OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 10 mei 2022
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Kees Visser, portefeuillehouder; de heer Michiel Wouters, Portefeuillehouder; mevrouw
Heleen Keur, Portefeuillehouder; de heer Pieter Kos, Portefeuillehouder; de heer Remco Duijnker,
Portefeuillehouder; mevrouw Tjitske Biersteker-Giljou, Portefeuillehouder; de heer Peter de Vrij,
Portefeuillehouder; de heer Robert Reus, gemeentesecretaris
Afwezig:
de heer Jan de Boer, Burgemeester

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

2022-017554
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Definitief besluit aanwijzing wederopbouw monumenten Collegeadvies
De wederopbouw periode is voor Den Helder van wezenlijk
belang: het heeft de stad letterlijk en figuurlijk gevormd. De
gemeente Den Helder is één van de grootste
wederopbouwgemeentes in Nederland. Daarom heeft het
college in 2018 het voornemen uitgesproken om enkele
gebouwen uit deze periode aan te wijzen als gemeentelijk
monument. In september 2020 zijn de eerste gebouwen uit
deze periode aangewezen. Eind november 2021 sprak het
college haar voornemen uit om tien nieuwe gebouwen uit
de wederopbouw periode aan te wijzen als gemeentelijk
monument. Na het doen van cultuurhistorisch onderzoek,
het vragen van advies aan de Gemeentelijke
Adviescommissie Omgevingskwaliteit en een periode voor
het indienen van zienswijzen neemt het college nu een
definitief besluit. Hiermee zijn de belangrijkste panden uit
de wederopbouw periode in Den Helder beschermd voor
de toekomst.
Het college besluit:
1. op grond van artikel 5 van de Erfgoedverordening
gemeente Den Helder, 2017 de volgende panden aan te
wijzen als gemeentelijk monument:
• Adrianus IJsbrand Kuiperstraat 15, Den Helder
(D5731)
• Goudenregenstraat 34, Den Helder (F1259)
• Goudenregenstraat 36, Den Helder (F846)
• Gravin Magdalena van Waardenburglaan 22, Den
Helder (K3857)
• Hortensiastraat 28 (F1290)

•
•

Middenweg 176 (E9789)
Pasteurstraat 6a (E9295) en bijbehorend plantsoen
(E9426)
• Ribesstraat 44 (F852)
• Spoorstraat 52 (E8953)
• Spoorstraat 54 (E7560)
2. het besluit schriftelijk bekend te maken aan de zakelijk
gerechtigden;
3. het besluit en de ter inzage legging van de stukken
schriftelijk bekend te maken in het Gemeenteblad;
4. de hierboven genoemde gebouwen en plantsoen bij te
schrijven in het erfgoedregister van de gemeente Den
Helder;
5. de raad over dit besluit te informeren middels
raadsinformatiebrief 2022-017554 en de tekst hiervan vast
te stellen.
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Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Zienswijze jaarrekening 2021 en begroting 2023 ODNHN
De Omgevingsdienst Noord - Holland Noord (ODNHN)
heeft voor 2021 een jaarrekening en voor 2023 een
begroting opgesteld. De gemeenten kunnen hierop een
zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat
gezamenlijk te doen via de Regionale Raadscommissie
Noordkop (RRN). De zienswijze bestaat uit acht vragen en
opmerkingen. We willen bijvoorbeeld weten waarom de niet
uitgegeven personeelskosten niet zijn gereserveerd voor
volgende jaren. Ook wordt verzocht om, indien binnen de
begroting geen alternatieve middelen beschikbaar zijn voor
Wob verzoeken, dit te motiveren in de bestuurlijke
rapportage(s) en niet ten laste te leggen van het
betreffende boekjaar.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en begroting
2023 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
2. De (gezamenlijke) zienswijze zoals verwoord in de
bijlage af te geven op de jaarrekening en begroting.

