
MOTIES PROGRAMMABEGROTING 201 8

Programma I Bestuur en ondersteuning

M6.1 VS, BvDH, BB, GL,
FV

Legaliseren wietteelt

M6.2 SPDH Escape rooms betrekken bij voorbereiding verkiezingen

M6.3 FV Vuunruerk centraal

M6.4 FV Digital iseren krantenarchief

Programma 2 Openbare ruimte

M6.5 GL Toegankelijkheid openbare ruimte

M6.6 BvDH Gratis wifi openbare ruimte

Programma 6 Sociaal domein

M6.7 SPDH Verhogen budget WMO Huishoudelijke hulp bij hogere
uitkering gemeentefonds

M6.8 VS, BvDH, BB, GL,
CU, FV

Experimenten Participatiewet 55 plussers

M6.9 CU Kaders innovatieve projecten

Programma I Ruimte en stedelijke vernieuwing

M6.10 D66 Opstellen Visie Julianadorp

M6.11 VVD, BvDH, D66, CU Camera's station zuid

î\46.12 BvDH Bewaakte fietsenstalling station zuid

M6.13 VS, BvDH, BB, GL,
CU, FV

Bewaakte fietsenstalling bij het station
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Motie legaliseren w¡etteelt

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 30 oktober en 8 november 20L7,

constaterende dat:
- in het regeerakkoord is opgenomen een proef te starten voor legale wietteelu
- zes tot tien gemeenten zich mogen aanmelden voor een dergelijke proef,

overwegende dat:
- de hennepkweek met deze werkwijze uit de illegaliteit wordt gehaald;

- er een controle wordt gecreëerd op de kwaliteit;
- het criminele segment uit wietteelt wordt gehaald;

- de gemeente Schagen zich al heeft aangemeld voor dit project;
- deze gemeente hiermee handelt op eigen initiatief,

draagt het college van burgemeester en wethouders op:
- zich aan te sluiten bij het initiatief van de gemeente Schagen.

De fracties van:

Vrije Socialisten Vermooten Groenlinks Behoorlijk Bestuur Beter voor Den Helder

K. van Driesten M. Vermooten C.J. Dol-Cremers M.C. Wouters G. Assorgia

â'
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MOTIE

De gemeenteraad van Den Helder bijeen op 30 oktober en I november 2017;

constaterende dat:
- de belangstelling voor gemeentepolitiek onder jongeren laag is;
- tijdens de vorige verkiezingen in 201 4 gaf 43o/o van de jongeren tot 25 jaar aan te

stemmen, tegenover 620/o van algemene publiek;
- escape rooms onder jongeren zeer populair zijn;
- het idee van de escape room over lokale democratie de eerste prijs in de wacht

heeft gesleept tijdens de 'Battle of Concepts'.

overwegende dat:
- draagvlak voor lokale democratie van bijzonder belang is voor draagvlak onder

onze rechtsstaat;
- volksvertegenwoordiging slechts vertegenwoordigt wanneer daadwerkelijk alle

groepen in de samenleving hun stemrecht uitoefenen;
- juist het betrekken en behouden van jongeren bij de toekomst van onze stad

succes van bestaande plannen zal maken of breken;
- een escape room over maatschappelijke vraagstukken en lokale politieke

afwegingen de deelname van jongeren tijdens verkiezingen kan bevorderen;

spreekt uit:
te bezien of voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een escape room kan
worden opgenomen in het pakket aan opkomst bevorderende maatregelen.

Namens de Stadspartij Den Helder,

N van Delft
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Motie centrale plaats afsteken vuunÄrerk

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op I november 2017.

constaterende dat:
- er de laatste jaren veel discussie is ontstaan over het afsteken van

consumentenvu urwerk tijdens de jaarwisseling door particul ieren ;

- verschillende gemeenten, waaronder bijvoorbeeld Hilversum, al met succes hebben

besloten dat er tijdens de jaarwisseling een centrale plaats wordt aangewezen waar
professioneel vuunruerk, door daartoe bevoegde bedrijven, voor iedereen wordt
afgestoken;

- er elk jaar weer slachtoffers zijn van consumentenvuurwerk;
- er jaarlijks overlast is door vroegtijdig afsteken van (illegaal) vuuruverk.

