
 Resultaat 1Amendement destinatiemarketing.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Amendement-destinatiemarketing.pdf 

Bestandsnaam: Amendement destinatiemarketing.pdf • • •     

Documenttype: OnbekendVergadering: 23 mei 2016, GemeenteraadType: documentdatum: 23-05-2016 

 Resultaat 2Amendement TROTS over burgerparticipatie 
stadhuis.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Amendement-TROTS-over-burgerparticipatie-

stadhuis.pdf 

Bestandsnaam: Amendement TROTS over burgerparticipatie stadhuis.pdf ... ... c 

aange^ömeiT&gt; verworpen / ingetrokken Amendement De raad van de gemeente Den 

Helder, in vergadering bijeen 18 november 2013, beraadslagen... ...nummeren in beslispunt 3. 

Ondertekenaars van het amendement: Trots op NL Sandra Dekker Toelichting: Er is een 

keuze gemaakt om het extra voorbereid... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 18 november 2013, GemeenteraadType: documentdatum: 18-11-2013 

 Resultaat 3Amendement GroenLinks uitbreiding 
commissieleden.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Amendement-GroenLinks-uitbreiding-

commissieleden.pdf 

Bestandsnaam: Amendement GroenLinks uitbreiding commissieleden.pdf ooo I ö 

ChristenUnie I TOOfKWOUHKIBTWJ&quot; 12 GROENLINKS J-L J-L ... 

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

 Resultaat 4schriftelijke vragen niet uitvoeren amendement.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/schriftelijke-vragen-niet-uitvoeren-

amendement.pdf 

Bestandsnaam: schriftelijke vragen niet uitvoeren amendement.pdf . GEMcENTE JNGEfï 

Schriftelijke vragen n.a.v. ... ...ndeling van de begroting 2013 is door de raad een 

amendement aangenomen, waarin besloten is de benoemingstermijn van de adviseur 

Kunst&amp;C... ...dens deze bespreking gaf de wethouder aan dat dit amendement niet 

uitgevoerd zal worden. Dit omdat het volgens de wethouder &quot;incidenteel geld... 

Documenttype: Ingekomen stukkenType: documentdatum: 02-05-2013 
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 Resultaat 5Raadsbesluit over uitwerking amendement op 
raadsvoorstel grondprijsbeleid.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Raadsbesluit-over-uitwerking-amendement-

op-raadsvoorstel-grondprijsbeleid.pdf 

Bestandsnaam: Raadsbesluit over uitwerking amendement op raadsvoorstel 

grondprijsbeleid.pdf ¥ Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 30 maart 2015 ... ...luit nummer : 

RB14.0163 Onderwerp : Uitwerking amendement op raadsvoorstel grondprijsbeleid De raad 

van de gemeente Den Helder; gelezen het raadsv... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 30 maart 2015, Raadscommissie Bestuur en MiddelenType: documentdatum: 

30-03-2015 

 Resultaat 6RI: amendement tweede coördinerend 
wijkmanager.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/RI-amendement-tweede-coordinerend-

wijkmanager.pdf 

Bestandsnaam: RI: amendement tweede coördinerend wijkmanager.pdf ¥ 

Raadsinformatiebrief Nr. RI13.0107 (2013) Betreft: Raadsinformatiebrief ... ...an de 

Gemeenteraad Op 7 november 2012 heeft u een amendement aangenomen dat de 

aanstelling van een tweede coördinerend wijkmanager beoogde, ten koste... ...&amp;Cultuur 

en de Cultuurmakelaar. Dit amendement werd aangenomen kort na de vaststelling van het 

nieuwe programma wijkgericht werken 2012-... 

Documenttype: Ingekomen stukkenVergadering: 02 september 2013, Raadscommissie Maatschappelijke 

OntwikkelingType: documentdatum: 02-09-2013 

 Resultaat 7verzoek 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 

...ndsnaam: verzoek om de op 23 juni 2015 aangenomen amendement en de motie 

Veiligheidsregio NHN te steunen.pdf pagina 1 van 1 Postbus Informatievoorzie... ... van 1 

Postbus Informatievoorziening Den Helder - Amendement en Motie Veiligheidsregio 

NoordHolland Noord Van: Aan: Datum: Onderwerp: Bijlagen: ... 

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

 Resultaat 8Commissieadvies over voorstel met betrekking tot 
uitwerking amendement raadsbesluit grondprijsbeleid.pdf 
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http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Commissieadvies-over-voorstel-met-

betrekking-tot-uitwerking-amendement-raadsbesluit-grondprijsbeleid.pdf 

...dvies over voorstel met betrekking tot uitwerking amendement raadsbesluit 

grondprijsbeleid.pdf ¥ Advies commissie Bestuur en Middelen Datum vergade... ...s over het 

voorstel met betrekking tot uitwerking amendement op raadsbesluit grondprijsbeleid. In haar 

vergadering van 23 maart 2015 heeft de commiss... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 30 maart 2015, GemeenteraadType: documentdatum: 30-03-2015 

 Resultaat 9Amendement ChristenUnie GGD cooperatie.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Amendement-ChristenUnie-GGD-

cooperatie.pdf 

Bestandsnaam: Amendement ChristenUnie GGD cooperatie.pdf ChrîstenUnîe ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 29 juni 2015, GemeenteraadType: documentdatum: 29-06-2015 

 Resultaat 10Noordkopraad: amendement GrLi VS BvDH Verm 
CU BB over leegstand binnenstad terugdringen.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Noordkopraad-amendement-GrLi-VS-BvDH-

Verm-CU-BB-over-leegstand-binnenstad-terugdringen.pdf 

Bestandsnaam: Noordkopraad: amendement GrLi VS BvDH Verm CU BB over leegstand 

binnenstad terugdringen.pdf ... ...rsconvenant Ondergetekenden stellen het volgende 

amendement voor: De Regionale Raadscommissie Noordkop in vergadering bijeen op 7-4-

2016 Adviseert d... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 07 april 2016, Regionale raadscommissie Noordkop 

 Resultaat 11Noordkopraad: amendement Slotbepalingen 
Bestuursconvenant CU Den Helder en Hollands Kroon.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Noordkopraad-amendement-Slotbepalingen-

Bestuursconvenant-CU-Den-Helder-en-Hollands-Kroon.pdf 

Bestandsnaam: Noordkopraad: amendement Slotbepalingen Bestuursconvenant CU Den 

Helder en Hollands Kroon.pdf ... ...rsconvenant Ondergetekenden stellen het volgende 

amendement voor: De Regionale Raadscommissie Noordkop in vergadering bijeen op 7-4-

2016 Adviseert d... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 07 april 2016, Regionale raadscommissie NoordkopType: documentdatum: 

07-04-2016 
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 Resultaat 12Noordkopraad: amendement Destinatiemarketing 
CU Den Helder en Hollands Kroon.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Noordkopraad-amendement-

Destinatiemarketing-CU-Den-Helder-en-Hollands-Kroon.pdf 

Bestandsnaam: Noordkopraad: amendement Destinatiemarketing CU Den Helder en 

Hollands Kroon.pdf ... ...iemarketing Ondergetekenden stellen het volgende amendement 

voor: De Regionale Raadscommissie Noordkop in vergadering bijeen op 7-4-2016 Adviseert 

d... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 07 april 2016, Regionale raadscommissie NoordkopType: documentdatum: 

07-04-2016 

 Resultaat 13Noordkopraad: amendement Bestuursconvenant 
Havensontwikkeling CU Den Helder en Hollands Kroon.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Noordkopraad-amendement-

Bestuursconvenant-Havensontwikkeling-CU-Den-Helder-en-Hollands-Kroon.pdf 

Bestandsnaam: Noordkopraad: amendement Bestuursconvenant Havensontwikkeling CU 

Den Helder en Hollands Kroon.pdf ... ...ntwikkeling Ondergetekenden stellen het volgende 

amendement voor: De Regionale Raadscommissie Noordkop in vergadering bijeen op 7-4-

2016 Adviseert d... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 07 april 2016, Regionale raadscommissie NoordkopType: documentdatum: 

07-04-2016 

 Resultaat 14Amendement Behoorlijk Bestuur garantstelling 
Gemini Ziekenhuis.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Amendement-Behoorlijk-Bestuur-

garantstelling-Gemini-Ziekenhuis.pdf 

Bestandsnaam: Amendement Behoorlijk Bestuur garantstelling Gemini Ziekenhuis.pdf ... 

