
 1Motie 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2010/05-januari/19:30/Motie/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 05-01-2010 

 Resultaat 2Motie 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/14-

december/19:30/Motie/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 14-12-2009 

 Resultaat 3Motie 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/02-

november/19:30/Motie/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 02-11-2009 

 Resultaat 4Motie 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/12-

oktober/19:30/Motie/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 12-10-2009 

 Resultaat 5Uitvoering motie KiesKees.nl. inzake overeenkomst 
gemeentebestuur - burgemeester (motie nr. 5.1 van 25 februari 
2009). 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/06-

april/19:30/Uitvoering-motie-KiesKees-nl--inzake-overeenkomst-gemeentebestuur---

burgemeester-motie-nr--5-1-van-25-februari-2009--/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 06-04-2009 

 Resultaat 6motie herverdeling gemeentefonds.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-herverdeling-gemeentefonds.pdf 

Bestandsnaam: motie herverdeling gemeentefonds.pdf (17-4-2012) Info Den Helder - 

Gemeente Drimmelen:  

Documenttype: Ingekomen stukkenType: documentdatum: 07-05-2012 

 Resultaat 7006 - motie kunstuitleen.pdf 
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http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/006---motie-kunstuitleen1.pdf


http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/006---motie-kunstuitleen1.pdf 

Bestandsnaam: 006 - motie kunstuitleen.pdf MOTIE nr.: datum raadsvergadering: 

aangenomen / verworpen ir.gcirukken Viuingeliöuikr oo 7 / - uyCu J ... 

Documenttype: OnbekendType: documentdatum: 23-02-2011 

 Resultaat 8RI: motie gymzaal/leslokaal Thorbeckeschool.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/leslokaal-Thorbeckeschool.pdf 

Bestandsnaam: RI: motie gymzaal/leslokaal Thorbeckeschool.pdf –         –     Wel 

‘knelt’ het ... 

Documenttype: RaadsinformatiebriefType: documentdatum: 28-07-2016 

 Resultaat 9toezenden motie inzakake kinderpardon.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/toezenden-motie-inzakake-kinderpardon.pdf 

Bestandsnaam: toezenden motie inzakake kinderpardon.pdf pagina 1 van 1 Info Den Helder - 

... 

Documenttype: Ingekomen stukkenType: documentdatum: 26-06-2014 

 Resultaat 10motie GroenLinks betreffende treurige 
vertrekregeling.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-GroenLinks-betreffende-treurige-

vertrekregeling.pdf 

Bestandsnaam: motie GroenLinks betreffende treurige vertrekregeling.pdf pagina 1 van '1 

Info Den Helder - ... ...uot;Mat Gijsbers&quot; ,,.. 1-6-2012 13:56 motie Treurige 

vertrekregeling& quot;Raad-Duiven&quot; , &quot;Chris Papjes&quot;  

Documenttype: Ingekomen stukken 

 11Motie PvdA begeleid wonen.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-PvdA-begeleid-wonen.pdf 

Bestandsnaam: Motie PvdA begeleid wonen.pdf /A MOTIE nr.: / datum raadsvergadering: / 

Documenttype: OnbekendVergadering: 14 oktober 2013, GemeenteraadType: documentdatum: 14-10-2013 

 Resultaat 12motie vr orde dag CU over raadspen.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/006---motie-kunstuitleen1.pdf
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https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/14-oktober/19:30/Motie-van-de-fractie-van-de-PvdA-over-toezicht-op-het-wonen-van-sociaal-disfunctionerende-mensen-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-vr-orde-dag-CU-over-raadspen.pdf


http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-vr-orde-dag-CU-over-raadspen.pdf 

Bestandsnaam: motie vr orde dag CU over raadspen.pdf ChristenUnie  

Documenttype: OnbekendVergadering: 06 mei 2014, PresidiumType: documentdatum: 06-05-2014 

 Resultaat 13motie uitroepen gemeente tot schalie- en 
steenkoolgasvrij.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-uitroepen-gemeente-tot-schalie--en-

steenkoolgasvrij.pdf 

Bestandsnaam: motie uitroepen gemeente tot schalie- en steenkoolgasvrij.pdf Page 1 of 1 

Info Den Helder - ... 

Documenttype: Ingekomen stukkenType: documentdatum: 20-02-2014 

 Resultaat 14motie inz. opslag radioactief afval in de bodem.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-inz-opslag-radioactief-afval-in-de-

bodem.pdf 

Bestandsnaam: motie inz. opslag radioactief afval in de bodem.pdf pagina 1 van 1 Info Den 

Helder - ... ...me, Herman&quot; , , ... 25-4-2012 12:20 motie geen kernafval ( Vanuit Baarle-

Nassau )& quot;Gemeenteraad&quot; &quot;College... 

Documenttype: Ingekomen stukkenType: documentdatum: 07-05-2012 

 Resultaat 15motie aardbevingen als gevolg van gaswinning.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-aardbevingen-als-gevolg-van-

gaswinning.pdf 

Bestandsnaam: motie aardbevingen als gevolg van gaswinning.pdf pagina 1 van 1 Info Den 

Helder - FW: ... 