2022-021103
Openbaar
Team Dienstverlening
Kees Visser
Voorstel tot het afgeven van een positieve zienswijze op
begroting 2023 GR Cocensus en aanbieden jaarstukken
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Samenvatting:

Besluit:

2021 GR Cocensus
Samen met 12 andere gemeenten is Den Helder
deelnemer voor het uitvoeren van
belastingwerkzaamheden in de gemeenschappelijke
regeling (GR) Cocensus.
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen en artikel 19 van de GR Cocensus 2020, biedt
het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling
via de colleges van burgemeester en wethouders van de
deelnemende gemeenten jaarlijks voor 1 april de
ontwerpbegroting en het meerjarenperspectief van de GR
aan de gemeenteraden van de deelnemers aan. Die
kunnen hierover dan hun zienswijzen naar voren brengen
zodat hier bij de definitieve besluitvorming en vaststelling
op 15 juni 2022 door het algemeen bestuur, rekening mee
kan worden gehouden. Het dagelijks bestuur van
Cocensus heeft het college van burgemeester en
wethouders van Den Helder de genoemde stukken
aangeboden zodat deze zienswijze procedure opgestart
kan worden.
Daarnaast heeft het algemeen bestuur van de GR
Cocensus ook het jaarverslag 2021 van de
gemeenschappelijke regeling inclusief de bijlagen en
accountantsverklaringen vastgesteld. Op grond van artikel
21 van de GR 2020 Cocensus biedt het dagelijks bestuur
van Cocensus de besturen van de deelnemende
gemeenten de vastgestelde jaarrekening met bijbehorende
stukken ter kennisneming aan. Ook deze stukken zijn door
Cocensus aan de raad via het college ter informatie
aangeboden. De jaarstukken moeten voor 15 juli aan
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland worden
verzonden.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de
ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke regeling
Cocensus en de zienswijze met brief 2022-021103 aan het
dagelijks bestuur van Cocensus kenbaar te maken.
Het college besluit:
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 en met het
Meerjarenperspectief 2024-2027 van de
gemeenschappelijke regeling Cocensus en de hierin voor
2023 vastgestelde bijdrage voor de gemeente Den Helder.
3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021
gemeenschappelijke regeling Cocensus inclusief de
controleverklaringen en die ter informatie aan de raad aan
te bieden.
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2022-021251
Openbaar
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Samenvatting:

Team Dienstverlening
Kees Visser
Voorstel tot 4e (vierde) wijziging gemeenschappelijke
regeling Cocensus 2020
De directie van de gemeenschappelijke regeling (GR)
Cocensus heeft de colleges van de deelnemende
gemeenten geïnformeerd dat de GR Cocensus 2020
gewijzigd dient te worden. Door gemeentelijke
herindelingen per 1 januari 2022 zijn twee aangesloten
gemeenten in de GR opgeheven en samengevoegd tot één
nieuwe gemeente. De gemeenten Heerhugowaard en
Langedijk zijn opgeheven en heringedeeld tot de nieuwe
gemeente Dijk en Waard.
De gevolgen van deze herindeling moet op grond van de
Wet algemene regels herindeling uiterlijk 1 juli 2022 in de
GR Cocensus 2020 worden verwerkt.
Voor deze wijziging dient daartoe de procedure gevolgd te
worden die is geregeld in artikel 1, lid 2 en 3 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) waarbij het college
de raad vooraf toestemming verzoekt om in te stemmen
met hun voorgenomen besluit om positief te beslissen op
deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
De raad moet het college dus vooraf toestemming verlenen
om deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Cocensus 2020 vast te stellen en te ondertekenen. De raad
kan toestemming alleen onthouden als de wijziging in strijd
is met het recht of het algemeen belang. Voor de wijziging
is toestemming van twee derde van het aantal deelnemers
vereist en daarna zal de gewijzigde regeling definitief
worden vastgesteld.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. In te stemmen met de 4e (vierde) wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020;
2. Het college toestemming te verlenen om 4e (vierde)
wijziging van de gemeenschappelijke regeling Cocensus
2020 aan te gaan en te ondertekenen voor vaststelling.

2022-017423
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Onderzoek culturele veld - Collegeadvies
Het college besluit een onderzoek uit te laten voeren naar
het culturele veld in Den Helder. Het onderzoek heeft twee
doelen. In de eerste plaats als input voor toekomstige
ontwikkeling op het gebied van het cultuurbeleid, en
worden de verschillende culturele partners hierbij
betrokken. Door kwalitatieve interviews zorgen we ervoor
dat de input van de culturele organisaties meegenomen
wordt in deze ontwikkeling. Daarnaast wil het college graag
een duidelijk beeld krijgen hoe het culturele veld herstelt na
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Besluit:
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Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

de corona-crisis. Door middel van een vragenlijst wordt het
brede culturele veld, inclusief amateurverenigingen,
bevraagd.
Het college besluit:
1. € 30.000 beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar
het culturele veld in de gemeente Den Helder.

