Besluitenlijst digitale raadsvergadering 31 maart 2021
1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de digitale vergadering, die plaatsvindt op verzoek van de fracties van D66,
de PVV, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Senioren Actief Den Helder en
omstreken.
Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Bazen.
De raad staat stil bij het overlijden van oud-raadslid van de PvdA, de heer M. van Hoek.
De voorzitter meldt dat de heer G.J. Krab per 23 februari 2021 en de heer J.H. Kanon per 11 maart
2021 ontslag hebben genomen als commissielid.
2. Spreekrecht burgers.
De volgende personen spreken in over de agendapunten 6 en 7:
de heer P. Schaap;
de heer J. Loosman, algemeen directeur Damen Shipyards Den Helder B.V;
de heer W. Visser, namens de Coöperatieve Visafslag Den Helder/Texel;
de heer M. Nihot, namens politieke vereniging Helder Onafhankelijk.
3. Bepalen stemvolgorde.
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij de heer Camara.
4. Vaststelling agenda.
Mevrouw Hamerslag doet het ordevoorstel de agendapunten 6, 7 en 8 in samenhang te behandelen.
De raad stemt unaniem in met het ordevoorstel.
De fractie van het CDA kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over vernieling van de
Huisduinerpolder. De motie is als punt 9 aan de agenda toegevoegd.
De fractie van D66 kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over een dependance
stadhuis Julianadorp. De motie is als punt 10 aan de agenda toegevoegd.
De fracties van de VVD, het CDA, Beter voor Den Helder, de PvdA, de Stadspartij Den Helder en de
ChristenUnie kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag aan over de realisatie van een hub
in Julianadorp. De motie is als punt 11 aan de agenda toegevoegd.
De fracties van de VVD, het CDA, Beter voor Den Helder, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, de
ChristenUnie en Gemeentebelangen Den Helder kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag
aan over verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. De motie is als punt 12 aan de agenda
toegevoegd.
De fractie van de VVD overweegt een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen over de
hondenlosloopgebieden. De motie wordt bij indiening als punt 13 aan de agenda toegevoegd.
HAMERPUNT
5.

Voorstel tot het benoemen van mevrouw T. Medemblik tot lid van de Raadscommissies
Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
De raad besluit bij acclamatie:
Mevrouw T. Medemblik te benoemen tot lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen,
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
Mevrouw Medemblik legt de eed af en ontvangt bloemen.

BESPREEKPUNTEN
6.
7.
8.

