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¥ 
 
Besluitenlijst raadsvergadering 19 juni 2017 (BSL17.0028) 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Papo en 
de heer Van Deutekom. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer M. Nihot spreekt in over agendapunt 14, het voorstel tot het vaststellen van het beleidskader 
Toerisme – Den Helder Bruist! 
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Van Driesten.  
 
Voorafgaand aan het vaststellen van de agenda worden nog twee mededelingen gedaan: 
De heer De Vrij geeft een toelichting op de voortgang rond de in de vorige raadsvergadering 
aangehouden motie over Stolpersteine/struikelstenen. Hij heeft hierover nader contact gehad met het 
college, waarbij het college al zijn medewerking heeft toegezegd. Op basis hiervan zal hij de motie 
niet meer indienen. 
 
De heer Kuipers informeert de raad over de vestiging van de coffeeshops. Hij zal de raad hierover 
morgen een raadsinformatiebrief sturen. 
 
5. Vaststellen agenda. 
De fractie van de PvdA kondigt een amendement aan bij agendapunt 11, het voorstel tot het 
vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018 van de GGD 
Hollands Noorden. 
 
De fractie van het CDA kondigt twee amendementen en een motie aan bij agendapunt 14, het voorstel 
tot het vaststellen van het beleidskader Toerisme – Den Helder Bruist! 
 
De fractie van de VVD kondigt drie moties aan bij agendapunt 14, het voorstel tot het vaststellen van 
het beleidskader Toerisme – Den Helder Bruist! 
 
De fractie van de ChristenUnie kondigt een amendement aan bij agendapunt 14, het voorstel tot het 
vaststellen van het beleidskader Toerisme – Den Helder Bruist! 
 
De fracties van Vermooten, de Vrije Socialisten en Beter voor Den Helder kondigen een motie vreemd 
aan de orde van de dag aan over verbonden partijen. Deze motie is als punt 15 toegevoegd aan de 
agenda.  
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten, Beter voor Den Helder en Vermooten 
kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag aan over afvalscheiding. Deze motie is als punt 
16 toegevoegd aan de agenda. 
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over 
het invoeren van een veegploeg. Deze motie is als punt 17 toegevoegd aan de agenda. 
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Hamerpunten 

 
6. Voorstel tot het inzetten van een bestemmingsreserve voor herstel en herbestemming van 
 het Logementsgebouw (het casino) in Huisduinen. 
De raad besluit unaniem: 
1.  het bedrag van € 542.433,- uit de bestemmingsreserve definitief beschikbaar te stellen voor het 
 herstel en de herbestemming van het Logementsgebouw; 
2.  dit bedrag onder de volgende voorwaarden over te maken aan Zeestad CV/BV: 
 - er is een onherroepelijke omgevingsvergunning voor deze ontwikkeling; 
 -  Stichting BOEi en de Huisduiner Ontwikkelingsmaatschappij hebben de koopovereenkomst 
  voor het Logementsgebouw getekend; 
3.  de begrotingswijziging (BGW17.0006) vast te stellen. 
 
7. Voorstel tot het aanpassen van een aantal verordeningen met betrekking tot de 
 Participatiewet. 
De raad besluit unaniem: 
de Re-integratieverordening Participatiewet vast te stellen. 
 
8. Voorstel tot aanvulling beleidskader rente en afschrijvingen 2016. 
De raad besluit unaniem: 
in aanvulling op de bepalingen in het beleidskader rente en afschrijvingen 2016, het drempelbedrag 
voor activering van investeringen met een maatschappelijk nut te verhogen naar € 100.000,-. 
 
9. Voorstel met betrekking tot de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling 
 Cocensus. 
De raad besluit unaniem: 
1.  een positieve zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting 2018 van de Gemeenschappelijke 
 Regeling Cocensus en de hierin vastgestelde bijdrage voor de gemeente Den Helder van  
 € 849.100,-; 
2.  kennis te nemen van de Kadernota Cocensus 2018 en het Meerjarenperspectief Cocensus  
 2018-2022; 
3.  kennis te nemen van de jaarstukken 2016 Cocensus inclusief controleverklaring en 
 accountantsverslag 2016. 
In de commissie Bestuur en Middelen is gevraagd naar de in het voorstel genoemde relatie tot 
Gedeputeerde Staten met betrekking tot de jaarrekening van GR Cocensus. Wethouder Haitsma licht 
toe dat de jaarrekeningen van alle openbare lichamen rond het zomerreces moeten worden 
aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Hij zal de wetsartikelen waarop dit is gebaseerd toezenden 
aan de raad.  
 
10. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2016 en 
 programmabegroting 2018 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.  
De raad besluit unaniem: 
1. In te stemmen met de jaarstukken 2016 onder uiting van de volgende zienswijzen: 
 a.  De berekening van het EMU saldo ontbreekt in de jaarrekening. Verzocht wordt om deze met 
  ingang van de jaarstukken 2017 op te nemen. 
 b.  De GR voert zowel wettelijke als niet-wettelijke taken uit. De jaarstukken geven geen inzicht 
  de besteding van gelden voor deze afzonderlijke taken. Verzocht wordt om met ingang van de 
  jaarstukken 2017 deze splitsing wel op te nemen. 
 c.  Een investeringsoverzicht ontbreekt als bijlage in de jaarrekening. Verzocht wordt om met 
  ingang van de jaarstukken 2017 dit overzicht toe te voegen. 
 d.  Aan het RHCA een nadere toelichting vragen op de verplichte financiële kengetallen in de 
  jaarrekening. 
2. In te stemmen met de programmabegroting 2018 onder uiting van de volgende zienswijzen: 
 a.  De GR voert zowel wettelijke als niet-wettelijke taken uit. De begroting geeft geen inzicht 
  welke gelden zijn begroot voor uitvoering van de afzonderlijke taken. Verzocht wordt om met 
  ingang van de begroting 2019 deze splitsing wel op te nemen. 
 b.  Het vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording voorgeschreven renteschema is niet in de 
  programmabegroting opgenomen. Verzocht wordt om dit met ingang van de begroting 2019 
  wel op te nemen. 
3. Aan het RHCA een nadere toelichting vragen op de post “Overhead”. 
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11. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2016 en 
 programmabegroting 2018 van de GGD Hollands Noorden. 
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 11.1)*, waarmee aan beslispunt 2 van het 
ontwerpbesluit RB17.0025 (zienswijze begroting 2018) het volgende wordt toegevoegd: 
“de GGD te verzoeken bij aanbestedingen boven de EU-aanbestedingsgrens een werkwijze toe te 
passen vergelijkbaar met de Regeling Risicovolle Projecten gemeente Amsterdam en het Algemeen 
Bestuur minimaal twee keer per jaar met een voortgangsrapportage actief te informeren.” 
De raad besluit unaniem: 
het bovengenoemde amendement te aanvaarden. 
 
De raad besluit vervolgens unaniem: 
1.  Een positieve zienswijze af te geven over de jaarstukken 2016 van de GGD HN en de 
 voorgestelde resultaatbestemming; met als opmerkingen: 
 - gezien het incidentele negatieve resultaat als gevolg van afboeking projectkosten GGD- 
  dossier de nacalculatie 2016 incidenteel door te voeren wegens het incidentele karakter van 
  het negatieve resultaat. Waarbij opgemerkt wordt dat dit exclusief Veilig Thuis is. 
2.  Een zienswijze over de begroting 2018 af te geven en daarin op te nemen dat; 
 - niet akkoord wordt gegaan met de uitwerking van de indexering 2018 zoals in de begroting 
  2018 is opgenomen. In plaats daarvan over 2018 een indexering toe te passen conform de 
  bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR en in overeenstemming met de 
  uitgangspunten van de raad. Dit houdt in een indexatie van 3,02% over 2018. Dit betekent de 
  bijdrage 2017 per inwoner (volgens de primaire begroting die op 13 juli 2016 is vastgesteld) 
  maal 3,02%. 
 - een mogelijke nacalculatie over 2018 bij de jaarrekening 2018 wordt vergeleken met een 
  loonindexatie voor 2018 van 3,8%, dit conform de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van 
  de adviesgroep GR en de uitgangspunten van de raad. 
 - nog niet akkoord wordt gegaan met de verhoging van de bijdrage van € 100.000 voor  
  invoering van de omgevingswet 2019. 
 - akkoord wordt gegaan met de verhoging van de bijdrage van € 40.000 voor extra inzet op 
  antibioticaresistentie. 
 - akkoord wordt gegaan met de herverdeeleffecten van overheveling maatwerk   
  jeugdgezondheidszorg en de bijdrage jeugdgezondheidszorg vanaf begroting 2018 te baseren 
  op 0-18 jarigen. 
 -  de GGD wordt gevraagd om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen en deze 
  van een beoordeling en toelichting te voorzien. 
 - de GGD te verzoeken bij aanbestedingen boven de EU-aanbestedingsgrens een  
  werkwijze toe te passen vergelijkbaar met de Regeling Risicovolle Projecten gemeente 
  Amsterdam en het Algemeen Bestuur minimaal twee keer per jaar met een  
  voortgangsrapportage actief te informeren.* 
3.  Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2019-2021 en de GGD verzoeken om een toelichting 
 te geven op de gelijkblijvende cijfers voor de rente en afschrijvingen van de meerjarenbegroting. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2016 en 
 programmabegroting 2018 van de RUD Noord Holland Noord. 
De raad besluit in meerderheid (18/11): 
-  kennis te nemen van de ontwerp-Jaarstukken 2016 en ontwerp-Begroting 2018 van de RUD NHN; 
-  in te stemmen met het verzenden van de regionale zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de 
 RUD NHN. 
De fracties van de Stadspartij Den Helder en Beter voor Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
 
