
Besluitenlijst raadsvergadering 19 mei 2014 (BSL14.0023) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering van de heer Kuipers.  
De voorzitter maakt melding van de debattraining op woensdag 21 mei 2014. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van de PvdA stelt de volgende vragen over onderwijs aan kinderen van het te vestigen AZC 
in de Doggershoek:  

1. Kunnen de scholen het aantal nieuwe aanmeldingen van leerlingen aan met betrekking tot de 
grootte van de klassen en het aantal docenten? 

2. Hebben de scholen voldoende formatie kunnen inbouwen voor komend schooljaar? 
3. Zijn de docenten voorbereid op de specifieke problematiek, zoals trauma’s en psychosociale 

problematieken, die deze doelgroep met zich meebrengt? Hoe zijn de docenten voorbereid? 
4. Over hoeveel kinderen spreken wij die geplaatst moeten worden? 

 
Wethouder Turnhout zegt dat de formatie van het onderwijs groeit bij meer leerlingen en dat kinderen 
van het AZC hieraan nog een extra wegingsfactor toevoegen. Er is regelmatig overleg met de 
onderwijsinstellingen. Bij Meerwerf zit al veel expertise in verband met Villa Kakelbont op het AZC. 
Over de aantallen leerlingen bestaat nog geen duidelijkheid.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Assorgia.   
 
5. Vaststelling agenda. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, GroenLinks, de ChristenUnie en de Vrije Socialisten kondigen een 
amendement aan bij agendapunt 7, het voorstel met betrekking tot de Beleidsgestuurde 
Contractfinanciering van Museumhaven Willemsoord 2014-2015 over de looptijd van de subsidie. 
 
De fracties van GroenLinks, ChristenUnie, Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur kondigen nog een 
amendement aan bij agendapunt 7, het voorstel met betrekking tot de Beleidsgestuurde 
Contractfinanciering van Museumhaven Willemsoord 2014-2015 over een tekstuele aanpassing van 
het contract. 
 
De fracties van de ChristenUnie, de Vrije Socialisten, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur kondigen een 
amendement aan bij agendapunt 9, het voorstel om tot 2018 eenmalig een bedrag van € 687.150,-- 
beschikbaar te stellen voor desintegratiekosten met betrekking tot vestiging van het Regionaal 
Administratie- en Kenniscentrum in Schagen.  
 
De fractie van Helder Onafhankelijk! kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan met 
betrekking tot wijkteams en wijkscans. De motie is als punt 10 aan de agenda toegevoegd.  
 
De fractie van Helder Onafhankelijk! kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan met 
betrekking tot herindicaties huishoudelijke hulp. De motie is als punt 11 aan de agenda toegevoegd.  
 
6. Beëdiging commissieleden en fractie-assistent. 
De heer Smit (Stadspartij Den Helder) is benoemd en beëdigd als commissielid. Hij legt de belofte af. 
De heer Van Riessen legt de belofte af in verband met zijn werkzaamheden als fractie-assistent van 
de PvdA. 
Mevrouw Van Dam (ChristenUnie) legt de eed af voor haar werkzaamheden als commissielid en de 
heer Vlaming (Helder Onafhankelijk!) legt in dit verband de belofte af. 
Allen tekenen de integriteitsverklaring en ontvangen bloemen. 
 
7. Voorstel met betrekking tot de Beleidsgestuurde Contractfinanciering van Museumhaven 

Willemsoord 2014-2015. 
De heer Haitsma neemt vanwege zijn betrokkenheid bij de Museumhaven Willemsoord niet deel aan 
de beraadslagingen en de stemmingen. 
 
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een amendement in (A 7.1), inhoudende op grond van artikel 
169 lid 4, Gemeentewet het college te berichten dat de raad als wens meegeeft de BCF met de 
Museumhaven Willemsoord af te sluiten voor de periode 2014-2015. 



Het amendement is in meerderheid aanvaard (24/5). De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, 
de ChristenUnie, Helder Onafhankelijk!, de Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur, het CDA en de 
VVD stemmen voor het amendement. 
 
De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A 7.2), inhoudende op grond van artikel 169,  
lid 4, Gemeentewet, het college te berichten dat de raad als wens meegeeft:  
Uit de budgetovereenkomst 2014-2017 tussen Stichting Museumhaven Willemsoord en de gemeente 
Den Helder de volgende tekst van pagina 1 te verwijderen: 
“Inwoners van Den Helder nemen hun eigen verantwoordelijkheid, zijn zelfredzaam, nemen deel aan 
de samenleving en zorgen voor elkaar. 
Doelstelling 1: Inwoners van Den Helder doen op eigen kracht zo lang mogelijk mee aan de 
samenleving, eventueel met steun van hun naaste omgeving of professionals.” 
Het amendement is in meerderheid aanvaard (26/3). Tegen het amendement stemt de fractie  
van D66. 
 
