OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 11 mei 2021
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan de Boer, Burgemeester;
de heer Kees Visser, portefeuillehouder; de heer Michiel Wouters, Portefeuillehouder; de heer Pieter
Kos, Portefeuillehouder; de heer Remco Duijnker, Portefeuillehouder; mevrouw Tjitske BierstekerGiljou, Portefeuillehouder; de heer Peter de Vrij, Portefeuillehouder; de heer Robert Reus,
gemeentesecretaris
Afwezig:
mevrouw Heleen Keur, Portefeuillehouder

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-018048
Openbaar
Personeelszaken
Michiel Wouters
Reglement lokaal overleg met vakbonden - Collegeadvies
Vanaf 1 januari 2020 is de ambtelijke rechtspositie
vervallen en is de Cao gemeenten in werking getreden. In
deze Cao is vastgelegd dat voor het overleg met de
vakbonden, het lokaal overleg, een reglement moet worden
vastgesteld. In dit reglement wordt de werkwijze en de
wijze om overeenstemming te bereiken vastgelegd. Het
College wordt gevraagd dit reglement vast te stellen en op
te nemen in het personeelshandboek.
De portefeuillehouder personeel vertegenwoordigt de
werkgever in het lokaal overleg. De portefeuillehouder
personeel heeft echter geen volmacht om afspraken met
het lokaal overleg te maken. Dat betekent dat achteraf
goedkeuring aan het College moet worden gevraagd voor
de gemaakte afspraken met het lokaal overleg. Daarnaast
moet de Burgemeester worden gevraagd de gemaakte
afspraken te ondertekenen. Om het proces te
vereenvoudigen wordt aan het College gevraagd om in te
stemmen met het geven van een volmacht aan de
portefeuillehouder personeel om afspraken te maken met
het lokaal overleg.

Besluit:

Het college besluit:
1. a. Vaststellen reglement lokaal overleg met vakbonden;
b. Opnemen van het reglement in het personeelshandboek;
c. Volmacht geven aan de portefeuillehouder personeel om
namens de werkgever afspraken te kunnen maken met het

lokaal overleg;
d. Opnemen van de volmacht in het mandaatregister.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-018514
Openbaar
Team Omgeving
Remco Duijnker
saneringsprogramma Marsdiepstraat en Waddenzeestraat
Samenvatting:
In de gemeente Den Helder zijn woningen gelegen die
vanwege wegverkeerslawaai een te hoge geluidsbelasting
ondervinden. Deze woningen zijn in de jaren ‘90 gemeld bij
het toenmalige Ministerie van VROM en behoren nu tot de
zogenaamde geluidsaneringsvoorraad. Voor deze
saneringswoningen kan door middel van de Subsidieregeling
sanering verkeerslawaai onderzocht worden welke
maatregelen er kunnen worden toegepast om de
geluidsbelasting op de gevels van de woningen te verlagen.
In het saneringsproject Waddenzeestraat en Marsdiepstraat
is dit voor 247 saneringsobjecten gedaan.

Besluit:

Het college besluit:
1. 1. Het ontwerp geluidsaneringsprogramma project
Waddenzeestraat en Marsdiepstraat vast te stellen;
2. 2. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te
verzoeken om een hogere grenswaarde vanwege
wegverkeerslawaai vast te stellen via het zogenaamde
UK/s formulier;

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-018594
Openbaar
Team Omgeving
Remco Duijnker
saneringsprogramma Den Helder Zuid
Samenvatting:
In de gemeente Den Helder zijn woningen gelegen die
vanwege wegverkeerslawaai een te hoge geluidsbelasting
ondervinden. Deze woningen zijn in de jaren ‘90 gemeld bij
het toenmalige Ministerie van VROM en behoren nu tot de
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zogenaamde geluidsaneringsvoorraad. Voor deze
saneringswoningen kan door middel van de Subsidieregeling
sanering verkeerslawaai onderzocht worden welke
maatregelen er kunnen worden toegepast om de
geluidsbelasting op de gevels van de woningen te verlagen.
In het saneringsproject Den Helder Zuid is dit voor 172
saneringsobjecten gedaan.