van meninq ziinde dat:
de traditie van vuurwerk tijdens wisseling oud en nieuw niet verloren hoeft te gaan;

overlast en slachtoffers door (illegaal) vuuniverk onwenselijk is.

draaqt het colleqe op:
- een voorstel aan de raad te doen om de Algemene plaatselijke verordening te

wijzigen met als inhoud dat vuunruerk tijdens oud en nieuw wordt afgestoken door een
professioneel bureau, middels vergunning, en op een centraal aan te wijzen plek;

- in dat voorstel tegelijk op te nemen dat een onderzoek wordt gestart om te
onderzoeken hoe en wanneer een verbod van kracht wordt voor de verkoop en

afsteken van consumentenvuunuerk in de gemeente Den Helder door particulieren en

de resultaten van dat onderzoek aan de raad aan te bieden;
- daarbij de gemeente Hilversum als voorbeeld te nemen.

Fractie Vermooten

Marinus Vermooten
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Motie digitaliseren krantenarchief

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 november 2017,

constaterende dat:

het Helderse krantenarchief nog niet (volledig) gedigitaliseerd is;

er veel vraag is van burgers en instellingen in onze gemeente naar historische
artikelen voor onder andere onderzoek naar familiezaken en andere feiten en
gebeurtenissen,

overweqende dat:
- het Helderse krantenarchief makkelijk toegankelijk dient te zijn en te blijven voor een

ieder;
- digitaliseren daarbij de meest praktische oplossing is.

draagt het college op:
- een projectplan aan de raad aan te bieden waarin het tijdspad en wijze van

digitaliseren van het Helderse krantenarchief is vastgelegd en wordt uitgevoerd;
- daarbij een dekkingsvoorstel voor het benodigde budget aan de raad aan te bieden

Fractie Vermooten

Marinus Vermooten



GROEIILINKS
Motie

De raad in vergadering bijeen op woensdag I november 2017;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het
vaststellen van de begroting 2018, nummer RVO17.0075;

constaterende dat:

in programma 2 Openbare ruimte geen doelstellingen zijn geformuleerd op het
gebied van toegankelijkheid;

dit niet aansluit op de sinds 14 juli 2016 van kracht geworden wetgeving (het VN
Verdrag), over Toegankelijkheid en de 'lnclusieve Samenleving, waarbij in het
lmplementatieplan van het Ministerie, de VNG, het MKB etc. gemeenten worden
opgedragen hier snel en concreet invulling aan te gaan geven;

t

a

o

a

het in de gemeente Den Helder helaas nog geen standaard gebruik is om in
raadsvoorstellen betreffende de openbare ruimte, aandacht te besteden aan het
aspect'toegankelijkheid' ;

situaties zoals deze zomer bij het vernieuwde Stationsgebied, waarbij pas later
een blindengeleidelijn werd aangelegd, moeten worden voorkomen omdat zij
gevolgen hebben voor de doelgroep, maar ook voor het imago van onze stad;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. voortaan in raadsvoorstellen de openbare ruimte betreffende, een kopje
'Toegankelijkheid' op te nemen;

2. het format voor raadsvoorstellen hiervoor aan te passen.

Namens de fractie van Groenlinks,

MOTIE NT.: l^ 5
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C.J. Dol-Cremers
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BetervoorDen Held* Motie
De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 november 20L7;

overwegende dat:
het Europees Parlement heeft ingestemd met het WIFI4EU-plan.

Het fonds stelt totaal € 120 miljoen beschikbaar (maximaal € 20.000,-- per aanvraag), voor

de aanschaf van apparatuur voor lokale projecten die gericht zijn op het voorzien van gratis

openbaar wifi in publieke ruimtes, zoals parken, pleinen, gemeentehuis, bibliotheek,
gemeenschapscentra, sport, cultuur en jeugd- en oudereninstellingen. Hiermee kunnen ruim

6000 gemeenten in de gehele EU worden voorzien van gratis openbaar WIFI. De regeling

dekt de kosten van de apparatuur en installatie van de internettoegangspunten.

