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Motie over stikstofberekening evenementenvergunningen

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;

constaterende het volgende:

Provincies zijn verantwoordelijk voor realisatie van de doelstellingen vervat in de Wet
natuurbescherming, waaronder ook de doelstellingen voor stikstof. De provincie Noord-Holland
heeft de toetsing van vergunningen op het aspect natuur gemandateerd aan de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord. In het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning kan de
Omgevingsdienst vragen om een AERIUS-berekening.

Bovendien staat in de Evenementennota 2020 van de gemeente Den Helder vermeld dat, in verband
met stikstof, aan bepaalde eisen zal moeten worden voldaan. In de eerstkomende actualisatie van de
nota zullen deze vereisten nauwkeuriger worden toegelicht. Voorafgaand worden de organisatoren
van evenementen in Den Helder geïnformeerd middels een brief.

De AERIUS-rekentool dient te worden gebruikt wanneer niet valt uit te sluiten dat stikstofdepositie
zal plaatsvinden in Natura 2000 gebieden. Als richtlijn wordt een afstand aangehouden van 25
kilometer tussen bron en effect (Natura 2000 gebied). Aangezien de hele gemeente Den Helder zich
op minder dan 25 kilometer van Natura 2000 gebied bevindt, dienen alle evenementen te worden
getoetst op stikstof.

Evenementenorganisaties dienen zelf deze AERIUS-berekening uit te voeren, maar uiteraard kunnen
zij ook een adviesbureau inschakelen. De kosten van een berekening kunnen variëren tussen de 500
en 1500 euro, echter bij de onderbouwing middels een rapportage kunnen de kosten bij grotere
evenementen oplopen tot in de duizenden euro's.

kennisgenomen hebbende van het volgende:

Dat de coalitie de wens heeft uitgesproken in het akkoord meer evenementen te organiseren binnen
de gemeente is het noodzaak dat het college stappen neemt om organisaties die iets willen
organiseren te ondersteunen op zo veel mogelijk vlakken waar hij dit kan.



Een van die vlakken is het stikstofbeleid, opgelegd door de provincie en uitgevoerd door de
Omgevingsdienst voor evenementen.

En waarbij de hoge raad op korte termijn uitspraak gaat doen en er een grote kans bestaat dat de
vrijstelling van opbouw- en afbouwfase verdwijnt is deze zorg nog groter.

Dat lokale evenementen die geen bezoek van buitenaf de gemeente trekken en niet meer
bewegingen veroorzaken in het gebied dan bijvoorbeeld winkelend publiek nooit voor extra schade
kunnen zorgen aan de natuur middels stikstof.

Persbericht gemeente Den Helder

Evenementensubsidie 2023 aanvragen?

Het kan tot 1 oktober 2022. Wie volgendjaar een evenement ofpublieksactiviteit in Den Helder wil
organiseren en een financieel steuntje in de rug nodig heeft, kan bij de gemeente een financiële
bijdrage aanvragen. Aanvragen voor evenementensubsidie moeten vóór 1 oktober 2022 bij de
gemeente binnen zijn. Evenementen gericht op de sectoren maritiem, techniek en energie hebben een
grotere kans op een bijdrage in de kosten.

Op www.denhelder.nl/evenementensubsidie staat hoe men evenementensubsidie kan aanvragen.
Daar staan ook de 'Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020' en de bijbehorende nadere
regels. Vanaf 1 september 2022 kan men de evenementensubsidie aanvragen. Wethouder Fotigui
Camara: 'Veel organisatoren van evenementen hebben het niet makkelijk gehad, de afgelopen
periode. Voor het jaar 2023 is ruim € 150.000 beschikbaar om evenementen financieel te steunen. Ik
hoop dat we volgendjaar weer veel mooie evenementen in Den Helder, Julianadorp en Huisduinen
tegemoet kunnen zien.'