13. Voorstel tot het vaststellen van een gezamenlijke zienswijze op de jaarstukken, ontwerp 
 begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland 
 Noord.  
De raad besluit in meerderheid (18/11): 
- in te stemmen met de jaarstukken 2016 van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord; 
- in te stemmen met de begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 van de Veiligheidsregio 
 Noord Holland Noord (VR NHN). 
- een zienswijze in te dienen op de volgende onderdelen: 
 1.  Bezuinigingstaakstelling, 
  Wij verzoeken het DB van de VR NHN bij de volgende bestuursrapportage 2017-1  
  duidelijkheid te  verschaffen over de invulling van de taakstelling van € 900.000 en deze opties 
  aan het AB ter besluitvorming voor te leggen. 
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 2.  Meerjarenbegroting 2019-2021 
  Wij verzoeken het DB van de VR NHN om duidelijkheid te verschaffen over de mogelijke 
  tekorten en bovendien eventuele structurele te korten mee te nemen in de discussie over de 
  bezuinigingsvoorstellen, zodat een nieuwe bezuinigingsronde vanaf 2019 wordt voorkomen. 
 3.  Beleid 
  Wij verzoeken het DB van de VR NHN om in de komende periode de financiën verder op orde 
  te brengen en te focussen op een verdere kwaliteitsverbetering / optimalisering van de  
  wettelijke taken. 
- het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om het besluit middels een brief 
 kenbaar te maken bij de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio NHN. 
De fracties van de Stadspartij Den Helder en Beter voor Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
 
 

Bespreekpunten 

 
14. Voorstel tot het vaststellen van het beleidskader Toerisme – Den Helder Bruist!  
De fractie van het CDA dient een amendement in (A 14.1)*, waarmee een beleidsuitgangspunt op 
bladzijde 9 (Infrastructuur) van het beleidskader wordt toegevoegd, dat luidt als volgt: 
Alle fietsroutes worden voorzien van oplaadpalen die worden gevoed door groene energie. 
De raad besluit unaniem: 
het bovengenoemde amendement te aanvaarden. 
 
De fractie van het CDA dient een amendement in (A 14.2)**, waarmee het derde beleidsuitgangspunt 
op bladzijde 13 van het beleidskader als volgt wordt aangevuld: 
In samenwerking met ‘Holland boven Amsterdam’ en stichting ‘Top van Holland’ worden ondernemers 
gestimuleerd tot onderlinge samenwerking en een vernieuwend aanbod van 
(overnachting)arrangementen, en in de marketing wordt speciale aandacht besteed aan zorgtoerisme. 
De raad besluit in meerderheid (28/1): 
het bovengenoemde amendement te aanvaarden. 
De fractie van Sociaal Lokaal Den Helder stemt tegen het amendement. 
 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 14.3) waarmee het eerste beslispunt van 
het ontwerpbesluit, RB17.0020, de volgende passage wordt toegevoegd: 
, met dien verstande dat een beleidsuitgangspunt op bladzijde 33 (Promotie) van het beleidskader 
wordt toegevoegd, dat luidt als volgt: 
Lokale initiatieven om de stad te promoten en toerisme aan te trekken worden nadrukkelijk betrokken 
bij citymarketing. 
Op basis van de toezegging van wethouder Krijns dat het college van burgemeester en wethouders 
het amendement overneemt, trekt de fractie van de ChristenUnie haar amendement in. 
 
