
Besluitenlijst raadsvergadering 6 mei 2014 (BSL14.0020) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heren 
Haitsma en Klut. Fotograaf P. van Aalst is in de hal aanwezig om foto’s te maken van 
commissieleden, fractieassistenten en de raadsleden, die bij de vorige gelegenheid nog niet op de 
foto zijn geweest. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
Mevrouw Biersteker heeft twee onderwerpen voor het vragenkwartier: 
 
Het eerste onderwerp betreft de uitvoering van de WMO. Ze vraagt het college:  
- bent u met mij van mening dat communicatie noodzakelijk is om sociaal te kunnen functioneren; 
- bent u met mij van mening dat gezien de aantoonbare noodzaak om te kunnen communiceren, 
 juist ook voor meervoudig gehandicapte kinderen voldaan is aan de toekenningscriteria voor een 
 voorziening vanuit de WMO; 
- bent u bereid om de ouders vanuit de WMO te faciliteren voor dit communicatiemiddel en op 
 welke termijn? 
 
Wethouder Turnhout antwoordt dat het gevraagde hulpmiddel niet onder de WMO valt, maar onder de 
AWBZ of de Regeling hulpmiddelen 1996. Ook vanaf 2015 gaat de verstrekking van het gevraagde 
hulpmiddel niet via de gemeente. De betrokkenen dienen zich dus tot een ander loket te wenden.  
 
Het tweede onderwerp betreft overlast bij het MFC. Mevrouw Biersteker vraagt het college hierover: 
- is de door de omwonenden genoemde overlast bij u bekend? 
- hoe is hier door u op gereageerd? 
- heeft u contact gehad met de omwonenden over deze door hen ervaren overlast? 
- is het bij u bekend dat er sprake lijkt te zijn van een onderkomen naast of buiten het MFC? 
- past dit binnen het bestemmingsplan? 
 
Burgemeester Schuiling geeft de belangenafweging aan die er aan ten grondslag ligt dat de carport 
nog wordt gehandhaafd. Hij wijst op het intensieve contact tussen alle betrokken partijen. Mevrouw 
Biersteker wijst erop dat de overlast niet de carport betreft, maar de aanbouw naast het MFC. 
Burgemeester Schuiling zegt op basis hiervan dat hij opnieuw naar de zaak zal kijken.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Kuipers.   
 
5. Vaststelling agenda. 
Agendapunt 16 (het voorstel tot het benoemen van leden in de evaluatiecommissie), agendapunt 17 
(het voorstel tot benoemen van leden voor de werkgeverscommissie) en agendapunt 19 (het voorstel 
tot het benoemen van leden voor de werkgroep Slim Samenwerken) zijn van de agenda afgevoerd. 
De bemensing van deze gremia wordt ingevuld in een oppositie/coalitieverhouding en deze is nog niet 
bekend. 
 
De beëdiging van de fractie-assistenten is als nieuw punt 16 toegevoegd aan de agenda. 
 
Agendapunt 18, het voorstel tot het benoemen van een lid en een plaatsvervangend lid voor de 
Vereniging van  Waddenzeegemeenten, is hernummerd tot agendapunt 17. 
 
Mevrouw Dol kondigt een amendement aan bij agendapunt 11, het voorstel tot wijzigen van de 
Verordening op de raadscommissies, waarbij het aantal commissieleden per fractie wordt uitgebreid 
van vier naar vijf. 
 
De fracties van de ChristenUnie, de Stadspartij Den Helder, GroenLinks, de Vrije Socialisten, Helder 
Onafhankelijk! en Behoorlijk Bestuur dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in over het 
RAKC. Deze motie wordt aan de agenda toegevoegd als nieuw punt 18. 
 
 



De fractie van de VVD dient een ordevoorstel in om deze motie met betrekking tot de RAKC niet te 
behandelen in afwachting van de behandeling in de commissie Maatschappelijke ontwikkeling op  
12 mei 2014. De raad stemt hiermee in, mede op basis van de toezegging van het college van 
burgemeester en wethouders dat tot dat moment geen onomkeerbare besluiten worden genomen. 
 
De fractie van de ChristenUnie dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over het 
opschorten van de toekenning van de subsidie aan dierentehuis ’t Schuthok tot de bespreking en 
vaststelling van de kadernota. Deze motie is aan de agenda toegevoegd als nieuw punt 19. 
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over de 
Stationslocatie. Deze motie is als punt 20 toegevoegd aan de agenda.  
 