Documenttype: Ingekomen stukkenType: documentdatum: 14-03-2013 

 Resultaat 16aangenomen motie gemeenteraad Someren winning 
schalie- en steenkoolgas.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/aangenomen-motie-gemeenteraad-Someren-

winning-schalie--en-steenkoolgas.pdf 

Bestandsnaam: aangenomen motie gemeenteraad Someren winning schalie- en 

steenkoolgas.pdf I4y -LOJL T l Page 1 of 1 Info Den Helder - ... 
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Documenttype: Ingekomen stukkenType: documentdatum: 20-01-2014 

 Resultaat 17Motie sociale paragraaf.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-sociale-paragraaf.pdf 

Bestandsnaam: Motie sociale paragraaf.pdf           

Documenttype: OnbekendType: documentdatum: 10-05-2016 

 Resultaat 18Motie Stadspartij e.a. over stationslocatie.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-Stadspartij-e-a-over-stationslocatie.pdf 

Bestandsnaam: Motie Stadspartij e.a. over stationslocatie.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 02 maart 2015, GemeenteraadType: documentdatum: 02-03-2015 

 Resultaat 19Motie Stadspartij over hondenbelasting.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-Stadspartij-over-hondenbelasting.pdf 

Bestandsnaam: Motie Stadspartij over hondenbelasting.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 11 maart 2013, Raadscommissie Bestuur en MiddelenType: documentdatum: 

11-03-2013 

 Resultaat 20motie SP over Doggershoek.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-SP-over-Doggershoek.pdf 

Bestandsnaam: motie SP over Doggershoek.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 29 november 2010, Gemeenteraad 

 21Motie PvdA crossbaan.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-PvdA-crossbaan.pdf 

Bestandsnaam: Motie PvdA crossbaan.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 18 januari 2010, Raadscommissie Stadsontwikkeling en -BeheerType: 

documentdatum: 18-01-2010 

 Resultaat 22raadsvragen inzake de aangenomen motie HVC.pdf 
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http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/raadsvragen-inzake-de-aangenomen-motie-HVC.pdf


http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/raadsvragen-inzake-de-aangenomen-motie-

HVC.pdf 

Bestandsnaam: raadsvragen inzake de aangenomen motie HVC.pdf pagina 1 van 1 Postbus 

Informatievoorziening Den Helder - Ingekomen brief: aangenomen ... ...ening 29-6-2016 12:28 

Ingekomen brief: aangenomen motie HVC gemeente Heerhugowaard FW: Motie HVC WNT 

Goedemorgen mede-aandeelhouders in HVC / VVI, Gi... ...: aangenomen motie HVC 

gemeente Heerhugowaard FW: Motie HVC WNT Goedemorgen mede-aandeelhouders in 

HVC / VVI, Gisteravond is in de raadsvergadering b... 

Documenttype: Ingekomen stukkenType: documentdatum: 30-06-2016 

 Resultaat 23RI: motie 16 dd. 13 juni 2016 over verbouw 
stadhuis.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/RI-motie-16-dd-13-juni-2016-over-verbouw-

stadhuis.pdf 

Bestandsnaam: RI: motie 16 dd. 13 juni 2016 over verbouw stadhuis.pdf         het 

benodigde uitvoeringskrediet niet hoge... 

Documenttype: RaadsinformatiebriefType: documentdatum: 23-06-2016 

 Resultaat 24begr rd: motie vr od BB over aanpassing 
verordening op de raadscies.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/begr-rd-motie-vr-od-BB-over-aanpassing-

verordening-op-de-raadscies.pdf 

Bestandsnaam: begr rd: motie vr od BB over aanpassing verordening op de raadscies.pdf ï\ 

i^.voorn ... ...ngetrokken / aangehouden VOOR BEHOORLIJK BESTUUR Motie vreemd aan 

de orde van de dag De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op maandag... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 31 augustus 2015, GemeenteraadType: documentdatum: 31-08-2015 

 Resultaat 25Motie VVD over ontwikkeling stationslocatie.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-VVD-over-ontwikkeling-

stationslocatie.pdf 

Bestandsnaam: Motie VVD over ontwikkeling stationslocatie.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 02 maart 2015, GemeenteraadType: documentdatum: 02-03-2015 

 Resultaat 26Motie zonne-energie VVD e.a..pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-zonne-energie-VVD-e-a.pdf 
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Bestandsnaam: Motie zonne-energie VVD e.a..pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 02 maart 2015, GemeenteraadType: documentdatum: 02-03-2015 

 Resultaat 27besluit motie 5.1 oplossen bestuurscrisis.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/besluit-motie-5-1-oplossen-bestuurscrisis.pdf 

Bestandsnaam: besluit motie 5.1 oplossen bestuurscrisis.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 06 april 2009, GemeenteraadType: documentdatum: 06-04-2009 

 Resultaat 28motie VVD e.a. over samenwerkingsovk beleid.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-VVD-e-a-over-samenwerkingsovk-

beleid.pdf 

Bestandsnaam: motie VVD e.a. over samenwerkingsovk beleid.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 29 november 2010, GemeenteraadType: documentdatum: 29-11-2010 

 Resultaat 29motie wmo ov taxi.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-wmo-ov-taxi.pdf 

Bestandsnaam: motie wmo ov taxi.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 02 februari 2009, GemeenteraadType: documentdatum: 02-02-2009 

 Resultaat 30Motie PvdA over verpauperde panden.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-PvdA-over-verpauperde-panden2.pdf 

Bestandsnaam: Motie PvdA over verpauperde panden.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 13 oktober 2008, Raadscommissie Bestuur en Middelen 

 31Motie PvdA over verpauperde panden.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-PvdA-over-verpauperde-panden1.pdf 

Bestandsnaam: Motie PvdA over verpauperde panden.pdf  

Documenttype: OnbekendType: documentdatum: 23-02-2011 

 Resultaat 32Motie PvdA over verpauperde panden.pdf 
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http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/besluit-motie-5-1-oplossen-bestuurscrisis.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/besluit-motie-5-1-oplossen-bestuurscrisis.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/06-april/19:30/Uitvoering-motie-KiesKees-nl--inzake-overeenkomst-gemeentebestuur---burgemeester-motie-nr--5-1-van-25-februari-2009--/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-VVD-e-a-over-samenwerkingsovk-beleid.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-VVD-e-a-over-samenwerkingsovk-beleid.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-VVD-e-a-over-samenwerkingsovk-beleid.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2010/29-november/19:30/Sluiting-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-wmo-ov-taxi.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-wmo-ov-taxi.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/02-februari/19:30/Motie-betreffende-de-collectieve-vervoersvoorziening---aanbesteding-OV-taxi-in-het-kader-van-de-WMO-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-PvdA-over-verpauperde-panden2.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-PvdA-over-verpauperde-panden2.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Bestuur-en-Middelen/2008/13-oktober/19:30/Presentatie-handhaving-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-PvdA-over-verpauperde-panden1.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-PvdA-over-verpauperde-panden1.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-PvdA-over-verpauperde-panden.pdf


http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-PvdA-over-verpauperde-panden.pdf 

