
Besluitenlijst raadsvergadering 4 april 2016 (BSL16.0013) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Koenen.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer L. Nieuwenhuis (Rugby Club Den Helder) en de heer B. Deckers (Sportfederatie Den Helder) 
spreken in over agendapunt 10, het voorstel met betrekking tot het Sportbesluit.  
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van de PvdA stelt de volgende vragen met betrekking tot een zonneweide bij Kooypunt: 
1. Weet het college van het besluit van Gedeputeerde Staten waarin de ruimtelijke spelregels voor zon 
 in het landelijk gebied zijn vastgesteld? 
2. Is door het vaststellen van deze spelregels het nu mogelijk een zonneweide te realiseren bij 
 Kooypunt? 
3. Zo ja, op welk termijn denkt u dat dit haalbaar zal zijn? 
4. Zo nee, welke alternatieven heeft het college beschikbaar? 
Wethouder Van Dongen geeft aan dat ze van het besluit van GS op de hoogte is. De provincie gaat deze 
spelregels testen in de praktijk, waarbij Den Helder één van de testlocaties is. Wat de realisatie betreft is 
eerst toestemming van Provinciale Staten nodig. Daarnaast is de subsidieaanvraag van de initiatiefnemer 
aan de orde. Het college houdt goed contact met de initiatiefnemer en staat ook een snelle realisering 
voor.     
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten, GroenLinks, Vermooten en 
Beter voor Den Helder stellen de volgende vragen met betrekking tot locatie Den Helder Noordwest 
Ziekenhuisgroep: 
1. Kan het college aangeven hoe invulling is gegeven aan de voorwaarde om regelmatig en nadrukkelijk 
 contact te hebben met de Raad van Bestuur/Raad van Toezicht omtrent de voorwaarden en de 
 ontwikkeling/exploitatie van de locatie Den Helder in het bijzonder? 
2. Kan het college aangeven hoe invulling is gegeven aan de voorwaarde om één maal per jaar een 
 onafhankelijk onderzoek te laten verrichten gericht op de duurzame bestaanszekerheid van de locatie 
 Den Helder (Gemini)? 
3. Kan het college aangeven waarom de raad niet is ingelicht omtrent de activiteiten van punt 1 en 2? 
4. Kan het college binnen een week alsnog alle activiteiten chronologisch aangeven die wel zijn 
 ondernomen en wat de resultaten daarvan zijn (stand van zaken)? 
5. Wie is binnen het college belast met de uitvoering van de voorwaarden zoals hier boven aangegeven 
 en waarom was betrokkene niet aanwezig op de bijeenkomst van 22 maart jl.? 
6. Wat is het tijdschema dat zal worden gehanteerd voor de renovatie van het gebouw locatie 
 Den Helder? Hiervoor is in de businesscase € 21,5 miljoen voorzien. 
7. Hoe wordt zeker gesteld, ook op langere termijn, dat alle elementen die nodig zijn om de acute zorg 
 (24 uurs zorg inclusief IC en geboortezorg) in de locatie Den Helder in stand te houden zijn voorzien 
 zowel in materiële voorzieningen als in personele vulling. 
Wethouder Kos antwoordt dat hij wegens andere afspraken niet aanwezig kon zijn op de bijeenkomst van 
22 maart 2016. Als één van de genoemde zorgtaken in gevaar komt, acht hij het de plicht van het college 
om met alle betrokkenen in gesprek te komen voor oplossingen en hierover de raad te informeren.  
Hij wijst op het getekende convenant met het ziekenhuis waarin alle afspraken zijn vastgelegd over het 
locatieprofiel, aansluitend op de eerder door de raad geuite wensen en bedenkingen. Zorgen dat de 
ziekenhuiszorg blijft bestaan is een gezamenlijk aandachtspunt waarin de raad door het college wordt 
meegenomen. 
  
De fracties van Behoorlijk bestuur, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten, GroenLinks, Vermooten en 
Beter voor Den Helder hebben de volgende vraag met betrekking tot de ‘Carport’: 
Kan de burgemeester bevestigen dat er geen sprake is van een ontheffing ten aan zien van het gebruik 
van alcoholische dranken in en om de zogenaamde ‘carport’? 
De burgemeester bevestigt dit. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Koopman.  
 
5. Vaststellen agenda. 
Wegens de grote publieke belangstelling voor agendapunt 10 (Sportbesluit) is de volgorde van 
behandeling hiervan omgewisseld met agendapunt 9 (Gedragscodes).  