Verlies werkgelegenheid.
Gebrek aan ondersteuning bij verlies werkgelegenheid.
Actieve en passieve informatieplicht van het college van burgemeester en wethouders
naar de raad.
De agendapunten 6, 7 en 8 zijn in samenhang behandeld.
De fracties van D66, de PVV, GroenLinks, Senioren Actief Den Helder en omstreken en Behoorlijk
Bestuur v D-H & Julianadorp dienen een motie in (M6.1) waarmee het college van burgemeester en
wethouders de opdracht krijgt een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren, waaruit onderbouwd
moet blijken wat de consequenties zijn voor de nautische werkgelegenheid op Willemsoord door de
vestiging van het Stadhuis en het Stadskantoor.
Op basis van de beraadslagingen wijzigen de indienende fracties de motie, waarmee het dictum als
volgt komt te luiden: ‘besluit de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek in opdracht van
Behoorlijk Bestuur, D66, GroenLinks, Senioren Actief en de PVV, waaruit onderbouwd moet blijken
wat de consequenties zijn voor de nautische werkgelegenheid op Willemsoord door de vestiging van
het Stadhuis en het Stadskantoor, serieus te betrekken bij de afweging tussen de zienswijze van het
Helderse bedrijfsleven en de zienswijze van het college van burgemeester en wethouders’.
De raad besluit in meerderheid (10/20):
de (gewijzigde) motie te verwerpen.
De fracties van D66, de PVV, GroenLinks, Senioren Actief Den Helder en omstreken en Behoorlijk
Bestuur v D-H & Julianadorp stemmen voor de motie.
9.
Motie over vernieling van de Huisduinerpolder.
De fractie van het CDA dient een motie in (M9) waarmee het college van burgemeester en
wethouders en de burgemeester wordt opgedragen:
1. per direct handhavend op te treden en gebruikers te sommeren per ommegaande alle bebouwing
te verwijderen;
2. met de gebruikers uit te zien naar een andere locatie, als zij in dit gebied niet op een
verantwoorde wijze hun hobby kunnen uitoefenen.
Wethouder Duijnker zegt toe dat het college van burgemeester en wethouders de motie overneemt.
Op basis van deze toezegging trekt de fractie van het CDA de motie in.
10. Motie over een dependance stadhuis Julianadorp.
De fractie van D66 dient een motie (M10) in waarmee het college van burgemeester en wethouders
wordt opgedragen:
1. in hetzelfde jaar als de oplevering van het stadhuis (gebouw 66), tot uitvoering te kunnen
overgaan tot het vestigen van een dependance van het stadhuis in Julianadorp;
2. dat er voor die tijd voorbereidingen moeten worden getroffen, waarbij o.a. de meest geschikte
locatie voor de DSJ wordt aangegeven en tot een juiste verdeling wordt gekomen van de
algemene publieksfuncties en de loketfuncties van het sociaal domein, tussen “Den Helder” en
Julianadorp.
De raad besluit in meerderheid (10/20):
de motie te verwerpen.
De fracties van D66, de PVV, GroenLinks, Senioren Actief Den Helder en omstreken en Behoorlijk
Bestuur v D-H & Julianadorp stemmen voor de motie.
11. Motie over de realisatie van een hub in Julianadorp.
De fracties van de VVD, het CDA, Beter voor Den Helder, de PvdA, de Stadspartij Den Helder,
Gemeentebelangen Den Helder en de ChristenUnie dienen een motie in (M10) waarmee het college
van burgemeester en wethouders wordt opgedragen de gemeenteraad op structurele basis, eens per
kwartaal, te informeren over de voortgang van de realisatie van de hub in Julianadorp.
De raad besluit unaniem:
de motie te aanvaarden.

12. Motie over verbetering van de dienstverlening aan ondernemers.
De fracties van de VVD, het CDA, Beter voor Den Helder, de PvdA, de Stadspartij Den Helder en
de ChristenUnie en Gemeentebelangen Den Helder dienen een motie in (M 12) waarmee het college
van burgemeester en wethouders wordt opgedragen
1. structureel ambtelijk en bestuurlijk overleg te organiseren met het georganiseerd bedrijfsleven en
de raad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de frequentie daarvan;
2. in overleg te treden met ondernemersverenigingen en het georganiseerd bedrijfsleven om te
bezien hoe knelpunten en irritaties bij hun achterban of leden geïnventariseerd en geagendeerd
kunnen worden in deze structurele overleggen;
3. te onderzoeken hoe ondernemers zich beter kunnen verenigen en hoe mogelijk belemmeringen
weggenomen kunnen worden om lid te worden van een ondernemersvereniging;
4. via ondernemersverenigingen en middels diverse mediakanalen ondernemers te informeren over
het ondernemersloket, de bedrijvencontactfunctionaris met bijbehorende contactinformatie;
5. een vast contactpersoon bij een ondernemersvraag of een vergunningaanvraag toe te wijzen, of
bij de gemeente of bij een aan de gemeente verbonden partij.
De raad besluit unaniem:
de motie te aanvaarden.
OVERIG
13. Sluiting.
De fractie van de VVD heeft, mede gelet op het tijdstip, besloten haar aangekondigde motie
hedenavond niet in te dienen. De fractie zal de motie in de raadsvergadering van 6 april 2021 aan de
orde brengen. Hierop sluit de voorzitter de vergadering rond 22.50 uur.