De gemeente ondersteunt niet alleen bestaande initiatieven maar daagt ook organisaties uit om
nieuwe evenementen of activiteiten te ontwikkelen. En dan vooral gericht op de maritieme-, techniek
of energiesector. Ook blijft het mogelijk voor culturele, sportieve of andere vermakelijke evenementen
ofpublieksactiviteiten evenementensubsidie aan te vragen, als dat noodzakelijk is voor het laten
plaatsvinden ervan.

overwegende dat:

evenementen op basis van vrijwilligers of zonder winstoogmerk, (bv. intocht sinterklaas,
pleinfeesten, kermis, MMM challenge, koningsdag activiteiten, carnaval en vele andere
evenementen) ook een vergunning moeten aanvragen. Bij deze vergunning kan om een Aerius
berekening gevraagd worden, waarvan de kosten in de honderden euro's, dan wel duizenden euro's
kunnen lopen, afhankelijk van de eis.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders het volgende:

1. de evenementen die al georganiseerd werdenvoordat Natura 2000 gebieden zijn
aangewezen en die zijn vrijgesteld omdat dit juridisch wordt gezien als regulier gebruik in
kaart te brengen;

2. voor locaties die voor evenementen regelmatig gebruikt worden onderbouwde kaders op te
laten stellen en een proefberekening te laten maken wat er maximaal mogelijk is. En zo dus
kaders te stellen welke evenementen er dus doorgang kunnen vinden zonder aanvullende
berekening vanuit deze organisaties. Deze locaties en evenementen zijn bekend bij de



gemeente. Deze kadergebieden helpen huidige organisatoren zodat zij deze berekening en
dus de kosten niet hoeven te betalen om deze uit te voeren omdat de uitstoot al vast is
gelegd binnen de door de gemeente gestelde kaders;

3. voor evenementen die worden georganiseerd die buiten punt 2 vallen de mogelijkheid te
creëren dat de kosten voor het laten maken van een berekening en/of rapportage kunnen
worden ingediend als extra gemeentelijke subsidieaanvraag die buiten de reguliere
aanvraagtermijn wordt behandeld en verstrekt;

4. een-loket,tefaciliteren waar deze organisaties terecht kunnen om deze berekening te laten
uitvoeren; AS«Puf rl€ É G€net\pk € 6R'54Tl

5. een rekentaal beschikbaar te stellen die organisaties kunnen gebruiken om zelf de
berekening uit te laten voeren bij een aanvraag van een vergunning die stelt dat het
evenement is vrijgesteld van aanvullend onderzoek of onderbouwing;

6. voor de periode 2023-2026 binnen het reguliere budget voor evenementen ad € 150.000, 
een bedrag van € 15.000,- te bestemmen voor ondersteuning bij vergunningaanvragen
inclusief de Aerius-modelberekening voor evenementen waarbij deze eis wordt gesteld.
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Motie draagvlakonderzoeken teneinde vertrouwen in het lokale bestuur te vergroten

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022,
gelezen het raadsvoorstel Programmabegroting 2023, investeringen 2023 en meerjarenraming 2024-2026,

constaterende dat:

- op biz. 17 van de Programmabegroting 2023 valt op te maken dat het in 2022 beoogde percentage van
(heel) veel vertrouwen van onze burgers in het gemeentebestuur 32% was, maar uiteindelijk uitkwam op
10%;

- er verschillende maatregelen worden genomen, zoals de inzet van digitale participatiemiddelen, alsmede
communicatie over plannen en genomen college- en raadsbesluiten;

overwegende dat:

- draagvlak voor gemeentelijk beleid en vertrouwen in het gemeentebestuur van essentieel belang is;

- hoe meer burgers op laagdrempelige wijze om hun mening wordt gevraagd inzake gemeentelijk beleid,
hoe beter het is;

- grootschalige, onafhankelijke draagvlakonderzoeken van grote toegevoegde waarde kunnen zijn om in
beleidsprocessen een duidelijk beeld van het draagvlak te krijgen;

- deze draagvlakonderzoeken tevens kunnen bijdragen aan het vergroten van vertrouwen in het
gemeentebestuur;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

in beleidsprocessen zoveel mogelijk in te zetten op grootschalige, onafhankelijke draagvlakonderzoeken,
teneinde het vertrouwen in het lokale bestuur te vergroten.

PWDen Helder
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Motie jaarlijkse bijeenkomst maatschappelijk middenveld

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;

constaterende dat:
tijdens het proces van de coalitie onderhandelingen het maatschappelijk middenveld uit
onze stad op een bijzondere en geslaagde bijeenkomst geraadpleegd werd;

van mening zijnde dat:
dit initiatief door het maatschappelijk middenveld zeer gewaardeerd werd, een belangrijke
toegevoegde waarde is aan het coalitieakkoord en daarom dien te worden voortgezet;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
het initiatief te nemen om jaarlijks een bijeenkomst te organiseren met het maatschappelijk
middenveld, waarin het maatschappelijk middenveld en de gemeente dichter tot elkaar
kunnen komen om problemen, behoeften en wensen te bespreken.

