
Besluitenlijst raadsvergadering 20 oktober 2014 (BSL14.0055) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. Hij heet in het 
bijzonder de Gasten van de raad welkom. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw P. de Groot spreekt in over agendapunt 15, het voorstel tot het vaststellen van de 
Verordening Jeugdhulp 2015.   
 
Mevrouw R. Gijsberts spreekt namens Vrouwenopvang Blijf van mijn Lijf Den Helder in over 
agendapunt 7, het voorstel tot het vaststellen van de Regiovisie Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling Noord-Holland Noord.  
   
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Van Dooren. 
  
5. Vaststelling agenda. 
Op voorstel van de fractie van D66 worden de agendapunten met betrekking tot de 
participatieverordeningen genoemd onder 10, 11 en 12 behandeld nadat agendapunt 13, het voorstel 
tot het vaststellen van het transitieplan Sociaal Domein 'Naar een vitale samenleving', is behandeld.  
 
Er is een groot aantal moties en amendementen aangekondigd. Deze komen bij de betreffende 
agendapunten aan de orde. 
 
De fractie van D66 dient een motie in met betrekking tot klachtenregeling in het sociaal domein.  
De motie is als punt 21 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fractie van de PvdA dient een motie in met betrekking tot gehandicaptenparkeerplaatsen bij het 
gemeentehuis. De motie is als punt 22 aan de agenda toegevoegd. 
 
6. Voorstel met betrekking tot de Tussenrapportage 2014. 
De fractie van het CDA dient een amendement in (A 6.1), inhoudende beslispunt 1 van het 
ontwerpbesluit, luidende: 
“het voordelig resultaat van de Tussenrapportage 2014, groot € 269.000, toe te voegen aan het 
voorlopig exploitatieresultaat van de gemeente, de hierbij opgenomen wijzigingen in onttrekkingen aan 
en stortingen in de reserves te autoriseren en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen,” 
te laten vervallen en te vervangen door het volgende beslispunt: 
“€ 269.000,- te bestemmen voor het ondersteunen van mantelzorgers met respijtzorg en 
huishoudelijke hulp bij de zorgbehoevende. De situatie van jeugdige mantelzorgers wordt in kaart 
gebracht.”  
 
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 6.2), inhoudende beslispunt 1 van het 
ontwerpbesluit te laten vervallen en te vervangen door de volgende beslispunten: 
1. De verwachte onderschrijding op de WMO (programma 11), ad. € 2.051.000,-, te storten in  een 

aparte bestemmingsreserve Sociaal Domein; 
2. De verwachte onderschrijding op de WWB (programma 13), ad. € 2.015.000,-, te storten in  een 

aparte bestemmingsreserve Sociaal Domein; 
3. Het hierdoor ontstane nadelige saldo van de tussenrapportage af te dekken door voor een  gelijk 

bedrag te beschikken over de algemene reserve; 
4. De hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2014 vast te stellen;  
En de beslispunten 2 en 3 van het ontwerp-besluit te hernummeren in respectievelijk 5 en 6. 
 
Op basis van de beraadslagingen hebben beide fracties hun amendement ingetrokken en 
aangekondigd hierop in een later stadium terug te komen. 
  
  



De raad besluit unaniem: 
1. het voordelig resultaat van de Tussenrapportage 2014, groot € 269.000, toe te voegen aan het 
 voorlopig exploitatieresultaat van de gemeente, de hierbij opgenomen wijzigingen in onttrekkingen 
 aan en stortingen in de reserves te autoriseren en de bijbehorende begrotingswijziging vast te 
 stellen; 
2.  een voorziening voor ‘wachtgeld voormalig wethouders’ groot € 950.000 in te stellen; 
3.  een krediet groot € 450.000 beschikbaar te stellen voor het vervroegd realiseren van een 
 ICT-investering. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
 Noord-Holland Noord. 
De raad besluit unaniem: 
de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord-Holland Noord vast te stellen. Hierin zijn 
de beleidskaders vastgelegd voor onder meer: 
-  de verantwoordelijkheid van de gemeenten op deze terreinen op lokaal, regionaal en 
 bovenregionaal niveau; 
-  afspraken over samenwerking, taakverdeling en regievoering; 
-  de relatie tussen de lokale wijkteams en het bovenregionale Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld 
 en Kindermishandeling (AMHK); 
-  de relatie van de wijkteams met het gedwongen kader van de jeugdhulpverlening. 
 
8. Voorstel tot het intrekken van de Toeslagenverordening 2012-2. 
De raad besluit unaniem: 
de Toeslagenverordening 2012-2 in te trekken. 
 