 
De fracties van GroenLinks, de ChristenUnie, Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur, de Vrije 
Socialisten en Vermooten kondigen een  amendement en een motie aan bij agendapunt 10, het voorstel 
met betrekking tot het Sportbesluit.  
 
De fractie van de VVD kondigt een amendement aan bij agendapunt 9, het voorstel tot vaststellen van de 
Gedragscodes integriteit voor raadsleden, burgemeester en wethouders.   
 
De fractie van de PvdA kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan met betrekking tot een te 
houden onderzoek naar de eenzaamheid van 75-plussers in onze stad. De motie is als punt 11 aan de 
agenda toegevoegd. 
 
De fractie van D66 heeft een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd met betrekking tot 
behoud Noordwest Ziekenhuisgroep Gemini Den Helder. Gelet op de beantwoording in het 
vragenkwartier door wethouder Kos van de vragen van de fracties van Behoorlijk bestuur, de 
ChristenUnie, de Vrije Socialisten, GroenLinks, Vermooten en Beter voor Den Helder over de Noordwest 
Ziekenhuisgroep besluit de fractie de motie niet in te dienen.  
 
De fractie van de Vrije Socialisten kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan met betrekking 
tot het versterken van het openbaar vervoer in de regio. De motie is als punt 12 aan de agenda 
toegevoegd.  
 
De fractie van de VVD kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan met betrekking tot de 
toegang van het strand van Huisduinen. De motie is als punt 13 aan de agenda toegevoegd.  
 
Hamerpunten 
 
6. Voorstel met betrekking tot een gelimiteerde generieke achtervangovereenkomst voor 
 stichting Woontij. 
De raad besluit in meerderheid (25/5): 
op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet in samenhang met artikel 7, lid 5, 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 een nieuwe gelimiteerde 
generieke achtervangovereenkomst met de stichting Woontij aan te gaan tot een bedrag van € 10 miljoen 
voor een periode van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2019. 
De fractie van Beter voor Den Helder stemt tegen het voorstel. 
 
7. Voorstel tot vaststelling van de Visie op Planning en Control. 
De raad besluit in meerderheid (25/5): 
de Visie op Planning en Control vast te stellen met als kern dat de modernisering van de P&C-cyclus de 
sturingsmogelijkheden van de raad versterkt door vernieuwingen in de inhoud en vorm van de kadernota, 
begroting, tussenrapportages en jaarrekening en door digitalisering van de P&C-documenten en  
-processen. 
De fractie van Beter voor Den Helder stemt tegen het voorstel. 
 
8. Voorstel tot vaststelling van de Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 
 2016. 
De raad besluit unaniem: 
de verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2016 vast te stellen. 
 
Bespreekpunten 
 
10. Voorstel 'het Sportbesluit' Tarieven en subsidies sportverenigingen en onderhoud 
 buitensportaccommodaties zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 1 februari 2010 
 voort te zetten tot 2021. 
De fracties van GroenLinks, de ChristenUnie, Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur, de Vrije 
Socialisten en Vermooten  dienen een amendement in (A 10.1), inhoudende:   
Als beleid vast te stellen dat 15% van het conform lid 1 berekende tarief in rekening wordt gebracht bij 
huurders c.q. gebruikers van gemeentelijke buitensportaccommodaties met een eigen afgesloten terrein. 
Als beleid vast te stellen dat naar rato van gebruik het conform lid 1 berekende tarief in rekening wordt 
gebracht bij huurders c.q. gebruikers van gemeentelijke buitenaccommodatie welke tevens onderdeel 
uitmaakt van de openbare ruimte. 
  



De raad besluit in meerderheid (11/19): 
het bovengenoemde amendement te verwerpen. 
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten, de ChristenUnie, Beter 
voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! stemmen voor het amendement. 
 
De raad besluit vervolgens in meerderheid (19/11): 
1. ‘het Sportbesluit’ Tarieven en subsidies sportverenigingen en onderhoud buitensportaccommodaties 
 (RB10.0005) zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 1 februari 2010 voort te zetten tot 2021; 
2.  het college van burgemeester en wethouders op te dragen de (deel-) subsidieverordening in 
 overeenstemming te brengen met uitkomsten op basis van de evaluatie sportbesluit (juli 2015) en 
 daarvoor uiterlijk in april 2016 een voorstel aan de raad te doen. 
De fracties van D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, het CDA en de VVD stemmen voor het 
voorstel. 
 