Namens D66 Den Helder,
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Motie: Evaluatie Citymarketing
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De raad van gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen:
- het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022-041030;
- het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2023
(coalitieakkoord), kenmerk 2022-042734;

constaterende dat:

Citymarketing vanafhet eerste moment goed moet landen, worden uitgedragen en
toegepast;
Citymarketing meer is dan alleen communicatie over een stad;
Citymarketing samen gedaan moet worden, uitgedragen door inwoners en ondernemers;
er sprake is van een participatiefproces;

overwegende dat:

wij het effect van Citymarketing slecht meetbaar en controleerbaar vinden;
wij graag willen dat door Citymarketing een duidelijke promotie wordt gemaakt in
aanloop naar aankomende Sail;
wij geen goed zicht hebben op de samenwerking tussen Citymarketing en ondernemers
en mwoners;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1.
2.

3.

Citymarketing te evalueren, waarbij het bereik en het effect zichtbaar wordt gemaakt;
de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2023 te informeren over de resultaten van de
evaluatie;
duidelijke doelen en verwachtingen richting Citymarketing te stellen;

pro@ Fcn€ Ro0C
Fractie van de PvdA,
Ben Spandaw en Jan de Leeuw
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Motie ondernemersfonds vs OZB sportverenigingen

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen d.d. 2 november 2022;

gelezen de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de
programmabegroting 2023 en de wijziging op de begroting 2023 (coalitieakkoord);

constaterende dat:

• in het coalitieakkoord staat dat de coalitie afstapt van het voornemen, voor sportverenigingen de bijdrage
aan het Ondernemersfonds te laten vervallen;

• de afgelopen jaren meerdere keren gesproken is over de overeenkomst van 10% voor sportverenigingen te
laten vervallen;

• de bestedingsdoelen zoals die zijn opgenomen in de overeenkomst met Ondernemen aan Zee,
sportverenigingen bijna geen mogelijkheden bieden;

• de bestedingsdoelen puur gericht zijn op ondernemers in de detailhandel;
• dat nu partijen in de nieuwe coalitie, die op 2 juni 2020 het raadsvoorstel nog unaniem omarmden,

bijna twee jaar later opeens een andere mening zijn toegedaan ook de sportfederatie teleurstelt;

van mening zijnde dat:

• de nieuwe coalitie in hun coalitieakkoord heeft opgenomen deze afspraak te willen laten vervallen, niet wil
zeggen dat het aangenomen raadsvoorstel 2020-013328 hiermee komt te vervallen;

• dit soort acties niet bijdragen aan het herstel van vertrouwen;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

het voornemen, om de bijdragein de nieuwe Ondernemersfondsovereenkomst perljanuari 2024voor
sportverenigingen te laten vervallen, alsnog gestand te laten zijn. f

Namens:
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Motie onderzoek ambtelijke organisatie.

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022,

gelezen:
o het coalitieakkoord 2022-2026, waarin is opgenomen dat een raadsonderzoek een waardevolle

impuls voor de controlerende taak van de gemeenteraad is gebleken en dat dit instrument opnieuw
wordt ingezet met als denkrichting een onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de eigen
organisatie;

o het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2022, kenmerk
2022-042734, betreffende de eerste begrotingswijziging 2023, waarin wordt voorgesteld€ 75.000,
beschikbaar te stellen voor het inzetten van een onderzoek naar de bedrijfsvoering als instrument;

overwegende dat:
o het college van burgemeester en wethouders ten principale verantwoordelijk is voor de ambtelijke

organisatie en periodiek onderzoek dient te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van
organisatieonderdelen;

o de raad actief betrokken wenst te worden bij alle aspecten van het onderzoek naar de
bedrijfsvoering;

o het instellen van een begeleidingscommissie passend is om de betrokkenheid vanuit de raad bij het
onderzoek invulling te geven met inachtneming van de verantwoordelijkheid van het college van
burgemeester en wethouders;

besluit:

1. een 'Begeleidingscommissie onderzoek ambtelijke organisatie' ex artikel 84 Gemeentewet in te
stellen, bestaande uit vijf raadsleden;

2. de griffier, uit naam van het presidium, op te dragen een voorstel tot benoeming van vijf leden van
de begeleidingscommissie voor te bereiden voor de raadsvergadering van december 2022;

3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen:
a. de concept-offerteaanvraag voor een zienswijze voor te leggen aan de begeleidingscommissie;
b. de begeleidingscommissie te betrekken bij de selectie van het onderzoeksbureau;
c. de begeleidingscommissie gedurende het onderzoeksproces periodiek te informeren over de

voortgang van het onderzoek en afstemming met het onderzoeksbureau;
d. de conclusies van het onderzoek te bespreken met de begeleidingscommissie;
e. de aanbevelingen voor een zienswijze voor te leggen aan de begeleidingscommissie

voorafgaand aan besluitvorming.

