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Besluitenlijst raadsvergadering 25 februari 2019 (BSL19.0008) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de dames  
Van Driesten en Kootkar.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De volgende personen spreken in over agendapunt 19, het voorstel met betrekking tot het scenario-
onderzoek stadhuis Den Helder: 
de heer M.M. Rietveld; 
de heer P. Cruijff, belangenbehartiger van de groep ‘Luister nu ook eens naar de burgers van Den Helder’; 
de heer Schaap, voorzitter Stichting i.o. behoud Cultureel erfgoed Den Helder;  
De heer M. Tegelberg, Stichting Museumhaven Willemsoord; 
De heer S. Spoolder. 
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van Gemeentebelangen Den Helder stelt de volgende vragen over de busverbinding Station Zuid, 
schouwburg en Julianadorp: 
1. Waarom zijn onze schriftelijke vragen nog niet beantwoord? 
2. Waarom heeft u geen tussenbericht gestuurd met de mededeling dat er meer tijd nodig is voor de 
 beantwoording van de vragen? 
3. Op welke termijn kunnen wij de antwoorden nu tegemoet zien? 
4. Bent u bereid de uitbreiding van de buslijnen te betrekken bij de Kadernota 2020-2023, zodat de raad de 
 gewenste uitbreiding van de buslijnen kan afwegen tegen andere ruimtevragers? 
Wethouder Visser biedt namens het college zijn verontschuldigingen aan voor het niet tijdig reageren op de 
vragen. Hij zegt dat de beantwoording van de vragen morgen op de agenda van het college van 
burgemeester en wethouders staat. Vooruitlopend daarop schetst hij de context van de problematiek. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Pater. 
 
5. Vaststelling agenda. 
De fracties van GroenLinks en D66 hebben op 19 februari 2019 een voorstel (brief) ingediend tot het houden 
van een raadplegend referendum met betrekking tot het scenario-onderzoek stadhuis Den Helder. Het 
voorstel voldoet aan de daaraan te stellen eisen en is daarom door tussenkomst van de voorzitter van de 
raad en de agendacommissie aan de agenda toegevoegd. Het voorstel is als agendapunt 18 op de agenda 
opgenomen.  
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie vreemd aan de orde van de dag in inhoudende te 
komen tot een agressieprotocol voor raads- en collegeleden. De motie is als punt 20 aan de agenda 
toegevoegd. 
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur en D66 hebben een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd 
over de sociaal wijkconciërge - wijkgericht werken. De fracties geven ter vergadering aan de motie in een 
latere vergadering te zullen indienen. 
  
Hamerpunten: 
 
6. Voorstel tot benoeming van een lid van de Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). 
De raad besluit bij acclamatie:  
mevrouw ir. Anouk H. Vermeulen met ingang van 1 januari 2019 voor een eerste termijn van drie jaar te 
benoemen tot lid van de CRK. 
  