Besluit:

Het college besluit:
1. Het ontwerp geluidsaneringsprogramma project Den
Helder Zuid vast te stellen;
2. 2. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te
verzoeken om een hogere grenswaarde vanwege
wegverkeerslawaai vast te stellen via het zogenaamde
UK/s formulier;

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-020878
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Randvoorwaardenkaart en raadsvragen ontwikkeling
Station Zuid - Raadsinformatiebrief
In het kader van ‘Van krimp naar groei’ is de ontwikkeling
van woningbouw rondom Station Zuid ter hand genomen.
In mei 2021 is de uitgangspuntennotitie voor de
ontwikkeling van het gebied rondom Station Zuid
vastgesteld op basis waarvan de gesprekken met de buurt
en stakeholders konden worden opgestart. Na de eerste
contacten kwam het inzicht om de ontwikkeling op basis
van co-creatie te doen plaatsvinden. Bij co-creatie wordt
het stedenbouwkundig plan samen met de buurtbewoners
en andere belanghebbenden gemaakt. We hebben een
hierin gespecialiseerd bureau ingehuurd, waarbij na een
kort voorbereidingsproces gekomen wordt tot een
ontwerpfestival (18 juni a.s.) leidend tot een schets
stedenbouwkundig ontwerp dat na enkele dagen wordt
gepresenteerd aan alle belanghebbenden. De vastgestelde
randvoorwaardenkaart op hoofdlijnen vormt de inhoudelijke
basis onder het op te stellen stedenbouwkundig plan.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. derandvoorwaardenkaart als inhoudelijke basis voor de
co-creatie gebiedsontwikkeling van Station Zuid vast te
stellen
2. debeantwoording van de vragen die door de fractie van
Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp zijn
gesteld betreffende ontwikkeling gebied Station Zuid, de
Nollen, Rehorstpark (met zaaknummer 2021-020878)vast
te stellen
3. De raadsinformatiebrief ‘Randvoorwaardenkaart

3/13

gebiedsontwikkeling Station Zuid’ (zaaknummer 2021020878) vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

Besluit:

2021-016941
Openbaar
Team Informatie & Techniek
Remco Duijnker
Voorstel tot het goedkeuren van de 5e wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar (RHCA)
Het algemeen bestuur van het Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar (RHCA) heeft in zijn vergadering van 25
november 2020 besloten om een voorstel tot 5e wijziging
van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA voor te
leggen ter goedkeuring. De wijziging van de regeling is
noodzakelijk vanwege de invoering van de Wet
Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA).
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Het college vraagt de gemeenteraad aan hem
toestemming te verlenen om in te stemmen met de
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling.

2. Nadat de raad toestemming heeft verleend, kan het
college definitief besluiten in te stemmen met de wijziging
van de GR.

Het college besluit:
3. Het college besluit voornemens te zijn de
Gemeenschappelijke Regeling te wijzigen
4. Het agenderingsvoorstel 2021-016941 vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-020594
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Loopuytpark Julianadorp defintief ontwerp - Collegeadvies
Middels dit B&W advies wordt het definitief ontwerp
vastgelegd, tezamen met het bijgestelde plan van
aanpak. Deze kunnen worden gebruikt als basis voor de
aanbesteding in het tweede kwartaal van 2021. Vervolgens
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kan worden overgegaan gegaan tot de uitvoering van de
herinrichting. Het definitief ontwerp voorziet ook het
realiseren van kort parkeren op het Loopuytpark en de
realisatie van een lang parkeren parkeerterrein ten Westen
van winkelcentrum De Riepel. Deze combinatie van
parkeeroplossingen is essentieel voor het draagvlak voor
het definitieve ontwerp.
Besluit:

Het college besluit:
1. a. tot vaststelling van het definitief ontwerp
b. tot het opstarten van de procedure om een kort-parkeren
zone (blauwe zone) op het Loopuytpark te realiseren
c. tot het realiseren van een lang parkeerterrein ten westen
van de Riepel (identificatienummer 71341343870000,
perceelnummer HDR00C 13438).
d. tot vaststelling van bijgestelde Plan van Aanpak
herinrichting Loopuytpark met als kenmerk 2021-020594)
en de uitvoering van de werkzaamheden conform het
bijgestelde Plan van Aanpak
e. tot vaststelling van de bewoners brief met als kenmerk
2021-020594 aan direct belanghebbenden bij het
Loopuytpark
f. tot vaststelling van de Raadsinformatiebrief met als
kenmerk 2021-020594