Bestandsnaam: Motie PvdA over verpauperde panden.pdf  

Documenttype: OnbekendType: documentdatum: 23-02-2011 

 Resultaat 33Motie CDA over jaarstukken verbonden partijen.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-CDA-over-jaarstukken-verbonden-

partijen.pdf 

Bestandsnaam: Motie CDA over jaarstukken verbonden partijen.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 28 maart 2011, Raadscommissie Bestuur en MiddelenType: documentdatum: 

28-03-2011 

 Resultaat 34motie D66 over reintegratie mmv ketenpartners.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-D66-over-reintegratie-mmv-

ketenpartners.pdf 

Bestandsnaam: motie D66 over reintegratie mmv ketenpartners.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 15 november 2010, GemeenteraadType: documentdatum: 15-11-2010 

 Resultaat 35Motie PvdA scheve bomen Julianaplein.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-PvdA-scheve-bomen-Julianaplein.pdf 

Bestandsnaam: Motie PvdA scheve bomen Julianaplein.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 15 februari 2010, GemeenteraadType: documentdatum: 15-02-2010 

 Resultaat 36motie spreektijd 17 mei 2010.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-spreektijd-17-mei-2010.pdf 

Bestandsnaam: motie spreektijd 17 mei 2010.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 07 juni 2010, GemeenteraadType: documentdatum: 07-06-2010 

 Resultaat 37motie over gratis ter beschikking stellen VOG's.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-over-gratis-ter-beschikking-stellen-VOG-

s.pdf 

Bestandsnaam: motie over gratis ter beschikking stellen VOG's.pdf  

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-PvdA-over-verpauperde-panden.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-CDA-over-jaarstukken-verbonden-partijen.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-CDA-over-jaarstukken-verbonden-partijen.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-CDA-over-jaarstukken-verbonden-partijen.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Bestuur-en-Middelen/2011/28-maart/19:30/Aanlevering-jaarstukken-verbonden-partijen-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-D66-over-reintegratie-mmv-ketenpartners.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-D66-over-reintegratie-mmv-ketenpartners.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-D66-over-reintegratie-mmv-ketenpartners.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2010/15-november/19:30/Motie-van-het-CDA-betreffende-re-integratietrajecten-ten-behoeve-van-clienten-met-een-grote-afstand-tot-de-arbeidsmarkt-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-PvdA-scheve-bomen-Julianaplein.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-PvdA-scheve-bomen-Julianaplein.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2010/15-februari/19:30/Motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-spreektijd-17-mei-2010.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-spreektijd-17-mei-2010.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2010/07-juni/19:30/Voorstel-tot-het-wijzigen-van-artikel-22-van-het-Reglement-van-orde-voor-de-vergaderingen-en-andere-werkzaamheden-van-de-gemeenteraad-van-Den-Helder-2010-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-over-gratis-ter-beschikking-stellen-VOG-s.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-over-gratis-ter-beschikking-stellen-VOG-s.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-over-gratis-ter-beschikking-stellen-VOG-s.pdf


Documenttype: Ingekomen stukkenType: documentdatum: 09-06-2016 

 Resultaat 38Motie CU over opschorten ouderbijdrage jeugd-
ggz.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-CU-over-opschorten-ouderbijdrage-

jeugd-ggz.pdf 

Bestandsnaam: Motie CU over opschorten ouderbijdrage jeugd-ggz.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 02 maart 2015, GemeenteraadType: documentdatum: 02-03-2015 

 Resultaat 39Motie vr o d D66 over openbaar toilet 
ingetrokken.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-vr-o-d-D66-over-openbaar-toilet-

ingetrokken.pdf 

Bestandsnaam: Motie vr o d D66 over openbaar toilet ingetrokken.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 01 september 2014, GemeenteraadType: documentdatum: 01-09-2014 

 Resultaat 40motie vreemd ad orde dag over action.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-vreemd-ad-orde-dag-over-action1.pdf 

Bestandsnaam: motie vreemd ad orde dag over action.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 12 april 2010, Gemeenteraad 

 41Motie van het CDA mbt. seniorenmatinee..pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-van-het-CDA-mbt-seniorenmatinee.pdf 

Bestandsnaam: Motie van het CDA mbt. seniorenmatinee..pdf  

Documenttype: OnbekendType: documentdatum: 23-02-2011 

 Resultaat 42Motie VS over vrijheid van meningsuiting.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-VS-over-vrijheid-van-meningsuiting.pdf 

Bestandsnaam: Motie VS over vrijheid van meningsuiting.pdf /O ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 25 april 2016, GemeenteraadType: documentdatum: 25-04-2016 

 Resultaat 43Motie parkeren Beatrixstraat.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-CU-over-opschorten-ouderbijdrage-jeugd-ggz.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-CU-over-opschorten-ouderbijdrage-jeugd-ggz.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-CU-over-opschorten-ouderbijdrage-jeugd-ggz.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-CU-over-opschorten-ouderbijdrage-jeugd-ggz.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/02-maart/19:30/Motie-over-het-opschorten-van-de-ouderbijdrage-in-het-kader-van-de-nieuwe-Jeugdwet-1/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-vr-o-d-D66-over-openbaar-toilet-ingetrokken.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-vr-o-d-D66-over-openbaar-toilet-ingetrokken.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-vr-o-d-D66-over-openbaar-toilet-ingetrokken.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-vr-o-d-D66-over-openbaar-toilet-ingetrokken.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/01-september/19:30/Motie-van-de-fractie-van-D66-over-het-realiseren-van-een-openbaar-toilet-in-de-binnenstad-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-vreemd-ad-orde-dag-over-action1.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-vreemd-ad-orde-dag-over-action1.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2010/12-april/19:30/Motie-betreffende-de-verplaatsing-van-de-Action-naar-het-Ravelijncenter-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-van-het-CDA-mbt-seniorenmatinee.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-van-het-CDA-mbt-seniorenmatinee.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-VS-over-vrijheid-van-meningsuiting.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-VS-over-vrijheid-van-meningsuiting.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/25-april/19:30/Motie-over-de-vrijheid-van-meningsuiting/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-parkeren-Beatrixstraat.pdf


http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-parkeren-Beatrixstraat.pdf 

