OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 17 mei 2022
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Kees Visser, 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 Michiel Wouters, Portefeuillehouder; mevrouw Heleen Keur, Portefeuillehouder; de heer Jan
de Boer, Burgemeester

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

2022-021350
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Jan de Boer
Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
De gemeenten in Noord-Holland Noord hebben op 15 april
2022 de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ontvangen. Op 8 juli
2022 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur
van de Veiligheidsregio de financiële stukken behandeld.
Deze zienswijze is opgesteld voor en door de vier
gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De financiële
stukken van de Veiligheidsregio worden voor advisering
aan de individuelen gemeenteraden in de Regionale
Raadscommissie Noordkop besproken. Op basis van het
regionaal raadsadvies wordt in de gemeenteraden een
besluit genomen over de financiële stukken van de
Veiligheidsregio. Het college van burgemeester en
wethouders koppelt de zienswijze van de gemeenteraad
via een brief terug aan de voorzitter van het Dagelijks
Bestuur van de Veiligheidsregio.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. de zienswijze over de jaarstukken 2021 en de begroting
2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord via het
college van burgemeester & wethouders, aan te bieden
aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de
veiligheidsregio.
Het college besluit:
2. de zienswijze over de jaarstukken 2021 en de begroting
2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te
stellen en deze via de Regionale Raadscommissie
Noordkop aan te bieden aan de gemeenteraad.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

2022-016317
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Blauwe zones Weststraat, Keizersgracht en Kanaalweg Collegeadvies
Er is onder de bewoners en ondernemers van de
Weststraat, Keizersgracht en een deel van de Kanaalweg
een parkeerbelevingsonderzoek uitgevoerd. De uitkomst
van dit onderzoek is gedeeld met de belanghebbenden en
konden via de "In Gesprek"-site van de gemeente
nogmaals hun mening geven. Aan de hand van de op deze
wijze verkregen informatie is besloten om op het zuidelijk
deel van de Weststraat en de Keizersgracht een blauwe
zone in te stellen. Daarnaast wordt de maximale
parkeerduur van de reeds geldende blauwe zone op het
noordelijk deel van de Weststraat en Keizersgracht
aangepast. De maximale parkeerduur wordt teruggebracht
van 5 uur naar 3 uur. Daarmee hebben alle blauwe zones
in het centrum eenzelfde parkeerduur. Op de Kanaalweg
wordt geen blauwe zone ingesteld. Het onderzoek toont
aan dat er voor een dergelijke maatregel niet voldoende
draagvlak is.
Het college besluit:
1. door het plaatsen van borden E10 en E11 van bijlage I
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, met onderbord met de tekst: “max. 3 uur” en “van
maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 18.00
uur”, een parkeerduurbeperking in te stellen op de
gedeelten van de Weststraat en de Keizersgracht, gelegen
tussen de Beatrixstraat en Het Nieuwe Kerkplein.
2. door aanpassing van de tekst op de onderborden die
behoren bij de borden E10 en E11 van bijlage I van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de
geldende maximale parkeerduur van maximaal 5 uur die
geldt op de weggedeelten van de Weststraat en de
Keizersgracht, gelegen tussen de Kanaalweg en Het
Nieuwe
Kerkplein, te wijzigen naar een maximale parkeerduur van
3 uur
3. om op het gedeelte van de Kanaalweg, dat is gelegen
tussen de Weststraat en de Postbrug, geen
parkeerduurbeperking in te stellen
4. alle belanghebbenden woonachtig of bedrijf voerend, in
de onder beslispunten 1, 2 en 3 genoemde straten of
weggedeelten, te informeren over bovenstaande besluiten
5. door vaststelling van de tekst van de in concept
bijgevoegde Raadsinformatiebrief nr. 2022-016317 de raad
te informeren over het doorlopen participatieproces en de
genomen besluiten
6. de ‘Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in
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de blauwe zones Den Helder 2022’ vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2022-021616
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Jan de Boer
Antwoorden PVV over scooteroverlast en electrische steps
Naar aanleiding van de schriftelijke vragen gesteld door de
fractie PVV op 12 april 2022 omtrent overlast van scooters
en elektrische steps.
Voor meldingen die bij de gemeente en politie
binnenkomen is teruggekeken naar het jaar 2020 en
2021.Meldingen of klachten over elektrische steps zijn in
het geheel niet bij gemeente en politie bekend.Voor de
meeste elektrische steps geldt dat het verboden is om op
de openbare weg te rijden. Als de politie dit ziet treed zij op
en kan de step in het uiterste geval in beslag worden
genomen.
Voor de overlast van scooters valt te melden dat In de
periode vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2021 zijn er
in totaal binnen de gemeente Den Helder 125
waarschuwingen en 38 boetes gegeven voor rijden met
een voertuig (o.a. bromfietsen/scooters) waar dit niet is
toegestaan. In de meeste gevallen betreft dit het rijden in
voetgangersgebieden of tegen de verplichte rijrichting
rijden.
Er hoeft geen aanpassing in beleid te worden gedaan
omdat overlast van voertuigen, waaronder scooters in
voetgangersgebieden op dit moment al hoge prioriteit heeft
van de politie en handhavers. Ook zal er verder worden
gekeken naar het onaantrekkelijk maken van rijden in
voetgangersgebieden door fysieke en optische
maatregelen te treffen om gedragsverandering te
bewerkstelligen.
Een uitgebreidere reactie is verwerkt in beantwoorden van
de vragen.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De schriftelijke vragen van de fractie PVV over overlast
scooters en elektrische steps met 2022-017311 te
beantwoorden en hiervan de tekst vast te stellen.

