
 
 
Besluitenlijst raadsvergadering 6 september 2021 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de dames 
Anthonijsz-Keizer en Houtveen en de heer Houben. 
 
De voorzitter deelt mee dat de heer G.M. van Essen van de fractie van Senioren Actief Den Helder en 
omstreken op 19 augustus 2021 ontslag heeft genomen als lid van de commissies Bestuur en 
Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. Over zijn opvolging volgt 
een voorstel. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder heeft de volgende vragen over de Van Kinsbergenbrug: 
1. bent u op de hoogte dat er niet met de uitbater van “Neptunus” is gesproken? 
2. bent u bereid om met deze uitbater in gesprek te gaan over zijn zorgen in deze? 
3. kunt u ons uitleggen waarom de pontonbrug ’s avonds en in het weekend niet open zou kunnen 

zijn, want wij begrijpen dit ook niet echt. 
Wethouder Visser antwoordt dat Port of Den Helder de uitvoerder is van het project en dat zij 
verantwoordelijk zijn voor de communicatie en bereid zijn het gesprek aan te gaan met de uitbater van 
“Neptunes”. Ook zal er in de aankomende week een brief verspreid worden over de werkzaamheden 
in het gebied. Naar aanleiding van een eerder gesprek met eethuis “De Razende Bol” komen er 
borden langs de weg met een verwijzing naar de restaurants.  
De route met betrekking tot de pontonbrug loopt over het terrein van Damen Shipyards en de HWN. In 
verband met veiligheid en ongewenste bezoekers is deze brug tussen 20.00 uur en 06.00 uur 
gesloten.  
 
3. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij mevrouw List. 
 
4. Vaststelling agenda. 
De voorzitter deelt mee dat in het voorstel tot het vaststellen van de offerteaanvraag voor de 
aanbesteding van de accountancydiensten over de boekjaren 2022 tot en met 2026 (agendapunt 6) in 
de offerte de fictieve korting voor zowel tijdigheid en beschikbaarheid (6.3.3) als adviespotentieel 
(6.3.6) € 5.000,- dient te worden vermeld. Daarnaast dient de excelsheet (prijzen) te worden 
opgenomen. Deze twee administratieve omissies worden na de besluitvorming overeenkomstig 
aangepast. 
 
De fractie van D66 kondigt een motie aan bij agendapunt 13, het voorstel tot vaststelling paraplu-
bestemmingsplan "Kamerverhuur, woningsplitsing en Bed&Breakfast 2021" ex artikel 3.8 Wro. 
Agendapunt 13 wordt van de hamerpunten overgeheveld naar de bespreekpunten.  
 
De fractie van D66 dient een ordevoorstel in agendapunt 15, het voorstel met betrekking tot deelname 
in de Stichting Administratiekantoor Aandelen ROM Regio ten behoeve van deelname in de ROM 
MRA-NHN, van de agenda af te voeren. Wethouder Visser geeft een toelichting waarom uitstel van de 
behandeling van het voorstel niet wenselijk is.  
De raad besluit in meerderheid (7/21): 
het ordevoorstel te verwerpen. De fracties van D66, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en 
Senioren Actief Den Helder en omstreken stemmen voor het voorstel.  
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft verzocht agendapunt 17, het voorstel tot 
vaststellen paraplubestemmingsplan supermarkten af te voeren van de agenda.  
De raad besluit unaniem: 
hiermee in te stemmen. 



 
De agendapunten 18 en 19 worden in gezamenlijkheid behandeld.  
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, GroenLinks, D66, Senioren Actief Den Helder 
en omstreken en de PVV kondigen een motie aan bij agendapunt 19, het voorstel tot het vaststellen 
van een aanvullend krediet van € 1,9 miljoen voor de realisatie van het stadhuis op Willemsoord. 
 
De fracties van de VVD, de ChristenUnie, Beter voor Den Helder, D66, de PVV, de PvdA, de 
Stadspartij Den Helder, GroenLinks, het CDA en Gemeentebelangen Den Helder kondigen een 
amendement aan bij agendapunt 20, het voorstel met betrekking tot de werkwijze van de raad en de 
commissies.  
 