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

2021-017172
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Raadsinformatiebrief Voortgang Panorama Lokaal &
Haalbaarheidsonderzoek initiatief ONS en mogelijke
gebiedsontwikkeling Julianadorp - Raadsinformatiebrief
In de periode najaar 2019 – najaar 2020 is Julianadorp het
decor geweest voor de ontwerpwedstrijd Panorama Lokaal,
uitgeschreven door het Atelier Rijksbouwmeester. Deze
ontwerpwedstrijd, gericht op het toekomstbestendig maken
van wijken uit de jaren ’60, ’70 en ’80, heeft drie ontwerpen
voor een stedenbouwkundige visie voor Julianadorp
opgeleverd. De opdracht hiervoor is uitgeschreven door
een lokale coalitie, naast de gemeente bestaande uit
Stichting ONS, Woningstichting Den Helder en ’s Heeren
Loo - locatie Noorderhaven. Via raadsinformatiebrief 2020063999 in november 2020 bent u geïnformeerd over de
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wedstrijd, het winnende ontwerp van bureau
Fabrications/Mandaworks en de vervolgstappen. Ook is uw
raadscommissie Stadsontwikkeling & -beheer tijdens de
commissievergadering op woensdag 2 december hierover
bijgepraat door het college.
Eén van de gewenste ontwikkelingen die is meegenomen
in de ontwerpen is de realisatie van het burgerinitiatief ONS
Dorp en een mogelijke gebiedsontwikkeling in Julianadorp,
zoals geschetst in de in november 2019 door de
gemeenteraad aangenomen motie 'Julianadorp'. In het
winnende ontwerp van Fabrications/Mandaworks wordt
Julianadorp-Oost gezien als de meest kansrijke locatie om
deze ontwikkeling te realiseren. Om de haalbaarheid van
deze ontwikkeling nader te onderzoeken en zo hopelijk te
komen tot een of meerdere haalbare varianten is besloten
om een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek uit te voeren
met de betrokken partijen: Stichting ONS, Woningstichting
Den Helder, 's Heeren Loo en gemeente Den Helder.
Hierover is in februari 2021 een intentieovereenkomst
ondertekend, waarover u via raadsinformatiebrief 2020070982 bent geïnformeerd.
Via deze raadsinformatiebrief wordt uw gemeenteraad
geïnformeerd over de voortgang van Panorama Lokaal en
het haalbaarheidsonderzoek en het verstrekken van twee
vervolgopdrachten aan Fabrications/Mandaworks om hier
een aanvullende bijdrage aan te leveren.
Besluit:

Het college besluit:
1. De raadsinformatiebrief 'Voortgang Panorama Lokaal &
Haalbaarheidsonderzoek initiatief ONS en mogelijke
gebiedsontwikkeling Julianadorp' (2021-017172) vast te
stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-018078
Openbaar
Team Informatie & Techniek
Remco Duijnker
Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de
jaarstukken 2020 en begroting 2022 van het Regionaal
Historisch Centrum Alkmaar
Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar(RHCA) heeft
voor 2020 de jaarstukken en voor 2022 de
programmabegroting opgesteld. De deelnemers aan deze
gemeenschappelijke regeling kunnen hierop een zienswijze
indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk met
de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland te doen
via de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN). De
RRN adviseert een positieve zienswijze in te dienen.