2022-019692
Openbaar
Team Informatie & Techniek
Remco Duijnker
Raadsinformatiebrief Informatiebeveiliging ENSIA 2021
Via deze Raadsinformatiebrief informeert het college van
B&W de gemeenteraad over de resultaten van de ENSIA
2021 (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) en
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Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

Besluit:

de stand van zaken rondom informatieveiligheid en privacy
van inwoners en medewerkers van de gemeente Den
Helder. De ENSIA is verplicht voor de gemeente en vindt
jaarlijks plaats. De ENSIA is uitgevoerd conform het
normenkader van de Baseline Informatieveiligheid
Overheid (de BIO). De BIO vervangt sinds 2020 de
Baseline Informatieveiligheid Gemeente (BIG) en bestaat
uit 180 controles waaraan de gemeente minimaal moet
voldoen
Met de ENSIA legt de gemeente verantwoording af aan
landelijke toezichthouders die erop toezien dat de
landelijke regels rondom informatiebeveiliging bij
gemeenten worden nageleefd. Daarnaast legt de
gemeente op een aantal specifieke onderdelen verplicht
verantwoording af aan de toezichthouders.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Raadsinformatiebrief 2022-019692, inzake
informatiebeveiliging ENSIA 2021, vast te stellen

2022-019014
Openbaar
Team Informatie & Techniek
Remco Duijnker
Voorstel tot indienen zienswijze op de jaarstukken 2021 en
programmabegroting 2023 van het Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar
Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft de
jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 opgesteld.
De deelnemers aan deze gemeenschappelijke regeling
kunnen hierop een zienswijze indienen. Regionaal is de
afspraak om dat gezamenlijk te doen via de Regionale
Raadscommissie Noordkop (RRN).
De RRN adviseert een positieve zienswijze af te geven.
Het Regionaal Archief (Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar) is een gemeenschappelijke regeling die wordt
gevormd door 9 gemeenten in Noord-Holland Noord
(Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard,
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.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De gemeenteraad voor te stellen:
Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken
2021 en de programmabegroting 2023 van het Regionaal
Historisch Centrum Alkmaar.
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Hiermee wordt ingestemd met
1. Het toevoegen van € 3.225 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 €
99.141,- naar rato, aan de gemeenten. Voor Den
Helder komt dit neer op € 10.002,-.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2022-018736
Openbaar
Team Jeugd
Peter de Vrij
Evaluatie JeugdzorgPlus 1 januari 2021 – 31december
2021
Dit is de evaluatie JeugdzorgPlus van 1 januari tot en met
31 december 2021. Het is het derde jaar van Horizon in
Noord-Holland Noord. In 2021 is het contract tussentijds
verlengd en zijn er aanvullende afspraken gemaakt middels
een addendum. De evaluatie die voorligt gaat ook in op de
afspraken die in het addendum zijn gemaakt. In het
addendum is gesteld dat de komende resterende twee
contractjaren gezien worden als onderzoeksfase. In 2021
willen we duidelijkheid krijgen over de effectiviteit en kosten
van de JeugdzorgPlus en dan met name fase 2. Om dit te
monitoren zijn andere inkoopdoelstellingen opgesteld,
waarmee we kwantitatief meten hoe ver we zijn met de
transformatie. De transformatiedoelstellingen worden aan
de hand van meer kwalitatieve gesprekken beoordeeld. In
deze evaluatie leest u over de transformatiebeweging die
NHN gemeenten inzetten richting 0 gesloten plaatsingen in
2030.
Het college besluit:
1. Bijgaande evaluatie JeugdzorgPlus over de periode van
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 vast te stellen.
2. raadsinformatiebrief 2022-018736 over de evaluatie vast
te stellen