6. Installatie en beëdiging van het benoemde raadslid de heer M.W.B. Karhof. 
Op 27 maart 2014 zijn de raadsleden geïnstalleerd en beëdigd. De heer Karhof was daarbij niet 
aanwezig dus daarom vindt zijn installatie en beëdiging thans plaats. Hij legt de eed af en ondertekent 
de integriteitsverklaring. Hij krijgt een stropdas.  
 
7. Afscheid van voormalig raadslid, de heer J.P. Verhoef. 
Bij de afscheidsraad op 27 maart 2014 was de heer Verhoef niet aanwezig. Daarom wordt in deze 
vergadering nog even stilgestaan bij zijn vertrek als raadslid. Hij ontvangt een tekening van de 
gemeenteraad.  
 
8. Bekrachtigen geheimhouding op het daartoe gewaarmerkte overzicht met huuropbrengsten 
 van Willemsoord BV (gedateerd 25 maart 2014). 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
9. Voorstel met betrekking tot het vergadersysteem van de raad en de commissies. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel met betrekking tot wijziging van het Reglement van orde voor de vergaderingen 
 en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2010. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
11. Voorstel met betrekking tot wijziging van de Verordening op de raadscommissies 2010. 
Mevrouw Dol dient een amendement in (A 11.1) waarbij het aantal commissieleden per fractie wordt 
uitgebreid van vier naar vijf. Het amendement is unaniem aanvaard. 
 
Het voorstel is eveneens unaniem aanvaard. 
 
12. Voorstel tot aanwijzen van waarnemend voorzitters van de gemeenteraad. 
Voor alle schriftelijke stemmingen is een stembureau opgericht, bestaande uit de dames Van der 
Paard (voorzitter) en Kostelijk en de heer Nuninga.  
 
Als eerste vindt een stemming plaats over de eerste waarnemend voorzitter van de raad. Kandidaten 
hiervoor zijn mevrouw Biersteker en de heren Klut en Reenders. Bij een eerste stemming is geen 
volstrekte meerderheid behaald (Reenders 11, Klut 10, Biersteker 6, ongeldig 2). In de tweede 
stemronde is de heer Reenders gekozen tot eerste waarnemend voorzitter van de raad. (Reenders 
14, Biersteker 10, ongeldig 5).  
 
Vervolgens vindt een stemming plaats over de tweede waarnemend voorzitter van de raad. 
Kandidaten hiervoor zijn mevrouw Biersteker en de heren Klut en Pastoor. De heer Klut is gekozen tot 
tweede waarnemend voorzitter (Klut 14, Biersteker 9, Pastoor 2, ongeldig 4).  
 
13. Voorstel tot het benoemen van voorzitters voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
 Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De heren Bazen, Van Dongen, Klopstra, Klut, Pastoor en Reenders zijn bij acclamatie benoemd.  
 
14. Voorstel tot het benoemen van leden voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
 Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De volgende personen zijn bij acclamatie benoemd tot lid van de raadscommissies: 
  
de heer B. ten Brinke (Stadspartij Den Helder) 
de heer C.P.J. Jansen (Stadspartij Den Helder) 
de heer K.T. Schmitz (Stadspartij Den Helder) 
de heer T.N.E. Schotman (Stadspartij Den Helder) 



de heer L.R. Bekker (VVD) 
de heer R.N. Bruin (VVD) 
mevrouw C.M. Dekker (VVD) 
mevrouw A. Hogendoorn (VVD) 
de heer R. van Deutekom (D66) 
de heer H.S. Mosk (D66) 
de heer C.J. Papo (D66) 
de heer J.P. Verhoef (D66) 
mevrouw G. de Vries-Schong (D66) 
mevrouw G. Duijvelshoff-Ufkes (CDA) 
mevrouw J. van Kempen (CDA) 
de heer A.A.H. Koenen (CDA) 
mevrouw J.F. Schrijver (CDA) 
de heer R. Brederveld (Helder Onafhankelijk!) 
de heer R. Duijnker (Helder Onafhankelijk!) 
de heer C.J. de Kleijn (Helder Onafhankelijk!) 
de heer M. Ram (Helder Onafhankelijk!) 
de heer J. Vlaming (Helder Onafhankelijk!) 
de heer P. Blank (PvdA) 
mevrouw B. Blom (PvdA) 
de heer P. van Riessen (PvdA) 
de heer B.P. Spandaw (PvdA) 
mevrouw J.M. van Dam-van der Sterre (ChristenUnie) 
de heer J.P. van Donkelaar (ChristenUnie) 
mevrouw W.J. van Donkelaar-Wielsma (ChristenUnie) 
mevrouw M.H. Faas-Soumeru (ChristenUnie) 
mevrouw T.C. Polonius-Padmore (ChristenUnie) 
mevrouw M. Boessenkool (GroenLinks) 
de heer H. van Groesen (GroenLinks) 
mevrouw W.M.E. Hoffman (GroenLinks) 
de heer K. de Jager (GroenLinks) 
de heer F. van Vliet (GroenLinks) 
de heer J.L. Bierens (Behoorlijk Bestuur) 
de heer N. de Haan (Behoorlijk Bestuur) 
mevrouw W. Kloosterhuis (Behoorlijk Bestuur) 
de heer J. van der Kraan (Behoorlijk Bestuur) 
de heer R.M.L. van Wamel (Behoorlijk Bestuur) 
de heer R. van Beveren (Vrije Socialisten) 
mevrouw M.J. Driehuis-Jak (Vrije Socialisten) 
mevrouw K. van Driesten (Vrije Socialisten) 
mevrouw Z.R. de Nooij-Kieft (Vrije Socialisten) 
de heer F.J. Piekhaar (Vrije Socialisten)  
 
