
  
 

Besluitenlijst raadsvergadering 7 juli 2021 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van de dames Houtveen, 
Vorstman en Houben. Mevrouw Pater en de heren Van den Born en Bruin komen later.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer B. Fritzsche spreekt namens de Stichting Odensehuis in over agendapunt 6, het voorstel tot 
het vaststellen van de Kadernota 2022-2025. 
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij de heer Klut. 
 
5. Vaststelling agenda. 
Er zijn 5 amendementen en 32 moties aangekondigd bij agendapunt 6, het voorstel tot het vaststellen 
van de Kadernota 2022-2025. Hiermee is de agenda vastgesteld. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2022-2025  
Mevrouw Pater en de heer Van den Born arriveren na de maaltijd rond 19.00 uur.  
 
Amendement 6.1 van de fractie van GroenLinks. 
Met het amendement wordt de volgende tekst toegevoegd aan het ontwerpbesluit: 
“, met dien verstande dat de titel van het eerste programma “Bestuurlijke Vernieuwing” wordt gewijzigd 
in “Bestuur en organisatie”. 
De raad besluit in meerderheid (5/22) het amendement te verwerpen. 
De fracties van GroenLinks, D66 en de PVV stemmen voor het amendement.  
 
Amendement 6.2 van de fractie van GroenLinks. 
Met het amendement wordt de volgende tekst toegevoegd aan het ontwerpbesluit: 
“, met dien verstande dat op pagina 11, paragraaf 11, de volgende tekst wordt toegevoegd: 
In elk raadsvoorstel een kopje “burgerparticipatie” opnemen, waarin concreet verteld wordt wat er aan 
burgerparticipatie gedaan is en gaat worden.” 
De raad besluit in meerderheid (11/16) het amendement te verwerpen. 
De fracties van GroenLinks, Gemeentebelangen Den Helder, D66, de PVV, Senioren Actief  
Den Helder en omstreken en Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp stemmen voor het amendement. 
 
Amendement 6.3 van de fractie van GroenLinks. 
Met het amendement wordt de volgende tekst toegevoegd aan het ontwerpbesluit: 
“, met dien verstande dat op pagina 19 van de Kadernota 2022-2025 bij de doelen van programma 
Zorgzame gemeente een vijfde doel wordt toegevoegd: 
“5. Overbelasting van mantelzorgers en sociaal netwerk neemt af”. 
De raad besluit in meerderheid (18/9) het amendement te aanvaarden.* 
De fracties van Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, de VVD en Gemeentebelangen Den Helder        
stemmen tegen het amendement. 
 
Amendement 6.4 van de fracties van Beter voor Den Helder en Behoorlijk Bestuur v D-H & 
Julianadorp. 
Met het amendement wordt de volgende tekst toegevoegd aan het ontwerpbesluit: 
“, met dien verstande dat de eenmalige ruimtevrager in 2022 voor de Port of Den Helder, ad.  
€ 500.000,- (pagina 39) in de programmabegroting 2022 wordt gesplitst in: 
a. een bedrag dat benodigd is voor kosten onderzoek en heroriëntatie bedrijfsvoering; 
b. een bedrag dan benodigd is voor een extra bijdrage in onrendabele kosten”. 
De raad besluit unaniem het amendement te aanvaarden.** 
 
 



  
 
Amendement 6.5 van de fractie van GroenLinks. 
Met het amendement wordt de volgende tekst toegevoegd aan het ontwerpbesluit: 
“, met dien verstande dat op pagina 36 van de Kadernota 2022-2025, paragraaf 3.5.3. de volgende 
tekst te wijzigen van: 
“Op Willemsoord wordt ingezet op de ontwikkeling van horecacluster de Kleine Werf, het aanpakken 
van de Boerenverdrietsluis en de Boerenverdrietbrug en de ontsluiting van Willemsoord via 
Buitenveld.” in: “Op Willemsoord wordt ingezet op het aanpakken van de Boerenverdrietsluis en de 
Boerenverdrietbrug en de ontsluiting van Willemsoord via Buitenveld.” 
De raad besluit in meerderheid (14/13) het amendement te aanvaarden.*** 
De fracties van Gemeentebelangen Den Helder, Beter voor Den Helder, de PvdA, de ChristenUnie, de 
VVD en de Stadspartij Den Helder stemmen tegen het amendement. 
 
