senioren Actief Den Helder en omstreken, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en
GroenLinks en de heer Klut stemmen voor de motie.
M5.7 van de fractie van Senioren Actief Den Helder en omstreken over beleid 55-plussers.
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht:
1. te onderzoeken wat er mogelijk is aan beleid voor de groep 55-plussers;
2. onderzoek te doen naar projecten die veelbelovend zijn en goed werken;
3. de kennisdeling en inzichten in te zetten voor de ouder wordende groep inwoners;
4. de raad hierover in het eerste kwartaal van 2022 te rapporteren.
De raad besluit in meerderheid (6/21):
de motie te verwerpen.
De fracties van de PVV en Senioren Actief Den Helder en omstreken en de dames Hamerslag en Dijk
stemmen voor de motie.
M5.8 van de fractie van Senioren Actief Den Helder en omstreken over wachttijden Wmo.
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen:
1. de wachttijden bij aanvraag van ondersteuning in het kader van de WMO zo spoedig mogelijk
terug te brengen;
2. de raad zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor het eind van dit jaar, te informeren over de
specifieke, meetbare en tijdsgebonden stappen om inzicht te krijgen in de onderliggende
problematiek en de noodzakelijke maatregelen.
De raad besluit in meerderheid (17/10):
de motie te aanvaarden.
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De fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de PVV, Senioren Actief Den Helder en omstreken,
Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de Stadspartij Den Helder en de PvdA stemmen voor de
motie.
M5.9 van de fractie van Senioren Actief Den Helder en omstreken over meldpunt
dierenmishandeling.
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht:
1. een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om samen met relevante organisaties,
dierenartsen en gemeentelijke handhaving een centraal meldpunt op te zetten voor meldingen
over dierenmishandeling en verwaarlozing;
2. hierbij de mogelijkheden te verkennen om alle relevante partijen toegang te verstrekken tot
registratie in de database, waaronder de optie van een mobiele applicatie.
De raad besluit in meerderheid (6/21):
de motie te verwerpen.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Senioren Actief Den Helder en omstreken
en de heer Klut stemmen voor de motie.
M5.10 van de fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Senioren Actief
Den Helder en omstreken over instellen woonadviseur.
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen om inwoners in
Den Helder te kunnen ondersteunen, bij alles wat komt kijken op het gebied van levensbestendig
wonen, een functie van woonadviseur in het leven te roepen, waarbij de samenwerking tussen de
gemeente Den Helder, Woningcorporaties in de gemeente Den Helder, Zorginstellingen in de
gemeente Den Helder en alle facetten die erbij komen kijken vorm wordt gegeven.
De raad besluit in meerderheid (9/18):
de motie te verwerpen.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Senioren Actief Den Helder en omstreken, de
PVV en GroenLinks en de heer Klut stemmen voor de motie.
M5.11 van de fractie van de PvdA over naamgeving middenstrook Beatrixstraat.
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen aan de middenstrook
van de Beatrixstraat de naam Beatrixpromenade toe te kennen.
Wethouder Wouters zegt toe dat hij in overleg met de betrokken ondernemers zal treden en als deze
er een meerwaarde in zien hij zal overgaan tot het plaatsen van bordjes.
De fractie houdt haar motie aan op basis van deze toezegging.
M5.12 van de fractie van de PVV over handhaven coronamaatregelen.
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht geen prioriteit te geven aan
het handhaven van coronamaatregelen.
De raad besluit in meerderheid (5/22):
de motie te verwerpen.
De fracties van de PVV en Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp stemmen voor de motie.
M5.13 van de fractie van de PVV over ethische hackers.
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht in navolging van de
gemeente Den Haag elk jaar een wedstrijd uit te schrijven voor ethische hackers om de gemeentelijke
digitale systemen te checken op zwakke plekken.
Op basis van de beraadslagingen wijzigt de fractie haar motie en wordt het college van burgemeester
en wethouders thans verzocht gebruik te maken van ethische hackers om de gemeentelijke digitale
systemen te checken op zwakke plekken.
De raad besluit unaniem:
de motie te aanvaarden.
M5.14 van de fractie van de PVV over draagvlakonderzoeken bij beleidsprocessen.
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht om in beleidsprocessen
zoveel mogelijk in te zetten op grootschalige, onafhankelijke draagvlakonderzoeken.
De raad besluit in meerderheid (2/25):
de motie te verwerpen.
De fractie van de PVV stemt voor de motie.
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M5.15 van de fractie van de PVV over trajecten voor statushouders.
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht elk jaar een duidelijke
kosten-batenanalyse op te stellen met betrekking tot trajecten voor statushouders die gericht zijn op
taal en werk.
De raad besluit in meerderheid (4/23):
de motie te verwerpen.
De fractie van de PVV, mevrouw Pater en de heer Van Esdonk stemmen voor de motie.
M5.16 van de fractie van de PVV over inleveren wapens.
Met de motie wordt de burgemeester verzocht samen met de politie een maandelijkse vaste dag te
organiseren waarop mensen wapens kunnen inleveren.
Op basis van de beraadslagingen wijzigt de fractie haar motie en wordt de burgemeester thans
verzocht samen met de politie en andere instanties te kijken om de bewustwording onder jongeren en
ouderen te bevorderen dat wapens niet normaal zijn, zodat wapenbezit drastisch afneemt in onze
gemeente.
De raad besluit unaniem:
de motie te aanvaarden.
M5.17 van de fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Senioren Actief Den Helder
en omstreken, GroenLinks, de PVV en D66 over financiering LOS.
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen:
