OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 31 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 Jan de Boer,
Burgemeester; de heer Robert Reus, gemeentesecretaris
Afwezig:
de heer Peter de Vrij, Portefeuillehouder
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Portefeuillehouder:
Onderwerp:
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Besluit:
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Openbaar
Team Openbare Ruimte
Michiel Wouters
De Algemene vergadering van de Aandeelhouders (AVA)
van HVC op 2 juni 2022. - Collegeadvies
In deze Algemene aandeelhouders vergadering wordt er
een schets gegeven van de algemene ontwikkelingen in de
contextanalyse. Jaarverslag, jaarrekening en het resultaat
worden besproken. Er is een voorstel om in
geothermieproject in het Westland te investeren. Daarnaast
wil de gemeente Waterland toetreden tot de HVC groep.
Tenslotte is er een voorstel voor de benoeming van een lid
voor de Raad van Commissarissen die tevens beoogd
voorzitter is.
Het college besluit:
1. De geannoteerde agenda vast te stellen
2. Wethouder M. Wouters aanwijzen als vertegenwoordiger
van de gemeente Den Helder in de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders HVC op 2 juni 2022.

2022-023688
Openbaar
Team Financiën
Kees Visser
Eerste tussenrapportage 2022
De Financiële verordening Den Helder 2017 bepaalt dat
het college van burgemeester en wethouders tweemaal per
jaar een tussenrapportage aanbiedt aan de gemeenteraad.
Deze eerste tussenrapportage in 2022 geeft de stand van

Besluit:

Adviesnummer
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Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

zaken aan per 1 april 2022 van de uitvoering van de
activiteiten van de gemeente en van de financiële
uitkomsten. De rapportage biedt daarnaast inzicht in
afwijkingen en ontwikkelingen ten opzichte van de
vastgestelde begroting 2022. Een onderdeel van deze
tussenrapportage is een overzicht met voorgestelde
wijzigingen voor de begroting 2022. Het saldo van de
eerste tussenrapportage 2022 is € 1.133.000 voordelig. De
Meicirculaire wordt altijd in de tweede tussenrapportage
verwerkt gezien het moment van verschijnen. In de
begroting 2022 is rekening gehouden met een voordelig
saldo van € 421.000. In totaal wordt daarom, na het
verwerken van de mutaties van de eerste
tussenrapportage, een voordelig saldo verwacht van €
1.554.000.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de Eerste tussenrapportage 2022
en de daarin opgenomen voortgang van de planning 2022
op de doelen en activiteiten per programma;
2. De in de eerste tussenrapportage 2022 opgenomen
financiële aanpassingen op pagina 97, 98 en 99 vast te
stellen en de begroting 2022 conform te wijzigen;
3. De in de eerste tussenrapportage opgenomen mutaties
in de reserves op pagina 97, 98 en 99 vast te stellen;
4. De in deze rapportage opgenomen financiële
aanpassingen met een structureel karakter te verwerken in
de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 20242026;
5. Een aanvullend investeringskrediet van € 1.029.000 voor
de renovatie van de locatie Ambachtsweg beschikbaar te
stellen;
6. Een aanvullend krediet van € 370.000 voor het project
Strandopgang Huisduinen beschikbaar te stellen;
7. Een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de
herinrichting van een aantal speelplaatsen;
8. Een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor
het herplanten van gekapte zieke iepen;
9. De Bestemmingsreserve Klimaatadaptatie in te stellen.

2022-022762
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Vaststelling nieuwe meerjarenovereenkomst (BCF)
Stichting Strandexploitatie Noordkop
De Stichting Strandexploitatie Noordkop (hierna SSN) voert
het beheer over het strand en de strandopgangen in Den
Helder. Daarmee dragen zij bij aan een goed bereikbaar,
schoon en veilig strand en voorzieningen. Het “Helders
Akkoord 2018-2022” beschrijft dat dit van belang is voor de
gemeente. Ook sluit het aan op het Beleidskader Toerisme
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Besluit:

“Den Helder Bruist”. Schone, veilige en toegankelijke
stranden zijn van groot belang voor het toerisme. Op 31
december 2021 eindigde de Budget Contract Financiering
(hierna BCF) tussen gemeente en SSN. Voor het jaar 2022
is een subsidie toegekend aan SSN. Eind 2021 besloot het
college de nieuwe meerjarige subsidieafspraken voor 2023
tot en met 2025 uit te werken en deze voor het zomerreces
2022 aan de gemeenteraad aan te bieden. Er is een
wensen en bedenkingenprocedure van toepassing en
daarom dient dit voorstel de raad te passeren. Dit voorstel
ligt nu voor.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in
samenhang met artikel 5a, van de Financiële verordening
gemeente Den Helder het college te berichten dat de raad
geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit
van het college van B&W om de meerjarige
budgetovereenkomst met Stichting Strandexploitatie
Noordkop aan te gaan.