De raad besluit vervolgens unaniem: 
1.  het beleidskader Toerisme - Den Helder Bruist! vast te stellen dat Bestemming Den Helder, nota 
 Recreatie en Toerisme (2008), beleidsnota Den Helder gevierd! (2005) en de nota Kamperen bij 
 de Boer (2013) vervangt, met dien verstande dat een beleidsuitgangspunt op bladzijde 9 
 (Infrastructuur) van het beleidskader wordt toegevoegd, dat luidt als volgt: Alle fietsroutes 
 worden voorzien van oplaadpalen die worden gevoed door groene energie*, 
 en met dien verstande dat het derde beleidsuitgangspunt op bladzijde 13 van het 
 beleidskader als volgt wordt aangevuld: In samenwerking met ‘Holland boven Amsterdam’ 
 en stichting ‘Top van Holland’ worden ondernemers gestimuleerd tot onderlinge 
 samenwerking en een vernieuwend aanbod van (overnachting)arrangementen, en in de 
 marketing wordt speciale aandacht besteed aan zorgtoerisme**. 
2.  op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, lid c, van de Financiële 
 verordening gemeente Den Helder, het college van burgemeester en wethouders te berichten dat 
 de raad geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college om de meerjarige 
 subsidieovereenkomst met Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) voor de periode 2018-
 2021 vast te stellen op basis van de doelstellingen in het beleidskader en op basis van de in de 
 begroting 2018-2021 opgenomen bedragen (nadat deze door de raad is vastgesteld). 
 
De fractie van het CDA dient een motie in (M 14.1), waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen een visie voor een sloepennetwerk te ontwikkelen binnen de grenzen 
van de gemeente Den Helder. 
Op basis van de mededeling van wethouder Krijns dat het college van burgemeester en wethouders al 
voornemens is zich aan te sluiten bij het sloepennetwerk, trekt de fractie van het CDA haar motie in. 
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De fractie van de VVD dient een motie in (M 14.2), waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen: 
1. met onmiddellijke ingang (ook mede in verband met Sail) het aantal plaatsen op minicampings te 
 verhogen naar maximaal 30 plekken; 
2. de koppeling tussen het aantal kampeerplaatsen en trekkershutten los te laten; 
3. te onderzoeken of er ruimte is voor de uitgifte van extra vergunningen en de uitkomst voor  
 1 september 2017 middels een raadsinformatiebrief terug te koppelen aan de raad. 
Het college van burgemeester en wethouders zal schriftelijk terugkomen op de uitvoering van  
De raad besluit in meerderheid (26/3): 
de bovengenoemde motie te aanvaarden. 
De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks en de Vrije Socialisten stemmen tegen de motie. 
De burgemeester deelt mee dat het college van burgemeester en wethouders de raad schriftelijk zal 
informeren over de uitvoering van de motie, mede in relatie tot de juridische kaders. 
 
De fractie van de VVD dient een motie in (M 14.3), waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen: 
1. naar aanleiding van het KustPact en de Omgevingswet direct in contact te treden met de provincie 
 om versoepeling van mogelijkheden te bespreken en voorwaarden te scheppen om reeds 
 bestaande én nieuwe ontwikkelingen op het gebied van recreatieve bebouwing in Den Helder 
 mogelijk te maken; 
2. naar aanleiding van het KustPact en nieuwe mogelijkheden binnen de Omgevingswet de 
 Duinzoomvisie op korte termijn te herzien en waar nodig bestemmingsplannen aan te passen; 
3. als uitgangspunt te nemen dat we voorwaarden scheppen en maximaal faciliteren waardoor 
 investeringen door enthousiaste ondernemers in ons toeristisch product optimaal 
 (maatschappelijk) renderen; 
4. de raad actief en tijdig te informeren over de ontwikkelingen. 
De raad besluit in meerderheid (25/4): 
de bovengenoemde motie te aanvaarden. 
De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de Vrije Socialisten en Vermooten stemmen tegen de 
motie. 
 
De fractie van de VVD dient een motie in (M 14.4), waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen: 
1. evenementenorganisatoren in Julianadorp te betrekken bij de mogelijk nieuwe ontwikkelingen 
 rondom het Willem Alexanderhof; 
2. binnen de eerder toegezegde scenario’s omtrent de mogelijke realisatie van een park in 
 Julianadorp ook nadrukkelijk een evenemententerrein te realiseren; 
3. evenementen en mogelijk andere activiteiten op één specifiek terrein te faciliteren. 
De raad besluit unaniem: 
de bovengenoemde motie te aanvaarden. 
 