De fracties van de VVD, GroenLinks en de ChristenUnie kondigen een tweede amendement aan bij 
dit agendapunt.   
 
De fracties van Beter voor Den Helder en Gemeentebelangen Den Helder kondigen een motie vreemd 
aan de orde van de dag aan over wildopvang De Paddenstoel. Deze motie is als punt 21 aan de 
agenda toegevoegd. 
 
Hamerpunten 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de offerteaanvraag voor de aanbesteding van de 
 accountancydiensten over de boekjaren 2022 tot en met 2026. 
De raad besluit unaniem: 
de offerteaanvraag voor de aanbesteding van de accountancydiensten over de boekjaren 2022 tot en 
met 2026 vast te stellen. De opmerkingen onder agendapunt 4 worden hierbij in acht genomen. 
 
7. Voorstel tot intrekking Verordening op de weekmarkten en Verordening op de heffing en 
 invordering van marktgelden. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de Verordening op de weekmarkten gemeente Den Helder 2007 in te trekken met ingang van de 
 dag na bekendmaking daarvan; 
2.  de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014 in te trekken met ingang van 
 de dag na bekendmaking daarvan. 
 
8. Voorstel tot vaststellen van de Verordening tot 1e wijziging van de Verordening  
 afvalstoffenheffing 2021. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing 
2021 vast te stellen. 
  
9. Voorstel tot vaststelling eerste wijziging Legesverordening 2021. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 
(Legesverordening 2021) vast te stellen. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente  
 Den Helder 2021. 
De raad besluit unaniem: 
het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Den Helder 2021 vast te stellen. 
 
11. Initiatiefvoorstel tot aanpassing van de Verordening op de raadscommissies  
 Den Helder 2018. 
De raad neemt unaniem het volgende besluit: 
Artikel I 
De Verordening op de raadscommissies Den Helder 2018 wordt gewijzigd als volgt: 
A.  Artikel 21, eerste lid, komt te luiden: 
 1.  Na de opening van de vergadering, dan wel direct voorafgaand aan het agendapunt  
  waarover wordt ingesproken, kunnen aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal 
  vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
B.  artikel 22, derde lid, komt te luiden: 
 3.  De actuele vragen worden in de betreffende raadscommissie behandeld als eerste  
  (inhoudelijke) agendapunt na het vaststellen van de agenda. Op voorstel van de voorzitter 



  kan de commissie besluiten dat de vragen worden behandeld op een later moment in de 
  vergadering. 
Artikel II 
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2020-2025. 
De raad besluit unaniem: 
het Integraal Huisvestingsplan 2020-2025 vast te stellen. 
 
14. Voorstel met betrekking tot het Rekenkamerrapport Quick-Scan Duurzaamheidsbeleid. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de bevindingen en conclusies zoals die door de Rekenkamercommissie Den Helder in het 
 eindrapport over de quick-scan duurzaamheidsbeleid zijn beschreven te onderschrijven; 
  de volgende vijf aanbevelingen zoals de Rekenkamercommissie Den Helder deze in het 
 eindrapport over de quick-scan duurzaamheidsbeleid verstrekt over te nemen: 
 1)  Maak een duurzaamheidsagenda voor de vijf thema’s: klimaatadaptatie, energie, circulaire 
  economie, biodiversiteit en mobiliteit. Ga het gesprek aan over realistische doelstellingen en 
  een routekaart waarin wordt teruggerekend welke ontwikkelingen nu in gang gezet moeten 
  worden om de doelstellingen te bereiken. Vat duurzaamheid daarbij breder op dan de  
  energietransitie, en betrek ook andere thema’s.  Ontwikkel een ambitie voor de vijf thema’s 
  mede gerelateerd aan de huidige positie in de landelijke benchmarks. 
 2)  Belast een coördinerend wethouder met de portefeuille duurzaamheid, waarbij duurzaamheid 
  breder wordt opgevat dan de energietransitie. 
 3)  Blaas de raadswerkgroep duurzaamheid nieuw leven in om de kennisdeling tussen de  
  ambtelijke organisatie en de raadsleden te bevorderen en een open gesprek te voeren. 
 4)  Ontwikkel een eenduidig monitoringinstrument, zodat college, raad, ambtenaren en  
  samenleving geïnformeerd kunnen worden en aan de hand waarvan waar nodig bijgestuurd 
  kan worden. Leg afspraken vast tussen raad en college over monitoring van het  
  duurzaamheidsbeleid. 
 5)  Zorg voor structurele samenwerking tussen gemeente en stakeholders. Versterk de  
  betrokkenheid van stakeholders vanuit hun eigen rol en positie. Specifiek voor energie is het 
  weer activeren van het energieakkoord wenselijk om samen met stakeholders stappen  
  voorwaarts te zetten. Pak als gemeente de regie en kijk waar samenwerking voor versnelling 
  kan zorgen. 
 
