Besluitenlijst raadsvergadering 24 februari 2020
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Anthonijsz en
de heren Krijns en Niggendijker.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vragenkwartier.
De fractie van Gemeentebelangen Den Helder stelt de burgemeester de volgende vragen over de veiligheid
op Willemsoord:
1. Klopt de berichtgeving, zoals deze is te lezen in de Helderse Courant van 17 februari 2020?
2. Waar ligt voor u de grens of lat bij 'grensoverschrijdend gedrag'? Met andere woorden: wat moet er
gebeuren (dit steekincident is nogmaals ernstig te noemen) voordat er meer beveiliging komt én preventief
gefouilleerd wordt?
Burgemeester Nobel antwoordt dat de citaten uit de berichtgeving inderdaad kloppen. Hij zegt dat het een
verschrikkelijk incident betreft. In reactie op de vraag wanneer je over gaat tot gebiedsaanwijzingen en
preventief fouilleren geeft hij aan dat hij veelvuldig overleg heeft met politie, justitie en Team Openbare
Orde & Veiligheid. Hieruit is niet gebleken dat de situatie aanleiding heeft gegeven tot de genoemde
maatregelen. Hij gaat nog in overleg met politie en ondernemers welke veiligheidsmaatregelen verder kunnen
worden genomen.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Van Driesten.
5. Vaststelling agenda.
De fractie van de PVV kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over de voorrangsregeling voor
statushouders in de Huisvestingsverordening. De motie is als punt 15 toegevoegd aan de agenda.
De fracties van de PVV, Gemeentebelangen Den Helder en Behoorlijk Bestuur kondigen een motie vreemd
aan de orde van de dag aan over een integraal actieplan voor veiligere Helderse straten. De motie is als
punt 16 toegevoegd aan de agenda.
De fractie van Gemeentebelangen Den Helder kondigt, mede naar aanleiding van de beantwoording van haar
vragen in het vragenkwartier, een motie aan over preventief fouilleren. De motie is als punt 17 aan de agenda
toegevoegd.
6. Voorstel tot het benoemen van mevrouw A. Hogendoorn als lid voor de raadscommissies Bestuur
en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
De raad besluit bij acclamatie:
mevrouw A. Hogendoorn te benoemen tot lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen,
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. Mevrouw Hogendoorn legt de eed af.
Hamerpunten
7. Voorstel met betrekking tot aanvraag suppletie uitkering 'Bommenregeling' kosten NietGesprongen Explosieven.
De raad besluit unaniem:
1. de werkelijk gemaakte kosten door de gemeente Den Helder voor NGE onderzoek en benadering voor
het realiseren van een bronput bij parkeergarage Koningshoeck, laten opstellen van een beleidskaart en
nota NGE en NGE-advisering bij projecten vast te stellen op € 26.520,00 (excl. BTW);
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2. de werkelijk gemaakte kosten voor NGE onderzoek voor het Horecakwartier op Willemsoord in
Den Helder uitgevoerd door Zeestad BV vast te stellen op € 6.920,00 (excl. BTW).
3. de werkelijk gemaakte kosten voor NGE historisch onderzoek en veldwerk voor de aanleg van
stuifkuilen door Landschap Noord-Holland in de Noordduinen van Den Helder vast te stellen op
€ 26.557,50 (excl. BTW).
4. de werkelijk gemaakte kosten voor NGE onderzoek en verwijdering bij restauratie van de
Boerenverdrietsluis door Willemsoord B.V. vast te stellen op € 146.771,93 (excl. BTW).
5. de werkelijk gemaakte kosten (totaal € 206.769,43) 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 € 144.738,60) vanuit de 'Bommenregeling'.
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning
Den Helder 2020.
De raad besluit unaniem:
de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2020 vast te stellen.
9. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021-2025 van Cocensus.
De raad besluit unaniem:
1. een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2021-2025 van de gemeenschappelijke regeling
Cocensus;
2. het college op te dragen deze zienswijze met betrekking tot de Kadernota 2021-2025 van de
gemeenschappelijke regeling Cocensus kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van Cocensus.
10. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van het
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (Het Regionaal Archief)
De raad besluit unaniem:
in te stemmen met de kadernota 2021 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar onder het uitbrengen
van de volgende zienswijze en opmerking:
a. zienswijze:
De begroting 2020 wordt sluitend gemaakt door middel van onttrekking van een tweetal reserves als
gevolg van extra personeel en het wegvallen van aanvullende diensten. Dit betekent dat de begroting van
het Regionaal archief niet “materieel sluitend” is (structurele lasten dekken met structurele baten). Dit is
niet wenselijk. Het regionaal archief ziet dit probleem ook en wil het nog een jaar aankijken. Als de
omstandigheden in 2021 niet wijzigen, wordt gekeken of in de begroting geschoven kan worden met
taken/middelen of dat de bijdrage van de gemeente verhoogd moet worden (ca. 0,05 per inwoner). Het budget
opgenomen in onze begroting is voldoende om de gevraagde bijdrage te betalen. Gezien de hoogte van het
bedrag, dat er een goede weerstandscapaciteit overblijft (na onttrekking) en dit probleem reeds onder de
aandacht van het regionaal archief is, is het redelijk om positief te adviseren.”
b. 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
11. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de GGD Hollands
Noorden.
De raad besluit unaniem:
1. in te stemmen met een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2021 van de GGD met
inachtneming van onderstaande beslispunten.
2. het inzetten op de 4 focuspunten te ondersteunen.
3. Daarbij dient de GGD:
a) De basis (de GR-taken) op orde te houden.
b) Bij het uitwerken van de vier focuslijnen in de begroting 2021, de beoogde resultaten en effecten per
focuslijn te beschrijven.
c) In de begroting 2021 de GR taken en aanvullende diensten duidelijk te scheiden.
4. De GGD aangeven dat voorstellen voor bestemming van het resultaat 2019 pas bij de vaststelling van
de betreffende jaarstukken wordt behandeld.
12. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Omgevingsdienst
(OD) Noord-Holland Noord.
De raad besluit unaniem:
1. de gezamenlijke zienswijze van de gemeenten binnen de regionale raadscommissie Noordkop
op de kadernota 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord vast te stellen;
2. akkoord te gaan met de kadernota 2021 van de Omgevingsdienst onder voorwaarde dat de risico's
voor de deelnemers nader onderbouwd worden.
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13. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Gesubsidieerde
Arbeid Kop van Noord-Holland.
De raad besluit unaniem:
in te stemmen met een positieve zienswijze op de Kadernota 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling
Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland af te geven, met de kanttekening dat het gaat om de
Kadernota 2021 en niet 2020.
14. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
De raad besluit unaniem:
de volgende zienswijze in te dienen op het Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal Beleidsplan 20202023 en de Kadernota 2021:
a. Het Regionaal Risicoprofiel is gebaseerd op actuele informatie over risico’s en ontwikkelingen en
kennis van het gebied. Dit zorgt voor een actueel risicoprofiel dat goede input vormt voor het maken
van strategische keuzes in het beleid en voeren van risicocommunicatie. Wij kunnen ons vinden in het
voorgelegde Regionaal Risicoprofiel.
b. Het beleidsplan geeft de stevige basis van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) weer
en zorgt dat de uitvoering van de wettelijke taken als hulpverleningsorganisatie geborgd zijn. Ook
wordt ingespeeld op ontwikkelingen om in de toekomst goed hulp te kunnen blijven verlenen. Hiervoor
is het onder andere nodig om te experimenteren op het vlak van niet wettelijke taken,
samenwerkingen met ketenpartners en de maatschappelijke rol en opdracht van de VRNHN (verder)
te verkennen. Deze ruimte wil de gemeenteraad bieden.
Via de commissie Zorg en Veiligheid is een bestuurlijk platform ingericht waarvan wij de meerwaarde
inzien. Het is wel van belang om te onderzoeken welke rol de VRNHN hierbij moet spelen
(ondersteunend/faciliterend of regisserend). Belangrijk is ook dat het gemeentebestuur keuzevrijheid voor
beleid blijft houden ten aanzien van de niet wettelijke taken. Voordat deze niet wettelijke taken worden
opgenomen vindt de gemeenteraad dat een plan moet worden vastgesteld voordat een ontwikkeling
definitief beleid wordt. Voorkomen moet worden dat het gemeentebestuur niet wordt meegenomen in
ontwikkelingen en onverhoeds financiën voor niet wettelijke taken doorberekend krijgt. Tenslotte moet
duidelijk zijn welke positie en rol de VRNHN inneemt en of deze rol niet door een andere organisatie kan,
moet of hoort te worden uitgevoerd. Zo komen de consequenties en alternatieven in beeld. De
gemeenteraad denkt dat binnen de reguliere planning en control cyclus voldoende ruimte is om
gemeentebesturen vooraf mee te nemen in de ontwikkeling van de uitvoering van de niet wettelijke taken
door de VRNHN.
15. Motie over de voorrangsregeling voor statushouders in de Huisvestingsverordening.
De fractie van de PVV dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M15) waarmee het college van
burgemeester en wethouders wordt verzocht nog voor het zomerreces van 2020 een Verordening tot wijziging
van de Huisvestingsverordening 2015 aan de raad ter vaststelling aan te bieden, waarbij de voorrangsregeling
voor statushouders wordt beëindigd.