...ring: 3o aangenomèïï^ verwerpen-/ ingetrokken Amendement De gemeenteraad van Den 

Helder, in vergadering bijeen op 30 juni 2014; gelezen het raadsv... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 30 juni 2014, GemeenteraadType: documentdatum: 30-06-2014 

 Resultaat 15amendement gemeente Heiloo over besluit 
bezuinigingsmaatregelen.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/amendement-gemeente-Heiloo-over-besluit-

bezuinigingsmaatregelen.pdf 

Bestandsnaam: amendement gemeente Heiloo over besluit bezuinigingsmaatregelen.pdf ... 
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Documenttype: Ingekomen stukkenType: documentdatum: 02-04-2015 

 Resultaat 16amendement over besluit bezuinigingsmaatregelen 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/amendement-over-besluit-

bezuinigingsmaatregelen-Veiligheidsregio-Noord-Holland-Noord-1.pdf 

Bestandsnaam: amendement over besluit bezuinigingsmaatregelen Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord.pdf ... 

Documenttype: Ingekomen stukkenType: documentdatum: 02-04-2015 

 Resultaat 17amendement over besluit bezuinigingsmaatregelen 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/amendement-over-besluit-

bezuinigingsmaatregelen-Veiligheidsregio-Noord-Holland-Noord.pdf 

Bestandsnaam: amendement over besluit bezuinigingsmaatregelen Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord.pdf ... 

Documenttype: Ingekomen stukkenType: documentdatum: 02-04-2015 

 Resultaat 18Voorstel met betrekking tot uitwerking amendement 
op raadsbesluit grondprijsbeleid. 

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

maart/19:30/Voorstel-met-betrekking-tot-uitwerking-amendement-op-raadsbesluit-

grondprijsbeleid/ 

Vergadering: GemeenteraadType: agendapuntdatum: 30-03-2015 

 Resultaat 19Raadsvoorstel met betrekking tot uitwerking 
amendement op raadsbesluit grondprijsbeleid. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Bestuur-en-

Middelen/2015/23-maart/19:30/Raadsvoorstel-met-betrekking-tot-uitwerking-amendement-op-

raadsbesluit-grondprijsbeleid-1/ 

Vergadering: Raadscommissie Bestuur en MiddelenType: agendapuntdatum: 23-03-2015 

 Resultaat 20amendement gemeenteraad van Heerhugowaard 
inzake voorstel tot uittreden RHCA.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/amendement-gemeenteraad-van-

Heerhugowaard-inzake-voorstel-tot-uittreden-RHCA.pdf 
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Bestandsnaam: amendement gemeenteraad van Heerhugowaard inzake voorstel tot 

uittreden RHCA.pdf Stuknummer: AI12.03465 Algemeen bestuur van het Regio... ...veen Ons 

kenmerk: B201205131 072 5755468 Bijlage: amendement post@heerhugowaard.nl 

Amendement  

 21RV: CDA over voortgang uitvoering amendement 
"Mantelzorg".pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/RV-CDA-over-voortgang-uitvoering-

amendement-Mantelzorg.pdf 

Bestandsnaam: RV: CDA over voortgang uitvoering amendement 

&quot;Mantelzorg&quot;.pdf ¥ Raadsvragen Nr. RV15.0036 (2015) Beantwoording va... ...r de 

fractie CDA betreffende voortgang uitvoering amendement &quot;Mantelzorg&quot; Aan de 

fractie CDA i.a.a. de leden van de Gemeenteraad O... ...esteld over de voortgang in de 

uitvoering van het amendement &quot;Mantelzorg&quot;: Tijdens de gemeenteraad 

vergadering van 6 november 2014, ... 

Documenttype: Ingekomen stukkenType: documentdatum: 18-06-2015 

 Resultaat 22Raadsvoorstel over uitwerking amendement op 
raadsvoorstel grondprijsbeleid.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Raadsvoorstel-over-uitwerking-amendement-

op-raadsvoorstel-grondprijsbeleid.pdf 

Bestandsnaam: Raadsvoorstel over uitwerking amendement op raadsvoorstel 

grondprijsbeleid.pdf ¥ Raadsvoorstel Registratienummer: RVO14.0179 Porte... ...ndprijzen 

2015 ID15.00059 Onderwerp: Uitwerking amendement op raadsvoorstel grondprijsbeleid 

Gevraagd besluit: Ten aanzien van de vaststelling van ... ...eleid Den Helder 2014 

vastgesteld. Daarbij is een amendement ingediend en ook aangenomen. Bij het nemen van 

het besluit is door de voorzitter opgemerk... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 30 maart 2015, Raadscommissie Bestuur en MiddelenType: documentdatum: 

30-03-2015 

 Resultaat 23Stadspartij en GroenLinks over de 
programmarekening 2015.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Stadspartij-en-GroenLinks-over-de-

programmarekening-2015.pdf 

...en GroenLinks over de programmarekening 2015.pdf AMENDEMENT nr.: Ì3J datum 

raadsvergadering: fj fuif zoil ^ãangenonienj/ v e r w o r p e n ! i... ...e n ^ , ^„-^ . u G R O E N L 

I N K S Amendement D e g e m e e n t e r a a d v a n D e n Helder, i nv e r g a d e r i n g 

bijeen o p 11 ju... 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/RV-CDA-over-voortgang-uitvoering-amendement-Mantelzorg.pdf
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Documenttype: OnbekendVergadering: 11 juli 2016, GemeenteraadType: documentdatum: 11-07-2016 

 Resultaat 24Advies gecomb cie 31 oktober 2012 over begr.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-gecomb-cie-31-oktober-2012-over-

begr.pdf 

...Vrije Socialisten: - afschaffen hondenbelasting (amendement); - invulling 

Huisduinerkwartier (... ...nt); - beheer duingebied Landschap Noord Holland (amendement); - 

bezuinigingen op algemeen maatschappelijk werk, sociaal raadslieden en ouderenwerk (a... 

...ppelijk werk, sociaal raadslieden en ouderenwerk (amendement); - samenwerkingsverband 

met betrekking tot decentralisatie jeugdzorg (motie); - tarieven... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 07 november 2012, GemeenteraadType: documentdatum: 07-11-2012 

 Resultaat 25Stadspartij over middelen voor culturele 
innovatie.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Stadspartij-over-middelen-voor-culturele-

innovatie.pdf 

Documenttype: OnbekendVergadering: 22 juni 2016, GemeenteraadType: documentdatum: 22-06-2016 

 Resultaat 26Besluitenlijst raad 6 juni 2012 met uitloop 13 juni 
2012.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-raad-6-juni-2012-met-uitloop-13-

juni-2012.pdf 

...n van het beslispunt subsidie buurtcollectief Het amendement is in meerderheid verworpen. 

Voor het ... ...dA over het toevoegen beslispunt experiment s Het amendement is in 

meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van de PvdA,... 

... amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de 

fracties van de PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder en de Vrij... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 06 juni 2012, GemeenteraadType: documentdatum: 06-06-2012 

 Resultaat 27KN: BB over schrappen Sail - verworpen.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/KN-BB-over-schrappen-Sail---verworpen.pdf 

...en Sail - verworpen.pdf VOOR BEHOORLIJK BESTUUR Amendement De raad van de 

gemeente Den Helder in vergadering bijeen op woensdag 6 juli 2011, Beslui... ...van door de 

gemeente verstrekte subsidie. Met dit amendement geeft de raad aan geen euro 300.000 

beschikbaar te stellen voor Sail 2013. 1 T RTG Prins... 

Documenttype: OnbekendType: documentdatum: 13-01-2012 
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 Resultaat 28CU VS HO! over kadernota detailhandel.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/CU-VS-HO-over-kadernota-detailhandel.pdf 

...O! over kadernota detailhandel.pdf ^Christenunie Amendement De gemeenteraad van Den 

Helder in vergadering bijeen op maandag 1 juli 2013, gelezen raad... ...te vervangen, voor het 

addendum toegevoegd in dit amendement. Namens de fracties Christenunie, Vrije 

Socialisten en Helder Onafhankelijk, '0) Chris... ...e beoogde 3000m2 detailhandelsruimte 

ingekaderd. AMENDEMENT L ! .i t u ï n r n a 11 &gt; \ r t: j • J  

Documenttype: OnbekendVergadering: 01 juli 2013, GemeenteraadType: documentdatum: 01-07-2013 

 Resultaat 29motie GrLi over tweede wijkcoördinator.pdf 

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

...dat; • bij de begrotingsbehandelingen 2013 per amendement een bedrag van 40.000 euro 

is vrijgemaakt voor een 2** wijk b c f e M h a ^ ^ ' ^ W ^ i W... ...ege van burgemeester en 

wethouders tot nu toe dit amendement nog niet ten uitvoer heeft gebracht, het college van 

burgemeester en wethouders er, ten o... ... commissievergadering besloten kan worden dat 

een amendement niet uitgevoerd wordt, de noodzaak om een 2 wijk coördinator aan te 

stellen, volgens ons... 

