Besluitenlijst digitale raadsvergadering 25 mei 2021
1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de digitale vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de
dames Pater en Polonius en de heer Krijns. De heer Mosk zal later aansluiten.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vragenkwartier.
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.
4. Bepalen stemvolgorde.
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij de heer Saliha.
5. Vaststelling agenda
De voorzitter doet het ordevoorstel om agendapunt 10 het ‘Voorstel tot het bekrachtigen van
geheimhouding op het document Informatiebrief pilot resocialisatiebudget Den Helder, december
2018-maart 2021’ van de agenda af te halen omdat de redenen voor geheimhouding te beperkt
aanwezig zijn en de krant over het document heeft gepubliceerd.
De raad besluit unaniem:
het voorstel tot het bekrachtigen van geheimhouding op het document Informatiebrief pilot
resocialisatiebudget Den Helder, december 2018-maart 2021 van de agenda af te voeren.
De fracties van de PVV, Beter voor Den Helder, Gemeentebelangen Den Helder en de VVD kondigen
een motie vreemd aan de orde van de dag aan over het kwijtschelden van gemeentelijke schulden
van gedupeerden van de Toeslagenaffaire. De motie is als punt 12 aan de agenda toegevoegd.
De fractie van de Stadspartij Den Helder kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over
de ontwikkeling van ‘de kleine werf’ op Willemsoord. De motie is als punt 13 aan de agenda
toegevoegd.
De fracties van de PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie,
Gemeentebelangen Den Helder en D66 kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag aan over
een Helders bos- en bomenstrategie. De motie is als punt 14 aan de agenda toegevoegd.
De fracties van Beter voor Den Helder en Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp kondigen een motie
vreemd aan de orde van de dag aan over het uitvoeren van een bedrijfsscan ten behoeve van Port of
Den Helder N.V. De motie is als punt 15 aan de agenda toegevoegd.
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp kondigt een motie vreemd aan de orde van de
dag aan over een ‘kamerverhuur convenant’. De motie is als punt 16 aan de agenda toegevoegd.
HAMERPUNTEN
6.

Voorstel tot het benoemen van de heer U.N. Fuchs tot lid van de raadscommissies
Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling
en -beheer.
De raad besluit bij acclamatie:
de heer U.N. Fuchs te benoemen tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen,
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
De heer U.N. Fuchs legt de eed af en ontvangt bloemen.

7.

Voorstel tot het benoemen van de dames C.M. Jellema en H. Weerstand-Slot tot lid
van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en
Stadsontwikkeling en -beheer.
De raad besluit bij acclamatie:
de dames mevrouw C.M. Jellema en H. Weerstand-Slot te benoemen tot lid van de raadscommissies
Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
De dames C.M. Jellema en H. Weerstand-Slot leggen beiden de belofte af en ontvangen bloemen.
8.

Voorstel tot het benoemen van een lid voor de commissie klankbordgesprekken
burgemeester.
De raad besluit bij acclamatie:
mevrouw M. Boessenkool te benoemen tot lid van de commissie klankbordgesprekken burgemeester.
9.