P.W.H. Houben
<:::::::::::::--es~:--( -=-->r-

Beter voor Den Helder
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Motie 'Opvang dak- en thuislozen'

MOTE nr.:
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De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;

constaterende dat:
het aantal dak- en thuislozen in Den Helder is verdrievoudigd;
het aantal beschikbare plaatsen voor opvang ontoereikend is;
deze doelgroep onnodig voor overlast zorgt door tekort aan opvangplaatsen;

overwegende dat:
het redelijk is te verwachten dat als gevolg van de sociaaleconomische ontwikkelingen het
totale aantal dak- en thuislozen alleen maar zal stijgen;
het onverdraaglijk is dat we als overheid mensen letterlijk in de kou laten staan;
door de kou deze doelgroep op zoek gaat naar een warme plek bij winkelcentra en publieke
instellingen;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. het gesprek te openen met ONO-doen, als verantwoordelijke organisatie, over, de te nemen
maatregelen om deze nood te lenigen,

2. in gesprek te gaan met het Leger des Heils dat recentelijk heeft aangegeven meer te kunnen
betekenen voor deze doelgroep,

3. vóór 1 februari 2023 de raad te informeren over de uitkomst van de gesprekken en de
richting van een structurele oplossing van dit probleem.

Namens de fractie van de ChristenUnie Den Helder

Dina Polonius
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Motie ondersteuning Helderse Voedselbank

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022,
gelezen het raadsvoorstel Programmabegroting 2023, investeringen 2023 en meerjarenraming 2024-2026,

constaterende dat:

- voedselbanken geconfronteerd worden met o.a. teruglopende voorraden, aangezien supermarkten
minder voedsel aanleveren;

- door enorm gestegen lasten steeds meer huishoudens afhankelijk zijn van voedselbanken en dat dit aantal
de komende tijd waarschijnlijk nog verder zal stijgen;

overwegende dat:

- de trend van steeds meer huishoudens die in financiële problemen komen door sterk stijgende lasten, niet
alleen op korte, maar ook op langere termijn verstrekkende sociaal-economische gevolgen heeft voor onze
samenleving;

- de gemeente een bijdrage zou kunnen leveren aan het oplossen van knelpunten waar de Helderse
voedselbank mee geconfronteerd wordt;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

vóór 1 december 2022 in kaart te brengen waar eventuele knelpunten zitten bij de Helderse voedselbank
en waar mogelijk ondersteuning te bieden.

""r=
PW Den Helder
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Motie bouw van nieuwe woningen te versnellen

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022,
gelezen het raadsvoorstel Programmabegroting 2023, investeringen 2023 en meerjarenraming 2024-2026,

constaterende dat:

- de gemeente Den Helder te maken heeft met woningnood;

- er in de Programmabegroting 2023 allerlei plannen zijn opgenomen inzake woningbouw;

overwegende dat:

- zowel lobbygroep Bouwend Nederland als investeerder/ontwikkelaar Bakkers Hommen het gebrek aan
ambtelijke capaciteit laken op gemeentehuizen;

- er vaak niet genoeg ambtenaren en deskundigheid bij gemeenten aanwezig zijn;

- volgens bouwgroep Dura Vermeer en woningcorporatie Eigen Haard trage en ambtelijke procedures de
belangrijkste reden is dat er niet meer gebouwd wordt;

- deze zaken mogelijk ook in de gemeente Den Helder spelen en het daarom geen kwaad kan om dat te
onderzoeken;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

vóór 1 maart 2023 in kaart te brengen waar eventuele ambtelijke knelpunten zitten inzake capaciteit en
deskundigheid op gebied van woningbouw, teneinde de bouw van nieuwe woningen te versnellen.

eeet "?9» L5ll
V.H. van den Bor
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Motie Energieneutraal maken van verenigingen, buurt- en
dorpshuizen.