Samenvatting:
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Het Regionaal Archief (Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar) is een gemeenschappelijke regeling die wordt
gevormd door 10 gemeenten in Noord-Holland Noord
(Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder,
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk,
Schagen en Texel). Het Regionaal Archief voert de
archiefwettelijke taken uit voor de aangesloten gemeenten.
De gemeenten dragen de lasten van de organisatie. Het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt bij
op basis van een bilaterale overeenkomst. Naast de
archieven van de deelnemers beheert het Regionaal
Archief een groot aantal archieven van particuliere
organisaties uit de regio.
Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Een positieve zienswijze af te geven voor de jaarstukken
2020 en de begroting 2022 van het Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar waarin wordt ingestemd met:
1. De onttrekking van € 1.505 euro aan de algemene
reserve zodat deze de maximale omvang van 2,5%
van het kostentotaal vormt.
2. Het terugbetalen van het positieve resultaat van €
135.572, naar rato, aan de gemeenten,

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

2021-019387
Openbaar
Team Dienstverlening
Kees Visser
Voorstel tot het afgeven van een zienswijze begroting
2022 Cocensus en aanbieding jaarstukken 2020
Cocensus
De gemeente Den Helder is samen met 13 andere
gemeenten deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling
Cocensus voor de uitvoering van belastingtaken.
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen en artikel 19 van de Gemeenschappelijke
Regeling Cocensus 2020 biedt het dagelijks bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling via de colleges van
burgemeester en wethouders van de deelnemende
gemeenten, jaarlijks de ontwerpbegroting en het
meerjarenperspectief aan de gemeenteraden van de
deelnemers aan. Die kunnen dan hun zienswijzen hierover
naar voren brengen zodat hier bij de definitieve
besluitvorming en vaststelling van de begroting door het
algemeen bestuur rekening mee gehouden kan worden.
Het dagelijks bestuur van Cocensus heeft het college van
burgemeester en wethouders van Den Helder de
genoemde stukken aangeboden zodat de
zienswijzeprocedure opgestart kan worden.
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Op 16 april 2021 is door het algemeen bestuur van
Cocensus het jaarverslag 2020 van de
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus inclusief de
bijlagen vastgesteld. Op grond van artikel 21 van de
Gemeenschappelijke Regeling 2020 Cocensus biedt het
dagelijks bestuur van Cocensus de besturen van de
deelnemende gemeenten de vastgestelde jaarrekening met
bijbehorende stukken ter kennisneming aan.

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 en met het
Meerjarenperspectief 2023-2026 van de
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus en de hierin voor
2022 vastgestelde bijdrage voor de gemeente Den Helder;
2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de
ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling
Cocensus en deze zienswijze door middel van bijgevoegde
brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Cocensus kenbaar te maken;
3. kennis te nemen van de jaarstukken 2020
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus inclusief de
controleverklaringen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

2021-020378
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Michiel Wouters
Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Omgevingsdienst
NHN
De gemeente Den Helder is een van de deelnemers van
de gemeenschappelijke regeling voor de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord (OD NHN). Jaarlijks moet de OD
NHN verantwoording afleggen voor de keuzes die zijn
gemaakt in het afgelopen jaar. Dit gebeurd middels een
Jaarrekening. De OD NHN heeft de gemeente zijn
Jaarrekening 2020 toegestuurd. Er wordt gekeken of de
Jaarrekening 2020 voldoet of dat er nog vragen zijn. Deze
vragen kan de gemeenteraad stellen in een zienswijze.
Voor de Jaarrekening 2020 heeft de gemeenteraad een
zienswijze opgesteld. Er is op een aantal punten behoefte
aan een betere onderbouwing of toelichting. De OD NHN
wordt via de zienswijze gevraagd deze onderbouwing of
toelichting te geven.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en begroting
2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD
NHN) en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te
geven op de jaarrekening en begroting, met daarin
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samengevat de volgende punten:

Op de jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord de volgende
zienswijze (zoals verwoord in de bijlage) in te dienen:
1. de raad ziet dat de OD NHN er financieel goed
voor staat maar dat over een aantal bedragen en
getallen nog onduidelijkheid is;
2. de raad constateert dat de tekst van de afdeling
regulering qua structuur en inhoud significant
afwijkt van de andere afdelingen en dat delen in de
paragraaf ketentoezicht geen inzicht verschaffen
over de mate van doelbereiking (met name inzake
het onderhouden en formaliseren van
samenwerkingen);
3. de raad een toelichting verlangt over effecten van
COVID-19;
4. de raad verzoekt de OD NHN om onderzoek te
doen naar de mogelijkheid een structurele
besparing te realiseren op de begroting.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