Hoofdvoorstel 
De raad besluit in meerderheid (20/7):  
de Kadernota 2022-2025 vast te stellen en als uitgangspunt te nemen voor de voorbereiding van 
de programmabegroting 2022-2025, met dien verstande dat: 

- op pagina 19 van de Kadernota 2022-2025 bij de doelen van programma Zorgzame gemeente 
een vijfde doel wordt toegevoegd: “5. Overbelasting van mantelzorgers en sociaal netwerk 
neemt af”;* 

-   de eenmalige ruimtevrager in 2022 voor de Port of Den Helder, ad. € 500.000,- (pagina 39) in 
de programmabegroting 2022 wordt gesplitst in: 

  a. een bedrag dat benodigd is voor kosten onderzoek en heroriëntatie bedrijfsvoering; 
  b. een bedrag dan benodigd is voor een extra bijdrage in onrendabele kosten”;** 
 -  op pagina 36 van de Kadernota 2022-2025, paragraaf 3.5.3. de volgende tekst: 

“Op Willemsoord wordt ingezet op de ontwikkeling van horecacluster de Kleine Werf, het 
aanpakken van de Boerenverdrietsluis en de Boerenverdrietbrug en de ontsluiting van 
Willemsoord via Buitenveld.” wordt gewijzigd in: “Op Willemsoord wordt ingezet op het 
aanpakken van de Boerenverdrietsluis en de Boerenverdrietbrug en de ontsluiting van 
Willemsoord via Buitenveld.”*** 

De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, GroenLinks, de PVV en de heer Klut stemmen 
tegen het voorstel. 
 
Motie 6.1 van de fractie van D66. 
De raad wordt voorgesteld: 
1. het initiatief ideeënmarkt weer op te pakken, met gebruikmaking van de reeds  
 beschikbare voor verdere uitwerking geschikte ideeën en nieuw in te dienen idee-en; 
2. daarbij te streven naar het houden van de markt in het vierde kwartaal 2021;  
3. minimaal € 60.000,- structureel beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de ideeën in 2022 

en volgende jaren; 
4. in 2022 in de dekking te voorzien door te beschikken over de algemene reserve van de gemeente 

en vanaf 2023 door verlaging van het positieve exploitatiesaldo. 
De raad besluit in meerderheid (19/8) de motie te aanvaarden. 
De fracties van het CDA, Gemeentebelangen Den Helder, mevrouw Pater en de heren Assorgia en   
Saliha stemmen tegen de motie.  
 
Motie 6.2 van de fractie van GroenLinks. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. ervoor te zorgen dat actief op hogescholen en universiteiten promotie gemaakt wordt om 
 Den Helder daar op de kaart te zetten als prachtige woon-werkgemeente; 
2. de raad uiterlijk voor de begrotingsbehandeling 2022-2025 op te hoogte te brengen van de acties 

die ondernomen worden. 
De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden. 
 
 
 
 
 
 



  
 
Motie 6.3 van de fracties van D66 en GroenLinks. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen de te behalen efficiency voordelen 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 Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, GroenLinks, Senioren Actief Den Helder en 
omstreken, D66 en de PVV stemmen voor de motie. 
 
Motie 6.4 van de fractie van D66. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen het budget voor WMO huishoudelijke 
hulp voor de jaren 2023, 2024 en 2025 te handhaven op € 225.000,-. 
De raad besluit in meerderheid (13/14) de motie te verwerpen. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, GroenLinks, Gemeentebelangen Den Helder, 
Senioren Actief Den Helder en omstreken, D66, de PVV en de PvdA stemmen voor de motie. 
 
Motie 6.5 van de fracties van D66, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Gemeentebelangen 
Den Helder, Senioren Actief Den Helder en omstreken en GroenLinks. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. in de begroting structureel € 35.000 op te nemen voor het Odensehuis, waardoor deze 

organisatie met de vele vrijwilligers en een professionele coördinator haar activiteiten kan 
voortzetten in de komende jaren; 

2. de structurele kosten in 2022 eenmalig te dekken vanuit de algemene reserve en voor de overige 
jaren uit het positieve exploitatieresultaat; 

3. in gesprek te gaan met de grootste verzekeraar in de regio - Univé -  om een deel van dit bedrag 
voor haar rekening te nemen. 

