
Besluitenlijst raadsvergadering 13 juni 2016 (BSL16.0024) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter, de heer Reenders, opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van 
de heren Baanstra en Van Deutekom. Burgemeester Schuiling is verhinderd wegens 
familieomstandigheden. Hij is vervangen door de heer Reenders voor de agendapunten 1 tot en met 15 
en door de heer Klut voor agendapunt 16. De voorzitter wijst op het boekje over vluchtelingen dat aan de 
raad beschikbaar is gesteld.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
 
3. Vragenkwartier. 
Mevrouw Van Driesten stelt vervolgvragen over het OV-busvervoer naar aanleiding van de 
beantwoording van eerdere schriftelijke vragen. Wethouder Van Dongen zegt dat bij haar weten nog 
geen buslijnen uit dit gebied verdwijnen. Ze geeft aan dat ze het OV-busvervoer na het zomerreces in 
commissieverband aan de orde zal brengen. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Van Driesten. 
 
5. Vaststellen agenda. 
Op 8 juni 2016 heeft mevrouw N. List haar referendumverzoek, waarover agendapunt 7 handelt, 
ingetrokken. Met deze intrekking is een verdere behandeling van het voorstel niet meer aan de orde. 
Daarom heeft de raad dit voorstel van de agenda afgevoerd.  
 
De fractie van D66 kondigt een motie aan over de afsluiting van het Schapendijkje. Deze motie is als punt 
13 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fractie van Beter voor Den Helder kondigt een motie aan over de opvang van zeehonden. Deze motie 
is als punt 14 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, Vermooten, de Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur en 
Beter voor Den Helder kondigen een motie aan over de carport in Nieuw-Den Helder. Deze motie is als 
punt 15 aan de agenda toegevoegd. 
 
De heer Wouters doet mede namens de fracties van Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, 
GroenLinks, de Vrije Socialisten en Vermooten het ordevoorstel om alle rapporten die verband houden 
met de verkenningen voor de huisvesting van gemeentelijke organisatie, alsmede de berekening van de 
Stadspartij Den Helder van 7 juni 2016, ter bespreking aan de agenda toe te voegen. 
De raad besluit in meerderheid (18/11): 
het ordevoorstel te aanvaarden. De fracties van de Stadspartij Den Helder, GroenLinks, de ChristenUnie, 
de Vrije Socialisten, Vermooten, Behoorlijk Bestuur en Beter voor Den Helder en de heer Pruiksma 
stemmen voor het voorstel.  
Het onderwerp is als punt 16 aan de agenda toegevoegd. Afhankelijk van de discussie over de 
verkenningen overwegen de fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, 
GroenLinks, de Vrije Socialisten en Vermooten gezamenlijk een motie in te dienen. 
 
Hamerpunten: 
 
6. Bekrachtigen geheimhouding op de daartoe door het college gewaarmerkte stukken inzake 

het onderzoek afdeling Sociaal Domein. 
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, onder e. (de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer) van de Wet openbaarheid van bestuur opgelegde geheimhouding op de 
hieronder genoemde gewaarmerkte documenten, overeenkomstig artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet 
te bekrachtigen: 
-  Tussenrapportage - Onderzoek naar het vermoeden van (een) misstand(en) inzake medewerker 
 team Participatie van de afdeling Sociaal Domein, 3 december 2015; 
-  Onderzoek rechtmatigheid uitvoering Participatiewet Gemeente Den Helder, Deloitte 21 maart 2016. 



