OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op maandag 27 juni 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 Jan de Boer, Burgemeester; de heer Robert Reus, gemeentesecretaris
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2022-029295
Openbaar
Team Zorg
Tjitske Biersteker-Giljou
Raadsinformatiebrief voortgang op motie ritbijdrage Wmotaxivervoer - Raadsinformatiebrief
Er is vanaf de verordening 2021, na bekrachtiging vanuit
de gemeenteraad, uitvoering gegeven aan het innen van
ritbijdrage in het Wmo-taxivervoer. Bij motie van 7 maart
2022 is verzocht om dit innen te staken en een aantal
vervolgacties uit te voeren. Te weten: een voorstel uit te
werken waarin de ritbijdrage met terugwerkende kracht
wordt teruggedraaid, onderzoek te delen dat over het wmotaxivervoer is uitgevoerd en om de mogelijke
vervolgscenario's voor de toekomst van het wmotaxivervoer te onderzoeken. In de
gemeenteraadvergadering is tijdens het vragenkwartier
door Behoorlijk Bestuur aandacht gevraagd voor de uitvoer
van de motie en terugkoppeling over de status van
handelen. Wethouder Tjitske Biersteker heeft aangegeven
desgewenst de vragen schriftelijk te beantwoorden. Hiertoe
is deze raadsinformatiebrief opgesteld.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Vaststellen van de raadsinformatiebrief 2022-029295
over de uitvoering van de motie afschaffing ritbijdrage
wmo-taxivervoer.

2022-029899
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Principeuitspraak over alternatieve locatie voor coffeeshop
Tsjakka - Collegeadvies
Het college heeft van de eigenaar van coffeeshop Tsjakka
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het verzoek gekregen om medewerking te verlenen aan de
verhuizing van de coffeeshop van de Koningstraat naar de
Nijverheidsweg 9A op het bedrijventerrein Westoever.
Gelet op de positieve ervaring met de verhuizing van
coffeeshop Aktama naar de Industrieweg heeft het college
besloten de planologische procedure te willen
voorbereiden. Het college gaat in gesprek met de
ondernemer en belanghebbenden over de voorwaarden
waaronder de vestiging van de coffeeshop kan
plaatsvinden.
Het college besluit:
1. de locatie Nijverheidsweg 9A als een potentieel
geschikte locatie te beschouwen voor de vestiging van
coffeeshop Tsjakka;
2. de ondernemer te melden dat het college bereid is de
voor de vestiging van coffeeshop Tsjakka op deze locatie
de noodzakelijk planologische procedure te voeren;
3. de gemeenteraad te informeren over dit standpunt
binnen twee weken na het nemen van het besluit aan de
hand van een RIB;
4. de burgemeester in overweging te geven om, gelet op
het besluit onder punt 1 en conform het geldende
coffeeshopbeleid, voor de exploitatie van coffeeshop
Tsjakka in de Koningstraat een tijdelijke
exploitatievergunning en gedoogbeschikking af te geven tot
uiterlijk 1 januari 2024

2022-030029
Openbaar
Directie
Michiel Wouters
RIB werving gemeentesecretaris - Raadsinformatiebrief
Het college informeert de gemeenteraad over de werving
van een gemeentesecretaris.
Het college besluit:
1. Raadsinformatiebrief 2022-030029 vast te stellen, over
de werving van een gemeentesecretaris.

2022-030054
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Kees Visser
RIB Deelname European Maritime Days 2022 in Ravenna Raadsinformatiebrief
De Europese Commissie organiseert jaarlijks in mei de
European Maritime Days (EMD). Voor de gemeente Den
Helder sluit het netwerk van dit congres aan bij de inzet
van branding van de haven en bij de recentelijk
toegekende Regio Deal Maritiem Cluster.
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Vanwege de maatregelen rond de Covid-19 pandemie is er
voor deze relevante gesprekspartners tijdens de
conferentie in 2021 in Den Helder geen gelegenheid
geweest om naar Den Helder te komen.
Om toch de gewenste bestuurlijke ontmoetingen te
realiseren is er, op initiatief van Den Helder, een plan
uitgewerkt om tijdens de EMD in Ravenna een ronde tafel
gesprek tussen burgemeesters en wethouders met een
aantal geselecteerde havensteden te houden. In de
voorbereidingen is hiervoor overleg geweest met de
Europese Commissie, de organiserende stad Ravenna en
geïnteresseerde steden als Brest, Cork en Kiel. De ronde
tafel is daardoor in het programma opgenomen als de
Sea’Ties Cities Round Table.
Als gevolg van deze gesprekken heeft het college op 9, 10
en 11 februari deelgenomen aan de “One Ocean Summit”
in de havenstad Brest in Frankrijk. Dit op uitnodiging van
Olivier Poivre d'Arvor, speciaal gezant van de president
van Frankrijk en François Cuillandre, burgemeester van de
gemeente Brest.
Met het bezoek aan Ravenna is er een periode van een
jaar afgesloten waarin er samen met de provincie NoordHolland en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
een actief internationaal netwerk is opgebouwd met
vergelijkbare steden in Europa en de Europese Commissie.
Dit zijn steden die graag in gesprek willen gaan om
gezamenlijk te bepalen voor welke overeenkomstige
projecten Europese subsidie aangevraagd kan worden.
Het college besluit:
1. Het college wordt gevraagd om de bijgevoegde
raadsinformatiebrief goed te keuren en aan de
gemeenteraad beschikbaar te stellen.