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

 Resultaat 30vaststelling nieuwe inspraakverordening.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/vaststelling-nieuwe-inspraakverordening1.pdf 

...r de fractie van Progressief Den Helder ingediend amendement. De memo geeft een 

beschouwing van verschillende kanten van het ... ... het amendement en voert tot de 

conclusie dat het amendement in strijd is met de (Gemeente)wet. Ik verzoek u de memo, 

waarvan het ingediende amendemen... ...wet. Ik verzoek u de memo, waarvan het ingediende 

amendement als bijlage deel uitmaakt, te agenderen voor de vergadering van de Commissie 

Bestuur en M... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 12 oktober 2009, Raadscommissie Bestuur en Middelen 

 Resultaat 31Stadspartij over huisvesting gem. organisatie.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Stadspartij-over-huisvesting-gem-

organisatie.pdf 

...tadspartij over huisvesting gem. organisatie.pdf AMENDEMENT nr.! I datum 

raadsvergadering t aangenomen I verworpen I ingetrokken ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 22 juni 2016, GemeenteraadType: documentdatum: 22-06-2016 
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 Resultaat 32Commissieadvies over voorstel met betrekking tot 
het Rapport onderzoekscommissie Willemsoord 2013..pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Commissieadvies-over-voorstel-met-

betrekking-tot-het-Rapport-onderzoekscommissie-Willemsoord-2013.pdf 

...egeven bespreekonderwerpen zijn: een in te dienen amendement over punt c van het 

besluit (GroenLinks); een in te dienen ... ...er punt a van het besluit (VVD); een in te dienen 

amendement over punt f van het besluit (CDA); maatschappelijk ondernemen (Vrije 

Socialisten). Naar d... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 27 januari 2014, GemeenteraadType: documentdatum: 27-01-2014 

 Resultaat 33CU over financiering kennishaven.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/CU-over-financiering-kennishaven.pdf 

...standsnaam: CU over financiering kennishaven.pdf AMENDEMENT Üĩ.:. Ĩ 7 datum 

raadsvergadering: C h r i s t e n U n i e aangenomen}' verworpen Z i... ... e n U n i e 

aangenomen}' verworpen Z ingetrokken AMENDEMENT bij de kadernota 2017 Een nieuw 

beslispunt 8 toe te voegen: 8. De keuzes voor nieuw bele... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 22 juni 2016, GemeenteraadType: documentdatum: 22-06-2016 

 Resultaat 34VVD CDA over wijziging reserve Strategische 
Visie.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/VVD-CDA-over-wijziging-reserve-Strategische-

Visie.pdf 

...er wijziging reserve Strategische Visie.pdf - \ AMENDEMENT n r . : d a t u m raac'.s' T-1', 

20. í îerlnfi: IlļJũļLĻ eñ/ a a n g e n o m e... ...v e rr w oorrppeenn / i n g e t r o k k e n ve w 

Amendement.& quot;~—^ D e g e m e e n t e r a a d v a n D e n H e l d e r , in v e r g a d e... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 12 oktober 2015, GemeenteraadType: documentdatum: 12-10-2015 

 Resultaat 35BEGR: GrLi over programmabegroting 2014 
AANGENOMEN.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/BEGR-GrLi-over-programmabegroting-2014-

AANGENOMEN.pdf 

...mmabegroting 2014 AANGENOMEN.pdf R H 13. OOoÉ 3 AMENDEMENT nr. 

GROENLINKS A / , h 6,16 datum raadsvergadering: aangenomen h verworpen / ingetrok... 

...rgadering: aangenomen h verworpen / ingetrokken Amendement De gemeenteraad van 

Den Helder, in vergadering bijeen op 6 november 2013; gelezen het raa... 
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Documenttype: OnbekendVergadering: 06 november 2013, GemeenteraadType: documentdatum: 06-11-2013 

 Resultaat 36Besluitenlijst raad 5 november 2012.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-raad-5-november-2012.pdf 

...renwebsite, maar dit bedrag te storten in een Het amendement is in meerderheid 

verworpen. Voor het ... ...eserve voor de ontsluiting van De Riepel ,--. Het amendement is in 

meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van de PvdA,... 

... amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de 

fracties van de PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de Christ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 05 november 2012, GemeenteraadType: documentdatum: 05-11-2012 

 Resultaat 37Advies commissie Senb structuurvisie en 
planMER..pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-commissie-Senb-structuurvisie-en-

planMER.pdf 

... langs het Balgzand en is voornemens hierover een amendement in te dienen. De Partij 

van de Arbeid is van mening dat er een vaste verbinding (voor aut... ... naar het 

Boerenverdriet en komt hiervoor met een amendement. Voorts overweegt de Partij van de 

Arbeid een amendement over de opgenomen tekst betreffe... ...ent. Voorts overweegt de 

Partij van de Arbeid een amendement over de opgenomen tekst betreffende de motorcross 

omdat zij van mening is dat de tekst ni... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 17 september 2012, GemeenteraadType: documentdatum: 17-09-2012 

 Resultaat 38Besluitenlijst raad 4 juli 2011.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-raad-4-juli-2011.pdf 

...racties van de PvdA, D66 en GroenLinks dienen een amendement in (A 7.1), waarmee het 

ontwerpbesluit als volgt wordt gewijzigd: De zienswijze op de beg... ... prijscompensatie van 

2% toe te kennen voor 2 Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de 

PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en... ...s, D66, de ChristenUnie en de SP stemmen 

voor het amendement. De fractie van de SP dient een amendement in (A 7.2) waarbij het 

besluit onder 1 als vol... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 04 juli 2011, GemeenteraadType: documentdatum: 04-07-2011 

 Resultaat 3913 Besluitenlijst raad 15 oktober 2012.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/13-Besluitenlijst-raad-15-oktober-2012.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-/
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http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/13-Besluitenlijst-raad-15-oktober-2012.pdf


... De fracties van de PvdA en GroenLinks hebben een amendement (A 8.1) ingediend ten 

aanzien van agendapunt 8, het voorstel tot het vaststellen van de r... ...aar Wmo. De fractie 

van de ChristenUnie heeft een amendement (A 9.1) ingediend ten aanzien van agendapunt 

9, het voorstel tot het vaststellen van de w... ... De fracties van de PvdA en GroenLinks 

hebben een amendement (A 8.1) ingediend, inhoudende het tweede gedachtestreepje van 

het besluit te vervangen do... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 15 oktober 2012, GemeenteraadType: documentdatum: 15-10-2012 

 Resultaat 40Advies commissie Senb parkeer regulerende 
maatregelen centrum oost..pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-commissie-Senb-parkeer-regulerende-

maatregelen-centrum-oost.pdf 

... de Stadspartij Den Helder overweegt hierover een amendement of motie in te dienen. De 

fractie van de Vrije Socialisten overweegt een ... ... merken. De fractie van de PvdA overweegt 

nog een amendement over het betrekken van de Weststraat en de Molengracht. Den Helder, 

4 februari 2013. comm... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 11 februari 2013, Gemeenteraad 

 41CDA D66 VS BDH SPDH GrLi CU over Fairtrade.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/CDA-D66-VS-BDH-SPDH-GrLi-CU-over-

Fairtrade.pdf 

...iS'. 0CC3D D66 Christfín^ FrFf*—, GROENLINKS AMENDEMENT nr.. J J datum 

raadsvergadering: fé nov- jo/r ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 16 november 2015, GemeenteraadType: documentdatum: 16-11-2015 

 Resultaat 42RI: toezegging college bij behandeling begroting in 
raadscommissie.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/RI-toezegging-college-bij-behandeling-

begroting-in-raadscommissie.pdf 

...j de behandeling van de begroting 2013 aangenomen amendement over de wijkmanager. 

Met het aangenomen ... ... de gezamenlijke wijken. In de toelichting van uw amendement 

spreekt u de zorg uit dat de nieuwe werkwijze naar uw mening leidt tot kwaliteitsverlies ... ... 

geleid. Tot op heden zijn de middelen die in het amendement zijn aangewezen niet voor een 

ander doel uitgegeven. Het betreft en programma Cultuur. Oo... 