 
7. Voorstel met betrekking tot het inleidend referendumverzoek van mevrouw N. List over het 
 scenario-onderzoek stadhuis. 
Dit voorstel is van de agenda afgevoerd (zie vaststellen agenda). 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2015 en 
 programmabegroting 2017 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. 
De raad besluit unaniem: 
ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar: 
1.  In te stemmen met de jaarstukken 2015 onder uiting van de volgende zienswijzen: 
 a. De gegeven informatie in de programmaverantwoording is summier op hoofdlijnen en bevat geen 
  informatie die te herleiden is naar individuele deelnemers. Daardoor kan niet optimaal gebruik 
  worden gemaakt van de controlerende rol die het AB heeft. 
  Verzocht wordt dit met ingang van de jaarstukken 2016 deze informatie wel op te nemen; 
 b. De gepresenteerde tabellen en toelichtingen zijn onvoldoende informatief. 
  Omschrijf met ingang van 2016 de indicatoren en geef aan hoe de uitkomsten hiervan moeten 
  worden geïnterpreteerd. 
2.  In te stemmen met de programmabegroting 2017 onder uiting van de volgende zienswijzen: 
 a.  De programmabegroting voldoet niet volledig aan de richtlijnen van het Besluit Begroting en 
  Verantwoording. Zo ontbreekt in de gepresenteerde begroting de meerjarige prognosebalans en 
  wordt beperkt invulling geven aan de W-vragen; 
 b.  De begroting bevat geen beleidsmatige informatie die herleidbaar is naar de deelnemers.  
  Daardoor kan niet optimaal gebruik worden gemaakt van de sturende rol die het AB heeft; 
 c.  Het meerjarenperspectief op pagina 20 is niet sluitend; 
 d.  De begroting bevat geen meerjarig investeringsoverzicht; 
 e.  De begroting bevat geen berekening van het EMU-saldo en vertaling daarvan naar deelnemers. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2015, gewijzigde begroting 
 2016 en programmabegroting 2017 van de GGD Hollands Noorden. 
De raad besluit unaniem: 
1.  De zienswijze op de jaarrekening 2015, de herziene begroting 2016 en de programmabegroting 2017 
 van de GGD Hollands Noorden onder kenmerk AU16.04127 vast te stellen, inhoudende 
 a. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2015 van de GGD en akkoord te gaan  
  met het voorstel om het negatieve resultaat van € 176.380 te onttrekken aan de Algemene  
  Reserve. 
 b.  Een positieve zienswijze te geven op de herziene begroting 2016 van de GGD en akkoord te  
  gaan met het doorbelasten van de extra personele lasten voortvloeiend uit: 
  -  de gewijzigde cao - structureel € 230.000 en 
  -  het Individueel Keuzebudget - incidenteel € 780.000, 
  met daarbij het beding dat niet akkoord wordt gegaan met de verhoging van de incidentele 
  gemeentelijke bijdrage voor de kosten van de mobiliteitspool van € 150.000. De GGD wordt  
  opgedragen deze kosten op te lossen binnen haar eigen begroting. 
 c.  Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2017 en de GGD te adviseren om uiterlijk het 
  derde kwartaal 2016 de taakstellende sluitpost zichtbaar te maken in de meerjarenbegroting. 
2. De zienswijze met betrekking tot de programmabegroting jaarrekening 2015, de herziene begroting 
 2016 en de programmabegroting 2017 van de GGD Hollands Noorden in te dienen bij het Algemeen 
 Bestuur van de GGD Hollands Noorden. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de derde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling  
 GGD Hollands Noorden. 
De raad besluit unaniem: 
1.  De derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden niet vast te stellen 
 betreffende artikel 25 lid 7, waarin gesteld is dat bij budgettair neutrale begrotingswijzigingen geen 
 zienswijze meer wordt voorgelegd aan de raad. 
2.  Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden de opdracht te geven om 
 artikel 25 lid 7 te heroverwegen en de gewijzigde GR hierop aan te passen. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2015 en 
 programmabegroting 2017 van de RUD Noord Holland Noord. 
De raad besluit unaniem: 
-  kennis te nemen van de ontwerp-Jaarrekening 2015 en ontwerp-Begroting 2017 van de RUD NHN; 
-  in te stemmen met het verzenden van de regionale zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van  
 de RUD NHN; 



12. Voorstel tot het vaststellen van een gezamenlijke zienswijze op de jaarstukken, ontwerp 
 begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  
De raad besluit unaniem: 
-  Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet. 
-  In samenhang met de financiële verordeningen van de gemeenten Den Helder, Schagen, Texel en 
 Hollands Kroon. 
De door de raden van de noordkopgemeenten gezamenlijk vastgestelde wensen en bedenkingen te 
volgen ten aanzien van de Jaarstukken 2015, Beleidsplan 2016-2019, ontwerp begroting 2017 – 
meerjarenraming 2018-2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
Dat het college van Den Helder de volgende wensen en bedenkingen na overweging aan de voorzitter 
van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio kenbaar moet maken: 
Wensen en bedenkingen ten aanzien van  
De Jaarstukken 2015: 

