
Besluitenlijst raadsvergadering 16 juni 2014 (BSL14.0030) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw  
Van der Paard. De voorzitter wijst op de brief van de heer Vermooten, waarin hij aangeeft geen deel 
meer uit te maken van de fractie van Helder Onafhankelijk! en verder gaat als de fractie Vermooten. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw Verbeek (initiatiefnemer burgerinitiatief) heeft zich vooraf aangemeld om in te spreken over 
agendapunt 14, het burgerinitiatief over het plaatsen van een hek op de begraafplaats. Zij is echter 
niet ter vergadering aanwezig. 
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Kostelijk.   
 
5. Vaststelling agenda. 
Agendapunt 9, het voorstel over het rapport van de rekenkamercommissie Den Helder over 
Burgerparticipatie en Wijkgericht werken, is aangehouden in afwachting van het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders. 
 
De fractie van de PvdA kondigt een amendement aan bij agendapunt 15, het voorstel tot het 
vaststellen van de programmarekening 2013 van de gemeente.  
 
De fractie van Behoorlijk Bestuur kondigt een amendement aan bij agendapunt 15, het voorstel tot het 
vaststellen van de programmarekening 2013 van de gemeente.  
 
De fractie van GroenLinks kondigt een tweetal amendementen aan bij agendapunt 16, het voorstel tot 
het vaststellen van de kadernota 2014-2018.  
 
De fractie van Helder Onafhankelijk! kondigt een amendement aan bij agendapunt 16, het voorstel tot 
het vaststellen van de kadernota 2014-2018.  
 
De fractie van de VVD kondigt een motie aan bij agendapunt 16, het voorstel tot het vaststellen van de 
kadernota 2014-2018.  
 
De fracties van de PvdA en het CDA kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag aan met 
betrekking tot het parkeerregiem in de heringerichte Beatrixstraat. De motie is als punt 18 aan de 
agenda toegevoegd.  
 
De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, Vermooten, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en 
de Stadspartij Den Helder kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag aan met betrekking tot 
het RAKC. De motie is als punt 19 aan de agenda toegevoegd.  
 
6. Ontslag commissielid. 
Door de fractievoorzitter van Helder Onafhankelijk!, mevrouw Post, is de raad verzocht de heer 
Duijnker te ontslaan als commissielid. De raad gaat hiermee zonder stemming akkoord.  
 
7. Beëdiging commissieleden. 
De heer O.P. van Velsen (Helder Onafhankelijk!) is benoemd en beëdigd als commissielid en beëdigd 
als fractie-assistent. Hij legt de belofte af. 
Mevrouw W.J. van Donkelaar-Wietsma (ChristenUnie) is beëdigd als commissielid en mevrouw 
B.A.H.M. Piera-van Rijswijk (CDA) is benoemd en beëdigd als commissielid. 
Allen tekenen de integriteitsverklaring en ontvangen bloemen. 
 
Hamerpunten 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Kooypunt 2012. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
  



9. Voorstel met betrekking tot het rapport van de rekenkamercommissie Den Helder over 
 Burgerparticipatie en Wijkgericht werken. 
Het voorstel is van de agenda afgevoerd in afwachting van het nieuwe college van burgemeester en 
wethouders. 
 
10. Voorstel met betrekking tot de doorontwikkeling van de rekenkamerfunctie Den Helder. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
  
11. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2013 van de GGD Hollands Noorden. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
12. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2015 van de GGD Hollands 
 Noorden. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
13. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling 
 Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
Bespreekpunten 
 
14. Burgerinitiatief met betrekking tot het plaatsen van een automatisch hek tussen de 
 algemene begraafplaats en katholieke begraafplaats. 
Het voorstel om het burgerinitiatief ter afdoening in handen te stellen van het college van 
burgemeester en wethouders is unaniem aanvaard. 
 

15. Voorstel tot het vaststellen van de programmarekening 2013 van de gemeente. 
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 15.1) over achterstanden in het beheer van de 
openbare ruimte. De fractie trekt aan de hand van de beraadslagingen haar amendement in en zal 
hierop terugkomen bij de behandeling van de begroting.      
              
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een amendement in (A 15.2) over het verrekenen van de 
boekwaarde van Westoever. Het amendement is in meerderheid aanvaard (20/10). Voor het 
amendement stemmen de fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, 
Vermooten, de ChristenUnie, D66 en de Stadspartij Den Helder. 
 