Bestandsnaam: Motie parkeren Beatrixstraat.pdf ¥ Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 1 

september 2014 Besluit nummer : RB14.0073 Onderwerp :... ...r 2014 Besluit nummer : 

RB14.0073 Onderwerp : Motie parkeren Beatrixstraat De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer R... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 01 september 2014, Raadscommissie Stadsontwikkeling en -BeheerType: 

documentdatum: 01-09-2014 

 Resultaat 44motie cao-onderhandelinjgen rond de Sociale 
Werkvoorziening.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-cao-onderhandelinjgen-rond-de-Sociale-

Werkvoorziening.pdf 

Bestandsnaam: motie cao-onderhandelinjgen rond de Sociale Werkvoorziening.pdf  

Documenttype: Ingekomen stukkenType: documentdatum: 16-04-2015 

 Resultaat 45Motie vr o d div fracties over leefbaarheid 
Koningsstraat ingetrokken.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-vr-o-d-div-fracties-over-leefbaarheid-

Koningsstraat-ingetrokken.pdf 

Bestandsnaam: Motie vr o d div fracties over leefbaarheid Koningsstraat ingetrokken.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 01 september 2014, GemeenteraadType: documentdatum: 01-09-2014 

 Resultaat 46Motie vreemd ad orde dag Stadspartij 
wijkenproject.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-vreemd-ad-orde-dag-Stadspartij-

wijkenproject.pdf 

Bestandsnaam: Motie vreemd ad orde dag Stadspartij wijkenproject.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 15 februari 2010, GemeenteraadType: documentdatum: 15-02-2010 

 Resultaat 47PvdA motie vr aan orde dag over verpaupering.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/PvdA-motie-vr-aan-orde-dag-over-

verpaupering.pdf 

Bestandsnaam: PvdA motie vr aan orde dag over verpaupering.pdf  

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-parkeren-Beatrixstraat.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/01-september/19:30/Voorstel-tot-het-vaststellen-van-de-Verordening-tot-wijziging-van-de-Verordening-parkeerbelastingen-2014-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-cao-onderhandelinjgen-rond-de-Sociale-Werkvoorziening.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-cao-onderhandelinjgen-rond-de-Sociale-Werkvoorziening.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-cao-onderhandelinjgen-rond-de-Sociale-Werkvoorziening.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-cao-onderhandelinjgen-rond-de-Sociale-Werkvoorziening.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-vr-o-d-div-fracties-over-leefbaarheid-Koningsstraat-ingetrokken.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-vr-o-d-div-fracties-over-leefbaarheid-Koningsstraat-ingetrokken.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-vr-o-d-div-fracties-over-leefbaarheid-Koningsstraat-ingetrokken.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-vr-o-d-div-fracties-over-leefbaarheid-Koningsstraat-ingetrokken.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/01-september/19:30/Motie-van-de-fracties-van-Behoorlijk-Bestuur--Stadspartij-Den-Helder-en-de-ChristenUnie-over-een-onderzoek-naar-de-leerbaarheid-in-de-Koningstraat-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-vreemd-ad-orde-dag-Stadspartij-wijkenproject.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-vreemd-ad-orde-dag-Stadspartij-wijkenproject.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-vreemd-ad-orde-dag-Stadspartij-wijkenproject.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-vreemd-ad-orde-dag-Stadspartij-wijkenproject.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2010/15-februari/19:30/Motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/PvdA-motie-vr-aan-orde-dag-over-verpaupering.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/PvdA-motie-vr-aan-orde-dag-over-verpaupering.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/PvdA-motie-vr-aan-orde-dag-over-verpaupering.pdf


Documenttype: OnbekendVergadering: 11 mei 2009, GemeenteraadType: documentdatum: 11-05-2009 

 Resultaat 48motie vr orde dag over onderz regels declaraties.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-vr-orde-dag-over-onderz-regels-

declaraties.pdf 

Bestandsnaam: motie vr orde dag over onderz regels declaraties.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 25 februari 2009, GemeenteraadType: documentdatum: 25-02-2009 

 Resultaat 49ingetrokken motie Stadspartij over WMO-beleid.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/ingetrokken-motie-Stadspartij-over-WMO-

beleid.pdf 

Bestandsnaam: ingetrokken motie Stadspartij over WMO-beleid.pdf SS M O T I E nr.: d at u 

m r and s v c r g ad e n n g: ... mm ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 26 september 2011, GemeenteraadType: documentdatum: 26-09-2011 

 Resultaat 50Motie van afkeuring D66 VVD PvdA CDA HO.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-van-afkeuring-D66-VVD-PvdA-CDA-

HO.pdf 

Bestandsnaam: Motie van afkeuring D66 VVD PvdA CDA HO.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 02 maart 2015, Gemeenteraad 

 51Motie van wantrouwen D66 VVD PvdA CDA HO.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-van-wantrouwen-D66-VVD-PvdA-CDA-

HO.pdf 

Bestandsnaam: Motie van wantrouwen D66 VVD PvdA CDA HO.pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 02 maart 2015, GemeenteraadType: documentdatum: 02-03-2015 