Voorstel tot het instellen van een selectiecommissie aanbesteding
accountancydiensten voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.
De raad besluit bij acclamatie:
1. tot het instellen van een selectiecommissie voor de aanbesteding van de accountancydiensten
voor de boekjaren 2022 tot en met 2026 bestaande uit de volgende raadsleden:
- de heer H.S. Mosk;
- de heer E.C. Saliha;
- mevrouw M.E. Dijk;
ondersteund door een raadsadviseur, een inkoopcoördinator en de concerncontroller,
2. de selectiecommissie op te dragen:
a. een aanbestedingsdocument voor de accountancydiensten voor de boekjaren 2022 tot en met
2026 voor te bereiden en
b. een voordracht te doen voor het benoemen van een accountant voor de boekjaren 2022 t/m
2026.
10. Voorstel tot het bekrachtigen van geheimhouding op het document ''Informatiebrief
pilot resocialisatiebudget Den Helder, december 2018-maart 2021''.
Dit agendapunt is vervallen (zie agendapunt 5).
11. Voorstel tot het afgeven van een ontwerp-VVGB omgevingsvergunning nieuwe
toegangspoort wachtgebouw en entree Maritiem Vliegkamp De Kooy Den Helder.
De raad besluit unaniem:
1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (ex artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht) af te geven
voor het afwijken van het geldend bestemmingsplan middels een door het bevoegd gezag (in
casu de minister van Infrastructuur en Waterstaat) af te geven omgevingsvergunning voor de
realisatie van een nieuwe toegangspoort met wachtgebouw voor het Maritiem Vliegkamp De
Kooy op het perceel Rijksweg 20 te Den Helder en het verplaatsen van de huidige hoofdentree
naar de zuidzijde van MVK De Kooy;
2. de ontwerp-VVGB gezamenlijk met de ontwerpomgevingsvergunning zes weken ter inzage te
leggen conform de wettelijk voorgeschreven procedure;
3. de onder 1 bedoelde ontwerp-VVGB één week na afloop van de zienswijzeperiode als definitieve
VVGB aan te merken, indien gedurende de zienswijzeperiode geen zienswijzen tegen de
ontwerp-VVGB zijn ingediend.
BESPREEKPUNTEN
12. Motie over het kwijtschelden van gemeentelijke schulden van gedupeerden van de
Toeslagenaffaire.
De fracties van de PVV, Beter voor Den Helder, Gemeentebelangen Den Helder en de VVD dienen
een motie in (M12), waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht zo snel
mogelijk in kaart te brengen of Helderse gedupeerden van de Toeslagenaffaire ook schulden hebben
bij de gemeente en te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om deze schulden kwijt te schelden,
waarbij wordt gewaakt dat gedupeerden in een bureaucratische molen terechtkomen.
De raad besluit unaniem:
de bovengenoemde motie te aanvaarden.

13. Motie over de ontwikkeling van ‘de kleine werf’ op Willemsoord.
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie in (M13) waarmee het college van
burgemeester en wethouders wordt opgedragen:
1. de gemeenteraad uiterlijk op 1 juli 2021 een notitie aan te bieden, waarin duidelijk in tijd wordt
aangegeven:
a. wanneer en op welke wijze inhoud wordt gegeven aan inspraak- en participatieproces
(ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden); op basis van de huidige
planning een apart schema te maken met de overleg en formele momenten waarop
zienswijze of bezwaren kunnen worden ingebracht;
b. wat de huidige planning in tijd en ijkpunten is bij de ontwikkeling van het project Kleine
Werf; welke kan worden aangepast waarbij de actualisatie van de ladderonderbouwing
i.r.t. Corona wordt opgenomen;
c. wanneer en op welke wijze de gemeenteraad wordt betrokken in de planfase en
gedurende het proces op de hoogte wordt gesteld van de voortgang; als uitwerking van
eerdere plannen wordt de raad wel geïnformeerd, maar zal er geen aparte besluitvorming
van de raad nodig zijn, wel op meerdere momenten door het college;
2. Zeestad opdracht te geven deze bestuursperiode geen overeenkomsten te sluiten met
mogelijke ontwikkelaars van de Kleine Werf;
3. voortgang van het project kleine werf afhankelijk te maken van een geactualiseerd
ladderonderzoek voor zowel horeca- en hotelcapaciteit uit te voeren medio 2022 doch uiterlijk
1 september 2022, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan het economisch herstel
na Corona en de uitkomsten met de gemeenteraad zijn geëvalueerd.
De raad besluit unaniem:
de bovengenoemde motie te aanvaarden.
14.
Motie over een Helders bos- en bomenstrategie.
De fracties van de PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie,
Gemeentebelangen Den Helder en D66 dienen een motie in (M14), waarmee het college van
burgemeester en wethouders wordt opgedragen:
1. de raad een uitwerking te geven van de mogelijkheden voor het uitbreiden van het bos-en
bomenareaal binnen de gemeentegrenzen en hier ook onze bewoners bij te betrekken;
2. het beheer van de huidige bosarealen te toetsen aan de doelstellingen zoals verwoord in ‘De
bossenstrategie’;
3. een voorstel te doen voor het invoeren van een monitor met betrekking tot een CO2-balans
voor het bos-en bomenbeheer;
4. een voorstel te doen over het inrichten van een herdenkingsbos met in het bijzonder de
mogelijkheden daarvoor op het terrein van het Vogelasiel ‘De Paddenstoel’ te bezien;
5. ten aanzien van de uitvoering van bovenstaande beslispunten een zodanige termijn te
hanteren dat de raad zich erover kan uitspreken tijdens de behandeling van de begroting 2022
dit najaar.
De raad besluit unaniem:
de bovengenoemde motie te aanvaarden.
15.
Motie over het uitvoeren van een bedrijfsscan ten behoeve van Port of Den Helder N.V.
De fracties van Beter voor Den Helder en Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp dienen een motie in
(M15), waar mee het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:
1. een onderzoek gericht op visie, structuur, personeel, financiële prognose en
marketingstrategie, ten aanzien van de Port of Den Helder N.V. uit te laten voeren;
2. de uitkomst van dit onderzoek uiterlijk 1 november 2021 met de raad te delen.
Naar aanleiding van de beraadslagingen besluiten de fracties de motie aan te passen. Uit de
constateringen wordt de zin: ‘Port of Den Helder N.V., kennelijk, niet doelmatig en doeltreffend
opereert’ geschrapt en er wordt een punt 3 toegevoegd waardoor het dictum komt te luiden, …..
waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:
1. een onderzoek gericht op visie, structuur, personeel, financiële prognose en
marketingstrategie, ten aanzien van de Port of Den Helder N.V. uit te laten voeren;
2. de uitkomst van dit onderzoek uiterlijk 1 november 2021 met de raad te delen;
3. kansen en potenties te herijken op basis van informatie uit het verleden.