De indienende fracties trekken de motie in ten faveure van motie 6.6. 
 
Motie 6.6 van de fracties van de VVD en het CDA. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. het Odensehuis Den Helder in 2022 een subsidie te verlenen van € 25.000- om er voor te zorgen 

dat het Odensehuis volgens hun missie en visie verder kan om hun gewenste groei te laten 
plaatsvinden onder de voorwaarde dat de doelen in het beleidsplan Odensehuis 2021 en verder 
hiervoor moeten worden gerealiseerd; 

2. de doelen in het beleidsplan Odensehuis 2021 en verder tussentijds met Stichting Odensehuis 
Den Helder te evalueren en de gemeenteraad hierover te informeren in het derde kwartaal van dit 
jaar via een raadsinformatiebrief. 

De indienende fracties houden de motie aan naar aanleiding van de toezegging van wethouder 
Biersteker dat het college van burgemeester en wethouders in gesprek gaat met Odensehuis 
Den Helder en hierover na het zomerreces een terugkoppeling geeft.  
 
Motie 6.7 van de fracties van D66 en de Stadspartij Den Helder. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen het budget ten behoeve van het 
Jongerenpunt, zoals genoemd op pagina 21 ad. € 25.000 voor 2021, ook structureel voor de jaren 
daarna in te zetten tot in ieder geval 2025. 
De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden. 
 
Motie 6.8 van de fracties van de PvdA en de Stadspartij Den Helder. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een basisbaan als participatie instrument in onze 

gemeente in te voeren; 
2. bij het onderzoek mee te nemen dat verdringing op de arbeidsmarkt door invoering van de 

basisbaan moet worden voorkomen; 
3. notie te nemen van eerder gedane onderzoeken, in andere gemeenten zoals de gemeente 

Groningen welke de basisbanen al hebben ingevoerd https://gemeente.groningen.nl/basisbaan; 
4. de raad voor de begrotingsraad te rapporteren over de bevindingen. 
4. de raad voor 1 januari 2022 te rapporteren over de bevindingen. 
De fracties hebben de motie naar aanleiding van de beraadslagingen aangepast. 
De raad besluit in meerderheid (12/15) de motie te verwerpen. 



  
 
De fracties van Beter voor Den Helder, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, D66, GroenLinks en 
Gemeentebelangen Den Helder stemmen voor de motie. 
 
Motie 6.9 van de fractie van D66. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. zo spoedig mogelijk te komen met een plan van aanpak, binnen de kaders van de VNG 

belastingdienst overeenkomst, om te komen tot een oplossing van de problemen ten gevolge van 
de toeslagencrisis bij de Helderse gedupeerden; 

2.  te onderzoeken welke hulp er verder nog nodig is bij betrokkenen om de geestelijke effecten van 
de toeslagen affaire aan te pakken. 

De raad besluit in meerderheid (10/17) de motie te verwerpen. 
De fracties van GroenLinks, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, D66, Senioren Actief Den Helder 
en omstreken en de PVV stemmen voor de motie. 
 
Motie 6.10 van de fracties van Senioren Actief Den Helder en omstreken en Behoorlijk Bestuur 
v D-H & Julianadorp. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht; 
1. een nota ouderenbeleid met een uitvoeringsagenda op te stellen, met als uitgangspunt dat er veel 

vitale senioren in onze gemeente wonen; 
2. hierbij de ouderen-en seniorenbonden, woningcorporaties en sociale wijkteams te betrekken; 
3. deze nota ouderenbeleid voor 1 januari 2022 aan de raad aan te bieden; 
4. de mogelijkheden te onderzoeken een Seniorenraad (net als de Jongeren adviesraad) in te 

stellen en het resultaat hiervan voor 1 januari 2022 aan de raad mee te delen. 
De indienende fracties geven aan de motie naar aanleiding van de beraadslagingen op een nader 
tijdstip nog een keer in stemming te brengen en houden daarom de motie aan.  
 