 Resultaat 52motie Progressief Den Helder over extra bedrag 
voor Voedselbank.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-Progressief-Den-Helder-over-extra-

bedrag-voor-Voedselbank.pdf 

Bestandsnaam: motie Progressief Den Helder over extra bedrag voor Voedselbank.pdf  

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/11-mei/19:30/Motie-verpaupering-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-vr-orde-dag-over-onderz-regels-declaraties.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-vr-orde-dag-over-onderz-regels-declaraties.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-vr-orde-dag-over-onderz-regels-declaraties.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/25-februari/21:00/Motie-van-de-fractie-van-GroenLinks-waarmee-een-onderzoek-wordt-ingesteld-naar-het-declaratiegedrag-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/ingetrokken-motie-Stadspartij-over-WMO-beleid.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/ingetrokken-motie-Stadspartij-over-WMO-beleid.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/ingetrokken-motie-Stadspartij-over-WMO-beleid.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/26-september/19:30/Motie-Stadspartij-Den-Helder-over-het-WMO-beleid-in-Den-Helder-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-van-afkeuring-D66-VVD-PvdA-CDA-HO.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-van-afkeuring-D66-VVD-PvdA-CDA-HO.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-van-afkeuring-D66-VVD-PvdA-CDA-HO.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/02-maart/19:30/Verzoek-tot-interpellatie-over-de-gemaakte-afspraken-inzake-het-gebruik-van-het-voormalige-postkantoor-1/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-van-wantrouwen-D66-VVD-PvdA-CDA-HO.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-van-wantrouwen-D66-VVD-PvdA-CDA-HO.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Motie-van-wantrouwen-D66-VVD-PvdA-CDA-HO.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/02-maart/19:30/Verzoek-tot-interpellatie-over-de-gemaakte-afspraken-inzake-het-gebruik-van-het-voormalige-postkantoor-1/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-Progressief-Den-Helder-over-extra-bedrag-voor-Voedselbank.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-Progressief-Den-Helder-over-extra-bedrag-voor-Voedselbank.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-Progressief-Den-Helder-over-extra-bedrag-voor-Voedselbank.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-Progressief-Den-Helder-over-extra-bedrag-voor-Voedselbank.pdf


Documenttype: OnbekendVergadering: 05 januari 2010, GemeenteraadType: documentdatum: 05-01-2010 

 Resultaat 53motie vr aan orde dag CDA parkeerplaatsen 
(15/12).pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-vr-aan-orde-dag-CDA-parkeerplaatsen-

15-12.pdf 

Bestandsnaam: motie vr aan orde dag CDA parkeerplaatsen (15/12).pdf  

Documenttype: OnbekendVergadering: 09 februari 2009, Raadscommissie Stadsontwikkeling en -BeheerType: 

documentdatum: 09-02-2009 

 Resultaat 54motie Schijnconstructies Arbeidsmigranten van de 
raad van Westland.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-Schijnconstructies-Arbeidsmigranten-

van-de-raad-van-Westland.pdf 

Bestandsnaam: motie Schijnconstructies Arbeidsmigranten van de raad van Westland.pdf 

Van: Griffie@GemeenteWestland.nl Aan: CC: BCC: info@denhelder.nl... ...onstructies 

Arbeidsmigranten Bijlage(n): TEXT.htm Motie raad gem.Westland, schijnconstructies 

arbeidsmigranten.pdf Brief college inzake motie schijnco... ...ructies arbeidsmigranten.pdf 

Brief college inzake motie schijnconstructies arbeidsmigranten.pdf 13-0004300 Persbericht 

inzake schijnconstructies uitze... 

Documenttype: Ingekomen stukkenType: documentdatum: 24-01-2013 

 Resultaat 55RI: Uitvoering motie Opschorten ouderbijdrage 
jeugd-ggz.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/RI-Uitvoering-motie-Opschorten-

ouderbijdrage-jeugd-ggz.pdf 

Bestandsnaam: RI: Uitvoering motie Opschorten ouderbijdrage jeugd-ggz.pdf ¥ 

Raadsinformatiebrief Nr. RI15.0042 (2015) Betreft: Uitvoering ... ...t. In uw vergadering van 2 

maart 2015 heeft u een motie aangenomen van ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Groen 

Links, Stadspartij Den Helder, Fractie ... ...der, Fractie Vermooten, Vrije Socialisten en D66 

(Motie nr. 11), waarin u ons college opdraagt alle informatie m.b.t. inning ouderbijdragen 

jeugdhulp ... 

Documenttype: Ingekomen stukkenType: documentdatum: 16-04-2015 

 Resultaat 56verzoek om de op 23 juni 2015 aangenomen 
amendement en de motie Veiligheidsregio NHN te steunen.pdf 

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2010/05-januari/19:30/Motie/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-vr-aan-orde-dag-CDA-parkeerplaatsen-15-12.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-vr-aan-orde-dag-CDA-parkeerplaatsen-15-12.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-vr-aan-orde-dag-CDA-parkeerplaatsen-15-12.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-vr-aan-orde-dag-CDA-parkeerplaatsen-15-12.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Stadsontwikkeling-en-Beheer/2009/09-februari/19:30/Voorstel-in-te-stemmen-met-de-aanleg-van-tijdelijke-parkeervoorzieningen-in-het-stadshart-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-Schijnconstructies-Arbeidsmigranten-van-de-raad-van-Westland.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-Schijnconstructies-Arbeidsmigranten-van-de-raad-van-Westland.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-Schijnconstructies-Arbeidsmigranten-van-de-raad-van-Westland.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-Schijnconstructies-Arbeidsmigranten-van-de-raad-van-Westland.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/RI-Uitvoering-motie-Opschorten-ouderbijdrage-jeugd-ggz.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/RI-Uitvoering-motie-Opschorten-ouderbijdrage-jeugd-ggz.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/RI-Uitvoering-motie-Opschorten-ouderbijdrage-jeugd-ggz.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/RI-Uitvoering-motie-Opschorten-ouderbijdrage-jeugd-ggz.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/verzoek-om-de-op-23-juni-2015-aangenomen-amendement-en-de-motie-Veiligheidsregio-NHN-te-steunen.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/verzoek-om-de-op-23-juni-2015-aangenomen-amendement-en-de-motie-Veiligheidsregio-NHN-te-steunen.pdf


http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/verzoek-om-de-op-23-juni-2015-aangenomen-

amendement-en-de-motie-Veiligheidsregio-NHN-te-steunen.pdf 

...om de op 23 juni 2015 aangenomen amendement en de motie Veiligheidsregio NHN te 

steunen.pdf pagina 1 van 1 Postbus Informatievoorziening Den Helder -... ... 