De raad besluit unaniem:
de bovengenoemde motie te aanvaarden.
Voordat daadwerkelijk tot een onderzoek wordt overgegaan zal het college van burgemeester en
wethouders een raadsinformatiebrief voorbereiden, waarin wordt aangegeven welke onderwerpen
onderzocht gaan worden.
16. Motie over ‘kamerverhuur convenant’.
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp dient een motie in (M16) waarmee het college
van burgemeester en wethouders wordt opgedragen:
1. een ontwerp te maken van een ‘Helders, Dorpers en Huisduinerkamerverhuur-convenant’,
naar voorbeeld van de gemeente Lelystad, waarin juridische en niet juridische afspraken
kunnen staan, maar wel duidelijkheid verschaft wordt over belangrijke zaken als:
overlast; verloedering/onderhoud/afval; contactinformatie/aanspreekpunt; procedures; regels
en plichten; veiligheid;
2. een concreet ontwerp ter invoering van de als toepasbaar beoordeelde maatregelen aan de
raad ter besluitvorming voor te leggen;
3. na besluitvorming over het ontwerp actief op zoek te gaan naar eigenaren van woningen waar
kamerverhuur aan de orde is en/of voornemens is om kamerverhuur te willen ondernemen om
het convenant te goeder trouw te tekenen.
De fractie trekt op basis van de beraadslagingen haar motie in.
17. Motie over budget/garantstelling plan ‘de kleine werf’ op Willemsoord.
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp dient een motie in (M17) waarmee de
gemeenteraad uitspreekt dat de gemeente bij monde van het college van burgemeester en
wethouders en de gemeenteraad, in de toekomst geen garantstelling en of budget zal toekennen aan
door Zeestad BV voorgenomen ontwikkeling op het terrein Willemsoord genaamd 'Kleine Werf'.
De raad besluit in meerderheid (7/21):
de bovengenoemde motie te aanvaarden.
De fracties van het CDA en D66 en de heer Houben stemmen tegen de motie.
18. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.50 uur.
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