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Gemeenteraad 
 

 

Naam (taak) Omschrijving Verantwoordelijke Startdatum Einddatum 
Moties 

CU over blijverlening in 
programmabegroting 2017 

fractie van de ChristenUnie over onderzoek naar 
het verstrekken van blijversleningen om langer 
zelfstandig wonen mogelijk te maken. 

De fractie van de ChristenUnie trekt haar motie in 
op basis van de toezegging van wethouder Kos dat 
hij het gevraagde onderzoek zal uitvoeren. 
 

   

GrLi over aanvulling 
programmabegroting 2017 

  
fractie van GroenLinks over het realiseren van 
onzichtbare ingebouwde nestgelegenheden bij 
“nul op de meter woningen”. 

De fractie van GroenLinks trekt haar motie in op 
basis van de toezegging van wethouder Wagner dat 
hij de motie overneemt met daarbij bovendien een 
uitbreiding naar verbouwingen. 
 

   

PvdA over fonds grafstenen Verzoek het college van b&w vóór de behandeling 
van de kadernota in 2017 met een voorstel te 
komen tot instellen van een fonds welke het 
mogelijk maakt om grafstenen die vanuit historisch 
perspectief voor Den Helder van belang zijn te 
kunnen onderhouden dan wel te restaureren, en 
hierbij ook aan te geven of er mogelijkheden zijn om 
de Algemene Begraafplaats van Huisduinen op een 
monumentenlijst te plaatsen. 
 

   

PvdA over opvang bij 
huisuitzettingen 

De fractie van de PvdA dient een motie in waarmee 
het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen te onderzoeken hoe groot de synergie 
en de bereidheid van de driehoek Port of Den 
Helder, Woningstichting Den Helder en de 
gemeente is om tot een structurele oplossing te 
komen.           
De fractie trekt haar motie in op basis van de 
toezegging van wethouder Kos dat hij deze motie 
overneemt. 
 

   

Stadspartij over pilot 
onderhoud openbare ruimte 

In de motie ‘Pilot onderhoud openbare ruimte’ van 

de fractie van de Stadspartij Den Helder (M 6.9) 
wordt uw college opgedragen: 
- te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan 
tot het starten van een pilot waarbij functionaliteiten 
kunnen worden opgevoerd ten behoeve van het 
onderhoud van de openbare ruimte; 
- te onderzoeken hoe deze functionaliteiten 
uiteindelijk kunnen leiden tot vaste banen binnen 
bijvoorbeeld een werkbedrijf; 
- de raad hierover vóór 1 november 2016 via een 
raadsinformatiebrief te informeren. 
  
(M16.00042) 
 

   

 

CU over aanvulling 
programmabegroting 2017 

Amendement A7.6, gericht op aanvulling van 
RB16.0076 met het besluit om € 20.000,00 aan 
programma 6 toe te voegen ten gunste van de 
Stichting Etnische Minderheden (SEM). Is 
ingetrokken op basis van de toezegging van weth. 
Kos dat hij met ketenpartner Vluchtelingenwerk de 
positie en inzet van de SEM vanuit de specifieke 
deskundigheid van SEM zal bespreken. 
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GrLi over aanvulling 
programmabegroting 2017 

fractie van GroenLinks over aanpassing van de 
doelenboom programma 2 (aanvulling 
aanduiding openbaar invalidentoilet). 

De fractie van GroenLinks trekt haar amendement 
in op basis van de toezegging van wethouder 
Wagner dat hij uitvoering gaat geven aan hetgeen 
met het amendement is beoogd. 
 

   

 

     

     

     

 

D66 Stp PvdA GrLi Verm VS 
motie vreemd over verlichting 
van de lasten inzake de eigen 
bijdrage voor de WMO 

De fracties van D66, de PvdA, GroenLinks, de 
Stadspartij Den Helder, Vermooten en de Vrije 
Socialisten dienen een motie vreemd aan de orde 
van de dag in (M 11), waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 

1. vóór de behandeling van de kadernota een 
voorstel aan de raad voor te leggen tot 
lastenverlichting inzake de eigen bijdrage 
voor de WMO voor de inkomensgroep van 
één tot twee             keer modaal door 
bijstelling van de berekening van de eigen 
bijdrage voor deze inkomensgroep; 

2. de hieruit voortvloeiende lasten te dekken 
uit de onderbesteding binnen het sociaal 
domein dan wel de buffer voor het sociaal 
domein. 

  
Wethouder Kos zegt toe dat het college van 
burgemeester en wethouders aan punt 1 van de 
motie tegemoet zal komen. Hierop besluiten de 
indieners de motie in te trekken. 
  
 

   

Drie scenario's park 
Julianadorp 

In de commissie Senb van 8 mei is gesproken over 
het initiatief voor de aanleg van een park in 
Julianadorp. 
Wethouder Wagner heeft hierbij toegezegd in 
september de discussie in de commissie SenB te 
willen voeren over het onderhavige initiatief en 
daarbij dan drie scenario’s aan de commissie voor 
te leggen. 
 

   

Motie BvDH over het 
benoemen van een 
nachtburgemeester 

De fractie van Beter voor Den Helder dient een 
motie (M 12) waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt verzocht: 
-     het initiatief te nemen tot het benoemen van een 
nachtburgemeester met vooraf vastgestelde         
bevoegdheden en taken uiterlijk op 1 oktober 2017; 
-     de nachtburgemeester middels een stemming 
via het internet door de Helderse bevolking te laten   
kiezen; 
-     de gemeenteraad hierover te informeren; 
De fractie van Beter voor Den Helder trekt haar 
motie in op basis van de toezegging van wethouder 
Krijns dat het college hierover in gesprek gaat met 
vertegenwoordigers uit de horeca en er daarna op 
terugkomt hoe een en ander verder vorm kan 
krijgen. 
 