2022-024308
Openbaar
Team Participatie
Kees Visser
Vergadering AVA ProBedrijven 2 juni 2022 - Collegeadvies
Onlangs zijn ter voorbereiding de agenda en stukken
ontvangen voor de Algemene vergadering van
Aandeelhouders (AvA) van Probedrijven op 2 juni 2022
ontvangen. Op de agenda staan vijf onderwerpen die om
een standpunt van het college van burgemeester en
wethouders vragen, namelijk de vaststelling van de
jaarrekening/jaarverslag 2021 van Probedrijven, décharge
van het bestuur over het gevoerde beleid 2021, décharge
toezichthouder voor het gevoerde beleid 2021, aanwending
positief exploitatieresultaat 2021 en de herbenoeming van
mevrouw S. Borgers. Dit advies beoogt het college van
burgemeester en wethouders te adviseren over deze
agendapunten, opdat de wethouder Financiën, de
vertegenwoordiger namens de gemeente Den Helder in
deze AvA, in de vergadering van 2 juni 2022 een door het
college gedragen standpunt over dit onderwerp kan
innemen.
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met Agendapunt 4 - vaststelling
Jaarrekening/jaarverslag 2021
Akkoord te gaan met Agendapunt 5 - Décharge van het
bestuur voor het gevoerde beleid 2021
Akkoord te gaan met Agendapunt 6 - Décharge
toezichthouder voor het gevoerde beleid 2021
Akkoord te gaan met Agendapunt 7 - Aanwending positief
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exploitatieresultaat 2021. Akkoord is onder voorbehoud van
goedkeuring nieuwbouw Den Helder.
Akkoord te gaan met Agendapunt 9 - Herbenoeming
mevrouw S. Borgers
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2022-023365
Openbaar
Directie
Kees Visser
aanpassing garantie Noordwest Ziekenhuisgroep Collegeadvies
De gemeente staat garant voor een klein deel van de
leningen die de Noordwest Ziekenhuisgroep heeft voor de
financiering van de ziekenhuizen in Alkmaar en Den
Helder. Gevraagd wordt in te stemmen met een beperkte
wijziging van de zogeheten verhaalsrechten in de
zekerheidsstelling wegens het aflossen van een lening
door de groep en een wijziging van de zekerheidsstelling
door aanpassingen in de nieuwbouw in Alkmaar met de
daaraan gerelateerde hypotheek. Door deze wijziging
wordt het risico van de gemeente kleiner.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de wijziging van de Verhaalsregeling
zekerheidsrechten van de Noordwest Ziekenhuisgroep
zoals voorgesteld in bijlage 1 (Wijziging Bijlage 1
Verhaalsregeling zekerheidsrechten)
2. de burgemeester besluit wethouder financiën Visser te
machtigen om de documenten te ondertekenen horende
bij de Verhaalsregeling zekerheidsrechten van de
Noordwest Ziekenhuisgroep