Motie 6.11 van de fractie van Senioren Actief Den Helder en omstreken en Behoorlijk Bestuur 
v D-H & Julianadorp. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1.  dit belangrijke onderwerp zo snel mogelijk op te pakken en de raad een plan van aanpak aan te 

bieden met betrekking tot het voorkomen van financiële mishandeling van ouderen; 
2.  dit plan van aanpak vóór 1 januari 2022 aan te bieden aan de raad.   
De indienende fracties houden de motie aan naar aanleiding van de toezegging van wethouder 
Biersteker dat het college van burgemeester en wethouders dit onderwerp meeneemt in het 
uitvoeringsprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’.   
 
Motie 6.32 van de fractie van Senioren Actief Den Helder en omstreken en Behoorlijk Bestuur 
v D-H & Julianadorp. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. voor 2022 een bedrag van € 4.000,- beschikbaar te stellen waardoor in 2022 de twee 

Seniorenmiddagen gegarandeerd zijn;  
2. het benodigde budget structureel op te nemen in de meerjarenraming. 
De raad besluit in meerderheid (23/4) de motie te aanvaarden.  
De fracties van de ChristenUnie en de PvdA stemmen tegen de motie.   
 
Motie 6.12 van de fractie van Beter voor Den Helder en Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp.  
Het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht er op toe te zien dat: 
1. het deel van de ruimtevrager ad € 500.000 dat bedoeld is voor andere kosten dan het onderzoek 

en heroriëntatie bedrijfsvoering Port of Den Helder wordt verstrekt onder de voorwaarde dat deze 
middelen worden teruggestort in de gemeentekas bij verkoop van gronden die in het bezit zijn 
van de Port of Den Helder;  

2. de voorwaarde als genoemd onder 1 bij Port of Den Helder bekend is; 
3. het terugstorten van het bedrag in de gemeentekas, als genoemd onder 1, zal plaatsvinden.  
3. het terugstorten van het bedrag in de gemeentekas, als genoemd onder 1, zal plaatsvinden  
 indien de solvabiliteit dit toelaat. 
De fracties hebben punt 3 van de motie aangepast.  
De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden.  
 



  
 
Motie 6.13 van de fractie van D66. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen de uitgaven voor de 
programmamanager en de programmasecretaris RegioDeal binnen het budget van de RegioDeal te 
financieren. 
De raad besluit in meerderheid (10/17) de motie te verwerpen. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, GroenLinks, D66, Senioren Actief Den Helder 
en omstreken en de PVV stemmen voor de motie. 
 
Motie 6.14 van de fracties van GroenLinks, Senioren Actief Den Helder en omstreken en 
Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht: 
1.  om zo spoedig mogelijk met de gedeputeerde “Mobiliteit en bereikbaarheid” van de provincie 

Noord-Holland alsmede de wethouder verkeer en vervoer van de gemeente Texel in overleg te 
treden, teneinde binnen 6 maanden met een uitvoeringsplan voor een transferium te komen. 
Daarbij tevens marktpartijen, waaronder Teso, Port of Den Helder en bijvoorbeeld Qpark te 
consulteren om een voor de drie publieke partners zo budgetneutraal mogelijke variant voor te 
leggen;  

2.  de gemeenteraad tussentijds na 3 maanden via een RIB en commissiebehandeling daarvan op 
de hoogte te houden van de voortgang. 

De raad besluit in meerderheid (8/19) de motie te verwerpen. 
De fracties van GroenLinks, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Senioren Actief Den Helder en 
omstreken en de ChristenUnie stemmen voor de motie. 
 
Motie 6.15 van de fracties van de PvdA en Beter voor Den Helder. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen in het aanstaande bestuursakkoord 
tussen de deelnemende partijen in het havencluster-overleg tot bindende afspraken te komen met 
betrekking tot een fundamentele oplossing voor de ontsluiting van het TESO-verkeer en hierbij 
uitdrukkelijk de ‘Nieuwe Diep’-variant in ogenschouw te nemen. 
De raad besluit in meerderheid (18/9) de motie te aanvaarden. 
De fracties van Senioren Actief Den Helder en omstreken, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de 
ChristenUnie, mevrouw Wisgerhof en de heer Klut stemmen tegen de motie. 
 
