
Besluitenlijst raadsvergadering 12 september 2016 (BSL16.0033) 
 
1. Opening. 
De voorzitter, de heer Reenders, opent de vergadering. Hij vervangt de heer Schuiling, die is 
verhinderd wegens vakantie. Er zijn voorts berichten van verhindering ontvangen van mevrouw Pater 
en de heer Visser. 
De voorzitter heet een ieder, en in het bijzonder de ‘gasten van de raad’, welkom. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur stelt de volgende vragen over de Noordwest ziekenhuisgroep: 
1. Heeft u als college na de raadsvergadering in augustus nog contact gehad met de Raad van 
 Bestuur van de NW ziekhuisgroep en zo ja welke onderwerpen zijn daarbij aan de orde geweest. 
2. Het veel bediscussieerde besluit van de cardiologen met betrekking tot de laagcomplexe 
 cardiologische zorg sprak van een ingangsdatum van 1 september. Ons is medegedeeld dat het 
 een voornemen betrof dat hangende het onderzoek van een onafhankelijke commissie niet zou 
 worden geëffectueerd. Kunt u op basis van uw contact met de Raad van Bestuur bevestigen dat 
 het  bedoelde voorgenomen besluit is opgeschort en laag complexe klinisch cardiologische zorg 
 ongewijzigd in Den Helder wordt gegeven. 
3. Gelet op de nadrukkelijke aanwezigheid bij de voorbereiding van de garantstelling van de raad 
 van toezicht van de NW ziekenhuisgroep is bemoeienis met de huidige perikelen waarbij ook 
 sprake is van beschadigd vertrouwen na onjuiste/incomplete voorlichting door de RvB voor de 
 hand liggend. Heeft u recent contact gehad met de raad van Toezicht van de NW ziekenhuisgroep 
 dan wel leden daarvan en wat was in voorkomend geval het onderwerp en resultaat. 
4. Mocht u geen contact hebben gehad met de RvT bent u voornemens die te betrekken in de 
 discussie gelet op de gemeentelijke belangen in het kader van de eerdere garantstelling. 
Wethouder Kos antwoordt dat het college op 16 augustus nog contact heeft gehad met de Raad van 
Bestuur. Het bediscussieerde besluit van de cardiologen is opgeschort, zoals de raad is meegedeeld 
in de raadsinformatiebrief van 26 juli 2016. Hij deelt mee dat alle betrokken partijen inmiddels goed 
zijn gepositioneerd en hij wijst op het traject met de onafhankelijke commissie die is ingesteld.  
Het college wacht de bevindingen van deze commissie af.  
 
De fractie van GroenLinks stelt de volgende vraag over de afdeling Sociaal Domein:  
Wat heeft het college ondernomen om, totdat de concretiseringsfase is afgerond, het voor de  
medewerkers van het sociale domein “werkbaar te houden”, zodat medewerkers en cliënten zo min 
mogelijk de dupe worden van de situatie? 
Wethouder Haitsma geeft aan dat hangende het onderzoek van Schouten & Nelissen door de 
organisatie geen significante wijzigingen zijn doorgevoerd in de organisatie van de afdeling Sociaal 
Domein. Aanstaande woensdag presenteert de onderzoeker haar bevindingen en het eindverslag.  
Het college stelt voor dat de gemeentesecretaris de raad op maandag 26 september 2016 informeert 
over de bevindingen van de onderzoeker. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer De Vrij. 
 
5. Vaststellen agenda. 
De fractie van de Vrije Socialisten dient een ordevoorstel in om agendapunt 12, het voorstel tot het 
vaststellen van het beleidskader cultuur, van de agenda af te halen.  
De raad besluit in meerderheid (6/23): 
het ordevoorstel te verwerpen. De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, 
Vermooten, en de ChristenUnie en de heer De Knijf stemmen voor het voorstel.  
 
Hamerpunten: 
 
6. Bekrachtigen geheimhouding exploitatie Zeestad CV/BV 1 januari 2016. 
De raad besluit unaniem: 
de door het college van burgemeester en wethouders aan de (leden van de) gemeenteraad, de leden 
van alle commissies ex artikel 82 Gemeentewet en de fractieassistenten, op grond van artikel 25, lid 2, 
en artikel 86, lid 2, Gemeentewet in samenhang met artikel 10, lid 2 aanhef en onder b. van de Wet 
openbaarheid van bestuur (financiële en economische belangen van de gemeente) opgelegde 



geheimhouding op het daartoe gewaarmerkte stuk 'Exploitatie Zeestad 1 januari 2016', 
overeenkomstig artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet te bekrachtigen. 
 
7. Voorstel tot ontslag van commissieleden. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de heer D. Groot te ontslaan als lid van de commissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke 
 ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer; 
2.  de heer R. Brederveld te ontslaan als lid van de commissies Bestuur en Middelen, 
 Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
 
8. Voorstel met betrekking tot het rapport doorwerking ‘Informeren en beheren’ van de 
 Rekenkamercommissie Den Helder. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de conclusies uit het rapport doorwerking ‘Informeren en beheren’ te onderschrijven; 
2.  de aanbevelingen uit het rapport doorwerking ‘Informeren en beheren’ over te nemen; 
3.  het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven de aanbevelingen uit het rapport 
 uit te voeren en de raad hiertoe uiterlijk 1 december 2016 een plan van aanpak voor aan te 
 bieden. 
 