Documenttype: Ingekomen stukkenType: documentdatum: 25-11-2013 

 Resultaat 43Advies MO 26 mrt verord maatsch part.pdf 

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/15-oktober/19:30/
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http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/CDA-D66-VS-BDH-SPDH-GrLi-CU-over-Fairtrade.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/CDA-D66-VS-BDH-SPDH-GrLi-CU-over-Fairtrade.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/CDA-D66-VS-BDH-SPDH-GrLi-CU-over-Fairtrade.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/16-november/19:30/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/RI-toezegging-college-bij-behandeling-begroting-in-raadscommissie.pdf
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http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-MO-26-mrt-verord-maatsch-part.pdf


http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-MO-26-mrt-verord-maatsch-part.pdf 

...pril 2012. De fractie van de Groenlinks heeft een amendement aangekondigd met 

betrekking tot de hardheidsclausule. De fractie van de Vrije Socialisten... ...le. De fractie van 

de Vrije Socialisten heeft een amendement aangekondigd met betrekking tot de 

beroepsmogelijkheid en stigmatisering van cliënten. D... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 16 april 2012, Raadscommissie Maatschappelijke OntwikkelingType: 

documentdatum: 16-04-2012 

 Resultaat 44KN: aangenomen TROTS over Assorgiaplein.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/KN-aangenomen-TROTS-over-

Assorgiaplein.pdf 

Documenttype: OnbekendVergadering: 12 juni 2013, GemeenteraadType: documentdatum: 12-06-2013 

 Resultaat 45Advies MO 160412 vaststellen verordening 
maatschappelijke participatie 2012.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-MO-160412-vaststellen-verordening-

maatschappelijke-participatie-2012.pdf 

... het door de fractie van GroenLinks aangekondigde amendement met betrekking tot een 

beroepsmogelijkheid niet te steunen. De fracties van de Vrije Soci... ...rije Socialisten en de 

PvdA hebben aangegeven het amendement te steunen. Op grond hiervan wordt het voorstel 

als bespreekpunt geagendeerd voor de raad... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 23 april 2012, GemeenteraadType: documentdatum: 23-04-2012 

 Resultaat 46VS over afstemmverord Participatiewet (ingetr).pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/VS-over-afstemmverord-Participatiewet-

ingetr.pdf 

... over afstemmverord Participatiewet (ingetr).pdf AMENDEMENT nr.: / 

Documenttype: OnbekendVergadering: 20 oktober 2014, GemeenteraadType: documentdatum: 20-10-2014 

 Resultaat 47RI: afvalinzameling - amandement 7.1 (2010).pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/RI-afvalinzameling-amandement-7-1-2010.pdf 

... Nr. RI13.0090 (2013) Betreft: afvalinzameling - amendement 7.1 (2010) Aan de leden van 

de Gemeenteraad In 2010 is de inzameling van huishoudelijk ... ...an huishoudelijk afval 

uitbesteed aan de HVC. Het amendement 7.1, ingediend door de fractie van GroenLinks, is 

aangenomen dat er in 2012 een tevredenh... 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-MO-26-mrt-verord-maatsch-part.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Maatschappelijke-Ontwikkeling/2012/16-april/20:00/Voorstel-tot-het-vaststellen-van-de-Verordening-maatschappelijke-participatie-2012-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/KN-aangenomen-TROTS-over-Assorgiaplein.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/KN-aangenomen-TROTS-over-Assorgiaplein.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/KN-aangenomen-TROTS-over-Assorgiaplein.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/12-juni/16:30/Voorstel-tot-het-vaststellen-van-de-kadernota-2014-20171-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-MO-160412-vaststellen-verordening-maatschappelijke-participatie-2012.pdf
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http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-MO-160412-vaststellen-verordening-maatschappelijke-participatie-2012.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-MO-160412-vaststellen-verordening-maatschappelijke-participatie-2012.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/23-april/19:30/Voorstel-tot-het-vaststellen-van-de-Verordening-maatschappelijke-participatie-2012-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/VS-over-afstemmverord-Participatiewet-ingetr.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/VS-over-afstemmverord-Participatiewet-ingetr.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/VS-over-afstemmverord-Participatiewet-ingetr.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/20-oktober/19:30/Voorstel-tot-het-vaststellen-van-de-Afstemmingsverordening-Participatiewet-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/RI-afvalinzameling-amandement-7-1-2010.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/RI-afvalinzameling-amandement-7-1-2010.pdf


Documenttype: Ingekomen stukkenType: documentdatum: 30-05-2013 

 Resultaat 4812 Besluitenlijst raad 1 oktober 2012.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/12-Besluitenlijst-raad-1-oktober-2012.pdf 

...s, de ChristenUnie, de PvdA en het CDA dienen een amendement in (A 8.1) waarmee de 

notitie Tegenprestatie naar vermogen wordt vastgesteld met inachtne... ...ende wijziging: o 

wordt de zin vervangen door Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fracties van 

de PvdA, D66, GroenLinks, de Stadspartij Den ... ... de Vrije Socialisten en het CDA stemmen 

voor het amendement. De fracties van GroenLinks, de ChristenUnie, de PvdA en het CDA 

dienen een amendement in... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 01 oktober 2012, GemeenteraadType: documentdatum: 01-10-2012 

 Resultaat 49VS over reintegratieverord Participatiewet 
(ingetr).pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/VS-over-reintegratieverord-Participatiewet-

ingetr.pdf 

...tegratieverord Participatiewet (ingetr).pdf m i AMENDEMENT nr.: /•?,/ datum 

raadsvergadering: 2o QICTÖB&amp;L 2oiy aangenomen / ve... ...oiy aangenomen / 

verworpen / ingetrokken Vrije Amendement De gemeenteraad van Den Helder, in 

vergadering bijeen op 20 oktober 2014; gelezen het ra... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 20 oktober 2014, GemeenteraadType: documentdatum: 20-10-2014 

 Resultaat 50PvdA over Verordening Participatiewet (ingetr).pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/PvdA-over-Verordening-Participatiewet-

ingetr.pdf 

...dA over Verordening Participatiewet (ingetr).pdf AMENDEMENT nr.: / é-f datum 

raadsvergadering: 2o öK-TöZ&gt; e&amp; 2ci^ aangen... ...en / verworpen / ingetrokken n 

PVDA Den Helder Amendement met betrekking tot de Verordening Individuele 

inkomenstoeslag Participatiewet De gemeen... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 20 oktober 2014, Gemeenteraad 

 VVD over MFC Julianadorp.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/VVD-over-MFC-Julianadorp.pdf 

...ng: ^ aur • ^7^^) ..'.'i., . ingetrokken Amendement De gemeenteraad van Den Helder, in 

vergadering bijeen op 1 juli 2013; gelezen het raadsvo... ...idie verlening vindt plaats cf. ASV 

2013; met het amendement is een prikkel tot het bereiken van zelfredzaamheid ingebouwd; 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/12-Besluitenlijst-raad-1-oktober-2012.pdf
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met deze subsidie toekenni... ...t de concept realisatie overeenkomst zijn met dit 

amendement ongewijzigd gebleven; CDA  

Documenttype: OnbekendVergadering: 01 juli 2013, GemeenteraadType: documentdatum: 01-07-2013 

 Resultaat 52Advies MO 12 dec 2011 part verord.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-MO-12-dec-2011-part-verord.pdf 

...nde kinderopvang. De fractie van de W D heeft een amendement aangekondigd met 

betrekking tot de inwerkingtreding van de verordening. Dit ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 19 december 2011, GemeenteraadType: documentdatum: 19-12-2011 

 Resultaat 53CU BvDH over Veteranendag.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/CU-BvDH-over-Veteranendag.pdf 

Bestandsnaam: CU BvDH over Veteranendag.pdf AMENDEMENT nr.! datum 

raadsvergadering: l a a n g e n o m e n * verworpen I ingetrokken aangenomen C h ... ...I 

ingetrokken aangenomen C h r i s t e n U n i e AMENDEMENT bij de kadernota 2017 Een 

nieuw beslispunt 8 toe te voegen: 8. De keuzes voor nieuw bele... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 22 juni 2016, GemeenteraadType: documentdatum: 22-06-2016 

 Resultaat 54CU over verhuizing JGZ naar MFC Julianadorp.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/CU-over-verhuizing-JGZ-naar-MFC-

Julianadorp.pdf 

...er verhuizing JGZ naar MFC Julianadorp.pdf /?-3 AMENDEMENT nr.: Christen r i datum 

raadsvergadering: U Z 

Documenttype: OnbekendVergadering: 01 juli 2013, GemeenteraadType: documentdatum: 01-07-2013 

 Resultaat 55CU over budget contract financiering.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/CU-over-budget-contract-financiering.pdf 

...dsnaam: CU over budget contract financiering.pdf AMENDEMENT nr.; / ?• 2 datum 

raadsvergadering: ChristenUnic aangenomen / verwonden / ingetrok... ...ristenUnic 

aangenomen / verwonden / ingetrokken Amendement De raad van de gemeente Den Helder 

in vergadering bijeen op maandag 1 juli 2013; gelezen ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 01 juli 2013, GemeenteraadType: documentdatum: 01-07-2013 
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 Resultaat 56Commissieadvies over voorstel tot het bestemmen 
van de middelen 'Hulp bij het Huishouden Toelage'..pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Commissieadvies-over-voorstel-tot-het-

bestemmen-van-de-middelen-Hulp-bij-het-Huishouden-Toelage.pdf 

...n 20 april 2015. De fractie van het CDA heeft een amendement aangekondigd met 

betrekking tot de eigen bijdrage. De fractie van GroenLinks heeft een ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 20 april 2015, GemeenteraadType: documentdatum: 20-04-2015 

