
 

 
 
Besluitenlijst raadsvergadering 24 januari 2022 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering van de dames Bais, Polonius, 
Vorstman en Wisgerhof. 
 
De heer Bazen leest een verklaring voor waarmee wordt aangegeven dat mevrouw List en de heer 
Bazen vanaf heden samen verder gaan onder de naam Seniorenpartij Den Helder. 
 
De raad staat een moment stil bij het overlijden van oud raadslid de heer W. Marinus. 
Zijn familie wordt veel sterkte toegewenst.  
 
2. Spreekrecht burgers.  
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp heeft vragen over de Thetis. 
De Thetis, het oude manschappen vaartuig van de mijnendienst, ook wel Botel genoemd, 
lag eerst achter de boeienkade en momenteel bij het Marinebedrijf en gaat gesloopt worden.  
Dit zou wat Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp betreft erg jammer zijn, omdat dit 
volgens ons geschikt gemaakt kan worden voor starterswoningen voor bv jongeren, maar ook voor 
mensen die onverwachts dakloos dreigen te worden. Wat wij begrijpen is, dat het voor de Koninklijke 
Marine beter uitkomt als het Botel verkocht wordt. 
1. Bent u als college bereid om hierover met Defensie in gesprek te gaan en uit te zoeken wat de 

mogelijkheden zijn? 
2. Zo ja, aangezien de tijd dringt, wanneer zou de raad daarover een terugkoppeling kunnen  
 krijgen?  
Wethouder Wouters deelt namens het college van burgemeester en wethouders mee dat de Thetis in 
een aanbestedingstraject zit om gesloopt te worden, dat het logement al twintig jaar arbo afgekeurd is 
en dat het veel asbest bevat. Ombouw van de Thetis om het geschikt te maken voor het beoogde doel 
leidt tot grote kosten. Ook een ligplaats leidt tot extra kosten. Mede gelet op het feit dat er voor de 
huisvesting van jongeren en opvang van daklozen andere initiatieven zijn, acht het college het niet 
wenselijk om tot aankoop van de Thetis, als dit al mogelijk zou zijn, over te gaan. 
 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp heeft vragen over coffeeshop Tsjakka. 
In de afgelopen week zijn wij geconfronteerd met de verleende vergunning aan de Coffeeshop 
Tsjakka gevestigd in De Koningstraat 44 en 46. De verbazing was dan ook niet alleen bij ons, maar 
ook bij de omwonende inwoners van het centrum. Vragen: 
1. Voor welke tijd heeft Coffeeshop Tsjakka heden een exploitatievergunning gekregen? 
2. Is er een nieuwe locatie gevonden/ aangewezen in samenspraak met de gemeente en heeft de 

eigenaar van Coffeeshop Tsjakka zelf pogingen ondernomen om een nieuwe locatie te vinden?   
3. Bent u op de hoogte dat op nummer 46 de entree is gevestigd en dat de laatste vergunning daar 

op 5 februari 2014 is afgegeven en dus sinds 5 februari 2019 is komen te vervallen. Als er geen 
horecavergunning meer rust op Koningstraat 46, mag er ook geen coffeeshop meer in gevestigd 
mag zijn, of als entree dienen naar nummer 44. Met de huidige vergunning zou men dus moeten 
verbouwen. Echter laat het overgangsrecht uit het nieuwe bestemmingsplan wonen op nummer 
44 en 46 dit niet meer toe. Bent u dat met ons eens? 

Wethouder Wouters deelt namens het college van burgemeester en wethouders mee dat de zorg van 
de fractie wordt gedeeld. Er is echter geen sprake van nieuwe exploitatievergunning; het betreft een 
toevoeging van een nieuwe leidinggevende binnen de bestaande exploitatievergunning.  
De exploitatievergunning loopt tot 1 mei 2022. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie en we 
zullen vóór 1 mei 2022 tot een oplossing moeten komen. Tsjakka heeft wel enkele locaties 
voorgesteld maar die waren niet passend voor het college. Het college komt nog terug op de 
beantwoording van vraag 3. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij de heer Klut. 



 
 
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van Beter voor Den Helder kondigt een motie aan bij agendapunt 12 Voorstel tot wijziging 
van de Huisvestingsverordening 2015 over het faciliteren van doorstroming van huurwoningen.  
 
De fracties van GroenLinks, Samen Actief Sr en D66 kondigen een motie vreemd aan de orde van de 
dag aan over het invoeren van een € 1 kaartje voor het openbaar vervoer binnen de gemeente. 
De motie wordt als agendapunt 13 aan de agenda worden toegevoegd. 
 