De gemeente betaalt zelf het internetabonnement en het onderhoud gedurende ten minste

3 jaar. De subsidieregeling is vrij simpel gehouden is, online aanvragen, betaling via

vouchers en eenvoudige controles;
de gelden uit dit fonds, snel vergeven zullen zijn, want toekenning van de subsidie gebeuft

op basis van indiening, dus op is op waarbij geografische spreiding van invloed is;

er zal dus snel en adequaat gehandeld moeten worden;

tevens overwegende dat:
een gratis openbaar WIFI netwerk kansen biedt:
. voor de openbare orde en veiligheid, in het bijzonder in gebieden waar veel inwoners

samenkomen. Denk daarbij aan de uitgaanscentra, winkelgebieden en grote

evenementen.
o voor promotie van onze gemeente en ondernemers, Op de inlogpagina van het gratis

netwerk zijn mogelijkheden om de gemeente en bijvoorbeeld evenementen onder de

aandacht te brengen.
. voor een aantrekkelijk woon-, werk en verblijfsklimaat.

de kosten deels gedeK zouden kunnen worden uit bijdragen van ondernemers en/of
reclame-opbrengsten;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:
1. een plan uit te werken voor het in 2018 realiseren van een gratis openbaar WlFl-netwerk;
2. daarbij de ondernemers te betrekken;
3. daartoe een beroep te doen op de Europese subsidieregeling WIFI4EU.

De fractie van Beter voor Den Helder

Danielle Pater
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MOtig over de WMOihuishoudelijke hulp

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 30 oktober en I november 2017;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het
vaststellen van de begroting 2018, nummer RVO17.0075;

overwegende dat:
. door het langer zelfstandig blijven wonen en een verdere vergrijzen van de

bevolking, de behoefte aan huishoudelijk hulp in de toekomst zal toenemen;
o in de begroting op de kosten voor de WMO/huishoudelijke hulp is bezuinigd

met het deel dat de afgelopen jaren onder besteed is geweest voor de
huishoudelijke hulp;

constaterende dat:
. dat de bezuiniging in de begroting op de WMO/huishoudelijke hulp is

ingegeven met de kennis van dat moment;
. door de nieuwe regering meer geld wordt uitgegeven en daardoor de

gemeente meer geld toegewezen krijgt uit het gemeentefonds;

spreekt uit dat:
indien de inkomsten uit het gemeentefonds komend voorjaar hoger zijn dan tijdens
het opmaken van de begroting 2018 was gedacht, dit positieve saldo in eerste
instantie wordt ingezet om het budget voor WMO/huishoudelijke hulp weer te
verhogen.

Namens de Stadspartij Den Helder

Peter Reenders
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ChristenUnie GROEIILIilKS

Motie over exper¡menten binnen de Participatiewet

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 november 20L7,

constaterende dat:
- er onder 55 plussers die zonder baan komen te zitten weinig perspectief is om weer aan de slag te

komen;
- er voor 55 plussers weinig scholing wordt aangeboden,

overwegende dat:
- 55 plussers die geen beroep op de 'reguliere' arbeidsmarkt kunnen doen experimenteel aan de

slag kunnen gaan;

- er voor 55 plussers scholingsprogramma's gemaakt worden in overleg met opleidings¡nstituten;
- deze scholingsprogramma's de kansen op een baan en het welzijn van 55 plussers vergroten,

verzoekt het college van burgemeester en wethouders
om op grond van de mogelijkheid van experimenten in de Participatiewet, met voorstellen te komen

om 55 plussers, terug te brengen in het arbeidsproces.

De fracties van

Vrije Socialisten Vermooten GroenLinks

K. van Driesten M. Vermooten C.J. Dol-Cremers

Behoorlijk Bestuur Beter voor Den Helder ChristenUnie

M.C. Wouters G. Assorgia T. Biersteker-Giljou
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ChristenUnie

MOTIE over kaders met betrekking tot innovatieve projecten binnen het Sociale Domein

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 november 20L7,

constaterend dat:

- de gemeenteraad bij innovatieve projecten binnen het Sociale Domein niet in de gelegenheid is zijn

mening hierover te geven;

- de gemeenteraad geen kaders heeft kunnen stellen bij de innovatieve projecten;

overwegend dat:

- de kaderstellende rol aan de gemeenteraad is toebedeeld;
- de financiële controle eveneens bij de gemeenteraad is belegd;

- het risico op overschrijding van de budgetten binnen het Sociale Domein benoemd is en reeds op

korte termijn kan ontstaan;
- het voor de beleidskeuzes en financiële controle van de gemeenteraad noodzakelijk is dat bij

nieuwe, innovatieve projecten volgens vastgestelde kaders wordt gewerkt door het college;

spreekt uit:

- dat het wenselijk is dat nieuwe producten niet eerder geïntroduceerd worden dan nadat de

gemeenteraad tenminste de gelegenheid heeft gehad zich uit te spreken over het nieuwe product,

liefst via besluitvorming maar eventueel via een wensen en bedenkingen procedure;

- dat pas nadat het overleg en/of de besluitvorming met en door de gemeenteraad heeft
plaatsgevonden het college convenanten of contracten aangaat met derde partijen;

- dat als projecten minder dan € 50.000 en korter dan een % jaar duren vroegtijdige informatie via

een Raadsinformatiebrief volstaaU

- dat bovenstaande als beleidskaders gelden voor de ontwikkeling van nieuwe producten binnen het

Sociale Domein;

besluit

het college op te dragen om bij het ontwikkelen van innovatieve projecten binnen het Sociale

Domein volgens onderstaande vastgestelde kaders te werken:

l-. nieuwe producten worden niet eerder geïntroduceerd dan nadat de gemeenteraad tenminste de

gelegenheid heeft gehad zich uit te spreken over het nieuwe product, liefst via besluitvorming maar

eventueel via een wensen en bedenkingen procedure;

2. pas nadat het overleg en/of de besluitvorming met en door de gemeenteraad heeft
plaatsgevonden kan het college convenanten of contracten aangaan met derde partijen;

3. bij projecten die minder dan € 50.000 kosten en korter dan een % jaar duren volstaat vroegtijdige

informatie via een Raadsinformatiebrief.

Namens de fractie van de ChristenUnie

T. Biersteker- Giljou
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De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op B november 2017;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de
begroting 201 8, nummer RVOl 7.0075;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer RVO17.0064,
betreffende het vaststellen van het bestemmingsplan Willem Alexander Hof, uitbreiding fase 4.1 2017;

gehoord hebbende de roep vanuit de inwoners en ondernemers van Julianadorp om de verschillende
plannen en initiatieven op elkaar af te stemmen.

constaterende dat

Julianadorp toe is aan een integraal plan waardoor de kansen op leefbaarheid in de wijk wordt
vergroot;
vanuit Julianadorp diverse initiatieven zijn ontwikkeld en een aantal ook is gepresenteerd aan de
raad, waaronder het behoud van een evenemententerrein, een mogelijk stadspark, een sporthal,
en nog enkele wensen;
de inwoners en ondernemers van Julianadorp de sterke wens hebben het - gedateerde -
Loopuytpark van een herinrichting te voorzien, die ook in een fysieke aansluiting met De Riepel
voorziet en de verkeerssituatie aldaar verbetert;
er ook in Julianadorp grote uitdagingen liggen om te komen tot een duurzame maar bovenal
groene wijk waarbij "Nul op de meter" woningen uitgangspunt is;
het gebied tussen de N250 en Julianadorp nog geen bestemming heeft;
het naar onze mening ontbreekt aan een noodzakelijke visie en een daaruit voortvloeiend
uitwerkingsplan voor Julianadorp zoals dat wel aanwezig is voor het stadshart van Den Helder
(UP)

overwegende dat:

een "Omgevingsvisie Julianadorp" dat als basis dient voor een uitwerkingsplan voor het dorp
inzicht gaat geven in de noodzakelijkheden, de wensen en de mogelijkheden binnen dit
stadsdeel;
het "Uitwerkingsplan Julianadorp" (UPJ) ook houvast geeft aan de inwoners van Julianadorp met
betrekking tot de toekomstige inrichting en groei van het dorp;

besluit het college van burgemeester en wethouders op te dragen

1 . voor het zomerreces van 2018 te komen met een "Omgevingsvisie Julianadorp" dat voornoemde
onderdelen bevat;

2. daarbij de inwoners en ondernemers, maar ook betrokken organisaties, van Julianadorp te
betrekken;

3. de raad te betrekken bij de totstandkoming van deze visie.