Informatievoorziening Den Helder - Amendement en Motie Veiligheidsregio NoordHolland 

Noord Van: Aan: Datum: Onderwerp: Bijlagen:& quot;Han ter ... 

Documenttype: Ingekomen stukkenType: documentdatum: 02-07-2015 

 Resultaat 57motie PvdA Waddenfonds.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-PvdA-Waddenfonds.pdf 

Bestandsnaam: motie PvdA Waddenfonds.pdf MOTIE nr.: W- U-S datum raadsvergadering: 

PVDA Mo e De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijee... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 04 november 2013, GemeenteraadType: documentdatum: 04-11-2013 

 Resultaat 58RI: Beantwoorden motie M11.3 PvdA Schouwburg - 
Waddenfonds.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/RI-Beantwoorden-motie-M11-3-PvdA-

Schouwburg-Waddenfonds.pdf 

Bestandsnaam: RI: Beantwoorden motie M11.3 PvdA Schouwburg - Waddenfonds.pdf ¥ 

Raadsinformatiebrief Nr. RI13.0192 (2013) Betreft: Beantwoorden ... ...Gemeenteraad In de 

op 4 november 2013 aangenomen motie 3.11 van de fractie van de PvdA is het college 

opgedragen uw raad te informeren over welke aan... 

Documenttype: Ingekomen stukkenType: documentdatum: 19-12-2013 

 Resultaat 59BEGR: motie HO! over programmabegroting 2014 
AANGENOMEN.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/BEGR-motie-HO-over-programmabegroting-

2014-AANGENOMEN.pdf 

Bestandsnaam: BEGR: motie HO! over programmabegroting 2014 AANGENOMEN.pdf mum} 

M O T I E nr.: Helder Onafhankelijk! Den datum raadsvergadering: He... ...any.cnomcpJ 

venvorjxn nTperroKRén / aangehouden MOTIE cf. artikel 34 van hel Reglement van orde voot 

de aemeenteraaci. ONAFHANKELIJK! De gemee... ...op: • binnen drie maanden na 

aannemen van deze motie, te zorgen dat de reparaties worden uitgevoerd om verdere 

schade aan het stadhuis te voorkomen... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 06 november 2013, GemeenteraadType: documentdatum: 06-11-2013 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/verzoek-om-de-op-23-juni-2015-aangenomen-amendement-en-de-motie-Veiligheidsregio-NHN-te-steunen.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/verzoek-om-de-op-23-juni-2015-aangenomen-amendement-en-de-motie-Veiligheidsregio-NHN-te-steunen.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-PvdA-Waddenfonds.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-PvdA-Waddenfonds.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/04-november/19:30/Voorstel-tot-het-vaststellen-van-de-begrotingswijzigingen-behorende-bij-de-tussenrapportage-2013-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/RI-Beantwoorden-motie-M11-3-PvdA-Schouwburg-Waddenfonds.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/RI-Beantwoorden-motie-M11-3-PvdA-Schouwburg-Waddenfonds.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/RI-Beantwoorden-motie-M11-3-PvdA-Schouwburg-Waddenfonds.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/RI-Beantwoorden-motie-M11-3-PvdA-Schouwburg-Waddenfonds.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/BEGR-motie-HO-over-programmabegroting-2014-AANGENOMEN.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/BEGR-motie-HO-over-programmabegroting-2014-AANGENOMEN.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/BEGR-motie-HO-over-programmabegroting-2014-AANGENOMEN.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/BEGR-motie-HO-over-programmabegroting-2014-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/06-november/20:15/Voorstel-tot-het-vaststellen-van-de-programmabegroting-2014--de-meerjarenraming-2015-2017-en-de-jaarschijf-2014-van-het-meerjareninvesteringsplan-/


 Resultaat 60motie TROTS over parkeerfaciliteit kpn-terrein.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-TROTS-over-parkeerfaciliteit-kpn-

terrein.pdf 

Bestandsnaam: motie TROTS over parkeerfaciliteit kpn-terrein.pdf M O T I E nr.: ffl //• / datum 

raadsvergadering: ntOTSOPNi ld Mi'SCmHoz Zs/... ...aangenomen ^Verworpen / 

«gwwfckcirTaangeh ouden MOTIE De raad van de gemeente Den Helder, 18 november 2013, 

beraadslagend over het voorstel inzake ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 18 november 2013, Gemeenteraad 

 61motie GrLi over tweede wijkcoördinator.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-GrLi-over-tweede-wijkcoordinator.pdf 

Bestandsnaam: motie GrLi over tweede wijkcoördinator.pdf M O T I E nr.: ^ Ü - S datum 

raadsvergadering: GROENLINKS (^aangenomen^vem lïïpïïo... ...angenomen^vem 

lïïpïïoEïïën/aaiigehoudCT - Motie De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 

4 november 2013, gelezen raadsvoorste... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 04 november 2013, GemeenteraadType: documentdatum: 04-11-2013 

 Resultaat 62motie HO! over RAKC.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-HO-over-RAKC.pdf 

Bestandsnaam: motie HO! over RAKC.pdf MOTIE nr.: Helder Onafhankelijk! r\ u. i datum 

raadsvergadering: aangcnomen(/ verworpen^ ingetrokken / aang... ... / aangehUutJen E Ë J 