De fractie van de Seniorenpartij Den Helder kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan 
over een structureel budget voor wijkplatforms. 
De motie wordt als agendapunt 14 aan de agenda worden toegevoegd. 
 
De fracties van de Seniorenpartij Den Helder, het CDA en de Stadspartij Den Helder kondigen een 
motie vreemd aan de orde van de dag aan over het ondersteunen van verenigingen bij het treffen van 
duurzaamheidsmaatregelen. 
De motie wordt als agendapunt 15 aan de agenda worden toegevoegd.  
 
De agenda is hiermee vastgesteld. 
 
6. Voorstel tot het benoemen van de heer R.J.J. Bak tot lid van de raadscommissies Bestuur  
 en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De raad besluit unaniem bij acclamatie: 
de heer R.J.J. Bak te benoemen tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De heer Bak legt de eed af en ontvangt daarna bloemen. 
 
7. Voorstel tot het ontslaan en tot het benoemen van een lid van de raadscommissies  
 Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De raad besluit unaniem bij acclamatie: 
1.  de heer J.L. Riebot te ontslaan als lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, 

Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer; 
2.  mevrouw L.R. Hough-de Boer te benoemen tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
 Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
Mevrouw Hough-de Boer legt de belofte af en ontvangt daarna bloemen. 
 
8. Voorstel tot het ontslaan en tot het benoemen van leden van de raadscommissies Bestuur  
 en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en beheer. 
De raad besluit unaniem bij acclamatie: 
1.  mevrouw M.C. Apan Vega en de heer R.A.J.R. Koekebakker te ontslaan als lid van de 

raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en  
-beheer; 

2.  de dames S. de Boer, S. Janssen-Dikmans en M. Kisteman en de heren M.L. Zuiddam en  
 B.E. Wilkens te benoemen tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, 

Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
Mevrouw De Boer, mevrouw Janssen-Dikmans, mevrouw Kisteman, de heer Zuiddam en de heer 
Wilkens leggen allen de belofte af en ontvangen daarna bloemen.   
 
9. Voorstel in relatie tot periodieke beoordeling opheffen geheimhouding. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de geheimhouding, als bekrachtigd bij besluit van 3 februari 2020 met kenmerk 2020-003685 op 

de correspondentie met Stichting Scheepstimmerwerf Willemsoord (zaaknummer 2020-000952) 
d.d. 15 januari 2020 op te heffen; 

2.  de geheimhouding, als bekrachtigd bij besluit van 6 september 2017 met RB17.0054 op de 
 daartoe gewaarmerkte brieven april 2017 ‘Betreft: 5010.6252- Gem. Den Helder / Beëindiging 
gebruik postkantoor Opzegging gebruiksovereenkomst Middenweg 172-174 te Den Helder 
(museumdeel) en Betreft: 5010.6252- Gem. Den Helder / Beëindiging gebruik postkantoor 
Opzegging gebruiksovereenkomst Middenweg 172-174 te Den Helder (kamer A) op te heffen; 

3.  de geheimhouding, als bekrachtigd bij besluit van 7 november 2016 met RB16.0083 op de 
daartoe gewaarmerkte document behorende bij raadsvoorstel RVO16.0016 betreffende het 
vaststellen van de parkeervisie 2016-2019 op te heffen. 

 
  



 
 
 
10. Voorstel tot het aanwijzen van Q-concepts als accountant voor de boekjaren 2022  
 tot en met 2024 met een verlengingsmogelijkheid voor de boekjaren 2025 en 2026. 
De raad besluit unaniem: 
Q-concepts aan te wijzen als accountant als bedoeld in artikel 213, lid 2, van de Gemeentewet voor 
de controle over de boekjaren 2022 tot en met 2024 met een verlengingsmogelijkheid voor de jaren 
2025 en 2026. 
 
11. Voorstel tot het wijzigen van de Leegstandsverordening gemeente Den Helder 2016. 
De raad besluit unaniem: 
de Leegstandsverordening gemeente Den Helder 2016 conform de bijlage te wijzigen, waardoor het 
werkingsgebied wordt uitgebreid en woonruimte ook onder de Leegstandsverordening gaat vallen. 
 
