
Gemeenteraad van 8 juli 2019 

De voorzitter van deze vergadering, dhr. H. Krul neemt bij afwezigheid van de vertrekkende 

burgemeester K. Schuiling de honneurs waar.  

Er waren vandaag een aantal raadsleden die zich wat later melden en er was één afmelding, 

te weten: Mevr. van Driesten (SenP). 

Aan het begin van de vergadering stond de voorzitter even stil bij de verjaardag van de 

nestor van de raad, dhr. F. Klut en wordt er 1 minuut stilte in acht genomen i.v.m. het 

overlijden van ex PVDA-raadslid, dhr. De Boot. 

De voorzitter legt uit hoe deze vergadering in elkaar zit en geeft daarbij ook een tijdspad aan. 

Er was één inspreker, te weten Dhr. B. Reiff, lid van de werkgroep inzet voortbestaan 

wildopvang. Hij hield een duidelijk en helder betoog voor het steunen van de nieuwbouw van 

de wildopvang op het terrein van de Helderse Vallei.   

Bij de vaststelling van de agenda werd een motie, ingediend door de VVD (Dhr. J. Klopstra), 

aangaande de omgevingsverordening als laatste aan de agenda toegevoegd. De PVV hield 

een betoog over de agenda (m.n. m.b.t. de financiële verordening) en kon zich niet hiermee 

vereenzelvigen, waarvan akte. De rest van de gemeenteraad wel, waarna deze werd 

vastgesteld. 

De vergadering werd ingedeeld in 4 debatrondes over de 4 programma’s met een van 

tevoren bedachte stelling. 

De Programma’s zijn: 

1) Bestuurlijke vernieuwing (Amendementen 3, Moties 2); 

2) Zorgzame gemeente (Amendementen 15, Moties 8); 

3) Vitale gemeente (Amendementen 2, Moties 11) en 

4) Leefbare gemeente (Amendementen 11, Moties 8). 

Tijdens de debatrondes konden de fracties reageren op de stellingen, op elkaar, uitleg geven 

over de ingediende amendementen/moties en reageren op het preadvies van het college 

m.b.t. de ingediende amendementen/moties. 

In alle 4 de debatrondes heeft onze fractievoorzitter (dhr. H. v, Dongen) helder en duidelijk 

onze standpunten t.a.v. de kadernota gegeven en onze amendementen en moties 

verdedigd. 

Er waren diverse schorsingen gedurende de debatrondes om eventuele amendementen en 

moties met elkaar af te stemmen en samen te voegen om zodoende het aantal 

amendementen (31) en moties (29) te reduceren. 

Na debatronde 3 werd er geschorst om de avondmaaltijd (nasi hap) te kunnen nuttigen. 

Door de structuur van deze vergadering en de soms verhitte debatten liep de vergadering al 

gauw significante vertraging op, waardoor ook de maaltijd ruim een uur later plaatsvond als 

verwacht. 



Bij de behandeling van de amendementen en de moties ging het redelijk snel; op een paar 

stemverklaringen na werd er vlot gestemd.  

Er kwamen 19 amendementen in stemming, waarvan er 4 werden aangenomen en 15 

verworpen. De Stadspartij Den Helder heeft een deel van de bezuinigingen op het Sociaal 

Domein kunnen terugdraaien en de bezuinigingen op de Bibliotheek en Triade ongedaan 

kunnen maken, wat voor een 2-mans fractie een goed resultaat is. 

Van de 29 moties werden er, na stemming, 11 verworpen, 5 aangenomen, 2 overgenomen 

door het college, 8 aangehouden en 2 ingetrokken. Ook hierbij heeft de Stadspartij Den 

Helder een punt binnengehaald, namelijk de verplaatsing en nieuwbouw van de Wildopvang 

naar de Helderse Vallei. Helaas hebben de navolgende moties van ons het niet gehaald: 

- M6.17 (terugdraaien plaatsing loopbrug Weststraat-Willemsoord); 

- M6.18 (terugdraaien voornemen verplaatsing Pinas) 

De motie M6.16 (plaatsing molen niet op het Vinkenterrein) is door onze partij aangehouden. 

Verder heeft de Stadspartij meegestemd met een aantal moties ingediend door 

coalitiepartners, zoals terugdraaien bezuiniging op indicering van de voedselbank en het 

“Versterken Lobby voor Den Helder”. 

Tijdens de vergadering werd het wel duidelijk dat de fractie van de PVV het niet eens was 

met de financiële afhandeling, door de wethouder financiën (dhr. K. Visser) met betrekking 

tot een sluitende meerjarenbegroting. Zij dienden na en schorsing daarom ook een motie van 

wantrouwen tegen de wethouder financiën in. 

Dit schoot de rest van de gemeenteraad in het verkeerde keelgat en na het in stemming 

brengen van deze motie van wantrouwen bleek ook wel dat allen de fractie van de PVV voor 

deze motie was en de rest van de raad tegen. 

Uiteindelijk werd ook het hoofdvoorstel, de Kadernota, in stemming gebracht, waarbij mevr. 

M. Boessenkool zich van stemming onthield. Er waren wel de nodige stemverklaringen van 

o.a. D66, PVV, BB en PVDA. De stemming verliep met als resultaat 22 stemmen voor en 7 

stemmen tegen, waardoor de Kadernota werd aangenomen. 

Als allerlaatste werd de motie omgevingsverordening (VVD/J. Klopstra) in stemming 

gebracht en met unanieme stemmen door de raad aangenomen. 

Om 23:50 sloot de voorzitter de vergadering. 

 

Al met al een lange zit, maar wel interessant 
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