Motie 6.16 van de fracties van D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, CDA en Behoorlijk 
Bestuur v D-H & Julianadorp. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. In het aanstaande bestuursakkoord tussen de deelnemende partijen in het havencluster-overleg 

tot bindende afspraken te komen m.b.t. het wegnemen van ‘Texel-gerelateerde’ parkeerdruk in de 
omgeving van de TESO-veerhaven; 

2. voor de uitvoering van de uitbreiding van de parkeervoorzieningen de mogelijkheid van een 
eenvoudige meerdeks-parkeergarage (vloeren en palen) naast het TESO-veerhaven te 
betrekken, tegelijkertijd met de voorziene aankomende renovatie van de veerhaven; 

3. voor de komende begrotingsbehandeling met voorstellen te komen met betrekking tot 
aanpassingen in het Helderse parkeerregime door het instellen van maximale tijdsduren.  

2. tijdens de behandeling van het Maritiem Cluster in november met concrete voorstellen te komen 
met betrekking tot aanpassingen in het Helderse parkeerregime door het instellen van maximale 
tijdsduren. 

De motie is naar aanleiding van de beraadslagingen aangepast.   
De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden. 
 
Motie 6.17 van de fracties van de VVD, het CDA en Beter voor Den Helder. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. de ambitie om tot 2030 in totaal 1.500 woningen toe te voegen, zoals uitgesproken in de 

Woonvisie, te vertalen in een concrete opdracht, waarbij als startpunt wordt uitgegaan van het 
aantal woningen per 01-01-2021;  

2. in deze opdracht in ieder geval mee te nemen:  
 - hoeveel woningen Den Helder heeft;  
 - hoeveel woningen er tot aan 2030 gaan verdwijnen; 
 - waar en wanneer er woningbouw gepland is tot aan 2030; 



  
 
 - hoeveel woningen er per locatie gebouwd worden, uitgesplitst per doelgroep (starters, ouderen, 

koop, sociale huur); 
 - hoeveel woningen er per locatie gebouwd worden, voor zover mogelijk, uitgesplitst per 

doelgroep (starters, ouderen, koop, sociale huur); 
3. de gemeenteraad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief, uiterlijk in het derde 

kwartaal van 2021. 
De motie is naar aanleiding van de beraadslagingen aangepast.   
De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden. 
 
De heer Bruin arriveert in de vergadering.  
 
Motie 6.18 van de fractie van Beter voor Den Helder. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen:  
1.  te onderzoeken of extra budget nodig is voor het versnellen van de woningbouw en bij de 

begrotingsbehandeling 2022 met een voorstel ter zake te komen; 
2.  particuliere initiatieven op het gebied woningbouw te faciliteren en te stimuleren; 
3.  zorg te dragen dat de burgerparticipatie mee gaat in deze versnelling;  
4.  op korte termijn ontwikkelingslocaties aan te wijzen waar tijdelijke woningen kunnen worden 

gerealiseerd tegen een zo laag mogelijk of kostendekkend huurbedrag. 
De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden. 
 
Motie 6.19 van de fractie van het CDA. 
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester wordt opgedragen:  
1.  de gemeente per direct bij de directie van de regionale Rabobank aan te melden als locatie voor 

Rabo SmartBuilds en de gemeenteraad regelmatig over de voortgang te informeren; 
2.  de Dogger aan te wijzen als locatie voor tijdelijke woningbouw. 
2.  de Dogger als mogelijkheid te betrekken als locatie voor tijdelijke woningbouw. 
De fractie heeft de motie naar aanleiding van de beraadslagingen aangepast. 
De fractie trekt haar motie in naar aanleiding van de toezegging van wethouder Visser dat het college 
van burgemeester en wethouders zich per direct aansluit bij de Rabobank als locatie voor Rabo 
SmartBuilds zonder daarbij overige aanbieders uit te sluiten en hierbij de Dogger als mogelijkheid te 
betrekken en de gemeenteraad regelmatig te informeren over de voortgang.   
 
Motie 6.20 van de fractie van Beter voor Den Helder. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen particuliere initiatieven op het gebied 
van de bouw van garageboxen te faciliteren en te stimuleren. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. alle initiatieven op het gebied van de bouw van garageboxen te faciliteren en te stimuleren en dit 

te zien als één van de deeloplossingen; 
2. in gesprek te gaan met inwoners van de wijken om het blik in de wijken verder terug te dringen. 
De motie is naar aanleiding van de beraadslagingen als bovenstaand aangepast. Daarnaast zijn in de 
overwegingen naast ‘campers en aanhangers’ ‘bedrijfsbusjes’ opgenomen. 
De raad besluit in meerderheid (20/8) de motie te aanvaarden. 
De fracties van de VVD, de ChristenUnie, GroenLinks en de heren Krijns en Krul stemmen tegen de 
motie. 
 