Den Helder, 19 mei 2014 Motie vreemd aan de orde van de dag De gemeenteraad van Den 

Helder in vergadering bijeen op maandag ... ...nde dat: • Het college de in de raad 

aangenomen motie van 16 december 2013 (herindiceren thuiszorg) niet heeft uitgevoerd. • Er 

wel een aantal wer... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 19 mei 2014, GemeenteraadType: documentdatum: 19-05-2014 

 Resultaat 63Motie Vogelasiel. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/Motie-

Vogelasiel/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 11-07-2016 

 Resultaat 64Motie energiebezuinigingspakket voor minima. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/Motie-

energiebezuinigingspakket-voor-minima/ 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-TROTS-over-parkeerfaciliteit-kpn-terrein.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-TROTS-over-parkeerfaciliteit-kpn-terrein.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-TROTS-over-parkeerfaciliteit-kpn-terrein.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/18-november/19:30/Voorstel-met-betrekking-tot-variantenstudie-en-uitkomst-burgerparticipatie-nieuwbouw-stadhuis-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-GrLi-over-tweede-wijkcoordinator.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-GrLi-over-tweede-wijkcoordinator.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/04-november/19:30/Voorstel-tot-het-vaststellen-van-de-begrotingswijzigingen-behorende-bij-de-tussenrapportage-2013-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-HO-over-RAKC.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/motie-HO-over-RAKC.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/19-mei/19:30/Motie-van-de-fractie-van-Helder-Onafhankelijk-met-betrekking-tot-de-wijkscans-en-wijkteams-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/Motie-Vogelasiel/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/Motie-Vogelasiel/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/Motie-Vogelasiel/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/Motie-energiebezuinigingspakket-voor-minima/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/Motie-energiebezuinigingspakket-voor-minima/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/Motie-energiebezuinigingspakket-voor-minima/


Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 11-07-2016 

 Resultaat 65Motie verkeersveiligheid kruispunt 
Ruyghweg/Fabriekgracht. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/Motie-

verkeersveiligheid-kruispunt-Ruyghweg-Fabriekgracht/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 11-07-2016 

 Resultaat 66Motie over buitenlandse dienstreizen. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/22-juni/14:30/Motie-

over-buitenlandse-dienstreizen/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 22-06-2016 

 Resultaat 67Motie opvang gezinnen na huisuitzetting met 
problematische schulden. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/Motie-

opvang-gezinnen-na-huisuitzetting-met-problematische-schulden/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 11-07-2016 

 Resultaat 68Motie I 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/30-

november/19:30/Motie-I/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 30-11-2009 

 Resultaat 69Motie(s) 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2008/22-

september/19:30/Moties/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 22-09-2008 

 Resultaat 70Motie thuiszorgmedewerkers. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/14-maart/19:30// 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 14-03-2016 

 71Motie Participatiewet. 

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/Motie-verkeersveiligheid-kruispunt-Ruyghweg-Fabriekgracht/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/Motie-verkeersveiligheid-kruispunt-Ruyghweg-Fabriekgracht/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/Motie-verkeersveiligheid-kruispunt-Ruyghweg-Fabriekgracht/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/Motie-verkeersveiligheid-kruispunt-Ruyghweg-Fabriekgracht/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/22-juni/14:30/Motie-over-buitenlandse-dienstreizen/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/22-juni/14:30/Motie-over-buitenlandse-dienstreizen/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/22-juni/14:30/Motie-over-buitenlandse-dienstreizen/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/22-juni/14:30/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/Motie-opvang-gezinnen-na-huisuitzetting-met-problematische-schulden/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/Motie-opvang-gezinnen-na-huisuitzetting-met-problematische-schulden/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/Motie-opvang-gezinnen-na-huisuitzetting-met-problematische-schulden/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/Motie-opvang-gezinnen-na-huisuitzetting-met-problematische-schulden/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/11-juli/15:00/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/30-november/19:30/Motie-I/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/30-november/19:30/Motie-I/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/30-november/19:30/Motie-I/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/30-november/19:30/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2008/22-september/19:30/Moties/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2008/22-september/19:30/Moties/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2008/22-september/19:30/Moties/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2008/22-september/19:30/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/14-maart/19:30/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/14-maart/19:30/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/14-maart/19:30/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/16-november/19:30/


http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/16-november/19:30// 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 16-11-2015 

 Resultaat 72Motie weekenschool. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/30-maart/19:30/Motie-

weekenschool-1/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 30-03-2015 

 Resultaat 73Motie crossbaan. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2010/18-januari/19:30/Motie-

crossbaan-/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 18-01-2010 

 Resultaat 74Motie II 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/30-

november/19:30/Motie-II/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 30-11-2009 

 Resultaat 75Motie kinderlintjes. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/11-mei/19:30/Motie-

kinderlintjes-/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 11-05-2009 

 Resultaat 76Motie verpaupering. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/11-mei/19:30/Motie-

verpaupering-/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 11-05-2009 

 Resultaat 77Motie over het opvangen zeehonden 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/13-juni/19:30/Motie-

over-het-opvangen-zeehonden/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 13-06-2016 

 Resultaat 78Motie over het Kanonnenpleintje 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/16-november/19:30/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/16-november/19:30/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/30-maart/19:30/Motie-weekenschool-1/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/30-maart/19:30/Motie-weekenschool-1/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/30-maart/19:30/Motie-weekenschool-1/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/30-maart/19:30/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2010/18-januari/19:30/Motie-crossbaan-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2010/18-januari/19:30/Motie-crossbaan-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2010/18-januari/19:30/Motie-crossbaan-/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2010/18-januari/19:30/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/30-november/19:30/Motie-II/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/30-november/19:30/Motie-II/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/30-november/19:30/Motie-II/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/30-november/19:30/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/11-mei/19:30/Motie-kinderlintjes-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/11-mei/19:30/Motie-kinderlintjes-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/11-mei/19:30/Motie-kinderlintjes-/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/11-mei/19:30/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/11-mei/19:30/Motie-verpaupering-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/11-mei/19:30/Motie-verpaupering-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/11-mei/19:30/Motie-verpaupering-/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/11-mei/19:30/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/13-juni/19:30/Motie-over-het-opvangen-zeehonden/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/13-juni/19:30/Motie-over-het-opvangen-zeehonden/
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http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/23-mei/19:30/Motie-

over-het-Kanonnenpleintje/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 23-05-2016 