Na benoeming worden leggen alle commissieleden de eed of belofte af, ondertekenen de 
integriteitsverklaring en tekenen voor ontvangst van sleutel en toegangspas. Ook krijgen zij bloemen. 
 
De volgende personen leggen de eed af: 
de heer J.L. Bierens 
de heer B. ten Brinke 
de heer J.P. van Donkelaar 
mevrouw M.J. Driehuis-Jak 
mevrouw G. Duijvelshoff-Ufkes 
mevrouw M.H. Faas-Soumeru 
mevrouw W.M.E. Hoffman 
mevrouw A. Hogendoorn 
de heer K. de Jager 
de heer C.P.J. Jansen 
mevrouw J. van Kempen 
mevrouw W. Kloosterhuis 
de heer A.A.H. Koenen 
mevrouw T.C. Polonius-Padmore 
de heer K.T. Schmitz 
mevrouw J.F. Schrijver 
de heer J.P. Verhoef 
de heer R.M.L. van Wamel 



De volgende personen leggen de belofte af: 
de heer L.R. Bekker 
de heer R. van Beveren 
de heer P. Blank 
mevrouw B. Blom 
mevrouw M. Boessenkool 
de heer R. Brederveld 
mevrouw C.M. Dekker  
de heer R. van Deutekom 
mevrouw K. van Driesten 
de heer R. Duijnker 
de heer J. van der Kraan 
de heer N. de Haan 
de heer C.J. de Kleijn 
de heer H. van Groesen 
de heer H.S. Mosk 
mevrouw Z.R. de Nooij-Kieft 
de heer C.J. Papo 
de heer F.J. Piekhaar 
de heer M. Ram 
de heer P. van Riessen 
de heer T.N.E. Schotman  
de heer B.P. Spandaw 
de heer F. van Vliet 
mevrouw G. de Vries-Schong 
 
De dames Van Dam en Van Donkelaar (ChristenUnie) en de heren Bruin (VVD) en Vlaming (Helder 
Onafhankelijk!) zijn verhinderd. Zij zullen de eed/belofte in een later stadium afleggen. 
 
15. Voorstel tot het benoemen van leden in de auditcommissie. 
De dames Biersteker en Lansdorp en de heren Haitsma, Reenders, Slort en Wouters zijn bij 
acclamatie benoemd tot lid van de auditcommissie.  
 
16. Beëdiging van de fractieassistenten. 
Mevrouw M.J. Westerbeek (VVD) legt de eed af.  
 
De overige fractieassistenten: 
mevrouw M.E.H.A.J. Goedee (Helder Onafhankelijk!); 
mevrouw S. Hamerslag (Behoorlijk Bestuur);  
mevrouw J. de Jong (CDA); 
mevrouw K. van Driesten (Vrije Socialisten); 
de heer H. van Lienen (GroenLinks);  
de heer J. van Rijn (Stadspartij Den Helder); 
mevrouw G. de Vries-Schong (D66), 
leggen de belofte af.  
 
De fractieassistenten ondertekenen de integriteitsverklaring en tekenen voor ontvangst van sleutel en 
toegangspas. Ook krijgen zij bloemen. 
 
Voorstel tot het benoemen van leden in de evaluatiecommissie (oud agendapunt 16). 
Dit voorstel is van de agenda afgevoerd. 
 
