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Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 2 november 2022 (Begrotingsraad) zijn 13 moties 
aangenomen. Deze moties treft u als bijlagen bij deze brief aan.  
 
In de motie over stikstofberekening evenementenvergunningen (M9.2) wordt u verzocht: 
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 aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie te faciliteren waar deze organisaties terecht 
kunnen om deze berekening te laten uitvoeren; 

5. een rekentool 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. 

 
In de motie van de fractie van de PVV over het inzetten van grootschalige, onafhankelijke draagvlak-
onderzoeken bij beleidsprocessen (M9.3) wordt uw college verzocht in beleidsprocessen zoveel 
mogelijk in te zetten op grootschalige, onafhankelijke draagvlakonderzoeken, teneinde het vertrouwen in 
het lokale bestuur te vergroten. 
 
In de motie van de fractie van D66 over een jaarlijkse bijeenkomst met het maatschappelijk 
middenveld (M9.4) wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht 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. 
 
In de motie van de fractie van de PvdA en de fractie Pastoor over evaluatie van Citymarketing (M9.5) 
wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
1. Citymarketing te evalueren, waarbij het bereik en het effect zichtbaar wordt gemaakt; 
2. de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2023 te informeren over de resultaten van de evaluatie; 
3. duidelijke doelen en verwachtingen richting Citymarketing te stellen. 
 
 
 



In de motie van de fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en de Stadspartij Den Helder over 
Ondernemersfonds versus OZB sportverenigingen (M9.6) wordt uw college opgedragen  
1. het ondernemersfonds naar tevredenheid van de sportverenigingen en buurthuizen in te zetten;  
2. indien dit niet mogelijk is, de buurthuizen en sportverenigingen met ingang van 1-1-2024 te 

compenseren. 
 
In de motie van de fractie Pastoor en de fractie van Beter voor Den Helder over instellen 
begeleidingscommissie onderzoek ambtelijke organisatie (M9.9) besluit de raad: 
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. 
 
In de motie van de fracties van de ChristenUnie, de Stadspartij Den Helder, de fractie Bazen en de fractie 
Pastoor over opdracht tot overleg met DNO en het Leger des Heils over de problematiek dak- en 
thuislozen (M9.11) wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
1. het gesprek te openen met DNO-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.   
 
In de motie van de fractie van de PVV over inventarisatie knelpunten Helderse voedselbank en het 
bieden van ondersteuning (M9.12) wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht vóór 1 
december 2022 in kaart te brengen waar eventuele knelpunten zitten bij de Helderse voedselbank en waar 
mogelijk ondersteuning te bieden.  
 
In de motie van de fracties van de PVV, de VVD, Beter voor Den Helder en de fractie Bazen over in kaart 
brengen ambtelijke knelpunten met betrekking tot woningbouw (M9.15) wordt het college van 
burgemeester en wethouders verzocht 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. 
 
In de motie van de fracties van de PvdA van D66 en de fractie Bazen over energieneutraal maken van 
verenigingen, buurt- en dorpshuizen (M9.22) wordt het college van burgemeester en wethouders 
opgedragen in overleg te treden met de eigenaren teneinde 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 vijf jaar 
klimaatneutraal zijn. 
 
In de motie van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over situatie met betrekking tot 
sportaccommodaties en sporthallen (M9.23) wordt het college van burgemeester en wethouders 
opgedragen:  
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. 
 
In de motie van de fracties van de PvdA, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Samen Actief Sr over 
inventariseren behoefte beweegtuinen en betrekking bij de Kadernota 2024-2027 (M9.26) wordt het 
college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
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. 
 
In motie van de fractie Pastoor en de fractie van Samen Actief Sr over opdracht tot het herijken van de 
visie Dierenwelzijn, het verkennen van een dierenvoedselbank en het laten chippen van katten 
(M9.34) wordt uw college opgedragen de visie dierenwelzijn te herijken en hierna een gepast 
uitvoeringsplan te overleggen met de raad. 
 
U wordt verzocht uitvoering te geven aan de bovengenoemde moties. Indien u voornemens bent een motie 
geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren, dan verzoek ik u de gemeenteraad hiervan direct schriftelijk in 
kennis te stellen.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
de raadsgriffier van Den Helder,  

 
mr. drs. M. Huisman 

 