 Resultaat 57CDA over tussenrapportage 2014 (ingetr).pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/CDA-over-tussenrapportage-2014-ingetr.pdf 

...aam: CDA over tussenrapportage 2014 (ingetr).pdf AMENDEMENT nr.: é.i datum 

raadsvergadering: 2c ölCToB££ aangenomen / verwonpei(7inS«* ... ...Helder, in vergadering 

bijeen op 20 oktober 2014; Amendement Tussenrapportage 2014 Datum: 20 oktober 2014 

gelezen het voorstel van het college van... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 20 oktober 2014, GemeenteraadType: documentdatum: 20-10-2014 

 Resultaat 58div fracties over Transitieplan Sociaal Domein.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/div-fracties-over-Transitieplan-Sociaal-

Domein.pdf 

...v fracties over Transitieplan Sociaal Domein.pdf AMENDEMENT nr.: /3- 2- datum 

raadsvergadering: 2o óLC7e3£(L 2J&gt; N VOMMHMRIMIBTIIUB GROE... ...e3£(L 2J&gt; N 

VOMMHMRIMIBTIIUB GROENLINKS Amendement De gemeenteraad van Den Helder, in 

vergadering bijeen op 20 oktober 2014; gelezen het voo... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 20 oktober 2014, GemeenteraadType: documentdatum: 20-10-2014 

 Resultaat 59div over Verordening Indiv inkomenstoeslag 
Participatiewet.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/div-over-Verordening-Indiv-inkomenstoeslag-

Participatiewet.pdf 

...dening Indiv inkomenstoeslag Participatiewet.pdf AMENDEMENT nr.: / 2. datum 

raadsvergadering: 2c I ChristenUnie VOOR SEKOORUIK KSTUUS Vrtjfc ... ... KSTUUS Vrtjfc 

Sr i GROENLINKS mi&gt; «h Amendement De gemeenteraad van Den Helder in vergadering 

bijeen op 20 oktober 2014; Gelezen het voor... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 20 oktober 2014, GemeenteraadType: documentdatum: 20-10-2014 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Commissieadvies-over-voorstel-tot-het-bestemmen-van-de-middelen-Hulp-bij-het-Huishouden-Toelage.pdf
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http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/CDA-over-tussenrapportage-2014-ingetr.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/20-oktober/19:30/Voorstel-met-betrekking-tot-de-Tussenrapportage-2014-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/div-fracties-over-Transitieplan-Sociaal-Domein.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/div-fracties-over-Transitieplan-Sociaal-Domein.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/div-fracties-over-Transitieplan-Sociaal-Domein.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/20-oktober/19:30/Voorstel-tot-het-vaststellen-van-het-transitieplan-Sociaal-Domein-Naar-een-vitale-samenleving-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/div-over-Verordening-Indiv-inkomenstoeslag-Participatiewet.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/div-over-Verordening-Indiv-inkomenstoeslag-Participatiewet.pdf
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https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/20-oktober/19:30/Voorstel-tot-het-vaststellen-van-de-Verordening-maatschappelijke-ondersteuning-2015-/


 Resultaat 60Advies BenM 2011-06-27 over voorstel 
grondexploitatie Kooypunt 3.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-BenM-2011-06-27-over-voorstel-

grondexploitatie-Kooypunt-3.pdf 

...11. De fractie van Behoorlijk Bestuur kondigt een amendement aan waarmee het positieve 

resultaat van € 1.630.000,- uit het besluit wordt verwijderd.... ...verwijderd. De fractie vindt dat 

op basis van dit amendement het voorstel als bespreekpunt dient te worden geagendeerd. 

Wethouder Visser zegt dat hij ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 04 juli 2011, Gemeenteraad 

 Resultaat 61Advies MO 10 dec afstemmingsverord WWB 
2013.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-MO-10-dec-afstemmingsverord-WWB-

2013.pdf 

...ecember 2012. De fractie van GroenLinks heeft een amendement aangekondigd met 

betrekking tot het niet afwijken van de in de verordening genormeerde ve... ...rde verlagingen. 

De ChristenUnie zal mogelijk een amendement indienen met betrekking tot het toepassen 

van een verlaging van de bijstand. Wethouder Vi... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 17 december 2012, GemeenteraadType: documentdatum: 17-12-2012 

 Resultaat 62Raadsbesluit Kadernota 2014-2018.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Raadsbesluit-Kadernota-2014-2018.pdf 

...n Schuiling griffier mr. drs. M. Huisman *) zie amendement nr. 16.1 van de fractie van 

GroenLinks (Corsa nr. AM14.00014) **) zie ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 11 juni 2014, Raadscommissie Bestuur en MiddelenType: documentdatum: 

11-06-2014 

 Resultaat 63div fracties over Transitieplan Sociaal Domein.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/div-fracties-over-Transitieplan-Sociaal-

Domein1.pdf 

...v fracties over Transitieplan Sociaal Domein.pdf AMENDEMENT nr.: li- / datum 

raadsvergadering: T I Ch te VO0RBIH00RLJKIE5TDUJ GROENLINKS ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 20 oktober 2014, GemeenteraadType: documentdatum: 20-10-2014 

 Resultaat 64Besluitenlijst commissie Senb 4 februari 2013..pdf 
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https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/17-december/19:30/Voorstel-tot-het-vaststellen-van-de-Afstemmingverordening-WWB-2013-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Raadsbesluit-Kadernota-2014-2018.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Raadsbesluit-Kadernota-2014-2018.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Bestuur-en-Middelen/2014/11-juni/19:30/Voorstel-tot-het-vaststellen-van-de-kadernota-2014-2018-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/div-fracties-over-Transitieplan-Sociaal-Domein1.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/div-fracties-over-Transitieplan-Sociaal-Domein1.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/div-fracties-over-Transitieplan-Sociaal-Domein1.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/20-oktober/19:30/Voorstel-tot-het-vaststellen-van-het-transitieplan-Sociaal-Domein-Naar-een-vitale-samenleving-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-commissie-Senb-4-februari-2013.pdf


http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-commissie-Senb-4-februari-

2013.pdf 

...vlakken. De fractie van de PvdA overweegt nog een amendement over de hoogte van de 

toneeltoren. 5. Voorstel tot het vaststellen van de wijziging van... ... de Stadspartij Den Helder 

overweegt hierover een amendement of motie in te dienen. De fractie van de Vrije Socialisten 

overweegt een amendement of mo... ...De fractie van de Vrije Socialisten overweegt een 

amendement of motie ten aanzien van de parkeerplaatsen bij de huisartsen. Wethouder Den 

Dulk geeft a... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 04 februari 2013, Raadscommissie Stadsontwikkeling en -BeheerType: 

documentdatum: 04-02-2013 

 Resultaat 65Besluitenlijst raad 3 maart 2014.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-raad-3-maart-2014.pdf 

.... De fractie van de Vrije Socialisten kondigt een amendement aan met betrekking tot 

agendapunt 11, het voorstel met betrekking tot Beleidsgestuurde Co... ...17. De fractie van de 

Vrije Socialisten dient een amendement in (A 11.1) waarmee de wens wordt uitgesproken de 

looptijd van de subsidie in te korten. ... ...ken de looptijd van de subsidie in te korten. Het 

amendement is in meerderheid verworpen (10/17). Voor het amendement stemmen de 

fracties van GroenLin... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 03 maart 2014, GemeenteraadType: documentdatum: 03-03-2014 

 Resultaat 66CDA over Dogger Noord-Oost 2012.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/CDA-over-Dogger-Noord-Oost-2012.pdf 

...estandsnaam: CDA over Dogger Noord-Oost 2012.pdf AMENDEMENT ïll_J_£j_(_ datum 

raadsvergadering: in en ^ ingetrokken ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 01 juli 2013, GemeenteraadType: documentdatum: 01-07-2013 

 Resultaat 67Raadsbesluit programmabegroting 2014, inclusief 
investeringplan en meerjarenraming.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Raadsbesluit-programmabegroting-2014--

inclusief-investeringplan-en-meerjarenraming.pdf 

...n Schuiling griffier mr. drs. M. Huisman *) zie amendement nr. A6.1 van de fractie van VVD, 

D66, TROTS en CDA. **) zie ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 06 november 2013, Raadsbrede commissieType: documentdatum: 06-11-