De raad van gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen:
- het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022-041030;
- het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2023
(coalitieakkoord), kenmerk 2022-042734;

constaterende dat:
de gevolgen van de energiecrisis en inflatie in heel Nederland voelbaar zijn. Dat geldt
ook voor de samenleving in de gemeente Den Helder;
ons vele signalen bereiken dat niet alleen de minima in grote nood verkeren, maar ook
de mensen met een middeninkomen staat het water al aan de lippen;
de regering op Prinsjesdag maatregelen heeft aangekondigd om de ergste nood voor
inwoners op te vangen via het zogeheten prijsplafond;
sociale ontmoetingsplaatsen als dorpshuizen, buurthuizen en verenigingen niet weten
hoe hun toekomst eruit komt te zien en of ze het hoofd boven water kunnen houden;

overwegende dat:
het een logische stap is dat de verenigingen het lidmaatschap zullen verhogen om niet
in financiële problemen te komen;
buurt- en dorpshuizen hun prijzen zullen verhogen om de kosten te kunnen dekken;
gezien de algehele prijsstijgingen het lastig kan zijn dat het lidmaatschap nog betaald
kan blijven worden;
het aantal leden bij de verenigingen en het aantal bezoeken aan de dorps- en
buurhuizen terug zal lopen, waardoor de kosten voor het lidmaatschap en of
consumpties nog hoger zullen worden;
er minder inwoners lid zijn van een sportvereniging en dus minder zullen sporten;
er minder mensen gebruik zullen maken van buurt- en dorpshuizen en verenigingen
waardoor er minder sociaal verkeer op gang komt;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:
iN @Leo T T(Gé+ nel D GérA&N Nwl)é
in het eerste kwartaal van 2023 een voorstel aan de raad aan te bieden om de verenigingen,
buurt- en dorpshuizen te verduurzamen, waardoor toekomstige energie-armoede tot het
minimum kan worden beperkt, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen en dergelijke.
Ambitie daarbij is dat de verenigingen, buurt- en dorpshuizen binnen drie jaar
mea»eros. "Ü'],/
Fractie van de PvdA l/ 7
Ben Spandaw en Jan de Leeuw
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Motie Sportaccommodaties en sporthallen

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen d.d. 2 november 2022;

gelezen de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de
programmabegroting 2023 en de wijziging op de begroting 2023 (coalitieakkoord);

Constaterende dat:

• ondanks eerdere toezegging de raad nog steeds niet geïnformeerd is over de uitkomsten van het onderzoek,
welke ruim voor de zomer gestart is;

• de raad niets vernomen heeft over hoe de gesprekken met sportverenigingen zijn verlopen;
• er begin 4° kwartaal 2022 een eindrapportage uit zou komen;
• de gemeenteraad zeer benieuwd is naar wat de eventueel benodigde vervolgstappen voortkomend uit deze

eindrapportage zijn;
• er verenigingen zijn die wegens een tekort aan accommodaties momenteel op straat staan;
• er zelfs verenigingen zijn die momenteel buiten de gemeente grenzen een ruimte moeten vinden;
• het zomerseizoen allang achter ons ligt;
• er nog steeds geen passende oplossing is voor een aantal sportverenigingen.

Van mening zijnde dat:

• het college traag is in het ondervangen van de noodvraag;
• deze noodvraag 1 jaar geleden middels het vragenkwartier al geuit is;
• dat het verre van wenselijk is dat sportverenigingen hun veelal jeugdleden nu buiten Den Helder moeten

onderbrengen;
• het college in gesprek is met de verenigingen en op de hoogte zouden moeten zijn van de extra kosten die

verenigingen maken, doordat zij op straat staan en buiten de gemeente hun heil moeten vinden;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. nog deze maand het eindrapport Sportaccommodaties aan de raad aan te bieden;

2. begin december 2022 met een collegevoorstel te komen waarin benodigde vervolgstappen voortkomend
uit deze eindrapportage zijn opgenomen;

3. de eerstvolgende raadsvergadering daarna een budgetvoorstel bij gemeenteraad in te dienen waarmee
verenigingen kunnen worden gecompenseerd voor de extra kosten die ze moeten maken.