1. Geen bezwaren hebben tegen vaststelling van de jaarstukken 2015, nu dezen zijn voorzien van een 
 instemmende verklaring van de accountant; 
2. Geen bezwaren hebben tegen de voorgestelde bestemming van het bedrijfsresultaat 2015; 
3. Bij het stuk “Veiligheidsregio in-zicht”: op merken dat ten aanzien van de behaalde Kritische Prestatie 
 Indicatoren een toelichting op de betekenis voor beleid een meerwaarde zou zijn, alsmede opname 
 van het onderdeel Bevolkingszorg en van de onderdelen planvorming en beoefening; 
Het Beleidsplan 2016-2019: 

4. Akkoord gaan met het beleidsplan als visiedocument; 
5. De wens uit spreken het Beleidsplan aan te vullen met een meerjarenperspectief en een 
 uitvoeringsplan om de sturende werking van het beleidsplan te borgen; 
6. Aan bevelen het Beleidsplan opnieuw te wegen, wanneer het Veiligheidsberaad landelijke kaders 
 vaststelt in de vorm van een nieuwe Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s. 
De Begroting 2017: 

7. Akkoord gaan met de begroting, aangezien deze een voldoende grondslag biedt voor de thans aan 
 de Veiligheidsregio opgedragen taken; 
8. In stemmen met opname in de begroting van de taakstellende bezuinigingsopgave; 
9. Op merken, dat ten aanzien van nieuwe ambities en de herstructurering van de huisvestingsstrategie 
 overwogen moet worden of zij zich verhouden met de bezuinigingsopgave en te verenigen zijn een 
 kwalitatief goede uitvoering van het bestaande takenpakket; 
 
13. Motie over de afsluiting van het Schapendijkje.  
De fractie van D66 dient een motie in (M 13) waarmee het college van burgemeester en wethouders 
wordt opgedragen: 
- in overleg met de belangenverenigingen van Huisduinen (Huisduiner Belang), Wijkplatform Stad 
 Binnen de Linie (waar Oud Den Helder onder valt), Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond 
 gepaste doch afdoende maatregelen te nemen om het Schapendijkje verkeersveilig te maken voor 
 alle weggebruikers, waarbij het doorgaande karakter van het Schapendijkje voor alle verkeer 
 gehandhaafd blijft; 
- de raad voor het zomerreces te informeren over de voorgenomen maatregelen. 
De motie is medeondertekend door de fracties van GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de 
ChristenUnie, de PvdA, Beter voor Den Helder, het CDA, Helder Onafhankelijk! en de VVD. 
Op basis van de beraadslagingen deelt wethouder Van Dongen mee dat het college van burgemeester 
en wethouders het verkeersbesluit intrekt. De motie wordt vervolgens in stemming gebracht. 
De raad besluit hierbij in meerderheid (23/6): 
de bovengenoemde motie te aanvaarden. 
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, D66, 
de PvdA, Beter voor Den Helder, het CDA, de VVD en Helder Onafhankelijk! stemmen voor de motie. 
  
14. Motie over het opvangen zeehonden. 
De fractie van Beter voor Den Helder dient een motie in (M 14) waarmee het college van burgemeester 
en wethouders wordt opgedragen een initiatief te ontwikkelen of te helpen ontwikkelen, in samenspraak 
met de bij ons bekende, in Den Helder aanwezige inwoners met een netwerk aan kennis en 
deskundigheid inzake het opvangen van zeehonden, dat zal leiden tot het vestigen van een 
zeehondencrèche/opvang in onze stad ten behoeve van in problemen geraakte, bij wet beschermde, 
zeehonden. Het aanvragen van een vergunning bij het Ministerie moet vóór 30 juni 2016 worden 
ingediend. De opleidings- en daarmee samenhangende reis- en verblijfskosten voor 
zeehondenverzorgers zijn reeds toegezegd uit een Zeehondenfonds. 
Wethouder Van Dongen zegt toe dat ze zo spoedig mogelijk en in ieder geval tijdig vóór 30 juni 2016 zal 
aangeven of een vergunningsaanvraag haalbaar is. Op basis van deze toezegging houden de indieners 
de motie aan. 