Voorstel tot benoemen van leden voor de werkgeverscommissie (oud agendapunt 17). 
Dit is wordt van de agenda afgevoerd. 
 
17. Voorstel tot het benoemen van een lid en een plaatsvervangend lid voor de Vereniging van 
 Waddenzeegemeenten (oud agendapunt 18). 
Er hebben zich vier kandidaten aangemeld voor het lidmaatschap van de Vereniging van 
Waddenzeegemeenten. Het betreft de dames Biersteker en Pater en de heren Bazen en De Knijf.  
Als eerste vindt een stemming plaats over het lid voor de vereniging. Bij een eerste stemming is geen 
volstrekte meerderheid behaald (Bazen 9, Pater 8, Biersteker 4, De Knijf 3, ongeldig 5). In de tweede 
stemronde is de heer Bazen gekozen tot lid van de vereniging. (Bazen 16, Pater 13, ongeldig 0).  
 
Vervolgens besluit de raad zonder stemming mevrouw Pater te kiezen tot plaatsvervangend lid van de 
vereniging.  



Voorstel tot het benoemen van leden voor de regionale raadswerkgroep Slim Samenwerken bij 
de Kop (oud agendapunt 19). 
Dit voorstel is van de agenda afgevoerd. 
 
18. Motie van de fracties van de ChristenUnie, Stadspartij Den Helder, GroenLinks, Vrije 

Socialisten, Helder Onafhankelijk! en Behoorlijk Bestuur over het RAKC.  
Deze motie is niet behandeld (zie vaststelling agenda). 
 
19. Motie van de fractie van de ChristenUnie over het opschorten van de toekenning van de 
 subsidie aan dierentehuis ’t Schuthok. 
Met de motie van de fractie van de ChristenUnie (M 19) wordt het college van burgemeester en 
wethouders opgedragen: 
- de toekenning van de subsidie aan dierentehuis ’t Schuthok op te schorten tot de bespreking en 
 vaststelling van de kadernota; 
- in de kadernota op te nemen wat de gevolgen zijn van deze subsidie en de keuzes die de 
 gemeenteraad hierin kan maken. 
Op basis van de beraadslagingen trekt de fractie van de ChristenUnie haar motie in. 
 
20. Motie van de fractie van de Stadspartij Den Helder over de Stationslocatie. 
Met de motie van de fractie van de Stadspartij Den Helder wordt het college van burgemeester en 
wethouders opgedragen: 
-  per direct alle activiteiten rond de geplande nieuwbouw van het stadhuis aan de stationslocatie 
 met zo min mogelijk kosten te stoppen en geen verplichtingen meer aan te gaan in dit kader; 
-  Intrekking besluit van 17-02-2014 inzake bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan stationslocatie;  
-  per omgaand een raadsvoorstel voor te bereiden waarbij het nieuwe bestemmingsplan 
 Stationslocatie 2014 zodanig wordt aangepast dat de rooilijn van de huidige bebouwing niet  
 verandert en er daardoor geen onnodige dure verplaatsing van de ondergrondse infrastructuur  
 nodig is; 
-  te komen met een plan tot de herinrichting van de stationslocatie in nauw overleg met de  
 omwonenden waarbij het huidige postkantoor en het NS station behouden blijven; 
-  voor 1 juli 2014 een compleet overzicht te geven van de uitgaven en de aangegane verplichtingen  
 die tot nu toe zijn gedaan voor de nieuwbouw van het stadhuis ten laste van het voorbereidings- 
 en uitvoeringskrediet; 
- onderzoek te doen naar de kosten van het aanpassen/renoveren van het huidige gebouw, 
 zodanig dat dit nog 5 à 10 jaar dienst kan blijven doen als stadhuis. 
 
Op basis van de beraadslagingen is de tekst van het tweede aandachtstreepje gewijzigd in de 
volgende tekst: “zo spoedig mogelijk te komen met een nieuw bestemmingsplan”.  
 
De motie is na hoofdelijke stemming in meerderheid aanvaard (17/12). Voor de motie stemmen de 
dames Biersteker, Dol, Pater, Post en Vorstman en de heren Assorgia, Van Delft, Karhof, De Knijf, 
Koopman, Nuninga, Pastoor, Reenders, Salverda, Van Dongen, Vermooten en Wouters. 
Tegen de motie stemmende dames Houtveen, Kostelijk, Lansdorp en Van der Paard en de heren 
Baanstra, Bazen, Klopstra, Krijns, Kuipers, Slort, Visser en De Vrij.  
 
21. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