2022-021760
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Parkeeronderzoek 2022 - Collegeadvies
Voor het centrum van Den Helder en de woonbuurten
rondom het centrum wordt iedere twee jaar een groot
parkeeronderzoek uitgevoerd. Voor de rest van de
gemeente worden geen structurele onderzoeken
uitgevoerd.
In 2022 is ons voornemen om een parkeeronderzoek uit te
voeren voor de gehele gemeente. Den Helder is namelijk
volop in ontwikkeling: (her)ontwikkelingsprojecten van
woongebieden, bedrijventerreinen en winkelcentra vinden
plaats in het centrum, maar ook in Nieuw Den Helder, De
Schooten, Huisduinen en in Julianadorp.
De resultaten van het parkeeronderzoek geven een beeld
van de parkeercapaciteit, de parkeervraag en de
parkeerdruk in de gemeente en worden gebruikt bij kleine
omgevingsvergunningaanvragen en bij grotere
(her)ontwikkelopgaves.
Het college besluit:
1. In 2022 een parkeeronderzoek voor de gehele gemeente
uit te voeren en de extra uitgaven en dekking hiervan
(vanuit bestaande parkeerinkomsten) te formaliseren in het
voorstel van de eerste tussenrapportage 2022

2022-021797
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Verhogen investeringskrediet renovatie en verduurzaming
werklocatie Ambachtsweg - Collegeadvies
Het eerder beschikbaar gestelde investeringskrediet is niet
toereikend. Voorgesteld wordt in de eerste turap een
aanvullend investeringskrediet op te nemen van €
1.029.000, af te schrijven in 20 jaar, ten behoeve van de
renovatie en verduurzaming van de gemeentelijke werf aan
de Ambachtsweg 25.
Het ontstane tekort is te wijten aan de volgende factoren;
• Materialen tekort waardoor prijsverhogingen zijn
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•
•
•

Besluit:
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Besluit:

Adviesnummer
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Portefeuillehouder:
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Samenvatting:

doorgevoerd,
Geen beschikbaar personele inzet waardoor uur
tarieven zijn verhoogd,
Hoge inflatie wat zich vertaald naar
prijsverhogingen in mens en materiaal,
Eerder gemaakte keuzes om de doelstelling
Energie Neutraal Gebouw (ENG) te behalen blijken
niet haalbaar in het aanvankelijke plan.

De gemeentelijke werf zal met dit investeringskrediet weer
toekomstbestendig worden gemaakt, van het gas worden
gehaald en een volledig Energie Neutraal Gebouw (ENG)
worden.
Het college besluit:
1. In de eerste turap 2022 het investeringskrediet te
verhogen met € 1.029.000, wat neerkomt op een extra
kapitaallast van € 56.595 (kapitaallast) - € 14.400 (vrijval
elektrabudget) - € 2.305 (rente voordeel) = € 39.890 per
jaar.
Het college besluit:
2. Raadsinformatiebrief 2022-021797, inzake het
benodigde aanvullend investeringskrediet voor de
renovatie en verduurzaming van Ambachtsweg 25, vast te
stellen.

2022-021891
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Schriftelijke vragen SA over vernielingen aan wildopvang
en vogelasiel De Paddestoel
n.v.t.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Raadsinformatiebrief 2022-021891, inzake de
beantwoording van schriftelijke vragen van Samen Actief
Sr over vernielingen aan het Vogelasiel en WIldopvang De
Paddestoel, vast te stellen.

2022-022001
Openbaar
Directie
Kees Visser
Aandeelhoudersvergadering Port of Den Helder NV 11 mei
2022 - Collegeadvies
Port of Den Helder NV heeft een algemene vergadering
van aandeelhouders uitgeschreven voor 11 mei 2022. Het
college geeft dit besluit als advies mee aan de

6/7

Besluit:

vertegenwoordiger van de aandeelhouder gemeente Den
Helder.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de annotatie bij de onderwerpen
en stukken voor de algemene vergadering van
aandeelhouders van Port of Den Helder NV met als
agendapunten:
Notulen vorige vergadering (23 december 2021)
Vaststellen jaarrekening 2021 en verzoek decharge
Panteia onderzoek
Maritiem Cluster
2. De adviezen in dit adviesformulier door de
vertegenwoordiger van het college in te laten brengen in de
aandeelhoudersvergadering.
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