2021-020551
Openbaar
Team Jeugd
Tjitske Biersteker-Giljou
Zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD
Hollands Noorden
Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD Hollands Noorden
(hierna GGD HN) heeft op 14 april 2021 de Jaarrekening
2020 en Begroting 2022 aangeboden voor zienswijze van
de raad. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen.
Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via
de Regionale Raadscommissie Noordkop (hierna RRN).
De inhoud van het RRN advies is gebaseerd op het
regionale voorstel dat ambtelijk vanuit Alkmaar, Texel en
de SED gemeenten is opgesteld. Het RRN advies in de
bijlagen is het resultaat van ambtelijk regionaal overleg met
de 4 gemeenten uit de Kop van Noord-Holland dat in lijn is
met het regionale voorstel. Na kennisname van de
zienswijzen van de raden, staan de Jaarrekening 2020 en
de Begroting 2022 ter vaststelling geagendeerd voor het
algemeen bestuur (AB) van de GGD op 7 juli 2021.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Instemmen met de jaarrekening 2020 van de GGD
Hollands Noorden en met de voorgestelde
resultaatbestemming.
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2. a. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van
de Begroting 2022 van de GGD Hollands Noorden, kennis
te nemen van de meerjarenraming 2022-2025
en aanvullend te verzoeken om:
b .in de begroting 2023 de beoogde resultaten, kpi’s en
maatschappelijke effecten per focuslijn verder uit te
werken;
c..vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen conform
het financieel herstelplan 2018.
d.Het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te
maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands
Noorden. Hollands Noorden.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-019256
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Strategie Klimaatadaptatie Noordkop
Ook de gemeenten in de regio Noordkop worden
geconfronteerd met de gevolgen van een veranderend
klimaat. Hevige neerslag, langdurige droogte, extreme hitte
en zeespiegelstijging kunnen schade toebrengen aan
economie, gezondheid en veiligheid in de regio. Als we die
risico’s willen beteugelen, is bundeling van krachten en een
gezamenlijke regionale aanpak gewenst. Er is behoefte
aan een gedragen regionale klimaatadaptiestrategie.
Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich
aanpast aan een veranderend klimaat en de schadelijke
gevolgen probeert te beperken.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. na advisering van de de Regionale Raadscommissie
Noordkop (RRN) de Strategie Klimaatadaptatie Noordkop
als resultaat van het regionale proces zoals dat de
afgelopen 4 jaar heeft plaatsgevonden vast te stellen

2021-019125
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Tussentijdse update fondsenwerver - Collegeadvies
Bij de begroting 2020 en 2021 is budget vrijgemaakt voor
de inzet van een fondsenwerver voor de culturele
instellingen om het cultureel ondernemerschap verder te
stimuleren. In juni vorig jaar is daarvoor Alice Duiven van
bureau Cultuurbron aangesteld. De fondsenwerver is nu
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ongeveer een jaar actief geweest in Den Helder. Daarom
wordt er een tussentijdse update aan de raad verstrekt aan
de hand van een presentatie in de commissie
Maatschappelijke Ontwikkeling van 1 juni 2021.
Besluit:

Het college besluit:
1. Bijgevoegd memo en presentatie vast te stellen en te
verstrekken aan de raad ter voorbereiding op de commissie
Maatschappelijke Ontwikkeling van 1 juni 2021.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-019948
Openbaar
Team Zorg
Pieter Kos
Aanpassing beleidsregels TONK - Collegeadvies
Dit betreft een voorstel voor een aanpassing van de
beleidsregel TONK, zodat meer inwoners van de gemeente
Den Helder ondersteund kunnen worden door deze
regeling.

Besluit:

Het college besluit:
1. De Beleidsregel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke
kosten (TONK) aan te passen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-015349
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Remco Duijnker
Integraal toezicht- en handhavingsplan 2021-2023 en
Uitvoeringsprogramma 2021-2023 - Collegeadvies
Op 6 april 2021 heeft de raad het nieuwe VTH beleid 20212022 vastgesteld. In dit beleid wordt alleen uitgegaan van
de toezicht- en handhavingstaken in het omgevingsrecht.
Dit is slechts een deel van de toezichts- en
handhavingstaken die de gemeente uitvoert.