Motie 6.21 van de fracties van de PvdA en GroenLinks. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. voorbereidingen aan te vangen voor het maken van een tracékeuze voor een snelfietsroute 

tussen Julianadorp en Den Helder (binnenstad en haven); 
2. met de regiogemeenten acties te starten ter realisering van een doorfietsroute-netwerk en 

daarover in het bijzonder een intentieverklaring af te sluiten met de provincie; 
3. voor de begrotingsbehandeling 2022-2025 een realisatie routekaart voor tenminste het tracé 

Julianadorp Den Helder aan de raad aan te bieden.    
De raad besluit in meerderheid (20/8) de motie te aanvaarden. 
De fracties van de PVV, het CDA en Senioren Actief Den Helder en omstreken stemmen tegen de 
motie. 
 



  
 
Motie 6.22 van de fractie van de PVV. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht: 
1. om in de uitwerking van de begroting 2022 waar mogelijk te bezuinigen op 

duurzaamheidsambities die te maken hebben met de energietransitie en waterstof; 
2. eventueel hierbij vrijgekomen gelden in te zetten voor investeringen in de veiligheid van de 

burgers in Den Helder; 
3. het aantal BOA Handhavers structureel te verhogen en te onderzoeken waar particuliere 

beveiligers ingezet kunnen worden.   
De raad besluit in meerderheid (8/19) de motie te verwerpen. 
De fracties van de PVV, Gemeentebelangen Den Helder, mevrouw Hamerslag en de heer Van 
Esdonk, mevrouw Pater en de heren Assorgia en Niggendijker stemmen voor de motie.  
Mevrouw Dijk heeft niet meegestemd. 
 
Motie 6.23 van de fractie van de PVV. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht: 
1. om in de uitwerking van de Begroting 2022 waar mogelijk te bezuinigen op 
 duurzaamheidsambities die te maken hebben met de energietransitie en waterstof; 
2. eventueel vrijgekomen gelden waar mogelijk in te zetten voor gedecentraliseerde zorgtaken. 
De raad besluit in meerderheid (7/21) de motie te verwerpen. 
De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Gemeentebelangen Den Helder en 
mevrouw Pater stemmen voor de motie.  
 
Motie 6.24 van de fracties van D66, de PvdA en de Stadspartij Den Helder. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. na het zomerreces te komen met een voorstel voor een verordening die de 

zelfbewoningverplichting regelt en daarmee verdere opdeling en versnippering van woningen 
voorkomt, teneinde huidige starters meer kansen te geven; 

2. de huidige startersondersteuning te evalueren inzake effectiviteit; 
3. te zoeken naar een mogelijkheid om starters nog beter te ondersteunen bij het vinden van een 

betaalbare woning in Den Helder. 
De raad besluit in meerderheid (25/3) de motie te aanvaarden. 
De fracties van de PVV en de heer Bruin stemmen tegen de motie. 
 
Motie 6.25 van de fractie van de PVV. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht zo snel mogelijk te onderzoeken of een 
regeling ‘op pandniveau’ die uitgaat van 100 procent middenhuur bij woningbouwprojecten van 
toegevoegde waarde kan zijn voor de aanpak van het Helders woningtekort. 
De raad besluit in meerderheid (5/23) de motie te verwerpen. 
De fracties van de PVV, mevrouw Pater, mevrouw Hamerslag en de heer Van Esdonk stemmen voor 
de motie. 
 
Motie 6.26 van de fractie van D66. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. na het zomerreces te starten met een voorlichtingscampagne naar de inwoners en bedrijven in 

Den Helder, zowel via internet als in de lokale pers en HAH-bladen, waarin op ruime mate 
aandacht wordt gegeven aan de mogelijkheden voor transitie en de kosten die daarmee gemoeid 
kunnen zijn;  

2. tevens aan te geven hoe de minima in deze transitie worden meegenomen om de uitgaven naar 
draagkracht zo gelijkwaardig mogelijk voor alle inwoners te laten verlopen. 