   

Nota Armoedebeleid 2017-
2020 

De fractie Vermooten dient een amendement in (A 
11.4) waarmee een beslispunt aan het raadsbesluit 
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wordt toegevoegd, luidende: 
In de Nota Armoedebeleid 2017-2020 een nieuw 
besluitpunt 6 d op te nemen dat als volgt luidt:  
“We onderzoeken in het derde kwartaal van 2017 
de mogelijkheid om bijzondere kosten voor 
huisdieren te vergoeden uit de bijzondere bijstand.” 
Wethouder Van der Paard licht toe dat de kosten 
worden voldaan uit de bijzondere bijstand en 
daarom niet begrotingsafhankelijk zijn. In de 
geplande fasering staat dit onderwerp gepland in 
het vierde kwartaal van 2017 en mede gelet op de 
beschikbare capaciteit raadt ze af om dit naar voren 
te halen. Op basis van de toelichting van de 
wethouder trekt de fractie Vermooten haar 
amendement in. 
 

Nota Armoedebeleid 2017-
2020 

De fracties van D66, de Stadspartij Den Helder, 
Sociaal Lokaal Den Helder en Beter voor Den 
Helder dienen een motie in (M 11.1) waarmee het 
college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen: 
1.   De aanpak van de armoedeval als vast 
onderdeel in het armoedebeleid op te nemen; 
2.   Te onderzoeken wat het effect is van het 
bestrijden van de armoedeval op het vinden en        
accepteren van werk voor deze inkomensgroep; 
3.   Vóór de behandeling van de begroting 2018 een 
voorstel aan de raad voor te leggen voor de   
aanpak van de armoedeval. 
Op basis van de toezegging van wethouder Van der 
Paard dat het college van burgemeester en 
wethouders de motie overneemt, trekken de 
indieners de motie in. Wethouder Van der Paard 
wijst er wel op dat thans geen financiële middelen 
beschikbaar zijn. 
 

   

Presentatie 
beschermingsbewind aan de 
commissie MO op 29 mei a.s. 

Bestuursrapportages Sociaal Domein: vierde 
kwartaal 2016 en eerste kwartaal 2017. 

De commissie bespreekt de bestuursrapportages. 
Wethouder Kos beantwoordt vervolgens de door de 
commissie gestelde vragen. Naar aanleiding 
daarvan geeft wethouder Kos aan het 
beschermingsbewind in de commissievergadering 
van 29 mei met de commissie te willen bespreken. 
Verder geeft wethouder Kos aan de vraag over 
andere oorzaken van instroom van cliënten voor 
inkomensvoorzieningen, gesteld door de fractie van 
Sociaal Lokaal, schriftelijk te zullen beantwoorden. 
Nota Armoedebeleid 2017-2020. 

Verder kondigt de wethouder aan dat er op 29 mei 
in deze commissie een presentatie zal plaatsvinden 
over beschermingsbewind. 
 

   

Verbeter- en ontwikkelplan 
jeugd- en gezinshulp 
bespreken met de commissie 
MO 

Presentatie onderzoeksresultaten effectiviteit 
zorg aan en ondersteuning van kwetsbare 
gezinnen in Den Helder. 

Mevrouw Deursen, Programmadirecteur Integraal 
Toezicht Jeugdzaken en de heer Nieuwenhuisen, 
Senior Inspecteur Toezicht Sociaal Domein, geven 
een presentatie over de resultaten van het 
onderzoek van vijf samenwerkende 
toezichthoudende rijksinspecties naar de effectiviteit 
van de zorg aan en ondersteuning van kwetsbare 
gezinnen in Den Helder. 
Wethouder Kos geeft naar aanleiding van de 
bespreking aan dat hij in september 2017 het 
verbeter- en ontwikkelplan inhoudelijk met de 
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commissie wil bespreken. 
 

Voortzetting regionale 
samenwerking Noord-Holland 
Noord en Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord 

De fractie van de ChristenUnie dient een 
amendement in (A 10.1) waarmee het college van 
burgemeester en wethouders als wens/bedenking 
wordt meegegeven het ijkpunt voor de bijdrage van 
Den Helder te bepalen op 1 januari 2017. 
Wethouder Krijns geeft aan dat het veranderen van 
de peildatum nog geen € 500,- verschil geeft in de 
bijdrage, maar dat hij toch bereid is dit in te brengen 
in de aandeelhoudersvergadering. Op basis hiervan 
trekt de fractie van de ChristenUnie haar 
amendement in. 
 

   

Voortzetting regionale 
samenwerking Noord-Holland 
Noord en Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord 

De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een 
amendement in (A 10.2) waarmee als 
wens/bedenking wordt ingebracht dat binnen de 
overeenkomsten wordt vastgelegd dat medio 2020 
een evaluatie plaatsvindt op grond waarvan tot 
continuering of onvoorwaardelijke uittreding per 31 
december 2020 kan worden besloten. 
Op basis van de toezegging van wethouder Krijns 
dat hij de geuite wens om tot een kortere periode te 
komen aan de orde zal brengen in de 
aandeelhoudersvergadering trekt de fractie van 
Behoorlijk Bestuur haar amendement in. 
 

   

 

 
 