2 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2020 van het Regionaal 
 Historisch Centrum Alkmaar. 
De raad besluit unaniem:  
in te stemmen met de kadernota 2020 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar onder het uitbrengen van de 
volgende zienswijzen en opmerking: 
1.  Zienswijzen: 
 De afronding van de indexering van de gemeentelijke bijdrage opgenomen in bijlage A van de kadernota 
 is niet conform de nota Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland 
 Noord 2019 en dient in de begroting 2020 correct te worden verwerkt. 
2.  Opmerking: 
 De inhoud van de kadernota is niet volledig conform hetgeen is opgenomen in de Notitie 
 informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen. Verzocht wordt om hiermee rekening te houden 
 bij het opstellen van de toekomstige kadernota's. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2020 van de GGD Hollands 
 Noorden. 
De raad besluit unaniem:  
1. een positieve zienswijze af te geven op de GGD Kadernota 2020; 
2. daarbij de GGD op te roepen de gemeenten te betrekken bij de aangekondigde beleidsontwikkeling en 
 daartoe een procesvoorstel te doen. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2020 van de Veiligheidsregio 
 Noord-Holland Noord. 
De raad besluit unaniem:  
1.  de Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) voor 2020 voor kennisgeving aan te 
 nemen in afwachting van een nadere uitwerking van de financiële en beleidsmatige aspecten door de 
 Veiligheidsregio: 
2.  de volgende zienswijze in te dienen: 
 De Kadernota VR NHN 2020 te zien als groeidocument. Naast de nu gepresenteerde autonome 
 ontwikkelingen wordt in het vervolg ook een vertaling verwacht van het uitgewerkt beleid met de daarbij 
 behorende financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. 
  Voor de raad is het momenteel moeilijk om sturing te kunnen geven op het dossier Veiligheidsregio.  
 In de 17 gemeenten zijn de meningen uiteenlopend over de rol en taakopvattingen van de 
 Veiligheidsregio. Advies is om als raad een bestuurlijke zienswijze mee te geven over het verder voeren 
 van de discussie over de taken en verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio. Daarna is het 
 mogelijk voor de Veiligheidsregio om hier passend beleid over te maken. 
 In de Kadernota worden verschillende rollen en taken genoemd die reeds door de GGD worden 
 uitgevoerd, op dit moment vallen die niet binnen het takenpakket van de Veiligheidsregio. 
 Wij verzoeken het DB van de Veiligheidsregio om met een onderbouwing te komen voor de extra kosten 
 voor ambulancezorg omdat dit verder niet uit de aangeleverde tekst naar voren komt. 
 Wij verzoeken het DB van de Veiligheidsregio om met een onderbouwing te komen met betrekking tot de 
 extra kosten die worden weergegeven in het meerjarenoverzicht van de gemeentelijke bijdrage in 
 vergelijking met het begrote meerjarenoverzicht genoemd in de begroting van 2019. 
 De loon- prijsindexatie zoals eerder is afgesproken is opgevolgd in de kadernota. 
 Indien er geen beleidswijzigingen plaatsvinden, zijn er geen financiële consequenties. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2020 van de Regionale 
 Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. 
De raad besluit unaniem:  
de Kadernota Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) voor 2020 voor kennisgeving 
aan te nemen en zienswijze zoals verwoord in hoofdlijnen in te dienen: 
Beleidsmatig 
•  Onderzocht gaat worden of de jaarlijkse bijdrage op een andere manier tot stand kan komen. Een 
 proefperiode is niet wenselijk; 
•  Implementatie van de Omgevingswet moet budgetneutraal worden uitgevoerd en de ingestelde reserve 
 van 2018 kan hiervoor gebruikt worden, eventuele aanvullende middelen moeten eerst worden 
 beargumenteerd; 
•  Regionale Energiestrategie: de RUD moet adviseren bij de uitvoering en niet als versneller en verbinder 
 van de regio optreden. Het is van belang dat de RUD geen rol op zich neemt die al wordt vervuld door 
 andere organisaties. 
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Financieel 
•  De Kadernota is op diverse onderdelen niet ingevuld conform de afspraken die op NHN niveau zijn 
 gemaakt: verloopmeerjarenperspectief is niet juist ingevuld, de gewogen gemiddelden zijn verkeerd 
 afgerond, weerstandsvermogen moet algemene reserve zijn. 
•  Ook voor de indexering van de loon-/prijsverhouding 70/30 afgesproken, hier wordt van afgeweken, de 
 motivering hiervoor is niet voldoende; 
•  In de financiële meerjarenraming is nog geen rekening gehouden met de taakterugname van Schagen. 
 Hierdoor sluit de opgave niet aan met de tabel meerjarenperspectief. Vraag is of het kan zijn dat de 
 doorwerking van de lagere bijdrage van Schagen (en de herverdeling van de kosten over de overige 
 deelnemers) nog niet is verwerkt in bijlage C en de uiteindelijke bijdrage van de deelnemers over 2020 
 hoger uitkomt?  
 
11. Voorstel tot het intrekken van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 
 Noord-Holland Noord (FUGR) 2012 en het vaststellen van de FUGR 2019 met terugwerkende 
 kracht per 1 januari 2019. 
De raad besluit unaniem:  
1.  de Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2012 in te trekken; 
2.  de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2019 vast te 
 stellen per 1 januari 2019. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening 
 2015 gemeente Den Helder. 
De raad besluit in meerderheid (26/3):  
de Wijziging op de Huisvestingsverordening 2015 gemeente Den Helder vast te stellen. 
De fractie van de PVV stemt tegen het voorstel.  
 
13. Voorstel tot het vaststellen van werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van de aanvraag 
 suppletie-uitkering 'bommenregeling' 2019. 
De raad besluit unaniem:  
1.  de werkelijk gemaakte kosten voor NGE onderzoek en benadering op het strand van Den Helder vast 
 te stellen op € 16.613,34 (excl. BTW); 
2.  de werkelijk gemaakte kosten voor NGE onderzoek en vrijgave voor de rotonde Breewijd-Zuiderhaaks 
 in het kader van project Noorderhaaks te Julianadorp vast te stellen op € 4.055,33 (excl. BTW); 
3.  de werkelijk gemaakte kosten voor NGE vrijgave voor de aanleg van drie bluswatervoorzieningen in de 
 duinen van Den Helder vast te stellen op € 2.290,00 (excl. BTW); 
4.  de werkelijk gemaakte kosten voor NGE bureauonderzoek voor de Polderweg in de Den Helder vast te 
 stellen op € 750,00 (excl. BTW); 
5.  de werkelijk gemaakte uren omgezet in kosten van het eigen personeel van de gemeente Den Helder 
 ten behoeve van NGE onderzoeken vast te stellen op € 25.767,20 (excl. BTW); 
6.  de werkelijk gemaakte kosten (totaal € 49.475,87) in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse 
 Zaken en Koninkrijksrelaties om in aanmerking te komen voor de suppletie-uitkering (70% van de 
 werkelijk gemaakte kosten à € 34.633,11) vanuit de 'Bommenregeling'.  
 