15. Motie over verbonden partijen. 
De fracties van Vermooten, de Vrije Socialisten en Beter voor Den Helder dienen een motie in (M 15), 
waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen om (in aanvulling op de door 
het college verstrekte gegevens in de jaarrekening):  
- Een gedocumenteerd overzicht te verstrekken van alle GR en VP waarbij de gemeente deelnemer 
 c.q. opdrachtgever is. 
- In dat overzicht te vermelden welk salaris de bestuurders en Commissarissen ontvangen. 
- In dat overzicht alle financiële jaarlijkse en tussentijdse bijdragen of leningen te vermelden wat de 
 gemeente moet betalen per GR en VP, inclusief het jaarlijkse totaalbedrag over alle GR en VP. 
- In dat overzicht te vermelden hoeveel procent het totaalbedrag een hypotheek legt op de 
 gemeentelijke begroting. 
- In dat overzicht per GR en VP te vermelden wat de voorwaarden, financiële en personele 
 consequenties zijn bij uittreding. 
 
De indienende partijen houden de motie aan op basis van de mededeling van burgemeester Schuiling 
dat in september 2017 de nota Verbonden Partijen aan de raad wordt aangeboden en de toezegging 
dat in deze nota nader zal worden ingegaan op de aspecten die in de motie zijn genoemd. 
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16. Motie over afvalscheiding. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten, Beter voor Den Helder en Vermooten dienen 
een motie in (M 16), waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. met onmiddellijke ingang de uitrol van het plan scheiding voor inzameling te stoppen en de 
 investeringen daarvoor op te schorten; 
2. zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren waaruit de voor en nadelen 
 (inclusief kosten) van scheiding na inzameling en scheiding voor inzameling in Den Helder als 
 geheel moeten blijken en de uitkomsten daarvan aan de raad voor te leggen, zodat een 
 afgewogen besluit omtrent de wijze van afvalinzameling voor de toekomst kan worden genomen; 
3. de HVC van bovenstaande in kennis te stellen en opdracht te geven het oorspronkelijke schema 
 met tweewekelijkse ophalen van restafval in de gemeente Den Helder zo snel mogelijk weer in te 
 voeren tot de raad bovenstaande besluit heeft genomen. 
 
Op basis van de beraadslagingen is de tekst van de motie door de indieners als volgt gewijzigd:  
1. zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren waaruit de voor en nadelen 
 (inclusief kosten) van scheiding na inzameling en scheiding voor inzameling in Den Helder als 
 geheel moeten blijken en de uitkomsten daarvan aan de raad voor te leggen, zodat een 
 afgewogen besluit omtrent de wijze van afvalinzameling voor de toekomst kan worden genomen; 
2. bij de uitrol van het plan scheiding voor inzameling geen onomkeerbare investeringen te doen 
 voor de resultaten van het onderzoek bekend zijn; 
3. duurzaamheid dient onderdeel te zijn van het onderzoek en doorslaggevend. 
 
Op verzoek van de heer Wouters is hoofdelijke gestemd. 
De raad besluit in meerderheid (10/19): 
de bovengenoemde (gewijzigde) motie te verwerpen. 
Voor de motie stemmen de dames Biersteker, Van Driesten, Pater, Post en Vorstman en de heren 
Assorgia, De Knijf, Koopman, Vermooten en Wouters. 
 
17. Motie over het invoeren van een veegploeg. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie in (M 17), waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt verzocht de raad op kortst mogelijke termijn in te lichten over 
mogelijkheden tot invoeren van een gemeentelijke veegploeg die snel kan reageren op situaties als 
beschreven in bovengenoemde constatering. Hierbij de mogelijkheden aan te geven tot het laten 
uitvoeren van deze activiteit door klanten uit de "kaartenbak" mits dit bijdraagt aan het perspectief op 
reguliere arbeid. Dit project te starten voor een periode van maximaal 6 maanden zodat daarna kan 
worden gekeken of het afvalbeleid inmiddels voldoende is ingeregeld.  
Op basis van de toezegging van wethouder Wagner dat het college van burgemeester en wethouders 
de motie overneemt, trekt de fractie van de Stadspartij Den Helder haar motie in. 
 
18. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