2022-023002
Openbaar
Team Jeugd
Tjitske Biersteker-Giljou
College- en raadsvoorstel jaarstukken 2021 en begroting
2023 GGD HN
De GGD Hollands Noorden (hierna GGD) heeft voor 2021
de jaarstukken en voor 2023 de begroting opgesteld. De
gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is
de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de Regionale
Raadscommissie Noordkop (hierna RRN).
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Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. In te stemmen met het advies van de Regionale
Raadscommissie Noordkop (RRN) over de jaarstukken
2021 en de begroting 2023 van de GGD Hollands Noorden
(zie bijlagen).

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2022-023083
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Bestuurlijk Overleg Economie NHN 19-05-2022 Collegeadvies
Op 19 mei vindt het Bestuurlijk Overleg Economie NHN
plaats. Dit is een bestuurlijk overleg van de gemeenten in
de regio Noord-Holland Noord en de Provincie NoordHolland. Daarnaast schuift het georganiseerd bedrijfsleven
aan. Voor het overleg is een annotatie bij de agenda
gemaakt.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda van het BAO van 12
februari 2021, de annotatie daarbij en bijlagen.

Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2022-022494
Openbaar
Team Jeugd
Pieter Kos
Tijdelijke regeling financiering kinderopvang Oekraïense
vluchtelingen
Vanaf 1 april 2022 is het voor de Oekraïense vluchtelingen
mogelijk om aan het werk te gaan. Op dit moment is er
geen recht op Kinderopvangtoeslag (hierna: KOT), indien
de partner buiten de EU verblijft. Het college stelt een
tijdelijke regeling in tot uiterlijk 31 augustus 2022 om de
kinderopvang van de Oekraïense vluchtelingen te
organiseren en te bekostigen, in afwachting van een
handreiking/regeling vanuit het Rijk voor kinderopvang. In
deze tijdelijke regeling wordt kinderopvang om werk te
faciliteren tijdelijk financieel ondersteund door de gemeente
vanuit het Oekraïne budget en wordt budget beschikbaar
gesteld voor een eventuele kostenoverschrijding. Bij
gebrek aan capaciteit binnen de kinderopvang vangen de
Oekraïeners elkaars kinderen op (hetzij één op één, hetzij
in een groep), eventueel ondersteund door de
kinderopvangorganisaties op gebied van materiaal en
organisatie. Dit wordt financieel ondersteund door de
gemeente waar nodig, vanuit het budget wat dan niet aan
kinderopvang wordt uitgegeven. Daarnaast wordt
kinderopvang geboden op basis van SMI als er geen
sprake is van werk maar wel van een sociaal-emotionele
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Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

noodzaak, gefinancierd vanuit de gemeentelijke SMIregeling. Peuters tussen 2,5 en 4 jaar mogen
gesubsidieerd 16 uur per week deelnemen aan
peuteropvang vanuit de gemeentelijke subsidieregeling
Voorschoolse Voorzieningen 2019, gefinancierd vanuit het
GOAB-budget. Aangezien het een tijdelijke regeling betreft,
wordt de regeling niet actief gepromoot. Bij aanvraag kan
er gebruik van worden gemaakt.
Het college besluit:
1. De tijdelijke regeling financiering kinderopvang
Oekraïnse vluchtelingen vast te stellen
2. Deze regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 april
2022 van toepassing te verklaren, tot uiterlijk 31 augustus
2022 of zoveel eerder als het Rijk met een regeling of
handreiking komt en daarmee de regeling overbodig
maakt.
3. Voor de regeling een budget van 65.500,00 euro
beschikbaar te stellen.
4. De SMI-regeling open te stellen voor Oekraïense
vluchtelingen in het geval de ouder niet werkt, maar er wel
een sociaal-emotionele noodzaak is voor kinderopvang.
5. Raadsinformatiebrief 2022-022494, inzake de
financiering van kinderopvang voor Oekraïnse
vluchtelingen, vast te stellen.