1. uitvoering te geven aan de wens van de raad om bij de kadernota 2023 tot een structurele
financiering van de LOS te komen, conform het ambitieniveau van raad, college en stichting en
hierbij deze motie te betrekken;
2. in gesprek te gaan met de LOS om de mogelijkheid te onderzoeken tot het leveren van meer
diensten voor de gemeente;
3. waar nodig faciliterend en stimulerend te werken met de LOS ten einde een verdere uitbreiding
van commerciële inkomsten te bewerkstelligen als ook bij het uitvoeren van een kijk- en
luisteronderzoek.
De raad besluit in meerderheid (14/13):
de motie te aanvaarden.
De fracties van GroenLinks, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, D66, Senioren Actief Den Helder
en omstreken en de PVV en mevrouw Vorstman en de heren Assorgia, Niggendijker en Saliha
stemmen voor de motie.
M5.18 van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over instellen sociaal
wijkcongiërges.
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen vóór 1 januari 2022 vier
sociaal wijkconciërges in te stellen met daaraan gekoppeld deelname in het sociaal wijkteam met
daarin alle disciplines vertegenwoordigd.
De raad besluit in meerderheid (7/20):
de motie te verwerpen.
De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Senioren Actief Den Helder en
omstreken stemmen voor de motie.
M5.19 van de fractie van GroenLinks over instelling Kees de Jager-prijs.
De fractie heeft haar motie aangepast ten opzichte van de eerder rondgestuurde versie. Waar deze
eerst was gericht tot het college, is dit thans aangepast tot de raad. Daarbij zijn de fracties van de
VVD, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de PvdA, D66, Senioren Actief Den Helder en
omstreken, de ChristenUnie en Beter voor Den Helder mede-indieners van de motie geworden.
Met de motie wordt de raad opgeroepen:
1. eenmaal per jaar de “Kees de Jager-prijs” toe te kennen aan het beste idee of ter ondersteuning
van een te realiseren project, dat in de ogen van de jury de beste bijdrage levert aan inclusie in
Den Helder;
2. enthousiast uitvoering te geven aan de motie en hier jaarlijks publicitair aandacht voor te vragen;
3. om de griffie te vragen voor 1 maart 2022 een uitvoeringsregeling gekoppeld aan de
uitgangspunten van de inclusieagenda voor de “Kees de Jager prijs” ter besluitvorming aan te
bieden aan de gemeenteraad;
4. om de dekking ter hoogte van € 5000,- structureel in de meerjarenbegroting te verwerken.
De raad besluit unaniem:
de motie te aanvaarden.
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M5.20 van de fractie van GroenLinks over energievoucher.
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht:
1. de mogelijkheid te onderzoeken om een initiatief zoals dat van de energievoucher breder uit te
zetten binnen de gemeente, door deze voucher niet alleen voor huiseigenaren beschikbaar te
maken, maar vooral ook voor huurders, omdat iederéén gestimuleerd zou moeten worden om
energie te besparen;
2. de te verwachten kosten te berekenen van een dergelijke actie en te bekijken of en hoe deze uit
een deel van de opbrengsten van de lening aan Helder Vastgoed BV gefinancierd kunnen
worden;
3. de gemeenteraad voor het einde van het eerste kwartaal van 2022 van de uitkomsten op de
hoogte te stellen.
De fractie houdt de motie aan op basis van de beraadslagingen.
M5.21 van de fractie van GroenLinks over kunstgrasvelden.
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht:
1. het gebruik van rubbergranulaat bij kunstgrasvelden uit te faseren en sportclubs te ondersteunen
bij de overstap naar alternatieven die geen negatieve impact hebben op het milieu, zoals
natuurlijke grasvelden of, indien al kunstgrasvelden aanwezig zijn die nog een flinke levensduur
hebben, velden met een onschadelijke infill;
2. bij de aanleg van nieuwe grasvelden of bij vervanging van al bestaande grasvelden alleen nog
maar te kiezen voor natuurgras.
De raad besluit in meerderheid (10/17):
de motie te verwerpen.
De fracties van GroenLinks, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Senioren Actief Den Helder en
omstreken en de Stadspartij Den Helder en de heren Klut en Niggendijker stemmen voor de motie.
6. Voorstel vaststelling Verordening op de heffing en invordering van leges Den Helder 2022.
De raad besluit unaniem:
de Verordening op de heffing en de invordering van leges Den Helder 2022 vast te stellen.
7.

Voorstel vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van
afvalstoffenheffing Den Helder 2022.
De raad besluit in meerderheid (8/19):
de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Den Helder 2022 vast te stellen.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Senioren Actief Den Helder en omstreken en
de PVV en mevrouw Pater stemmen voor het voorstel.
8.

Voorstel vaststelling Verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten
Den Helder 2022.
De raad besluit unaniem:
de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Den Helder 2022 vast te
stellen.
9.

Voorstel vaststelling Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing
Den Helder 2022.
De raad besluit unaniem:
de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Den Helder 2022 vast te stellen.
10. Voorstel vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van
toeristenbelasting Den Helder 2022.
De raad besluit unaniem:
de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Den Helder 2022 vast te stellen.
11. Voorstel vaststelling Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting
Den Helder 2022.
De raad besluit unaniem:
de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Den Helder 2022 vast te stellen.
12. Voorstel vaststelling Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting
Den Helder 2022.
De raad besluit unaniem:
de Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting Den Helder 2022 vast te stellen.
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13. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.20 uur.

voorzitter
J.A. de Boer MSc.

griffier
mr. drs. M. Huisman
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