9. Voorstel tot het intrekken van de Verordening Maatschappelijke participatie 2012. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening Maatschappelijke participatie 2012 in te trekken. 
 
13. Voorstel tot het vaststellen van het transitieplan Sociaal Domein ’Naar een vitale 
 samenleving’. 
Wegens de aard van de ingediende moties zijn deze eerder behandeld en in stemming gebracht dan 
het hoofdvoorstel. 
 
De fracties van het CDA, D66, Helder Onafhankelijk!, de PvdA en de VVD dienen een motie in  
(M 13.1) inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 
1. Na de vaststelling van het Transitieplan Sociaal Domein aan de hoofdstukken 3 Participatie,  
 4 Jeugd en 5 Maatschappelijke ondersteuning toe te voegen: een paragraaf waarin concreet 
 antwoord wordt gegeven op de vragen ‘wat willen we bereiken’, ‘wat gaan we daarvoor doen’,  
 ‘wie hebben we daarbij nodig’, ‘wat gaat dat kosten’ en ‘wat zijn de risico’s’. Hierbij wordt voor elk 
 onderdeel tevens inzichtelijk gemaakt op welke punten de gemeente beleidsvrijheid heeft om 
 eigen keuzes te maken en wat daarin de beslispunten zijn. Besluiten die met het vaststellen van 
 dit plan worden genomen en die ten dele in de verordeningen terug te vinden zullen zijn en 
 besluiten die in de nabije toekomst nog genomen moeten worden; 
2. Een hoofdstuk toe te voegen met een planning en control cyclus voor hele sociale domein; 
3. Als bijlage toe te voegen de hoofdlijnen van de contract afspraken met de contractpartners als 
 kader stellend; 
4. Een hoofdstuk toe te voegen met een communicatie planning 3D, welke zo spoedig mogelijk van 
 start gaat, ten behoeve van de inwoners van de gemeente Den Helder.  
Bovengenoemde punten dienen uiterlijk in de raadsvergadering van 15 december 2014 of zoveel 
eerder als mogelijk is, te worden voorgelegd. 
 
De indieners wijzigen op basis van de beraadslagingen de datum van 15 december 2014 in medio 
januari 2015.  
 
De raad besluit unaniem:  
de bovenstaande motie M 13.1 te aanvaarden. (De hoofdelijke stemming waarom mevrouw Van 
Dooren heeft verzocht, is niet doorgegaan.) 
 
 
  



De fracties van het CDA, D66, Helder Onafhankelijk!, de PvdA en de VVD dienen een motie in  
(M 13.2), inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 
1. N.a.v. de aanvulling op de hoofdstukken 3 Participatie, 4 Jeugd en 5 Maatschappelijke 

ondersteuning van het transitieplan Sociaal Domein met het antwoord op de vragen ‘wat willen we 
bereiken’, ‘wat gaan we daarvoor doen’, ‘wie hebben we daarbij nodig’, ‘wat gaat dat kosten’ en 
‘wat zijn de risico’s’ en de inzichtelijk gemaakte beleidsvrijheid en beslispunten, de nadere 
uitwerking van de verordeningen in beleid en/of regels via de zgn. ‘wensen en 
bedenkingenprocedure’ voor te leggen. Dit uiterlijk in de raadsvergadering van 15 december 2014 
of zoveel eerder als mogelijk.  

2. De onder punt één geformuleerde opdracht m.b.t. concretisering betreft in ieder geval de 
uitwerking van:  

a. Artikel 2.1.4, lid 2 onder a van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;  

b. Artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2014;  

c. Artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. 
De indieners wijzigen op basis van de beraadslagingen de datum van 15 december 2014 in medio 
januari 2015. 
 
Op basis van de toezegging van wethouder Wagner dat het college de raad meeneemt bij de concrete 
uitvoering van het beleid trekken de indieners motie M 13.2 in.  
 
De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, de Stadspartij Den Helder, de Vrije 
Socialisten en Vermooten dienen een amendement in (A 13.1), inhoudende onder 3. “Participatie”, 
eerste alinea, na de zin: “ ………. niet in staat zijn zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien” de 
volgende zin toevoegen: “De gemeente voorziet daarnaast in een pakket maatregelen passend bij een 
actief armoedebeleid.” 
 
De raad besluit unaniem:  
het bovenstaande amendement A 13.1 te aanvaarden. 
 
De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, de Stadspartij Den Helder, de Vrije 
Socialisten en Vermooten dienen een amendement in (A 13.2), inhoudende onder 3.2 “Doelgroep” de 
volgende zinnen te verwijderen: “Voor alle doelgroepen geldt dat het opleidingsniveau lager ligt dan 
gemiddeld. Meer dan gemiddeld zijn deze afkomstig uit gezinnen met een lage sociaal-economische 
status”. 
 