2013 
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https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/01-juli/17:30/Voorstel-tot-het-vaststellen-van-het-bestemmingsplan-Dogger-Noord-Oost-20121-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Raadsbesluit-programmabegroting-2014--inclusief-investeringplan-en-meerjarenraming.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Raadsbesluit-programmabegroting-2014--inclusief-investeringplan-en-meerjarenraming.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Raadsbesluit-programmabegroting-2014--inclusief-investeringplan-en-meerjarenraming.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Raadsbesluit-programmabegroting-2014--inclusief-investeringplan-en-meerjarenraming.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 68Besluitenlijst commissie Mo 10 januari 2011..pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-commissie-Mo-10-januari-

2011.pdf 

...ri 2011. Mevrouw Dol (GroenLinks) kondigt aan een amendement op het raadsbesluit (i.c. 

artikel 6 van de verordening als zodanig) in te dienen. De heer... ...te dienen. De heer Schilt 

(Trots) kondigt aan een amendement op het raadsbesluit (i.c. het toevoegen van een 

hardheidsclausule aan de verordening als ... ...ri 2011. Mevrouw Dol (GroenLinks) kondigt aan 

een amendement op het raadsbesluit (i.c. artikel 5 van de verordening als zodanig) in te 

dienen. 7. Besl... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 07 februari 2011, Raadscommissie Maatschappelijke OntwikkelingType: 

documentdatum: 07-02-2011 

 Resultaat 6911 Besluitenlijst raad 17 september 2012.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/11-Besluitenlijst-raad-17-september-2012.pdf 

...da. De fractie van de Vrije Socialisten dient een amendement in ten aanzien van het 

voorstel tot het vaststellen van de Langdurigheidstoeslag; agendap... ...nt behandeld. De 

fractie van GroenLinks dient een amendement in ten aanzien van het voorstel tot het 

vaststellen van de Structuurvisie Den Helder 2025... ...; agendapunt 13. De fractie van de 

PvdA dient een amendement in ten aanzien van het voorstel tot het vaststellen van de 

Structuurvisie Den Helder 2025... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 17 september 2012, GemeenteraadType: documentdatum: 17-09-2012 

 Resultaat 70Besluitenlijst commissie BenM van 7 december 
2015.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-commissie-BenM-van-7-

december-2015.pdf 

...pdf De fractie van de ChristenUnie overweegt een amendement in te dienen om 

aanbeveling 5, “verken ontwikkeling van de stad als vestigingsplaats vo... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 07 december 2015, Raadscommissie Bestuur en Middelen 

 71Advies Senb 23 mei 2011 Nota Bouwen en Parkeren..pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-Senb-23-mei-2011-Nota-Bouwen-en-

Parkeren.pdf 

...de voorgesteide 6,5%. Deze fracties overwegen een amendement. De fractie van de 

Stadspartij Den Helder is van mening dat de parkeerbehoefte in de binn... ...suggereerd. De 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-commissie-Mo-10-januari-2011.pdf
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stadspartij overweegt eveneens een amendement. Wethouder Den Duik geeft aan dat er nog 

een apart voorstei volgt over het parkeerbijdrag... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 30 mei 2011, GemeenteraadType: documentdatum: 30-05-2011 

 Resultaat 7202 Besluitenlijst raad 13 februari 2012.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/02-Besluitenlijst-raad-13-februari-2012.pdf 

...e fractie van de Stadspartij Den Helder dient een amendement in (A 7.1) 

verlengingsmogelijk Het ... ...ctie van de Stadspartij Den Helder stemt voor het amendement. 

Het voorstel is unaniem aanvaard. B. Bespreekpunten 8. Voorstel tot het vaststellen van ... 

...ed 2011. De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 8.1) waarmee de 

door indieners 2 en 8 ingediende zienswijzen ontvankelijk wordt ver... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 13 februari 2012, GemeenteraadType: documentdatum: 13-02-2012 

 Resultaat 73GrLi RTA Jeugd voor Kop van NH wijziging 1.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/GrLi-RTA-Jeugd-voor-Kop-van-NH-wijziging-

1.pdf 

...: GrLi RTA Jeugd voor Kop van NH wijziging 1.pdf AMENDEMENT nr.: 3,/ datum 

raadsvergadering: GROENLINKS aangenome/W/ verw verworpen/ ingetrokken ... ...ENLINKS 

aangenome/W/ verw verworpen/ ingetrokken Amendement De gemeenteraad van Den 

Helder in vergadering bijeen op 17 maart 2014, gelezen raadsvoors... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 17 maart 2014, GemeenteraadType: documentdatum: 17-03-2014 

 Resultaat 7405 Besluitenlijst raad 18 maart 2013.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/05-Besluitenlijst-raad-18-maart-2013.pdf 

...stelling agenda. De fractie van de PvdA dient een amendement in bij het bestemmingsplan 

De Schooten 2012 (agendapunt 8) en een motie vreemd aan de ord... ... van de PvdA en 

GroenLinks dienen gezamenlijk een amendement in bij de Kadernota Sportbeleid 2013-2016 

(agendapunt 9). De fractie van de Stadspartij D... ...e Schooten 2012. De fractie van de PvdA 

dient een amendement in (A8.1) inhoudende aan artikel 8.1 van de regels Het amendement 

is in meerderheid verwo... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 18 maart 2013, GemeenteraadType: documentdatum: 18-03-2013 

 Resultaat 75Besluitenlijst raad 6 juli 2011 met uitloop 11 juli 
2011.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-raad-6-juli-2011-met-uitloop-11-

juli-2011.pdf 
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...stellingen en overige posten en incidenteel . Het amendement is in meerderheid verworpen. 

Voor het ... ...dragen voor instellingen en overige posten en Het amendement is in 

meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van de Chris... ... 

amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de 

fracties van de ChristenUnie en de SP en de heer Pruiksma. A 5.3 van d... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 06 juli 2011, GemeenteraadType: documentdatum: 06-07-2011 

 Resultaat 76Advies over het voorstel tot het vaststellen van de 
begrotingswijzigingen behorende bij de tussenrap.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-over-het-voorstel-tot-het-vaststellen-

van-de-begrotingswijzigingen-behorende-bij-de-tussenrap.pdf 

...en de fracties van de PvdA en de ChristenUnie een amendement aan met - in het 

exploitatietekort van Willemsoord BV. Daarnaast kondigt de fractie van d... ...Vrije Socialisten 

en de ChristenUnie kondigen een amendement aan op het onderdeel voordeel Sociaal 

Domein. Den Helder, 30 oktober 2013 Commissies Best... 

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

 Resultaat 77Besluitenlijst raad 6 november 2013.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-raad-6-november-2013.pdf 

...istenUnie over het afkeuren van de begroting. Het amendement is in meerderheid 

verworpen (13/17). Voor het ... ...sing van de begroting op meerdere onderdelen. Het 

amendement is in meerderheid aanvaard (17/13). Voor het amendement stemmen de 

fracties van Trots, D6... ...ment is in meerderheid aanvaard (17/13). Voor het amendement 

stemmen de fracties van Trots, D66, VVD, de Stadspartij Den Helder en het CDA. A 6.2 van 

... 

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

 Resultaat 78Commissieadvies over voorstel tot vaststelling van 
de verordening tot wijziging Legesverordening.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Commissieadvies-over-voorstel-tot-

vaststelling-van-de-verordening-tot-wijziging-Legesverordening.pdf 

...an zitten. Wellicht dient de fractie hierover een amendement in. Het ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 30 maart 2015, GemeenteraadType: documentdatum: 30-03-2015 
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...ts. De fractie van de PvdA overweegt een motie of amendement in te dienen bij 

agendapunt 12, het voorstel de in de nota Bouwen en Parkeren 2011-2016 o... ...agendapunt 

12. De fractie van de PvdA kondigt een amendement aan met betrekking tot agendapunt 13, 

het burgerinitiatief tot het wijzigen van de naam v... ...temmingsplannen. De fractie van de 

PvdA dient een amendement in (A 12.1), inhoudende dat aan het besluit wordt toegevoegd 

dat bij in de toekomst vast ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 30 mei 2011, GemeenteraadType: documentdatum: 30-05-2011 

 Resultaat 80KN: aangenomen CU over Assorgiaplein.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/KN-aangenomen-CU-over-Assorgiaplein.pdf 

...angenomen CU over Assorgiaplein.pdf ChristenUnie Amendement ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 12 juni 2013, Gemeenteraad 

 Advies gecombineerde commissies over de jaarrekening 
2011..pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-gecombineerde-commissies-over-de-

jaarrekening-2011.pdf 

... van 25 juni 2012. De fractie van D66 kondigt een amendement aan waarin de adviezen 

van de auditcommissie zijn opgenomen. De fractie van de W D kondig... ...zijn opgenomen. 