Bespreekpunten 
 
13. Voorstel tot vaststelling paraplu-bestemmingsplan "Kamerverhuur, woningsplitsing en 
 Bed&Breakfast 2021" ex artikel 3.8 Wro. 
De raad besluit unaniem: 
1.  Het bestemmingsplan "Kamerverhuur, Woningsplitsing en Bed&Breakfast 2021" met 
 planidentificatienummer "NL.IMRO.0400.611BSPWONEN2021-VST1" vast te stellen, met 
 inachtneming van de volgende wijzigingen: 
-Artikel 1.5: begrip 'bestaand': 
1.  bij bouwwerken: 
a. bouwwerken die op het tijdstip van de vaststelling van het bestemmingsplan aanwezig zijn of nog 
kunnen worden gebouwd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen, daaronder 
valt niet de bebouwing die reeds in strijd was met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder 
begrepen de overgangsbepalingen van dat plan; 
2.  bij gebruik: 
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken dat aanwezig is op het tijdstip van de vaststelling van 
het bestemmingsplan of zoals dat kan worden gebruikt krachtens een verleende 
omgevingsvergunning voor het gebruik, daaronder valt niet het gebruik dat reeds in strijd was met het 
daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan"; 
-Artikel 4.1; toegevoegd: 'met uitzondering van bestaande onzelfstandige woonruimten'; 
-Artikel 5.1; toegevoegd: 'met uitzondering van bestaande woningsplitsingen'; 
-Artikel 6.1; toegevoegd: 'met uitzondering van bestaande bed and breakfasts'; 
-Artikel 7; als volgt gewijzigd in: 
1.  Voldoende parkeergelegenheid 
Een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een bouwwerk en/of het wijzigen van het gebruik 
van gronden en/of bouwwerken wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag wordt aangetoond dat 
wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de normering zoals deze is opgenomen in 
de 'Nota Parkeernormen Den Helder 2017-2021' (vastgesteld op 20 januari 2017) en diens 
rechtsopvolger(s); 



2.  Afwijken 
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
artikel 7.1 en toestaan dat: 
- voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid in de omgeving, al dan niet in samenhang met 
 parkeergelegenheid op eigen terrein; 
- in minder parkeergelegenheid wordt voorzien, indien het specifieke gebruik en/of de structuur van 
 de omgeving daartoe aanleiding geven en geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
 bereikbaarheid; 
3  Laden en lossen 
Indien de bestemming van een gebouw, dan wel bestemmingsvlak, aanleiding geeft tot een te 
verwachten behoefte aan ruimte voor laden en lossen van goederen, moet deze behoefte in 
voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde 
terrein dat bij het gebouw behoort. Dit ter beoordeling van bevoegd gezag, waarbij het bevoegd gezag 
toetst aan het op het moment van het verlenen van een omgevingsvergunning geldende 
gemeentelijke beleid omtrent laden en lossen. 
2.  Geen exploitatieplan vast te stellen voor bestemmingsplan "Kamerverhuur, Woningsplitsing en 
 Bed&Breakfast 2021" ex artikel 6.12 Wro. 
 

De fractie van D66 dient een motie in (M13.1) waarmee het college van burgemeester en wethouders 

wordt opgedragen jaarlijks met een evaluatie te komen en de raad hiervan op de hoogte te houden.  
De raad besluit unaniem: 
de motie te aanvaarden. 
 