2022-022217
Openbaar
Team Participatie
Pieter Kos
Zienswijze jaarrekening 2021 en en begroting 2023
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop
van Noord-Holland (GrGa)
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop
van Noord-Holland (GrGa) op 23 juni 2021 worden
Jaarstukken 2021 en de Begroting 2023 vastgesteld. In
artikel 24 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling is
opgenomen dat de gemeenteraden een zienswijze op de
begroting kunnen indienen bij het Dagelijks Bestuur van de
GrGa. Uit de begroting blijkt dat de GrGa voor het jaar
2023 verzoekt om een bedrag van € 9.676.000,- voor de
uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de
participatievoorziening Beschut Werk en de regeling
Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie. De
Begroting 2023 wijkt af van de kadernota 2023,
desondanks wordt er toch geadviseerd geen zienswijze af
te geven. Wel wordt de GrGa verzocht haar begroting
transparanter te maken en de begroting te voorzien van
een overzicht van hoe de bijdrage is verdeeld over de
diverse onderdelen binnen de gemeenschappelijke
regeling. Voor een regionale afstemming wordt de
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Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

begroting besproken in de Regionale Raadscommissie
Noordkop. In de Jaarstukken 2021 is te zien dat de GrGa
de beschikbare middelen heeft ingezet om het beoogde
aantal Wsw-banen te realiseren. Echter is het aantal
gerealiseerde plekken Beschut Werk voor Den Helder
lager dan de taakstelling van uit het Rijk en lager dan was
begroot. Hierdoor is een subsidie overschot ontstaan welke
naar rato zal worden terugbetaald aan de gemeenten. Ook
met betrekking tot de jaarrekening 2021 wordt geadviseerd
geen zienswijze af te geven.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Geen zienswijze afgeven op de jaarrekening 2021 van
de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid
Kop van Noord-Holland. De jaarrekening voor kennisgeving
aannemen.
2. Geen zienswijze afgeven op de concept begroting 2023
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop
van Noord-Holland. Wel wordt de Gemeenschappelijke
Regeling Gesubsidieerde Arbeid verzocht haar begroting
transparanter te maken en te voorzien van een overzicht
van hoe de bijdrage is verdeeld over de diverse onderdelen
binnen de gemeenschappelijke regeling.

2022-023242
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Schriftelijke vragen PVV woningcorporaties gehackt, IDbewijzen en bankgegevens op straat - Beantwoording
raadsvragen
Op 21 april 2022 heeft de fractie PVV Den Helder
schriftelijke vragen gesteld betreffende het hacken van
woningcorporaties en de veiligheid van persoonsgegevens.
Dit naar aanleiding van een bericht van RTL nieuws.
Middels dit advies wordt voorgesteld om de raadsvragen te
beantwoorden.
Het college besluit:
1. De schriftelijke vragen die door de fractie PVV Den
Helder zijn gesteld betreffende het hacken van
woningcorporaties en persoonsgegevens die daarmee op
straat komen te liggen te beantwoorden (zaaknummer
2022-023242) en daarvan de tekst vast te stellen.

2022-023262
Openbaar
Directie
Kees Visser
Beleidskader Reserves en Voorzieningen
Elke vier jaar moet volgens de financiële verordening van
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Besluit:

de gemeente een geactualiseerd beleidskader op het
gebied van reserves en voorzieningen worden
aangeboden. Hierin worden de spelregels beschreven over
hoe de raad en het college om kunnen gaan met reserves
en voorzieningen. Deze zijn van belang voor de
controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad
in het meerjarige financiële beleid van de gemeente.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. het Beleidskader Reserves en Voorzieningen 2022 vast
te stellen
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