De fractie van de W D kondigt een amendement of motie aan waarin het college van 

burgemeester en wethouders wordt opgedragen twee per ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 25 juni 2012, GemeenteraadType: documentdatum: 25-06-2012 

 Resultaat 82CDA over rapp onderzoekscommissie 
Willemsoord.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/CDA-over-rapp-onderzoekscommissie-

Willemsoord.pdf 

...DA over rapp onderzoekscommissie Willemsoord.pdf AMENDEMENT nr.: CDA A U . .L^ 

datum raadsvergadering: aangenomenƒ verworpen / ingetrokken ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 27 januari 2014, GemeenteraadType: documentdatum: 27-01-2014 
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...3. De fracties van GroenLinks en de SP dienen een amendement in (A6.1) inhoudende de 

NUON-gelden te reserveren voor het opvangen van de kortingen op d... ...an welzijn en zorg 

op sociaal peil te houden. Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van 

GroenLinks, de SP, de ChristenUnie, de Stads... ...r, D66 en Progressief Den Helder stemmen 

voor het amendement. De fractie van GroenLinks dient een amendement in (A6.2) 

inhoudende 1.000.000 euro te on... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 11 november 2009, GemeenteraadType: documentdatum: 11-11-2009 

 Resultaat 84BB over contractfinanciering Museumhaven 
Willemsoord.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/BB-over-contractfinanciering-Museumhaven-

Willemsoord.pdf 

...contractfinanciering Museumhaven Willemsoord.pdf AMENDEMENT nr.:_fA T VOOS 

[EHOOHUJK 1ESTUUR ( _ datum raadsvergadering: aangenomen)' verworpen ... ...ken ftftÏÏL 

G R O E N L I N K S ChristenUnie Amendement De gemeenteraad van Den Helder, in 

vergadering bijeen op 19 mei 2014; gelezen het raadsvo... 

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

 Resultaat 85Besluitenlijst raad 7 november 2012.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-raad-7-november-2012.pdf 

...et de verstrekte leningen aan Willemsoord BV. Het amendement is in meerderheid 

verworpen. Voor het ... ... het vervallen van de bijdrage exploitatie -. Het amendement is in 

meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de fracties van GroenLin... 

... amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement is gestemd door de 

fracties van GroenLinks, Stadspartij Den Helder, ChristenUnie, Vrije S... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 07 november 2012, GemeenteraadType: documentdatum: 07-11-2012 

 Resultaat 86Besluitenlijst gecombineerd 31 oktober 2012.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-gecombineerd-31-oktober-

2012.pdf 

...Vrije Socialisten: - afschaffen hondenbelasting (amendement); - invulling 

Huisduinerkwartier (... ...nt); - beheer duingebied Landschap Noord Holland (amendement); - 

bezuinigingen op algemeen maatschappelijk werk, sociaal raadslieden en ouderenwerk (a... 

...ppelijk werk, sociaal raadslieden en ouderenwerk (amendement); - samenwerkingsverband 

met betrekking tot decentralisatie jeugdzorg (motie); - tarieven... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 31 oktober 2012, Raadsbrede commissieType: documentdatum: 31-10-2012 
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 Resultaat 87Besluitenlijst BenM 20 januari 2014.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-BenM-20-januari-2014.pdf 

...egeven bespreekonderwerpen zijn: een in te dienen amendement over punt c van het 

besluit (GroenLinks); een in te dienen ... ...er punt a van het besluit (VVD); een in te dienen 

amendement over punt f van het besluit (CDA); maatschappelijk ondernemen (Vrije 

Socialisten). Naar d... ...Onafhankelijk! en de Vrije Socialisten willen bij amendement een 

wens/bedenking indienen om de looptijd van de subsidie van vier jaar in te korten naa... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 20 januari 2014, Raadscommissie Bestuur en MiddelenType: 

documentdatum: 20-01-2014 

 Resultaat 88Advies commissie Senb 12 maart 2012 Bsp 
Landelijk Gebied..pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-commissie-Senb-12-maart-2012-Bsp-

Landelijk-Gebied.pdf 

...spartij Den Helder overweegt het indienen van een amendement waarbij ten aanzien van 

de bouwlocatie Pueblo een wijzigingsbevoegdheid wordt opgenomen. ... ...rekken. De fractie 

van GroenLinks kondigt aan een amendement in te dienen over bossages. Den Helder, 12 

maart 2012. commissie Stadsontwikkeling en -be... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 19 maart 2012, GemeenteraadType: documentdatum: 19-03-2012 

 Resultaat 89CU over uitvoeringsdocument Kop en 
Schouders.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/CU-over-uitvoeringsdocument-Kop-en-

Schouders.pdf 

...CU over uitvoeringsdocument Kop en Schouders.pdf AMENDEMENT tiï£ - A d^nm 

GROENLINKS r ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 13 januari 2014, GemeenteraadType: documentdatum: 13-01-2014 

 Resultaat 90div over afstemmingsverord Participatiewet 
VERWORPEN.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/div-over-afstemmingsverord-Participatiewet-

VERWORPEN.pdf 

... afstemmingsverord Participatiewet VERWORPEN.pdf AMENDEMENT nr.: /' S. 9 datum 

raadsvergadering: I 2o E otero&amp;siL 2*»y aangenome... ... T v e e ^ / verworpen /i) 

ingetrokken verworpen Amendement De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering 

bijeen op 20 oktober 2014; gelezen het raa... 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-BenM-20-januari-2014.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-BenM-20-januari-2014.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Bestuur-en-Middelen/2014/20-januari/19:30/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-commissie-Senb-12-maart-2012-Bsp-Landelijk-Gebied.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-commissie-Senb-12-maart-2012-Bsp-Landelijk-Gebied.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-commissie-Senb-12-maart-2012-Bsp-Landelijk-Gebied.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-commissie-Senb-12-maart-2012-Bsp-Landelijk-Gebied.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/19-maart/19:30/Voorstel-tot-het-vaststellen-van-het-bestemmingsplan-Landelijk-Gebied-2011-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/CU-over-uitvoeringsdocument-Kop-en-Schouders.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/CU-over-uitvoeringsdocument-Kop-en-Schouders.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/CU-over-uitvoeringsdocument-Kop-en-Schouders.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/CU-over-uitvoeringsdocument-Kop-en-Schouders.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/13-januari/19:30/Voorstel-tot-het-vaststellen-van-het-uitvoeringsdocument-Met-Kop-en-Schouders--uitwerking-van-de-strategische-visie-op-de-drie-transities-en-de-transformatie-binnen-het-Sociaal-Domein-Kop-van-Noord-Holland
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/div-over-afstemmingsverord-Participatiewet-VERWORPEN.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/div-over-afstemmingsverord-Participatiewet-VERWORPEN.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/div-over-afstemmingsverord-Participatiewet-VERWORPEN.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/div-over-afstemmingsverord-Participatiewet-VERWORPEN.pdf


Documenttype: OnbekendVergadering: 20 oktober 2014, Gemeenteraad 

 91Besluitenlijst raad 11 februari 2013.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-raad-11-februari-2013.pdf 

...van het centrum. De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 7.1) waarmee de 

passages met betrekking tot het invoeren van een blauwe zone voor d... ...eerd met betaald 

parkeren, voor deze straten. Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het 

amendement stemmen de fracties van de PvdA, GroenLi... ... amendement is in 

meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de PvdA, 

GroenLinks, de Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur. ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 11 februari 2013, GemeenteraadType: documentdatum: 11-02-2013 

 Resultaat 92Advies MO 24 sept Tegenprestatie.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-MO-24-sept-Tegenprestatie.pdf 

...ber 2012. De fractie van GroenLinks overweegt een amendement in te dienen met de 

strekking dat vrijwilligerswerk ingezet kan worden als tegenprestatie... ...tie. De fractie van de 

Christenunie overweegt een amendement in te dienen om mantelzorgers vrij te stellen van 

tegenprestatie. De fractie van de PvdA ... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 01 oktober 2012, GemeenteraadType: documentdatum: 01-10-2012 

 Resultaat 93Besluitenlijst commissie Senb 10 september 
2012..pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-commissie-Senb-10-september-

2012.pdf 

... langs het Balgzand en is voornemens hierover een amendement in te dienen. De Partij 

van de Arbeid is van mening dat er een vaste verbinding (voor aut... ... naar het 

Boerenverdriet en komt hiervoor met een amendement. Voorts overweegt de Partij van de 

Arbeid een amendement over de opgenomen tekst betreffe... ...ent. Voorts overweegt de 