Het voorstel is met inachtneming van de bij amendement aanvaarde wensen en bedenkingen 
aangenomen.  
 
8. Voorstel tot toetreding van de gemeente Den Helder tot de Gemeenschappelijke Regeling 

Cocensus. 
Op verzoek van de heer Koopman vindt hoofdelijke stemming plaats over dit voorstel. Het voorstel is 
in meerderheid aanvaard (19/11). Tegen het voorstel stemmen de dames Biersteker, Dol, Post en 
Vorstman en de heren Assorgia, Van Delft, De Knijf, Koopman, Pastoor, Vermooten en Wouters.  
De overige aanwezige raadsleden stemmen voor het voorstel. 
 
9. Voorstel om tot 2018 eenmalig een bedrag van € 687.150 beschikbaar te stellen voor 

desintegratiekosten met betrekking tot vestiging van het Regionaal Administratie- en 
Kenniscentrum in Schagen.  

Op verzoek van de heer Koopman wordt ook over dit agendapunt hoofdelijk gestemd.  
De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten en GroenLinks dienen een 
amendement in (A 9.1), inhoudende de besluitpunten 1 t/m 3 te laten vervallen en te vervangen door 
de volgende besluitpunten: 
1.  Het beschikbaar stellen van € 687.150 ten behoeve van desintegratiekosten voor de vestiging van 

het RAKC in Schagen op te schorten tot de overige gemeenten een definitieve toezegging hebben 
gedaan om de resterende 55% van de kosten daadwerkelijk bij te dragen; 

2.  De gemeenteraad inzicht te geven in de totale frictiekosten, inclusief ICT en huisvestingkosten 
middels een aparte begroting; 

3.  Dat eerst onomstotelijk moet worden vastgesteld dat de vestiging van het RAKC in Schagen voor 
Den Helder profijtelijk is en de raad hierover te informeren. 

Het amendement is in meerderheid verworpen (10/20). Voor het amendement stemmen de dames 
Biersteker, Dol, Post en Vorstman en de heren Assorgia, De Knijf, Koopman, Pastoor, Vermooten en 
Wouters. De overige aanwezige raadsleden stemmen tegen het amendement. 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard (20/10). Tegen het voorstel stemmen de dames Biersteker, 
Dol, Post en Vorstman en de heren Assorgia, De Knijf, Koopman, Pastoor, Vermooten en Wouters.  
De overige aanwezige raadsleden stemmen voor het voorstel. 
  
10. Motie van de fractie van Helder Onafhankelijk! met betrekking tot de wijkscans en 

wijkteams. 
De fractie van Helder Onafhankelijk! dient een motie in (M 10.1), inhoudende het college van 
burgemeester en wethouders op te dragen:  
1. De raad binnen 2 weken de uitkomsten van de wijkscans te presenteren. 
2. De raad binnen een maand een uitvoeringsdocument aan te bieden waarin de volgende zaken 

worden onderbouwd: 
 - De samenstelling van de wijkteams 
 - De taken van de wijkteams 
 - De manier van rapporteren van de wijkteams 
 - Waar de specifieke hulp en kennis gezeteld gaat worden. 
 - Hoe de wijkteams gaan functioneren. 
 - Hoe er verbanden gelegd worden met andere domeinen 
 - De wijze waarop geïndiceerd gaat worden 
 - De wijze waarop cliënten bezwaar kunnen maken tegen een indicatie. 
De motie is in meerderheid verworpen (7/23). Voor de motie stemmen de fracties van de Vrije 
Socialisten, GroenLinks, de ChristenUnie, Helder Onafhankelijk!, Behoorlijk Bestuur en de heer 
Koopman. 



 
11. Motie van de fractie van Helder Onafhankelijk! met betrekking tot herindicaties 

huishoudelijke hulp. 
De fractie van Helder Onafhankelijk! dient een motie in (M 11.1), inhoudende het college van 
burgemeester en wethouders op te dragen:  
• Alle herindicaties huishoudelijke hulp te laten vervallen. 
• Met een voorstel te komen om meer maatwerk te leveren bij de indicatiestelling waarbij 
bezuinigingen en/of terugdringen van het aantal uren tot het gewenste maximum niet het uitgangspunt 
is. In dit voorstel dient expliciet een verband te moeten worden gelegd naar eventuele andere 
zorgbehoeften van cliënten. 
Op verzoek van mevrouw Post is hoofdelijk gestemd. De motie is in meerderheid verworpen (9/21). 
Voor de motie stemmen de dames Biersteker, Dol, Post en Vorstman en de heren De Knijf, Koopman, 
Pastoor, Vermooten en Wouters. De overige aanwezige leden stemmen tegen de motie. 
 
12. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 