De raad besluit unaniem:  
het bovenstaande amendement A 13.2 te aanvaarden. 
 
De raad besluit unaniem: 
het transitieplan Sociaal Domein ’Naar een vitale samenleving’ (geamendeerd) vast te stellen. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Individuele studietoeslag. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening Individuele studietoeslag vast te stellen. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ. 
De raad besluit unaniem: 
de Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ vast te stellen. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
 Participatiewet. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet vast te stellen. 
 
14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening maatschappelijke ondersteuning Wmo juni 2012 in te trekken en de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2015 vast te stellen. 
 
15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening jeugdhulp 2015. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening Jeugdhulp Den Helder 2015 vast te stellen. 
 



16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Individuele inkomenstoeslag 
 Participatiewet. 
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 16.1) inhoudende artikel 5 (Langdurig laag 
inkomen), lid 2 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen: ‘maximaal 100%’ vervalt en wordt 
vervangen door ‘maximaal 110%’. 
De fractie trekt haar amendement in ten faveure van amendement A 16.2.  
 
De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, de Stadspartij Den Helder, de Vrije 

Socialisten en Vermooten dienen een amendement in (A 16.2), inhoudende artikel 5 (Langdurig laag 

inkomen) lid 2 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen: 
“Onder laag inkomen wordt verstaan het in aanmerking te nemen netto-maandinkomen van maximaal 
110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm”. 
 
De raad besluit in meerderheid (27/4): 
Het bovenstaande amendement A 16.2 te aanvaarden. De fractie van de VVD stemt tegen het 
amendement. 
 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet (geamendeerd) vast te stellen. 
 
17. Voorstel tot het vaststellen van de Re-integratieverordening Participatiewet. 
De fractie van de Vrije Socialisten dient een amendement in (A 17.1), inhoudende aan artikel 11 
(sociale activering) een nieuw lid 3 toe te voegen, luidende: 
3. Het opdoen van werkritme gepaard laten gaan met maatwerk waarbij het onder lid 5 genoemde 
tijdsvlak leidend is maar niet bepalend; 
artikel 11 lid 3 en 4 van het ontwerpbesluit worden hernummerd tot lid 4 en 5. 
De fractie trekt haar amendement in op basis van de mededeling van wethouder Visser dat al conform 
het amendement wordt gehandeld. 
 
De raad besluit unaniem: 
de Participatieverordening in te trekken en de Re-integratieverordening Participatiewet vast te stellen. 
 
18. Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening Participatiewet. 
De fractie van de Vrije Socialisten dient een amendement in (A 18.1), inhoudende aan artikel 2 een 
nieuw lid b toe te voegen, luidende: 
b. De voortvloeiende verplichtingen zowel mondeling als schriftelijk in begrijpelijke taal en op 
 aangepast tempo kenbaar wordt gemaakt. Artikel 2 lid b van het ontwerpbesluit wordt 
 hernummerd in artikel 2 lid c. 
De fractie trekt haar amendement in op basis van de toezegging van wethouder Visser dat de 
toelichting in duidelijke taal wordt geschreven. 
  
De fractie van D66 dient een amendement in (A 18.2), inhoudende artikel 4.1, tweede streepje van het 
ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:  
“bereid zijn om te verhuizen, indien het college is gebleken dat er geen andere mogelijkheid is voor 
het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid, 
en de belanghebbende een arbeidsovereenkomst met een duur van tenminste een jaar en netto 
beloning die ten minste gelijk is aan de voor de belanghebbende geldende bijstandsnorm, kan 
aangaan (artikel 18, vierde lid, onderdeel e, van de wet).” 
te vervangen door 
“bereid zijn om te verhuizen, indien het college is gebleken dat er geen andere mogelijkheid is voor 
het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid, 
en de belanghebbende een arbeidsovereenkomst met een duur van tenminste een jaar en netto 
beloning die ten minste gelijk is aan 120 % van de voor de belanghebbende geldende bijstandsnorm, 
kan aangaan (artikel 18, vierde lid, onderdeel e, van de wet).” 
 
De raad besluit in meerderheid (11/20): 
Het bovengenoemde amendement A 18.2 te verwerpen. De fracties van D66, de PvdA, Helder 
Onafhankelijk! en het CDA stemmen voor het amendement. 
 