 
15. Motie over de carport in Nieuw Den Helder. 
De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, Vermooten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur en Beter voor 
Den Helder dienen een motie in (M 15) waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen met de voor de doelgroep belangrijke sleutelfiguren in gesprek te gaan om zo te komen tot 
een alternatieve locatie en tot die tijd niet tot sloop van de huidige locatie “carport” over te gaan. 
De raad besluit in meerderheid (11/18): 
de bovengenoemde motie te verwerpen. De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk 
Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen voor de 
motie. 
  
16. Verkenningen huisvesting gemeentelijke organisatie. 
Na een uitvoerig debat dienen de fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de 
ChristenUnie, GroenLinks, de Vrije Socialisten en Vermooten gezamenlijk een motie (M 16) in waarmee 
het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. uiterlijk 1 augustus 2016 een plan op hoofdlijnen met betrekking tot renovatie van het huidige 
 stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg aan de raad ter vaststelling aan te bieden, met inbegrip van: 
 > een aanpassing van het Programma van Eisen waarmee 
  - recht wordt gedaan aan de huidige regionale ontwikkelingen met betrekking tot   
  - uitvoerende diensten en gemeenschappelijke regelingen;  
  - nadruk wordt gelegd op de duurzaamheid bij de planeisen; 
  - de afdeling Sociaal Domein in het stadhuis wordt gehuisvest; 
  - het benodigde uitvoeringskrediet niet hoger zal zijn dan € 9 mln.  
 > een projectplanning, zodat er medio 2017 een daadwerkelijke start kan worden gemaakt met de 
  renovatie; 
2. een nader door de raad in de raadsvergadering van 11 juli 2016 te benoemen commissie van zeven 
 raadsleden direct te betrekken bij het opstellen van het plan en de nadere uitwerking daarvan 
 teneinde de controle op voortgang en inhoud mogelijk te maken en verdere vertraging te voorkomen. 
De raad besluit na hoofdelijke stemming in meerderheid (18/11): 
de bovengenoemde motie te aanvaarden. Voor de motie stemmen de raadsleden Assorgia, Biersteker, 
Van Delft, Dol, Van Dongen, Van Driesten, Karhof, De Knijf, Koopman, Nuninga, Pater, Post, Pruiksma, 
Reenders, Salverda, Vermooten, Vorstman en Wouters. Tegen de motie stemmen de raadsleden Bazen, 
Hogendoorn, Houtveen, Klopstra, Klut, Koenen, Kostelijk, Slort, Verhoef, Visser en De Vrij. 
Wethouder Kuipers zegt de raad toe dat het college van burgemeester en wethouders schriftelijk zal 
reageren op deze motie. 
 
De fractie van de VVD dient een motie in (M 17), inhoudende het besluit tot het houden van een 
volksraadpleging (deze term kan ook worden uitgelegd als een poll) over de situering van het stadhuis, 
waarbij kan worden gekozen uit twee opties, te weten de voormalige schouwburglocatie of de huidige 
locatie aan de drs. F. Bijlweg. Het college van burgemeester en wethouders wordt hierbij opgedragen 
hiervoor uiterlijk 1 september 2016 een uitgewerkt voorstel aan de raad aan te bieden.  
De raad besluit na hoofdelijke stemming in meerderheid (11/18): 
de bovengenoemde motie te verwerpen. Tegen de motie stemmen de raadsleden Assorgia, Biersteker, 
Van Delft, Dol, Van Dongen, Van Driesten, Karhof, De Knijf, Koopman, Nuninga, Pater, Post, Pruiksma, 
Reenders, Salverda, Vermooten, Vorstman en Wouters. Voor de motie stemmen de raadsleden Bazen, 
Hogendoorn, Houtveen, Klopstra, Klut, Koenen, Kostelijk, Slort, Verhoef, Visser en De Vrij. 
 
17. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 