15. Voorstel met betrekking tot deelname in de Stichting Administratiekantoor Aandelen  
 ROM Regio ten behoeve van deelname in de ROM MRA-NHN. 
De raad besluit in meerderheid (21/7): 
1.  geen wensen en bedenkingen in te dienen met betrekking tot deelname in de Stichting 
 Administratiekantoor Aandelen ROM Regio ten behoeve van deelname in de ROM MRA-NHN; 
2.  het beschikbaar stellen van de inleg ter hoogte van 1% van de gemeentelijke begroting 2020 in 
 het fondskapitaal in de ROM Regio BV via het verschaffen van certificaten in de Stichting 
 Administratiekantoor Aandelen ROM Regio, zijnde € 2.080.690; 
3.  in te stemmen met de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatiekosten van de ROM MRA-NHN voor in 
 ieder geval de periode 2021 tot en met 2024 afhankelijk van het aandelenbezit van de Stichting 
 Administratiekantoor Aandelen ROM Regio in de ROM Regio BV, zijnde 2021: € 5.054,  
 2022: € 20.180, 2023: € 20.180 en 2024: € 20.180. 
De fracties van D66, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Senioren Actief Den Helder en 
omstreken stemmen tegen het voorstel. 
 
16. Voorstel tot het vaststellen van de subsidieverordening sportverenigingen Den Helder en 
 tarieven voor gemeentelijke sportaccommodaties. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de Subsidieverordening sportverenigingen Den Helder vast te stellen; 
2.  het systeem voor het berekenen van tarieven voor gemeentelijke sportaccommodaties te wijzigen 
 en met ingang van 1 januari 2022 de tarieven per type sportveld per jaar als volgt vast te stellen: 
 natuurgras voetbal wedstrijd € 4.045,00 
 natuurgras voetbal training € 3.570,00 
 kunstgras voetbal (WETRA) € 8.600,00 
 handbalveld asfalt € 1.763,00 
 kunstgras hockey (zandinfill) € 5.495,00 
 natuurgras rugby € 4.665,00 
 kunstgras tennis € 1.260,00 
 atletiekbaan (excl. opstallen) € 25.759,00 
  
17. Voorstel tot vaststellen paraplubestemmingsplan supermarkten. 
Dit voorstel is afgevoerd van de agenda (zie agendapunt 4, vaststelling agenda). 
 
18. Verzoek om inlichtingen van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp met 
 betrekking tot het stadhuis op Willemsoord. 
Dit agendapunt is betrokken bij het volgende agendapunt. 
 
19. Voorstel tot het vaststellen van een aanvullend krediet van € 1,9 miljoen voor de realisatie 
 van het stadhuis op Willemsoord. 
De raad besluit in meerderheid (17/11): 
een aanvullend krediet van € 1,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van het nieuwe 



gemeentehuis op Willemsoord. 
De fracties van Senioren Actief Den Helder en omstreken, Gemeentebelangen Den Helder, D66, 
GroenLinks, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en de PVV stemmen tegen het voorstel. 
 

De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, GroenLinks, D66, Senioren Actief Den Helder 

en omstreken en de PVV dienen een motie in (M19.1), waarmee het college van burgemeester en 

wethouders wordt opgedragen: 

1. een onderzoek te starten naar de haalbaarheid en de financiële consequenties van huisvesting 

van de gemeentelijke organisatie (kantoorgedeelte / backoffice) aan de Verkeerstorenweg 3; 

2. in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek huisvesting Verkeerstorenweg 3, 

 het gunningproces/bouw/aanbesteding etc. Stadhuis Willemsoord “on hold” te zetten.  
De raad besluit in meerderheid (10/18): 
de motie te verwerpen. 
De fracties van Senioren Actief Den Helder en omstreken, D66, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur v D-H 
& Julianadorp en de PVV stemmen voor de motie. 
 
20. Voorstel met betrekking tot de werkwijze van de raad en de commissies. 

De fracties van de VVD, de ChristenUnie, Beter voor Den Helder, D66, de PVV, de PvdA, de 

Stadspartij Den Helder, Groen Links, het CDA, Gemeentebelangen Den Helder en Senioren Actief 

Den Helder en omstreken dienen een amendement in (A20.1) waarmee het raadsbesluit wordt 

aangevuld met een 6e paragraaf met de navolgende tekst: 

6. Korte termijnaanpassingen wijze van vergaderen in de commissies 

- Fracties streven er naar vragen van technische aard, telefonisch of per e-mail, voorafgaand aan 

 de vergadering te stellen aan de behandeld ambtenaar. 