De raad besluit in meerderheid (8/20) de motie te verwerpen. 
De fracties van D66, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Senioren Actief  
Den Helder en omstreken stemmen voor de motie. 
 
Motie 6.27 van de fractie van D66. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. tezamen met de HVC en de aangesloten gemeenten een onderzoek te starten naar de realisatie 

van een verwerkingsfabriek voor plasticafval tot waterstof, zoals dat in Scotland in ontwikkeling is; 
2. daarbij ook de inzamelingsactiviteiten van The Ocean Cleanup van Boyan Slat te betrekken. 



  
 
De raad besluit in meerderheid (3/25) de motie te verwerpen. 
De fracties van D66 en GroenLinks stemmen voor de motie. 
 
Motie 6.28 van de fracties van de VVD en de PvdA. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. te onderzoeken of de genoemde wensen, te weten: 
 a. een gecombineerde overdekte fietsenstalling en openbaar toilet;  
 b. een locatie voor Kunsthal 45,  
 te realiseren zijn in de kelder van het voormalige V&D gebouw;  
1. te onderzoeken of de genoemde wensen, te weten: 
 a. een gecombineerde overdekte fietsenstalling en openbaar toilet;  
 b. een locatie voor Kunsthal 45,  
 te realiseren zijn in het voormalige V&D gebouw;  
2. te onderzoeken hoe het mogelijk is om het aantal gestalde fietsen in de Beatrixstraat drastisch te 

verminderen;  
3. de gemeenteraad hierover in het vierde kwartaal van dit jaar te informeren.  
De motie is naar aanleiding van de beraadslagingen aangepast.   
De raad besluit in meerderheid (22/6) de motie te aanvaarden. 
De fracties van de PVV en het CDA stemmen tegen de motie. 
 
Motie 6.29 van de fracties van Senioren Actief Den Helder en omstreken en Behoorlijk Bestuur 
v D-H & Julianadorp. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. deze toiletvoorziening in het stadshart te bemensen met inwoners die nog voor een baan in de 

kaartenbak zitten, met zicht op een vast contract na verloop van tijd; 
2. in overleg te treden met de HOB om een steentje bij te dragen in deze; 
3. de toiletvoorziening te plaatsen in het zicht eventueel op de plint bij het nieuwe project dat in het 

oude V&D gebouw komt. 
De fracties trekken de motie in naar aanleiding van de toezegging van wethouder Kos dat het college 
van burgemeester en wethouders deze suggestie zal betrekken bij motie 6.28. 
 
Motie 6.30 van de fractie van GroenLinks. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
in de begroting 2022-2025 met voorstellen te komen om de achterstanden in de openbare ruimte (met 
name wegen en openbare verlichting) op een redelijke termijn weg te werken. 
De raad besluit in meerderheid (11/17) de motie te verwerpen. 
De fracties van de PVV, D66, Senioren Actief Den Helder en omstreken, Behoorlijk Bestuur v D-H & 
Julianadorp, GroenLinks en Gemeentebelangen Den Helder stemmen voor de motie. 
 
Motie 6.31 van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. de mogelijkheden te onderzoeken om het schoolgebouw dan wel de klokkentoren separaat op de 

monumentenlijst te plaatsen; 
2. dan wel als beschermd stadsgezicht aan te merken of te plaatsen op de lijst van beeldbepalende 

gebouwen; 
3. uit het budget gebouwenbeheer een bedrag beschikbaar te stellen voor een tegemoetkoming in 

de kosten van de reparaties die nu nog open staan. 
1. de mogelijkheden te onderzoeken om de Tuindorpschool aan te wijzen als gemeentelijk 

monument; 
2. de financieringsmogelijkheden hierbij mee te nemen; 
3. richting de begrotingsraad met een voorstel te komen. 
De fractie heeft naar aanleiding van de beraadslagingen de motie aangepast.  
De raad besluit in meerderheid (24/4) de motie te aanvaarden. 
De fracties van de VVD en mevrouw Wisgerhof stemmen tegen de motie. 
 
 
 
 



  
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.10 uur. 
 
 
voorzitter     griffier     
J.A. de Boer MSc.    mr. drs. M. Huisman 
 

                              
 
 
 
 