BESPREEKPUNTEN 
 
12. Voorstel tot het wijzigen van de Huisvestingsverordening 2015 gemeente Den Helder. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de Huisvestingsverordening 2015 gemeente Den Helder conform de bijlage te wijzigen; 
2.  in de Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges  
 Den Helder 2022 wordt in Titel 1, aan Hoofdstuk 11, een onderdeel toe te voegen, luidende: 

11.1.2 tot het verlenen van een vergunning voor het in gebruik geven van een woonruimte 
als bedoeld in artikel 2A.2., lid 1, van de Huisvestingsverordening 2015 gemeente 
Den Helder € 296,20; 

3.  het besluit tot wijziging van de Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en 
invordering van leges Den Helder 2022 als bedoeld onder beslispunt 2, in werking laten treden op 
de dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad doch niet 
eerder dan de dag waarop de wijziging van de Huisvestingsverordening 2015 gemeente Den 
Helder als bedoeld in beslispunt 1 in werking is getreden. 

 
De fractie van Beter voor Den Helder dient een motie in (M12.1) inhoudende het college van 
burgemeester en wethouders op te dragen:    
- de raad (conform het Bergens model) een voorstel te doen waarbij in de huisvestingsverordening 

een artikel wordt opgenomen dat voorziet in “Voorrang bij woonruimte van bepaalde aard of 
grootte”, inclusief de mogelijkheid om doorstroming te faciliteren voor huurders met een niet 
passende woning; 

- op grond van dit artikel beleidsregels vast te stellen die in het kader van doorstroming voorrang 
faciliteren voor woningzoekenden die verhuizen naar een beter passende woning; 

- de beleidsregels te verwerken in de prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen; 
- de raad na vaststelling van de wijziging van de huisvestingsverordening op de hoogte te houden 

van de voortgang; 
- alle doelgroepen proactief te informeren vanuit de gemeentelijke organisatie. 
De raad besluit de motie in meerderheid te verwerpen (10 stemmen voor, 17 stemmen tegen). 
De fracties van Beter voor Den Helder, de PVV en Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp stemmen 
voor de motie. 
 
13. Motie over het invoeren van een € 1 kaartje voor het openbaar vervoer binnen de 

gemeente. 
De fracties van GroenLinks, D66, Samen Actief Sr en de Seniorenpartij Den Helder dienen een motie 
in (M13) inhoudende het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de raad voor 1 maart 
2022 te berichten over de extra kosten die met een “1 euro kaartje voor de hele gemeente” gemoeid 
zijn, zodat dit in de komende coalitieonderhandelingen kan worden meegewogen. 
De fracties trekken de motie in naar aanleiding van de toezegging van wethouder Keur dat de motie  
door het college van burgemeester en wethouders wordt overgenomen. 
 
14. Motie over structureel budget voor wijkplatforms. 
De fractie van de Seniorenpartij Den Helder dient een motie in (M14) inhoudende het college van 
burgemeester en wethouders op te dragen (gewijzigde tekst):  
1. in overleg te gaan met de vertegenwoordigers van wijken en buurten om de inwoners van onze 

gemeente de mogelijkheid te geven ook in de toekomst ‘bottum up’ te laten participeren in het 
besturen van onze gemeente; 

2. te onderzoeken wat daarbij een passend structureel budget is om toe te kennen aan de 
wijkaanpak om ze verder te faciliteren en toekomstbestendig te maken en een zelfstandig 
structureel voortbestaan van de doorontwikkeling van de wijkaanpak mogelijk te maken. 

           
De fractie besluit de motie aan te houden op basis van de beraadslagingen. 



 
 
 
 
15. Motie over het ondersteunen van verenigingen bij het treffen van duurzaamheids-

maatregelen. 
De fracties van de Seniorenpartij Den Helder, het CDA en de Stadspartij Den Helder dienen een motie 
in (M15) inhoudende het college van burgemeester en wethouders te verzoeken: 
1. te onderzoeken op welke wijze wij een initiatief van verenigingen op het realiseren van 

duurzaamheidsmaatregelen kunnen ondersteunen. Hierbij denken wij aan:  
 o het indien nodig aanpassen van de toepasselijke verordeningen van de gemeente  
  Den Helder;   
 o het aanbieden van financiële regelingen;  
 o de begeleiding van mogelijke andere aanvragers van deze regeling; 
 o het oprichten van een revolving fonds voor de lange termijn; 
2. de gemeenteraad voor 1 mei 2022 te informeren over de resultaten van het onder 1. genoemde 

onderzoek.  
De raad besluit de motie in meerderheid te aanvaarden (25 stemmen voor; 2 stemmen tegen). 
De fractie van de PVV stemt tegen de motie. 
 
16. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.10 uur. 
 
 
voorzitter     griffier     
J.A. de Boer MSc.    mr. drs. M. Huisman 
 

                              
 
 