- Fracties streven ernaar het stellen van vragen tijdens de commissievergaderingen te beperken 

 tot die vragen waarvan het antwoord het standpunt van een fractie bepaalt (vóór of tégen het 

 raadsvoorstel; wél of géén motie/amendement indienen). 

- Fracties streven ernaar eventuele moties en amendementen voor zover mogelijk reeds in de 

 commissievergadering ter bespreking voor te leggen.*  

De raad besluit in meerderheid (24/4): 

het amendement te aanvaarden. 

De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Gemeentebelangen Den Helder stemmen 

tegen het amendement. 

 

De fracties van de VVD, GroenLinks en de ChristenUnie dienen een amendement in (A20.2) waarmee  

het eerste onderdeel/beslispunt in paragraaf 3. Commissies wordt geschrapt.**    

De raad besluit in meerderheid (25/3): 

het amendement te aanvaarden. 

De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp stemt tegen het amendement. 
 
De raad besluit vervolgens unaniem: 
1.  Bestuurlijke termijnkalender: 
- de sturingsmogelijkheden van de bestuurlijke termijnkalender, vanuit de gedachte ‘de raad gaat 
 over zijn eigen agenda’, te bespreken in het presidium; 
- het college van burgemeester en wethouders op te dragen meer aandacht te geven aan het op 
 de bestuurlijke termijnkalender spreiden van belangrijke politieke onderwerpen voor de 
 raadscommissies; 
- de griffier te verzoeken de raadsleden nader te informeren over de mogelijkheden tot het inzetten 
 van de verschillende raadsinstrumenten, waaronder het (zelfstandig) indienen van 
 agenderingsverzoeken (waaronder raadsinformatiebrieven) en het kort aan de orde te stellen van 
 actuele onderwerpen in commissievergaderingen; 
2.  Inspraak en participatie: 
- het college van burgemeester en wethouders op te dragen in 2021, in nauwe samenwerking met 
 de raad, een voorstel tot het vaststellen van een visie op inspraak en participatie aan de raad aan 
 te bieden. In deze visie dient te worden opgenomen wat wordt verstaan onder ‘belangrijke 
 onderwerpen’, op welke wijze inwoners dienen te worden betrokken bij belangrijke onderwerpen 
 en een heldere taakafbakening tussen raad en college, passend binnen de ambities van 
 bestuurlijke vernieuwing; 
- het presidium te verzoeken bij specifieke onderwerpen die binnen een termijn van drie maanden 
 op de bestuurlijke termijnagenda staan aan te geven op welke wijze inwoners, belanghebbenden 
 en stakeholders kunnen worden betrokken. Het benutten van geplande raadsinformatieavonden 
 en het door derden op locatie uitnodigen van de commissies zijn hierbij mogelijkheden; 
- de griffier op te dragen periodiek te publiceren over de bestaande mogelijkheden waarop 