De raad besluit in meerderheid (3/25):
de bovengenoemde motie te verwerpen. De fractie van de PVV stemt voor de motie.
Wethouder Keur zegt toe dat het college van burgemeester en wethouders vóór de zomer informatie zal
geven over de woningmarkt in Den Helder.
16. Motie over een integraal actieplan voor veiligere Helderse straten.
De fracties van de PVV, Gemeentebelangen Den Helder en Behoorlijk Bestuur dienen een motie vreemd aan
de orde van de dag in (M16) waarmee het college van burgemeester en wethouders / de burgemeester wordt
verzocht:
- zo snel mogelijk met de politie (District Noord-Holland Noord) in kaart te brengen op welke wijze BOA’s,
beveiligers en toezichthouders een aanvullende bijdrage kunnen leveren aan het verder vergroten van
de veiligheid in Den Helder;
- op basis van de bevindingen een integraal actieplan op te stellen en dit voor het zomerreces aan de
raad voor te leggen.
Op basis van de beraadslagingen passen de indienende fracties het dictum van de motie tekstueel als volgt
aan:
- met de politie (District Noord-Holland Noord) in kaart te brengen op welke wijze BOA’s, beveiligers en
toezichthouders de veiligheid in Den Helder verder kunnen vergroten;
- mede op basis van de bevindingen en een integraal actieplan op te stellen, en dit voor het zomerreces
aan de raad voor te leggen.
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De raad besluit in meerderheid (10/18):
de bovengenoemde (gewijzigde) motie te verwerpen. De fracties van de PVV, de Seniorenpartij, Behoorlijk
Bestuur, Gemeentebelangen Den Helder en Dijk en mevrouw Pater en de heer Houben stemmen voor de
motie.
Burgemeester Nobel zegt toe aan het begin van het tweede kwartaal van 2020 het uitvoeringsplan 2020 aan
de raad aan te bieden.
17. Motie over preventief fouilleren.
De fractie van Gemeentebelangen Den Helder dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (M17)
waarmee het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester wordt opgedragen:
1. zo snel als mogelijk het preventief fouilleren in en om het uitgaansgebied van Willemsoord in te voeren op
de vrijdag, zaterdag en zondag van 21.00 tot 4.00 uur en met evenementen op dezelfde tijden;
2. te bevorderen dat onze Boa’s op de onder 1. genoemde tijdstippen kunnen worden ingezet voor de
beveiliging van het uitgaansgebied;
3. te bevorderen dat onze Boa’s de bevoegdheid krijgen om te fouilleren.
De fractie van Gemeentebelangen Den Helder houdt haar motie op grond van de beraadslagingen aan.
18. Voorstel voorbereidingsbesluit Supermarkt.
De behandeling van dit agendapunt vindt in beslotenheid plaats met geheimhouding tot de inwerkingtreding
van het besluit.
De raad besluit unaniem:
1. een voorbereidingsbesluit overeenkomstig artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening ("Wro") te
nemen door te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied buiten de
bestaande winkelgebieden, zoals dat is aangeduid op de verbeelding met kenmerk
NL.IMRO.0400.VBSupermarkt2020-VST1 (bijlage 1);
2. te bepalen met toepassing van artikel 3.7, lid 4 Wro dat het verboden is het (feitelijke en/of
toegestane) gebruik van gronden en/of bouwwerken binnen het voornoemde gebied te wijzigen voor
de verplaatsing en/of nieuwvestiging van supermarkten;
3. te bepalen dat in dit voorbereidingsbesluit onder "supermarkt" wordt verstaan "een
zelfbedieningswinkel waar hoofdzakelijk voedingsmiddelen, waaronder verse groente, brood en vlees
(zijnde dagelijkse goederen) en soms enige niet dagelijkse goederen (zoals huishoudelijke artikelen)
worden verkocht;
4. te bepalen dat in afwijking van dit voorbereidingsbesluit burgemeester en wethouders een
omgevings(afwijkings)vergunning kunnen verlenen, indien de aangevraagde activiteiten niet in strijd
zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;
5. de op grond van artikel 25, lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder g. van de Wet
openbaarheid van bestuur, door het college opgelegde geheimhouding op het voorstel
‘Voorbereidingsbesluit supermarkten’, inclusief bijlagen, te bekrachtigen en bij inwerkingtreding van dit
voorbereidingsbesluit op te heffen;
6. op grond van artikel 25, lid 1 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder g. van de Wet openbaarheid
van bestuur, op het te nemen besluit geheimhouding op te leggen en de geheimhouding bij
inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit op te heffen.
19. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.45 uur.
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