De fracties van GroenLinks, de ChristenUnie, Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur, de Vrije 
Socialisten en Vermooten dienen een motie in (M 10.1) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen met de verenigingen die aangeven het onderhoud in eigen beheer te 
willen doen in gesprek te gaan om zo tot afspraken te komen over de hoogte van de huur.  
Op basis van de beraadslagingen wordt de tekst in de motie “om zo tot afspraken te komen over de 
hoogte van de huur” gewijzigd in “en te onderzoeken welke gevolgen dit heeft voor de onderhoudskosten 
van de gemeente”. 
De raad besluit unaniem: 
de bovengenoemde (gewijzigde) motie te aanvaarden. 
 
9. Voorstel tot vaststellen van de Gedragscodes integriteit voor raadsleden, burgemeester en 
 wethouders gemeente Den Helder 2016. 
De fractie van de VVD dient een amendement (A 9.1), waarmee de eerste zin van het eerste lid  
van artikel 2 van het voorstel inhoudende de Gedragscode integriteit raadsleden gemeente  
Den Helder 2016  als volgt wordt gewijzigd: 
“Artikel 2 
1. Het raadslid levert de griffier bij aanvang van het raadslidmaatschap de informatie aan over alle 
 betaalde en onbetaalde functies die naast het raadslidmaatschap worden vervuld.” 
De raad besluit in meerderheid (7/23): 
het bovengenoemde amendement te verwerpen. 
De fracties van de VVD en het CDA stemmen voor het amendement. 
 
De raad besluit vervolgens in meerderheid (9/21): 
de Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Den Helder 2016 en de Gedragscode integriteit 
burgemeester en wethouders gemeente Den Helder 2016 vast te stellen. 
De fracties van de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten en Beter voor  
Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
 
11. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van de PvdA met betrekking tot een te 
 houden onderzoek naar de eenzaamheid van 75-plussers in onze stad.    
De fractie van de PvdA dient een motie in (M 11), inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen in 2016 een onderzoek te doen naar: 
1.  de eenzaamheid van 75-plussers in onze stad naar voorbeeld van het Rotterdamse actieprogramma   
 ‘Voor Mekaar’; 
2. de raad uiterlijk in het eerste kwartaal van 2017 te informeren over de uitkomsten van het  
 onder 1. genoemde onderzoek. 
Op basis van de toezegging van wethouder Kos dat hij de raad binnen de pilots die worden gestart in de 
sociale innovatie een voorstel zal doen over het gevraagde onderzoek in samenhang met het worden van 
een dementie-vriendelijke gemeente trekt de fractie van de PvdA haar motie in. 
 
12. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van de Vrije Socialisten met betrekking tot 
 het versterken van het openbaar vervoer in de regio. 
De fractie van de Vrije Socialisten dient een motie in (M 13), inhoudende het college van burgemeester 
en wethouders bij het college van Gedeputeerde Staten van Noord Holland aan te dringen op: 
1. uitbreiding van het rijksbudget met eigen provinciale middelen om het openbaar vervoersaanbod te 
 verbeteren; 
2. uitbreiding van het openbaar vervoersaanbod in Noord-Holland-Noord en bij Gedeputeerde Staten 
 voorstellen hiervoor kenbaar te maken die in het  Programma van Eisen voor de concessie openbaar 
 vervoer Noord-Holland-Noord kunnen worden opgenomen; 



3. voldoende bushaltes voor reizigers die zij redelijkerwijs op loopafstand kunnen bereiken 
 en het college van burgemeester en wethouder op te dragen: 
4. indien blijkt dat OV-lijnen worden opgeheven, actief te overleggen met de provincie over welke 
 alternatieve mogelijkheden er zijn, gericht op het verbeteren van het huidige vervoersaanbod; 
5. deze motie in gezamenlijkheid met de colleges van de regiogemeenten (Hollands Kroon, Schagen en 
 Texel) ter hand te nemen; 
6. de gemeenteraad actief te informeren over de resultaten van ondernomen acties.  
De fractie van de Vrije Socialisten houdt de motie aan op basis van de toezegging van wethouder  
Van Dongen dat ze de materie op basis van een memo van haar zijde aan de orde zal stellen in de 
raadscommissie. 
 
13. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van de VVD over de toegang van het 
strand bij Huisduinen. 
De fractie van de VVD dient een motie in (M 14), inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen: 
1. bij het Hoogheemraadschap aan te dringen op het voor het zomerseizoen van 2016 creëren van een 
 voor een ieder veilige route naar het strand van Huisduinen; 
2. de raad zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 juni 2016 te informeren over de maatregelen die 
 zijn/worden getroffen. 
De raad besluit unaniem: 
de bovengenoemde motie aan te nemen. 
 
14. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 
 