Namens de fractie van D66 Den Helder

Hans Verhoef

Motie D66 Visie Julianadorp def.docx
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MOTIE CAMERATOEZICHT STATION ZUID

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 8 november 2017;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het

vaststellen van de begroting 2018, nummer RVO17.0075;

gelezen de beantwoording van raadsvragen over de situatie nabij station Zuid door

het college van burgemeester en wethouders op respectievelijk 29 maart 2Ot7 en

L7 oktober 2017'

constaterende dat:

o het NS station Zuid een onveilig gebied is;

. hier regelmatig vernielingen plaats vinden, zowel op het station als aan het

gebied rondom;

. Er is al voor vele duizenden euro's schade aangebracht aan gemeente- en

pa rticu liere eigendommen;

o De daders zijn doorgaans niet te achterhalen zodat de schade niet kan worden

verhaald;

o er veel angst is onder de reizigers die hun auto daar parkeren om verder te

reizen met de trein, daar er ook veel schade aan auto's wordt aangebracht;

. de forensen een onveilig gevoel hebben zodra zij vanaf station zuid de trein

willen nemen;

. de surveillance door handhavers niet voldoende is, daar deze niet of nauwelijks

's nachts surveilleren;

. de daders hoofdzakelijk in de donkere uren opereren;

. de NS een intern onderzoek is gestart naar cameratoezicht;

. de inzet van personen vanuit de Participatiewet wordt besproken met de NS;



van men¡ng zijnde dat:
o het zeer belangrijk is dat de reiziger zonder angst (tref ik mijn auto zonder

schade weer terug?) en met een veilig gevoel de trein kan nemen;

o de herkenbaarheid van de dader(s) vele malen groter zijn door camera

toezicht;
¡ de NS ook op zijn verantwoordelijkheid voor een veilig station aangesproken

dient te worden en moet worden uitgenodigd op korte termijn concrete

verbetersuggesties te doen (bijvoorbeeld het plaatsen van toegangspoorten

en/of camera's op het perron);

¡ de meerjarenbegroting 2018-2O2L alsmede de omvang van de algemene

reserve van de gemeente voldoende mogelijkheden biedt voor de aanschaf en

exploitatie van de camera's;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. prioriteit te geven aan de veiligheid van station zuid door het korte termijn
plaatsen van camera's met vervolg van uitlezen van de beelden;

2. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk in het eerste kwartaal van 20L8 een

kredietvoorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen;

3. de NS te berichten dat het gemeentebestuur veel waarde hecht aan een veilig

NS station en er bij de NS op aan te dringen dat er spoedig maatregelen

worden getroffen;

4. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 de raad te

informeren over de afspraken die zijn gemaakt met de NS over het inzetten

van personen vanuit de Participatiewet en andere maatregelen die worden

getroffen.

Namens de fracties van

de WD, Beter voor Den Helder, D66, de ChristenUnie,

J. Kostelijk G. Assorgia J.P. Verhoef T. Biersteker-Giljou
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Motie onderzoek bewaakte fietsenstalling station Den Helder Zuid

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 8 november 2017,

overwegende dat:

- bijstation Den Helder Zuid iedere dag welfietsen worden vernield of gestolen en dit een zeer

ongewenste situatie is,

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- een onderzoek in te stellen naar de (financiële) haalbaarheid van een bewaakte fietsenstalling;

- de raad binnen drie maanden te informeren over de resultaten van dit onderzoek.

Beter voor Den Helder

Carlo Assorgia
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Motie bewaakte fietsenstal ling

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 30 oktober en 8 november 2017,

constaterende dat:
- de fiets wordt gestimuleerd als vervoermiddel;
- dit ook een prima vervoermiddel is, en er inmiddels al veel parkeerplekken voor fietsen zijn

gekomen;
- er echter nog steeds een situatie is van onwenselijke resultaten van verkeerd staande fietsen,

overwegende dat:
- er steeds gesproken wordt over een overdekte en bewaakte fietsenstalling;
- dit een stimulans kan geven aan het stadshart als verblijfsgebied,

draagt het college van burgemeester en wethouders op:
- met NS en andere betrokken partijen in gesprek te gaan met als uitgangspunt de fietsenstalling bij

het station weer in gebruik te nemen;
- de raad uiterlijk het eerste kwartaal van 2018 te informeren over de gespreksresultaten.

De fracties van:

Vrije Socialisten Vermooten GroenLinks

K. van Driesten M. Vermooten C.J. Dol-Cremers

Behoorlijk Bestuur Beter voor Den Helder ChristenUnie

M.C. Wouters G. Assorgia T. Biersteker-Giljou