 Resultaat 79Motie Anton Pieckplein. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/30-maart/19:30/Motie-

Anton-Pieckplein-1/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 30-03-2015 

 Resultaat 80Motie toegangsstop natte horeca. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/30-maart/19:30/Motie-

toegangsstop-natte-horeca/ 

Vergadering: Gemeenteraad 

 81Motie over de afsluiting van het Schapendijkje 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/13-juni/19:30/Motie-

over-de-afsluiting-van-het-Schapendijkje/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 13-06-2016 

 Resultaat 82Motie over de carport in Nieuw Den Helder 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/13-juni/19:30/Motie-

over-de-carport-in-Nieuw-Den-Helder/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 13-06-2016 

 Resultaat 83Motie over de vrijheid van meningsuiting. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/25-april/19:30/Motie-

over-de-vrijheid-van-meningsuiting/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 25-04-2016 

 Resultaat 84Motie Helder Onafhankelijk over herindicering 
thuiszorg. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/16-

december/19:30/Motie-Helder-Onafhankelijk-over-herindicering-thuiszorg-/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 16-12-2013 
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 Resultaat 85Motie opheffen geheimhouding second opinion 
Stadshart 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2008/30-

september/19:30/Motie-opheffen-geheimhouding-second-opinion-Stadshart/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 30-09-2008 

 Resultaat 86Motie over geconstateerde knelpunten door de 
Fietsersbond. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/15-

februari/19:30/Motie-over-geconstateerde-knelpunten-door-de-Fietsersbond/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 15-02-2016 

 Resultaat 87Motie PvdA over gedeeltelijke financiering verbouw 
schouwburg. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/16-

december/19:30/Motie-PvdA-over-gedeeltelijke-financiering-verbouw-schouwburg-/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 16-12-2013 

 Resultaat 88Motie van de PvdA over het sociaal domein. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/16-

december/19:30/Motie-van-de-PvdA-over-het-sociaal-domein-/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 16-12-2013 

 Resultaat 89Motie van de PvdA over het bestemmingsplan 
Willemsoord. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/18-maart/19:30/Motie-

van-de-PvdA-over-het-bestemmingsplan-Willemsoord-/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 18-03-2013 

 Resultaat 90Motie met betrekking tot aanleg verlengde Breewijd. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/03-

december/19:30/Motie-met-betrekking-tot-aanleg-verlengde-Breewijd-/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 03-12-2012 

 91Motie GroenLinks over het vaststellen van een welzijnsvisie. 
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http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/16-mei/19:30/Motie-

GroenLinks-over-het-vaststellen-van-een-welzijnsvisie-/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 16-05-2011 

 Resultaat 92Motie GroenLinks met betrekking tot 
ambassadeurschap tapuit. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2010/20-

september/19:30/Motie-GroenLinks-met-betrekking-tot-ambassadeurschap-tapuit-/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 20-09-2010 

 Resultaat 93Motie Vrije Socialisten inzake actie Buiten de Boot. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/16-

december/19:30/Motie-Vrije-Socialisten-inzake-actie-Buiten-de-Boot-/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 16-12-2013 

 Resultaat 94Motie GroenLinks met betrekking tot eigen risico 
ziektekosten 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Maatschappelijke-

Ontwikkeling/2007/10-december/00:00/Motie-GroenLinks-met-betrekking-tot-eigen-risico-

ziektekosten/ 

Vergadering: Raadscommissie Maatschappelijke OntwikkelingType: agendapuntdatum: 10-12-2007 

 Resultaat 95Motie Stadspartij Den Helder over een donatie aan 
de voedselbank. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/16-

december/19:30/Motie-Stadspartij-Den-Helder-over-een-donatie-aan-de-voedselbank-/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 16-12-2013 

 Resultaat 96Motie Helder Onafhankelijk over verlengen termijn 
van inzage bestemmingsplan stationslocatie. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/16-

december/19:30/Motie-Helder-Onafhankelijk-over-verlengen-termijn-van-inzage-

bestemmingsplan-stationslocatie-/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 16-12-2013 
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 Resultaat 97Motie GroenLinks over verbreding van de 
bezuinigingsdiscussie naar alle beleidsterreinen. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/16-mei/19:30/Motie-

GroenLinks-over-verbreding-van-de-bezuinigingsdiscussie-naar-alle-beleidsterreinen-/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 16-05-2011 

 Resultaat 98Motie ChristenUnie met betrekking tot de vestiging 
van het RAKC is Schagen. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/30-juni/14:00/Motie-

ChristenUnie-met-betrekking-tot-de-vestiging-van-het-RAKC-is-Schagen-/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 30-06-2014 

 Resultaat 99Motie van de fractie Helder Onafhankelijk! 
betreffende het participatietraject nieuwbouw stadhuis. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/02-

september/19:30/Motie-van-de-fractie-Helder-Onafhankelijk-betreffende-het-participatietraject-

nieuwbouw-stadhuis-/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 02-09-2013 

 Resultaat 100Motie ChristenUnie, PvdA, Vrije Socialisten, D66 en 
GroenLinks over het terugsturen van asielkinderen. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/19-maart/19:30/Motie-

ChristenUnie--PvdA--Vrije-Socialisten--D66-en-GroenLinks-over-het-terugsturen-van-

asielkinderen-/ 

Vergadering: Gemeenteraad 
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