Samenvatting:

Het Integraal toezicht- en handhavingsplan 2021-2023
beschrijft de overige toezicht- en handhavingstaken in de
openbare ruimte die de gemeente uitvoert.

Het Integraal toezicht- en handhavingsplan 2021-2023
bestaat uit een ambitiegedeelte en een
uitvoeringsprogramma. Het ambitiegedeelte schetst de
ambities waar de gemeente zich in de periode 2021 en
2023 op gaat focussen. Het uitvoeringsprogramma geeft
aan hoe we dit gaan doen.
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De ambities zijn geformuleerd op basis van de
risicoanalyse die in 2019 is gemaakt, afspraken die zijn
vastgelegd in verschillende beleidsstukken en de trends en
ontwikkelingen die nu spelen.
Besluit:

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het Integraal toezicht- en
handhavingsplan 2021-2023 en het Uitvoeringsprogramma
2021-2023 en deze vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met de Raadsinformatiebrief en deze te
sturen naar de gemeenteraad.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-020211
Openbaar
Team Jeugd
Peter de Vrij
Bestuursopdracht bovenregionaal plan 'Een thuis voor
Noordje'.
Het afgelopen jaar is door de betrokken jeugdhulpregio’s
gezamenlijk met aanbieders, samenwerkingsverbanden
VO en ervaringsdeskundigen in Noord-Holland gewerkt
aan een bovenregionaal plan voor specialistische
jeugdhulp ‘een thuis voor Noordje’. Alle partijen hebben
gewerkt aan gezamenlijke uitgangspunten en een actieplan
om de zorgbehoefte in kaart te brengen en daaraan een
concrete uitwerking te koppelen. Dit is verwerkt in een
memo (bijlage 1. Memo bestuursopdracht bovenregionaal
plan “Een thuis voor Noordje”).

Samenvatting:

Besluit:

De verschillende jeugdregio’s wordt gevraagd in te
stemmen met een vervolgbestuursopdracht om deze
samenwerking voort te zetten.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de tien leidende principes (zoals
beschreven in bijlage 1) als uitgangspunten in de
uitwerking van de hierna genoemde bestuursopdracht;
2. In te stemmen met de bovenregionale bestuursopdracht
voor:
a. Het uitwerken van Actielijn A, bovenregionaal aanbod
(op NH niveau) van JeugdzorgPlus in Q2 2021 en vertaald
in een uitvoeringsagenda.
b. Het uitwerken van Actielijn B, een bovenregionaal
aanbod (op NH niveau) van niet gesloten jeugdhulp met
verblijf in Q3 in een uitvoeringsagenda
c. De voorgestelde programmastructuur voor de
uitvoering van de bestuursopdracht en de daarbij
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behorende kosten van €138.500,- verdeeld naar
jeugdregio. Voor dekking van deze kosten wordt door de
jeugdhulpregio’s een aanvraag gedaan bij het
Bovenregionaal Expertisenetwerk NH.
3. De gemeenteraad te informeren middels de bijgevoegde
regionale raadsinformatiememo.
4. De raadsinformatiememo tegelijkertijd aan de
gemeenteraden van NHN te versturen vanuit de regionale
raadsgriffie op 12 mei a.s.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-020553
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Kees Visser
Beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie
BVDH over overlast van afval in de haven
De fractie van Beter voor Den Helder heeft vragen gesteld
over de overlast van afval in de haven. Deze vragen zijn
beantwoord met 2021-020553.

Besluit:

Het college besluit:
1. De vragen van Beter voor Den Helder over overlast afval
haven te beantwoorden met 2021-020553 en daarvan de
tekst vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-019489
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Raadsvragen inzake woningbouw Station Zuid Beantwoording raadsvragen
Op 12 april 2021 heeft de fractie Beter voor Den Helder
schriftelijke vragen gesteld betreffende woningbouw Station
Zuid/Reehorstpark. Middels dit advies wordt voorgesteld
om de raadsvragen te beantwoorden.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. De vragen die door de fractie Beter voor Den Helder zijn
gesteld betreffende woningbouw Station Zuid/Reehorstpark
te beantwoorden met 2021-019489 en daarvan de tekst
vast te stellen.
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