 inwoners en andere belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen op de politieke agenda; 
- in het overdrachtsdocument voor de nieuwe raad op te nemen dat de nieuwe raad heldere 
 intenties uitspreekt over het gebruik van het instrument ‘referendum’. Intrekken van de 
 Referendumverordening is ook een mogelijkheid; 
3.  Commissies: 
- in het overdrachtsdocument voor de nieuwe raad op te nemen dat continuering van het huidige 
 commissiestelsel met gespreide commissievergaderingen de voorkeur geniet;** 
- in het overdrachtsdocument voor de nieuwe raad een voorstel op te nemen over het aantal 
 commissieleden per fractie: het aantal commissieleden per fractie is immers gebaseerd op het 
 gelijktijdig vergaderen van de commissies; 
- de griffier te verzoeken in voorkomende gevallen raadsleden erop te attenderen dat rechtstreeks 
 contact kan worden opgenomen met de steller van een raadsvoorstel als er technische vragen of 
 andere verduidelijkingen gewenst zijn; 
- het college van burgemeester en wethouder op te dragen extra aandacht te geven aan de 
 kwaliteit van de beantwoording van schriftelijke vragen en de beantwoording van vragen die in 
 commissievergaderingen worden gesteld; 
- de griffier te verzoeken raadsleden erop te attenderen dat ze proactief en concreet bij het college 
 kunnen aangeven als een specifieke beantwoording door het college te wensen overlaat; 
4.  Debatvoering: 
- in het overdrachtsdocument voor de nieuwe raad op te nemen dat continuering van de huidige 
 vergadercyclus en spreektijdenregeling de voorkeur heeft; 
- de griffier op te dragen de spreektijden in beeld zichtbaar maken zodra er weer fysiek wordt 
 vergaderd; 
- het faciliteren en stimuleren van debatvoering als item op te nemen in het overdrachtsdocument 
 voor de nieuwe raad en hierbij in te gaan op eventuele scenario’s/alternatieven in 
 raadsvoorstellen en/of notities; 
5.  Werkconferenties: 
- de voorzitter van de raad en de griffier op te dragen een voorstel voor te bereiden voor het 
 presidium waarin wordt voorgesteld dat bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode in 2022 een 
 tweedaagse werkconferentie wordt georganiseerd met de nieuwe raad; 
- het eerder ingenomen standpunt dat sprake moet zijn van een minimale deelname vanuit de raad 
 wordt losgelaten. In het overdrachtsdocument voor de nieuwe raad wordt ook aandacht besteed 
 aan de werkconferenties. 
6.  Korte termijnaanpassingen wijze van vergaderen in de commissies 
- Fracties streven er naar vragen van technische aard, telefonisch of per e-mail, voorafgaand aan 
 de vergadering te stellen aan de behandeld ambtenaar. 
- Fracties streven ernaar het stellen van vragen tijdens de commissievergaderingen te beperken 
 tot die vragen waarvan het antwoord het standpunt van een fractie bepaalt (vóór of tégen het 
 raadsvoorstel; wél of géén motie/amendement indienen). 
- Fracties streven ernaar eventuele moties en amendementen voor zover mogelijk reeds in de 
 commissievergadering ter bespreking voor te leggen.* 
 
21. Motie over wildopvang De Paddenstoel. 
De fracties van Beter voor Den Helder en Gemeentebelangen Den Helder dienen een motie vreemd 
aan de orde van de dag in (M21) waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen: 
1. snelheid te brengen in het dossier wildopvang door een kortere procedure te doorlopen, zodat in 
 ieder geval een begin kan worden gemaakt met de bouw; 
2. daarbij wel overleg te plegen met betrokken partijen de Provincie Noord-Holland en 
 Landschapsbeheer Noord-Holland; 
3. de gemeenteraad tussentijds te informeren over de ondernomen acties hierover. 
 
Op basis van de beraadslagingen is de tekst van de motie veranderd in de volgende tekst: 
1. snelheid te brengen in het dossier wildopvang door de kortste procedure te doorlopen, zodat in 
 ieder geval een begin kan worden gemaakt met de bouw; 
2. daarbij wel overleg te plegen met betrokken partijen de Provincie Noord-Holland en 
 Landschapsbeheer Noord-Holland; 
3. de gemeenteraad tussentijds te informeren over de ondernomen acties hierover; 
4. een winterbestendige shelter te realiseren voor 15 november 2021; 
5. een terugkoppeling naar de raad over het doorlopen proces tot nu toe voor 1 oktober 2021 te 
 leveren.  
 
 
 



De raad besluit unaniem: 
de gewijzigde motie te aanvaarden. 
Wethouder Visser zegt toe: 
Dat hij zo snel mogelijk zal terugkoppelen of een winterbestendige shelter voor 15 november 2021 
gerealiseerd kan worden en dat hij de raad zo spoedig mogelijk zal informeren over het doorlopen 
proces tot nu toe. 
 
22. Sluiting. 
De voorzitter geeft aan dat in de aankomende vergadering van het presidium gesproken gaat worden 
over het fysiek of digitaal vergaderen. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering rond 22.10 uur.  
 
 
 
voorzitter     griffier     
J.A. de Boer MSc.    mr. drs. M. Huisman 
 

                              
 