Het voorstel is unaniem aanvaard.  
 
De fractie van de VVD dient een motie in (M 16.1) het voorstel tot het vaststellen van de kadernota 
2014-2018, waarmee de accountant wordt opgedragen op basis van de financiële stresstest 2013 
onderzoek te doen naar de stabiliteit en flexibiliteit van onze gemeentefinanciën en de uitkomsten 
hiervan te betrekken bij de begrotingsbehandeling. De motie is unaniem aanvaard. 
 
16. Voorstel tot het vaststellen van de kadernota 2014-2018. 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A 16.1), waarmee punt 1 van het ontwerpbesluit 
wordt gewijzigd in de volgende tekst: ‘aan de programma-indeling (hoofdstuk 3 van de kadernota) 
wordt een nieuw programma “Sociaal domein” toegevoegd.’  
Het amendement is in meerderheid aanvaard (17/13). Voor het amendement stemmen de fracties van 
de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, de PvdA en de 
Stadspartij Den Helder.  
 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A 16.2), waarmee punt 2 van het ontwerpbesluit 
wordt aangevuld met de volgende tekst: “…, met dien verstande dat de budgetten voor projecten 
worden bevroren.” 
Het amendement is in meerderheid aanvaard (16/14). Voor het amendement stemmen de fracties van 
de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie en de Stadspartij 
Den Helder. 
 
De fractie van Helder Onafhankelijk! dient een amendement in (A 16.3), waarmee punt 2 van het 
ontwerpbesluit wordt aangevuld met de tekst: “…, met uitzondering van de gemeentelijke heffingen, 
deze worden niet verhoogd.” Het amendement is in meerderheid verworpen (1/29). Voor het 
amendement stemt de fractie van Helder Onafhankelijk! 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (29/1). Tegen het voorstel stemt de fractie van Helder 
Onafhankelijk!  



 
17. Voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot een garantstelling 
 Kooyhaven. 
De raad besluit unaniem geen wensen en bedenkingen in te dienen. 
 
18. Motie van de fractie van de PvdA en CDA met betrekking tot het onttrekken van 
 parkeerregiem aan middenberm van de heringerichte Beatrixstraat.  
De fracties van de PvdA en de CDA dienen een motie in (M 18.1), inhoudende het college van 
burgemeester en wethouders op te dragen het parkeerregiem van de ‘zilvergrijze’ middenberm van de 
Beatrixstraat af te halen en het college van burgemeester en wethouders toe te staan een beperkt 
aantal stop-and-go- en invalidenparkeergelegenheden toe te staan en het vestigen van kwalitatief 
hoogwaardige terrassen erop te stimuleren. Daarnaast horecaondernemers in de Beatrixstraat tijdelijk 
ontheffing te verlenen om terrassen te plaatsen tot definitieve afspraken hieromtrent zijn gemaakt. 
(Naar aanleiding van de beraadslagingen is de cursief gedrukte tekst toegevoegd aan de motie.)  
De motie is in meerderheid aanvaard (28/1). De fractie van Helder Onafhankelijk! stemt tegen de 
motie. De heer Visser neemt niet deel aan de stemming. 
 
19. Motie van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, fractie Vermooten, Behoorlijk 
 Bestuur, Vrije Socialisten en de Stadspartij Den Helder over het RAKC. 
De genoemde fracties dienen een motie in (M 19.1), waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen: 
1. alle activiteiten met betrekking tot de ontmanteling van de afdeling publiekszaken ten behoeve van 

de vestiging van het RAKC in Schagen te stoppen en in te zetten op versterking van de eigen 
organisatie en deze uit te bouwen tot een volwaardig AKC van waaruit ook omliggende 
gemeenten kunnen worden bediend;  

2. de omliggende gemeenten per ommegaande in kennis te stellen van dit besluit en er op te wijzen 
dat deze opdracht aan het college voortvloeit uit het niet nakomen van afspraken in de stuurgroep 
Sociaal domein, zoals tijdens de raadsvergadering van 19 mei jl. nog gememoreerd is door de 
wethouder. 

De fracties houden hun motie aan in afwachting van een aantal zaken die schriftelijk door het college 
zullen worden bevestigd aan de raad, onder de voorwaarde dat tot die tijd alle activiteiten met 
betrekking tot de ontmanteling van de afdeling publiekszaken ten behoeve van de vestiging van het 
RAKC in Schagen worden gestopt. 
 
20. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  