9. Voorstel met betrekking tot het renovatieproces stadhuis. 
De raad besluit in meerderheid (22/7): 
1.  het plan op hoofdlijnen Renovatie Stadhuis (ID16.02979) vast te stellen; 
2.  het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven uiterlijk 1 november 2016 het 
 programma van eisen aan te bieden aan de raad; 
3.  een voorbereidingskrediet van € 155.000,-- beschikbaar te stellen ten laste van de reserve 
 stadhuis ter voorbereiding van het programma van eisen en het bepalen van de 
 aanbestedingsvorm; 
4.  de bijbehorende begrotingswijziging (BGW16.0007) vast te stellen. 
De fracties van D66 en de VVD stemmen tegen het voorstel. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Rijksweg 109. 
De raad besluit unaniem: 
1.  De nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Rijksweg 109 vast te stellen; 
2.  De door indiener ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en te volgen; 
3.  Op grond van overwegingen welke zijn vastgelegd in de “Nota van beantwoording ontwerp 
 Bestemmingsplan Rijksweg 109” de in hoofdstuk 3 van deze nota voorgestelde wijzigingen aan te 
 brengen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan; 
4.  Het bestemmingsplan “Rijksweg 109”, als vervat in de dataset met planidentificatie 
 NL.IMRO.0400.516BPRIJKSW1092016-VST1, met de in de nota van beantwoording aangegeven 
 wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg vast te 
 stellen, waarin: 
 a.  Het mogelijk wordt gemaakt de agrarische bebouwing behorende bij het agrarische bedrijf 
  Rijksweg 109 noordwaarts te vergroten naar maximaal 1,5 hectare, waarbij het naastgelegen 
  agrarische bouwvlak welke in bezit zijn van initiatiefnemer aan de Rijksweg 108 wordt 
  wegbestemd; 
 b.  de voormalige agrarische bedrijfswoning aan de Rijksweg 108 wordt omgezet naar 
  plattelandswoninging. 
5.  De bij dit besluit behorende verbeelding van de bestemming op papier vast te stellen; 
6.  Vast te stellen dat o_ NL.IMRO.0400.516BPRIJKSW1092016-VST1_Ondergrond GBKN de voor 
 dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond is; 
7.  Geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal binnen het plan niet 
 noodzakelijk is, en de initiatiefnemer een planschadeovereenkomst met de gemeente heeft 
 getekend; 
8.  dat het bijbehorend raadsvoorstel en nota van beantwoording integraal onderdeel uitmaakt van 
 het besluit. 
 
  



11. Voorstel tot het benoemen van drie leden voor de Raad van Toezicht Meerwerf 
 basisscholen Den Helder. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de heer J. de Graaf te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Meerwerf 
 basisscholen voor een periode van vier jaar met ingang van 1 oktober 2016; 
2.  mevrouw J. Overdijk-Francis te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting 
 Meerwerf basisscholen voor een periode van vier jaar met ingang van 1 oktober 2016; 
3.  de heer J. Schrevel te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Meerwerf 
 basisscholen voor een periode van vier jaar met ingang van 1 oktober 2016. 
 
 
Bespreekpunten: 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van het beleidskader cultuur die de Cultuurnota (2007) 
 vervangt. 
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Beter voor  
Den Helder en Vermooten dienen een amendement in (A 12.1) waarmee beslispunt 3, “De 
bezuinigingsdoelstelling (oplopend tot € 400.000,-- in 2019) voor het programma Cultuur te laten 
vervallen en de consequenties op te vangen binnen de begroting 2017-2020” wordt geschrapt en een 
nieuw beslispunt 3 wordt toegevoegd met als inhoud “het college komt direct of voor 1 oktober met 
een dekkingsvoorstel”. 
De raad besluit in meerderheid (9/20):  
het bovengenoemde amendement te verwerpen. 
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie en 
Beter voor Den Helder stemmen voor het amendement. 
 
De raad besluit vervolgens in meerderheid (23/6): 
1.  Het beleidskader cultuur vast te stellen die de Cultuurnota (2007) vervangt; 
2.  Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7 lid c van de financiële 
 verordening gemeente Den Helder, het college van burgemeester en wethouders te berichten dat 
 de raad geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college om de meerjarige 
 subsidieovereenkomsten met Triade, Kopgroep en De Kampanje voor de periode 2017-2019 vast 
 te stellen op basis van de doelstellingen in het beleidskader en op basis van de in de begroting 
 2017-2020 opgenomen bedragen (nadat deze door de raad is vastgesteld); 
3.  De bezuinigingsdoelstelling (oplopend tot € 400.000,-- in 2019) voor het programma Cultuur te 
 laten vervallen en de consequenties op te vangen binnen de begroting 2017-2020. 
De fracties van D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder met uitzondering van 
de heer De Knijf, Helder Onafhankelijk!, het CDA en de VVD stemmen voor het voorstel 
 
13. Voorstel met betrekking tot de tussenrapportage 2016. 
De raad besluit in meerderheid (20/9): 
1.  kennis te nemen van de tussenrapportage 2016; 
2.  de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2016 (BGW16.0006) vast te 
 stellen. 
De fracties van de VVD, het CDA, de Stadspartij Den Helder, de PvdA, D66 en Behoorlijk Bestuur 
stemmen voor het voorstel. 
 
14. Sluiting.  
De voorzitter sluit de vergadering. 