2022-029223
Openbaar
Team Jeugd
Peter de Vrij
Beantwoording raadsvragen PVV over mentale gezondheid
jongeren door coronamaatregelen - Beantwoording
raadsvragen
Op 30 mei 2022 heeft de fractie van de PVV onder
verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor
de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen
gesteld over “Meer jongeren in de knoop door
coronamaatregelen”. De beantwoording van de vragen treft
u in de bijlage.
Het college besluit:
1. De beantwoording van de raadsvragen die gesteld zijn
door de fractie van de PVV over de mentale gezondheid
van jongeren door coronamaatregelen ter kennisneming
aan te nemen.
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2022-030560
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Jan de Boer
Voorstel tot verlenging van de ontheffing van het vereiste
van ingezetenschap aan mevrouw H. Keur-Polman
Mevrouw H. Keur-Polman is sinds 9 juli 2018 wethouder
van de gemeente Den Helder. Bij haar
benoeming is haar op grond van artikel 36a Gemeentewet
ontheffing van het vereiste van
ingezetenschap verleend voor de duur van één jaar, deze
verlening is in 2019 en 2020 gecontinueerd. De
raad wordt voorgesteld deze termijn te verlengen, zodat
mevrouw Keur als wethouder kan functioneren tot de
benoeming van de wethouders voor de bestuursperiode
2022-2026
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Op grond van artikel 36a lid 2 Gemeentewet de
ontheffing van het vereiste van ingezetenschap aan
mevrouw H. Keur-Polman voor de duur van één jaar te
verlengen.

2022-030591
Openbaar
Team Zorg
Tjitske Biersteker-Giljou
RIB Stand van zaken Versterkingsplan tegen dak- en
thuisloosheid voor de Kop van - Raadsinformatiebrief
In 2020 heeft het rijk een subsidie verstrekt voor de
uitvoering van het Versterkingsplan tegen dak- en
thuisloosheid voor de Kop van Noord-Holland. Dit plan
bestaat uit een vijftal deelprojecten. In het kader van deze
deelprojecten moeten in het totaal 36 tot 38 nieuwe
plekken gerealiseerd worden in de regio. Om in beeld te
krijgen hoe groot de omvang van de verschillende
doelgroepen is heeft onlangs een inventarisatie
plaatsgevonden. De Raadsinformatiebrief geeft een
overzicht van de huidige stand van zaken van de uitvoering
van dit plan aan.
Het college besluit:
1. De gemeenteraad te informeren over de stand van
zaken van het Versterkingsplan tegen dak- en
thuisloosheid Kop van Noord-Holland met een
raadsinformatiebrief en hiervan de tekst vast te stellen.
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2022-029071
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Samenwerking en cofinancieringsverklaring RIFmbo Smart
Future door Regio Deal Maritiem cluster
In 2020 is de Regio Deal Maritiem cluster Kop van NoordHolland tot stand gekomen. Hiermee werken Rijk, provincie
Noord-Holland, gemeente Den Helder en het
samenwerkingsverband De Kop Werkt! samen aan een
integrale aanpak om het leef-, woon- en werkklimaat in de
Kop van Noord-Holland te versterken. De Regio Deal
bestaat uit drie pijlers: human capital, METIP (Maritime
Emerging Technogolies Innovation Parc) en waterstof.
Voor de pijler ‘human capital’ is een uitvoeringsprogramma
vastgesteld met onder meer het vormgeven van een
passende onderwijsinfrastructuur. Twee onderdelen van de
passende onderwijsinfrastructuur, te weten de mbokeuzedelen METIP (Drones, VR/AR en 3d-printing) en een
practor maritieme technologie, worden als basis gebruikt
om verder te ontwikkelen in het project Smart Future van
Clusius/ROC (toekomstig Vonk). Voor dit project wordt
door Clusius/ROC een subsidie aanvraag gedaan bij het
Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). De (geplande)
investeringen vanuit de Regio Deal voor de mbokeuzedelen en de practor kunnen hierbij dienen als
cofinanciering. Om dit formeel te regelen, dient er een
samenwerking en cofinancieringsverklaring te worden
ondertekend. Omdat de gemeente Den Helder de
penvoerder en kassier is van de Regio Deal Maritiem
cluster Kop van Noord-Holland is, wordt de samenwerking
en cofinancieringsverklaring verklaring ter besluitvorming
aan het college aangeboden.
Het college besluit:
1. De bijgevoegde ‘Samenwerking en
cofinancieringsverklaring RIFmbo Smart Future’ vast te
stellen.
2. Wethouder Visser te machtigen eventuele nagekomen
ondergeschikte wijzigingen in de verklaring door te voeren.
3. De burgemeester besluit wethouder Visser te machtigen
de ‘Samenwerking en cofinancieringsverklaring RIFmbo
Smart Future’ te ondertekenen namens de gemeente Den
Helder (besluit op grond van artikel 171 lid 2
Gemeentewet).

2022-030371
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
RIB potentiële nieuwe locatie voor coffeeshop Tsjakka Raadsinformatiebrief
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Samenvatting:
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Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren
over de stand van zaken in de gewenste verhuizing van
coffeeshop Tsjakka uit de Koningstraat. Ook de
eigenaren/gebruikers van de panden die in de buurt liggen
van de potentiële alternatieve locatie van de coffeeshop
aan de Nijverheidsweg 9A worden hierover geïnformeerd.
Het college besluit:
1. de concept raadsinformatiebrief met betrekking tot de
potentieel geschikte alternatieve locatie voor coffeeshop
Tsjakka vast te stellen en ter informatie aan te bieden aan
de gemeenteraad;
2. de eigenaren/gebruikers van de panden rondom de
locatie Nijverheidsweg 9A per brief te informeren over het
standpunt van het college.
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