14. Voorstel tot het vaststellen van het Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022. 
De raad besluit unaniem:  
het Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 vast te stellen en het college van burgemeester en 
wethouders de opdracht te geven het Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 uit te voeren. 
 
15. Voorstel tot het vaststellen van het beleidskader Weerstandsvermogen en risicomanagement. 
De raad besluit unaniem:  
het beleidskader weerstandsvermogen en risicomanagement vast te stellen, waarmee het uitgangspunt voor 
het weerstandsvermogen wordt bepaald op 1,0. 
 
16. Voorstel met betrekking tot het verlenen van een garantstelling aan de Staat der Nederlanden 
 voor schatkistbankieren in het onderwijs voor Scholen aan Zee. 
De raad besluit unaniem:  
Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, van de Financiële verordening 
gemeente Den Helder het college te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen 
besluit van het college van burgemeester en wethouders om: 
een garantstelling te verstrekken van € 13,25 miljoen aan de Staat der Nederlanden (het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) voor schatkistbankieren in het onderwijs aan Scholen aan Zee. 
Mevrouw Boessenkool heeft niet meegestemd vanwege haar positie bij Scholen aan Zee. 
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Bespreekpunten: 
 
17. Voorstel met betrekking tot resultaatbestemming 2018 en doorschuiven budgetten. 
De raad besluit unaniem:  
1.  de voorstellen zoals opgenomen in de bijlage ter grootte van een bedrag van € 3.131.600 ten laste van 
 het resultaat 2018 te brengen en deze daarmee ter beschikking te stellen voor de uitvoering in 2019 
 door middel van een onttrekking uit de Algemene reserve voor dit bedrag; 
2.  de bijbehorende begrotingswijziging 2019 (BGW18.0022) vast te stellen. 
 
18. Voorstel van de fracties van GroenLinks en D66 tot het houden van een raadplegend referendum 
 met betrekking tot het scenario-onderzoek stadhuis Den Helder. 
De raad besluit in meerderheid (8/21):  
geen raadplegend referendum te houden over het raadsbesluit RB19.0004 met betrekking tot het 
scenario-onderzoek stadhuis Den Helder.  
De fracties van de PVV, GroenLinks, D66, Behoorlijk Bestuur en Gemeentebelangen Den Helder stemmen 
voor het voorstel.  
 
19. Voorstel met betrekking tot het scenario-onderzoek stadhuis Den Helder. 
De raad besluit in meerderheid (21/8):  
1.  een investeringskrediet beschikbaar stellen van afgerond € 5,3 miljoen voor de tijdelijke realisatie van de 
 gemeentelijke huisvesting op de Kerkgracht 1 en de Verkeerstorenweg 3 in combinatie met portakabins 
 (scenario 4 - tijdelijk); 
2.  een investeringskrediet beschikbaar stellen van afgerond € 15,8 miljoen voor de permanente realisatie 
 van een stadhuis voor de backoffice, frontoffice en het bestuursdomein op Willemsoord 66 en 72 
 (scenario 3 - permanent); 
3.  een bijdrage te doen in de investering/activa van Willemsoord B.V. ter hoogte van afgerond € 9,0 
 miljoen; 
4.  vrijvallende huisvestingsbudgetten in de periode 2020-2022 te storten in de reserve nieuwbouw 
 stadhuis; 
5.  bijbehorende begrotingswijziging (BGW19.0001) vast te stellen; 
6.  de door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding (zie brief AU19.00555) 
 over de financiële bijlage (ID19.00137) behorende bij de oplegnotitie scenario-onderzoek stadhuis 2018, 
 op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet te bekrachtigen. 
De fracties van de PVV, GroenLinks, D66, Behoorlijk Bestuur en Gemeentebelangen Den Helder stemmen 
tegen het voorstel. 
 
20. Motie agressieprotocol voor college- en raadsleden. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie in (M 20) waarmee het college van burgemeester 
en wethouders wordt verzocht samen met het presidium het proces te verkennen en voor te bereiden voor 
de gemeenteraad, om te komen tot een raadsvoorstel waarmee een agressieprotocol voor college- en 
raadsleden kan worden vastgesteld in de raad van 8 april 2019. 
Alle fracties geven desgevraagd aan de motie te ondersteunen. De burgemeester zegt dat het college van 
burgemeester en wethouders de motie overneemt en samen met het presidium tot een voorstel zal komen. 
Hierop trekt de fractie van de Stadspartij Den Helder haar motie in.  
  
21. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.30 uur. 
 
 