Namens:

Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp
Sylvia Ham g

+
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Toelichting:

In antwoord op onze schriftelijke vragen over een te kort aan sporthal/enen accommodaties gafhet college aan dat
zij op de hoogte zijn van de vraagstukken die er zijn rond de capaciteit van binnensportaccommodaties.
Zij gaven aan dat door sluiting van accommodaties er een herschikking van gebruikers plaats vind.

Daarnaast stelde wij de vraag of er een plan van aanpak is, om voldoende sportaccommodaties voor bijvoorbeeld
handbal en zaalvoetbal voor het komende seizoen te kunnen waarborgen?

Het college gafhierop aan dat zij ruim voor de zomervakantie een extern bureau opdracht gegeven om een
onderzoek uit te voeren naar de capaciteit en ontwikkelingen rond binnensportaccommodaties (zoals eerder gemeld
bij vragen gesteld door Behoorlijk Bestuur in de raad hierover, december2021). Het eindrapport verwachten wij in
het begin van het vierde kwartaal van dit jaar. Het college schreefdat op basis hiervan worden de eventueel
benodigde vervolgstappen bepaald.

Tevens gafhet college aan altijd bereid te zijn om met sportverenigingen in gesprek te gaan en zijn ook met
verenigingen in gesprek.

Het is nu november en we zijn ruim voorbij het begin van het 4° kwartaal, en zelfs 1 jaar verder dat wij onze eerste
zorgen aan het college uitte.

Wij weten inmiddels dat er verenigingen zijn die wegens een te kort aan accommodaties momenteel op straat
staan en zelfs buiten de gemeente grenzen nu een ruimte moeten vinden. Het zomerseizoen ligt allang achter ons
en o.a. handballers trainen in de wintermaanden binnen.
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PvA
Den Helder

Motie: beweegtuinen

2o.
a;r.·•'Oklëe aan&ebQUGn

MOTIE nr.:

datum raadsvergadering:
2 oven 262

De raad van gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouder tot vaststelling van de
programmabegroting 2023 en de wijziging van de programmabegroting (coalitieakkoord);

constaterende dat:

in de gemeente Den Helder er beweegtuinen zijn die slecht worden onderhouden
en/of weggehaald worden;

overwegende dat:

sporten en bewegen voor iedereen gezond is en het maken van sociale contacten;
het aanbod van sport -en beweeg faciliteiten in de buurt mensen stimuleert om
eerder te gaan bewegen in sporten;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:
C

1. de behoefte aan beweegtuinen te inventariseren en waar nodig te (her)plaatsen,
zodat iedereen die hier gebruik van wil maken dit (weer) kan doen;

2. hiervoor de financiële consequenties onderzoeken en deze op te nemen in de
kadernota 2024-2027.

De fractie van de PvdA

Ben Spandaw en Jan de Leeuw
elvlJ esle
~
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FRACTIE
iPASTOOR
Samen Actief Sr3Y tedere inwoner telt meel

Motie Dierenwelzijn

MOTEnr.:
datum raadsvergadering:

2_ Neve 2e22
~ve,werpcné iwetGolken / aangehouden

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de
programmabegroting 2023;

constaterende dat:

• in het coalitieakkoord niets is opgenomen over dierenwelzijn;

van mening zijnde dat:

• een nieuwe (of herijkte) visie dierenwelzijn op zijn plaats is, daar het gedateerd is tot
een nota uit 2010, een visie uit 2016 en het uitvoeringsplan afgelopen is in 2019;

• honden in de apv een verplichting hebben tot chippen, katten niet. Dit terwijl er soms
dagelijks katten vermist worden, tevens katten (al dan niet levend) gevonden worden
zonder chip;

• er wel gesprekken zijn vanuit gemeente met partners, maar nog niets officieel
concreets gerealiseerd is voor dieren qua voedselvoorziening. Er is geen structurele
mogelijkheid aanwezig op dit moment;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. de visie dierenwelzijn te herijken en hierna een gepast uitvoeringsplan te overleggen
met de raad;

2. een voorstelte doen toekomen aan de Raad waarin middels een bepaling in de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) eigenaren van katten worden verplicht hun
kat te laten chipper.

3. met (nieuwe) partners in gesprek gaan over het mogelijk maken van oen
dierenvoedsolbank of structurele aanvulling van diervoeding voor inwoners die dit
nodig hebben en eon passend voorstel aan de raad te presenteren

Namens:

Fractie Pastoor,
Michel Pastoor.

8,A.

Samen Actief Sr
Marinus Vermooten