2022-025536
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
AVA Ontwikkelingsbedrijf NHN 03-06-2022 - Collegeadvies
Op 3 juni 2022 vindt de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
N.V. plaats. Tijdens dit overleg wordt verantwoording
afgelegd door het Ontwikkelingsbedrijf aan de
aandeelhouders (de gemeenten in de regio Noord-Holland
Noord en de Provincie Noord-Holland). Voor het overleg is
een annotatie bij de agenda gemaakt.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de annotatie bij de geannoteerde
agenda en bijlagen voor de algemene vergadering van
aandeelhouders van het Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord op 3 juni 2022.
2. De vertegenwoordiging van de aandeelhouder de
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volgende standpunten in te laten nemen:
a. de verslagen van de AVA 12 november 2021 en 24
december 2021 goedkeuren
b. kennis nemen van het jaarverslag 2021
c. de jaarrekening 2021 vaststellen
d. decharge verlenen aan de directie
e. decharge verlenen leden van de Raad van
Commissarissen
f. kennis nemen van de accountantskeuze
g. akkoord gaan met indexatie voor 2023 op 2,1%
h. kennisnemen van de informatie over de eindevaluatie
ONHN, STAK, ROM en voortgang ONHN
3. Wethouder Keur te machtigen om namens de
aandeelhouder, in lijn met het onder beslispunt 2
ingenomen standpunt van het college, verdere handelingen
uit te voeren.
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Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
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2022-024199
Openbaar
Team Financiën
Kees Visser
Reactie college van B&W op accountantsrapport bij
Programmarekening 2021 - Collegeadvies
Naar aanleiding van het door de accountant uitgebrachte
controlerapport na de uitgevoerde controle op de
Programmarekening 2021 brengt het college een reactie uit
te brengen aan de gemeenteraad in de vorm van een
raadsinformatiebrief.

Besluit:

Het college besluit:
1. Naar aanleiding van het door de accountant uitgebrachte
controlerapport na de uitgevoerde controle op de
Programmarekening 2021, een reactie uit te brengen aan
de gemeenteraad in de vorm van de RIB met nummer
2022-024199 en daarvan de tekst vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2022-020811
Openbaar
Team Financiën
Kees Visser
Voorstel tot het vaststellen van de Programmarekening
2021
Elk jaar biedt het college van burgemeester en wethouders
de programmarekening aan aan de gemeenteraad. De
programmarekening is de verantwoording van het college
van burgemeester en wethouders over het gevoerde
beheer, over de beoogde maatschappelijke resultaten en
over het gevoerde beleid.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

Samenvatting:

Besluit:
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1. De programmarekening 2021 vast te stellen.
2. Het saldo van de Programmarekening 2021 toe te
voegen aan de Algemene Reserve.
3. De begrotingswijziging behorende bij dit voorstel vast te
stellen.
4. De geactualiseerde grondexploitatie Willem
Alexanderhof vast te stellen met een eindwaarde van €
8.989.764 negatief per 31 december 2026, resulterend in
een gedeeltelijke vrijval van € 1.360.236 van de
verliesvoorziening eind 2021.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