Partij van de Arbeid een amendement over de opgenomen tekst betreffende de motorcross 

omdat zij van mening is dat de tekst ni... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 10 september 2012, Raadscommissie Stadsontwikkeling en -BeheerType: 

documentdatum: 10-09-2012 
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...pril 2012. De fractie van de GroenLinks heeft een amendement aangekondigd met 

betrekking tot de hardheidsclausule. De fractie van de Vrije Socialisten... ...le. De fractie van 

de Vrije Socialisten heeft een amendement aangekondigd met betrekking tot de 

beroepsmogelijkheid en stigmatisering van cliënten. 6... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 26 maart 2012, Raadscommissie Maatschappelijke OntwikkelingType: 

documentdatum: 26-03-2012 

 Resultaat 95Advies BenM 2011-05-23 over voorstel bezuiniging 
begroting 2012 Veiligheidsregio NHN.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-BenM-2011-05-23-over-voorstel-

bezuiniging-begroting-2012-Veiligheidsregio-NHN.pdf 

...meester en wethouders opdracht te geven een derde amendement in te dienen bij het 

Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio over het aantal duikteams.... ...n. Ook wordt de 

tekst beschikbaar gesteid van een amendement over het aantal duikteams dat andere 

gemeenten wellicht zullen indienen. Den Helder, 23 m... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 30 mei 2011, GemeenteraadType: documentdatum: 30-05-2011 

 Resultaat 96Raadsbesluit bestemmingsvoorstel Hulp bij het 
Huishouden Toelage.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Raadsbesluit-bestemmingsvoorstel-Hulp-bij-

het-Huishouden-Toelage.pdf 

... Schuiling griffier mr. drs. M. Huisman *) zie amendement 7.1 van de fracties van CDA, 

GroenLinks, D66, Fractie Vermooten, Pvda en Vrije Socialiste... ...Vrije Socialisten (Corsanr. 

AM15.00003) **) zie amendement 7.2 van dezelfde fracties (Corsanr. AM15.00004) 

Raadsbesluit ¥ Pagina 1 van 1  

Documenttype: OnbekendVergadering: 20 april 2015, Raadscommissie Maatschappelijke OntwikkelingType: 

documentdatum: 20-04-2015 

 Resultaat 97Besluitenlijst commissie Senb 22 november 
2010..pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Stadsontwikkeling-en--

Beheer/2010/22-november/19:30/Besluitenlijst-commissie-Senb-22-november-2010.pdf 

...l. De fracties van Trots en de PvdA overwegen een amendement in te dienen over de 

parkeervoorzieningen ter hoogte van het voormalige restaurant ‘De ... .... De fracties van de 

PvdA en de VVD overwegen een amendement in te dienen waarbij het toekennen met 

terugwerkende kracht niet mogelijk is. De fractie ... ...iet mogelijk is. De fractie van D66 

overweegt een amendement in te dienen waarbij het vergoedingspercentage wordt verhoogd. 

6. Voorstel tot het voor... 

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Maatschappelijke-Ontwikkeling/2012/26-maart/19:30/Besluitenlijst-van-de-commissie-Maatschappelijke-ontwikkeling-van-26-maart-2012-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-BenM-2011-05-23-over-voorstel-bezuiniging-begroting-2012-Veiligheidsregio-NHN.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-BenM-2011-05-23-over-voorstel-bezuiniging-begroting-2012-Veiligheidsregio-NHN.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-BenM-2011-05-23-over-voorstel-bezuiniging-begroting-2012-Veiligheidsregio-NHN.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Advies-BenM-2011-05-23-over-voorstel-bezuiniging-begroting-2012-Veiligheidsregio-NHN.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/30-mei/19:30/Voorstel-met-betrekking-tot-uitwerking-bezuinigingsvoorstellen-begroting-2012-Veiligheidsregio-Noord-Holland-Noord-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Raadsbesluit-bestemmingsvoorstel-Hulp-bij-het-Huishouden-Toelage.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Raadsbesluit-bestemmingsvoorstel-Hulp-bij-het-Huishouden-Toelage.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Raadsbesluit-bestemmingsvoorstel-Hulp-bij-het-Huishouden-Toelage.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Raadsbesluit-bestemmingsvoorstel-Hulp-bij-het-Huishouden-Toelage.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/20-april/19:30/Voorstel-tot-het-bestemmen-van-de-middelen-Hulp-bij-het-Huishouden-Toelage-1/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Stadsontwikkeling-en--Beheer/2010/22-november/19:30/Besluitenlijst-commissie-Senb-22-november-2010.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Stadsontwikkeling-en--Beheer/2010/22-november/19:30/Besluitenlijst-commissie-Senb-22-november-2010.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Stadsontwikkeling-en--Beheer/2010/22-november/19:30/Besluitenlijst-commissie-Senb-22-november-2010.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Stadsontwikkeling-en--Beheer/2010/22-november/19:30/Besluitenlijst-commissie-Senb-22-november-2010.pdf


Documenttype: OnbekendVergadering: 22 november 2010, Raadscommissie Stadsontwikkeling en -BeheerType: 

documentdatum: 22-11-2010 

 Resultaat 98stedenbouwkundig plan en grondexpl Kooypunt 
3.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/stedenbouwkundig-plan-en-grondexpl-

Kooypunt-3.pdf 

...de raadsvergadering van 4 juli 2011. T ( *) zie amendement van fractie van Behoorlijk 

Bestuur nr. 12.1 Raadsbesluit Pagina 1 van 1 7 voorzitter K... ...Koen Schuiling J griffier mr. 

drs. M. Huisman AMENDEMENT n r . : datum / Z / raadsvergadering: Amendement \7 

aangenomen / verworpen / ingetrokk... ...ENDEMENT n r . : datum / Z / raadsvergadering: 

Amendement \7 aangenomen / verworpen / ingetrokken De Raad van de Gemeente Den 

Helder bijeen op maa... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 04 juli 2011, Raadscommissie Bestuur en MiddelenType: documentdatum: 

04-07-2011 

 Resultaat 99Besluitenlijst raad 19 december 2011.pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-raad-19-december-2011.pdf 

...AZ 2012. De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 10.1) over de 

bepaling met betrekking tot de inwerkingtreding van de verordening. H... ...g tot de 

inwerkingtreding van de verordening. Het amendement is unaniem aanvaard. Het voorstel is 

eveneens unaniem aanvaard. 11. Voorstel tot het intr... ...bod WIJ. De fractie van de 

ChristenUnie dient een amendement in (A 11.1) over de bepaling met betrekking tot de 

inwerkingtreding van de verordening. H... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 19 december 2011, GemeenteraadType: documentdatum: 19-12-2011 

 Resultaat 100PvdA over tussenrapportage 2014 (ingetr).pdf 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/PvdA-over-tussenrapportage-2014-ingetr.pdf 

...am: PvdA over tussenrapportage 2014 (ingetr).pdf AMENDEMENT nr.: datum 

raadsvergadering: Zen oig-o&amp;gg Zaw. / aangenomen / verworpdrT... ...gg Zaw. / 

aangenomen / verworpdrT/ ingetrokken Amendement Tussenrapportage 2014 De 

gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 20 oktob... 

Documenttype: OnbekendVergadering: 20 oktober 2014, GemeenteraadType: documentdatum: 20-10-2014 

Navigeer door de zoekresultaten 
Vorige pagina met zoekresultaten 

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Stadsontwikkeling-en-Beheer/2010/22-november/19:30/Besluitenlijst-van-de-commissie-Stadsontwikkeling-en--beheer-van-22-november-2010-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/stedenbouwkundig-plan-en-grondexpl-Kooypunt-3.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/stedenbouwkundig-plan-en-grondexpl-Kooypunt-3.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/stedenbouwkundig-plan-en-grondexpl-Kooypunt-3.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/stedenbouwkundig-plan-en-grondexpl-Kooypunt-3.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/04-juli/19:30/Voorstel-tot-het-vaststellen-van-het-stedenbouwkundig-plan-en-de-herziene-grondexploitatie-Kooypunt-3-/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-raad-19-december-2011.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Besluitenlijst-raad-19-december-2011.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/19-december/19:30/
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/PvdA-over-tussenrapportage-2014-ingetr.pdf
http://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/PvdA-over-tussenrapportage-2014-ingetr.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/20-oktober/19:30/Voorstel-met-betrekking-tot-de-Tussenrapportage-2014-/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/zoeken/Amendement/9/


Pagina 1 van de zoekresultatenPagina 2 van de zoekresultatenPagina 3 van de zoekresultatenPagina 

4 van de zoekresultatenPagina 5 van de zoekresultatenPagina 6 van de zoekresultatenPagina 7 van 

de zoekresultatenPagina 8 van de zoekresultatenPagina 9 van de zoekresultatenU bent op pagina 

10van de zoekresultaten 

 

https://gemeenteraad.denhelder.nl/zoeken/Amendement/1/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/zoeken/Amendement/1/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/zoeken/Amendement/3/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/zoeken/Amendement/3/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/zoeken/Amendement/4/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/zoeken/Amendement/4/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/zoeken/Amendement/6/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/zoeken/Amendement/6/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/zoeken/Amendement/7/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/zoeken/Amendement/7/
https://gemeenteraad.denhelder.nl/zoeken/Amendement/9/