  



De fractie van Helder Onafhankelijk! dient een amendement in (A 18.3), inhoudende aan de tekst van 
artikel 4 lid 3 van het ontwerpbesluit de volgende cursieve zinsnede toe te voegen: “Op grond van 
bijzondere omstandigheden, dan wel op verzoek van de belanghebbende, kan worden afgeweken van 
de bepaling van lid 2 en kan het bedrag van de verlaging verrekend worden in gelijke delen over drie 
maanden.”  
Op basis van de beraadslagingen wijzigt de fractie van Helder Onafhankelijk! de tekst van het 
amendement als volgt: 
aan de tekst van artikel 4 lid 1 van het ontwerpbesluit de volgende tekst toe te voegen: “Het bedrag 
van de verlaging wordt verrekend over één maand met inachtneming van de beslagvrije voet”.  
 
De raad besluit in meerderheid (15/16): 
Het bovengenoemde amendement A 18.3 te verwerpen. De fracties van GroenLinks, Behoorlijk 
Bestuur, Vermooten, D66, de ChristenUnie, de PvdA, Helder Onafhankelijk! en het CDA stemmen 
voor het amendement. 
 
De fracties van het CDA, D66 en Helder Onafhankelijk! dienen een amendement in (A 18.4), 
inhoudende het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:  
In artikel 9 lid 1 onder d “het zich niet onderwerpen aan een noodzakelijke behandeling van medische 
aard” te verwijderen. De opsomming in artikel 9 lid 1 onder e, f en g als gevolg daarvan wijzigen in d, e 
en f. 
  
De raad besluit in meerderheid (13/18): 
Het bovengenoemde amendement A 18.4 te verwerpen. De fracties van GroenLinks, D66, de 
ChristenUnie, de PvdA, Helder Onafhankelijk! en het CDA stemmen voor het amendement. 
 
De raad besluit unaniem: 
de Afstemmingsverordening Participatiewet (ongewijzigd) vast te stellen. 
 
19. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Tegenprestatie Participatiewet. 
De raad besluit in meerderheid (30/1): 
de Verordening Tegenprestatie Participatiewet vast te stellen. De fractie van Helder Onafhankelijk! 
stemt tegen het voorstel. 
 
20. Voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot een subsidie aan 
 de GGD Hollands Noorden. 
De heer Klopstra doet niet mee aan de beraadslagingen en de stemming over dit voorstel wegens zijn 
betrokkenheid bij de GGD. 
 
De raad besluit unaniem:  
Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 5a onder c. van de Financiële 
verordening gemeente Den Helder over het voorgenomen besluit van het college van burgemeester 
en wethouders om: aan de GGD Hollands Noorden voor de periode van drie jaar een subsidie van  
€ 34.816 (prijspeil 2014) in de huurlasten te verstrekken voor de locatie Texelstroomlaan 5  
(’t Wijkhuis), het college van burgemeester en wethouders te berichten dat de raad over dit 
voorgenomen besluit geen wensen en/of bedenkingen heeft. 
 
21. Motie van de fractie van D66 met betrekking tot klachtenregeling in het sociaal domein.  
De fractie van D66 dient een motie in (M 21.1) inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen: 
1. in de raadsvergadering van 15 december 2014 een herziening van de verordening op de 
 behandeling van klachten 2009 ter vaststelling aan te bieden, dan wel een specifieke verordening 
 voor behandeling van klachten m.b.t. het sociaal domein voor te leggen, op basis waarvan de 
 inwoners van Den Helder met al hun klachten bij de gemeente terecht kunnen; 
2. In de onder 1. genoemde verordening in ieder geval ook een artikel op te nemen die borgt dat de 
 klachten kunnen worden betrokken in de P&C cyclus, opdat zij input kunnen leveren aan de 
 verbetering van de dienstverlening. 
 
De fractie houdt naar aanleiding van de reactie van wethouder Wagner haar motie aan om één en 
ander nader te onderzoeken. De voorzitter geeft aan dat de motie ook in het college wordt besproken.  
 
  



22. Motie van de fractie van de PvdA met betrekking tot gehandicapten parkeerplaatsen. 
besluit: 
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 22.1), inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen het aantal gehandicapten-parkeerplaatsen bij het gemeentehuis zo spoedig 
mogelijk uit te breiden naar 4 parkeerplaatsen 
 
Op basis van de mededeling van wethouder Kos dat hij de motie overneemt, trekt de fractie haar 
motie in. 
 
24. Sluiting. 
Mevrouw Biersteker krijgt de gelegenheid de tekst van de brief aan staatssecretaris Teeven over de 
huisvesting van asielzoekers in Den Helder voor te lezen. Vervolgens sluit de voorzitter de 
vergadering. 
  
 