2022-020812
Openbaar
Team Financiën
Kees Visser
Voorstel tot aanvullende resultaatbestemming
Programmarekening 2021
De programmarekening 2021 laat een voordelig saldo zien
van € 8.261.000. Dit saldo wordt toegevoegd aan de
Algemene Reserve. Op 20 december 2021 heeft de
gemeenteraad al besloten dat voor een bedrag van €
2.190.000 budgetten uit 2021 doorgeschoven worden naar
2022. In de Decembercirculaire 2021 zijn door het Rijk
budgetten toegekend die eveneens doorgeschoven moeten
worden naar 2022.
Dit raadsvoorstel betreft deze aanvullende
resultaatbestemming voor een bedrag van € 2.236.326 en
de bijstelling van het op 20 januari 2021 genomen besluit
waarin een aantal geschatte bedragen en/of zogenoemde
P.M.-posten is opgenomen. Dit betroffen ramingen van het
over te hevelen bedrag en deze bedragen zijn bij het
opstellen van de programmarekening definitief berekend.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Het restant van de middelen voor de European Maritime
Day (EMD) alsnog in te zetten ten behoeve van
evenementen die in het verlengde van het EMD liggen. Het
betreft een bedrag van inkomsten (eigen budget en
bijdragen van derden) en uitgaven ad € 20.818.
2. De helft van het in 2021 voor twee jaar beschikbaar
gestelde bedrag voor de zogenoemde Leader (totaal €
55.000) beschikbaar te stellen in 2022.
3. Het resteerde budget uit 2021 voor de nieuwbouw voor
wildopvang ad € 103.000 beschikbaar stellen voor de
aansturing van het project en overige aanloopkosten bij de
Helderse Vallei.
4. De aan het eind van 2021 beschikbaar doelsubsidie voor
een extra impuls in het kader van sportstimulering, groot €
67.719, beschikbaar te stellen voor 2022;
5. Het restantbedrag van € 36.600 dat bestemd is voor de
opdracht aan de fondsenwerver cultuurbeleid tot
ondersteuning van instellingen in het aantrekken van extra
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financiële middelen beschikbaar te stellen voor 2022. De
opdracht is halverwege 2021 gegeven en loopt derhalve
door in 2022.
6. Het bedrag van € 787.000 dat in vanuit het
gemeentefonds ontvangen is ten behoeve van de
ondersteuning van de culturele sector toe te voegen aan de
reserve Helders Steunfonds.
7. Het beschikbaar gestelde bedrag van € 200.000 voor de
subsidie voor de molen bij het project Molenwerf in de
nieuw in te stellen bestemmingsreserve 'Subsidieregeling
realisatie molen Visbuurt' te storten (zie beslispunt 25).
8. Het nog niet bestede deel van de Rijksbijdrage voor het
opstellen van een 'Warmtevisie', zijnde € 48.000,
beschikbaar maken in 2022.
9. Het nog niet bestede budget dat bestemd is voor
maatschappelijke initiatieven binnen het programma
Energieneutraal beschikbaar te maken in 2022. Het betreft
hier het bedrag van € 178.000.
10. Het resterende budget voor de invoering van de
Omgevingswet, € 164.388, beschikbaar te stellen voor
2022.
11. De Rijksbijdrage voor ventilatiemaatregelen in
schoolgebouw De Vloedlijn (€ 150.000) in 2022
beschikbaar te stellen omdat de uitvoering van de
werkzaamheden in 2022 plaats vindt.
12. Het resterende budget voor de externe expertise ter
ondersteuning bij de technische problemen in het zwembad
(€ 88.890) beschikbaar te stellen in 2022 omdat pas in de
loop van 2021 een geschikte kandidaat aangetrokken kon
worden.
13. Het niet bestede deel van het incidenteel beschikbaar
gestelde budget voor de verkiezingen (€ 23.600)
beschikbaar te stellen voor de verkiezingen in 2022.
14. Het niet bestede deel van het incidenteel beschikbaar
gestelde budget voor de ideeënmarkt (€ 60.000)
beschikbaar te stellen voor nieuwe raadsperiode.
15. Het restant van het budget voor het onderhoud van de
watergangen (€ 141.000) te storten in de reserve
Watergangen.
16. Het beschikbaar gestelde budget voor het
onafhankelijke onderzoek naar de onteigening en
doorverkoop van Joodse panden in de Tweede
Wereldoorlog (€ 30.000) beschikbaar stellen in 2022.
17. De raming voor de Brede aanpak dak- en thuislozen bij
het besluit voor de budgetoverheveling (2021-051297) te
verlagen met € 102.620 tot een bedrag van € 257.380.
18. De raming voor Wijkgericht werken bij het besluit voor
de budgetoverheveling (2021-051297) te verhogen met €
41.190 tot een bedrag van € 571.191.
19. De raming voor het Transformatiefonds Jeugd bij het
besluit voor de budgetoverheveling (2021-051297) te
verhogen met € 261.184 tot een totaal van € 561.184.
20. De raming voor Rpanh aanpak jeugdwerkloosheid bij
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het besluit voor de budgetoverheveling (2021-051297) te
verhogen met € 60.057 tot het totaal van € 240.057.
21. De raming voor het NPO onderwijsprogramma bij het
besluit voor de budgetoverheveling (2021-051297) te
schappen omdat dit een SiSa-regeling betreft die niet via
de resultaatbestemming geboekt wordt. Het betreft hier een
bedrag van € 150.000.
22. De begrotingswijziging behorende bij dit voorstel vast te
stellen.
23. a. Het instellen van een bestemmingsreserve
‘Subsidiëring realisatie molen Visbuurt’;
b. De doelstelling van deze bestemmingsreserve is voor €
200.000 bij te dragen aan de realisatie van een molen
zoals bepaald is in de Grondexploitatie Molenwerf;
c. De besteding van de bestemmingsreserve conform de
doelstelling kan zonder nadere besluitvorming
plaatsvinden;
d. Wanneer de besteding op enig moment heeft plaats
gevonden wordt de bestemmingsreserve zonder nadere
besluitvorming opgeheven.
24. De bestemmingsreserve Watergangen in te stellen.
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