OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 9 maart 2021
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan de Boer, burgemeester;
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 Robert Reus, gemeentesecretaris;
Afwezig: de heer Peter de Vrij, Portefeuillehouder.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-008036
Openbaar
Team Openbare Ruimte
Michiel Wouters
Milieu-impact in relatie tot afvalstoffenheffing
De HVC meldt de relevante ontwikkelingen van de
dienstverlening en de bijbehorende kostenontwikkeling,
waarbij een relatie wordt gelegd met de afrekening per
kg/aantal malen van aanbieden. Voordat dat de discussie
over eventuele wenselijkheid naar het betalen per kg/aantal
malen van aanbieden kan plaatsvinden zal de huidige uitrol
van ondergrondse afvalcontainers in fase 4 (Stad binnen
de Linie ) en fase 5 (hoog- en gestapelde bouw) worden
afgerond. Naar verwachting ligt dit moment rond eind 2023

Besluit:

Het college besluit:
1. De brief van HVC van 2 februari 2021 voor kennisgeving
aannemen.
2. eerst de uitrol van de ondergrondse afvalcontainers in de
Stad binnen de linie en hoog- en gestapelde bouw af te
ronden voor een reactie te geven aan de HVC op haar
schijven van 2 februari 2021

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-007708
Openbaar
Team Participatie
Pieter Kos
Aangepaste begroting uitvoeringsagenda 2021 Rpa-NHN Collegeadvies
Jaarlijks wordt ten behoeve van de uitvoering van de
activiteiten binnen de RPA arbeidsmarktregio de
Uitvoeringsagenda inclusief begroting door het algemeen
bestuur van RPA NHN vastgesteld.
In de Uitvoeringsagenda 2021 is uitgeschreven ‘wat’ we als

Samenvatting:

samenwerkende organisaties in 2021 willen bereiken en
aanpakken. De Algemene Vergadering RPA NHN is
gevraagd bij vergadering van 26 maart 2021 akkoord te
gaan met deze uitvoeringsagenda. Na goedkeuring worden
de projecten en activiteiten, ofwel “het hoe” in de “doeagenda ”concreet uitgewerkt met per activiteit een volledig
opgesteld projectplan in samenwerking met betrokken
partners.
Het PHO Onderwijs heeft op 18 februari 2021 ingestemd
met de aangepaste begroting van de Uitvoeringsagenda
RPA-NHN 2021. Met dit voorstel wordt deze beslissing
bekrachtigd.
Besluit:

Het college besluit:
1. Instemmen met de aangepaste begroting inzake de
uitvoeringsagenda 2021 Rpa-NHN

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-008059
Openbaar
Team Participatie
Pieter Kos
Uitvoeringsplan WerkgeversServicepunt Noord-Holland
Noord (WSP-NHN) 2021
Het WSP-NHN heeft een gezamenlijk Uitvoeringsplan
opgesteld voor de publieke werkgeversdienstverlening in
Noord-Holland Noord. Het opstellen van dit plan, vloeit
voort uit de Wijziging Besluit SUWI. Dit besluit omvat een
aantal wijzigingen ten aanzien van de publieke
werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio.

Samenvatting:

Het Uitvoeringsplan WSP-NHN biedt het kader voor de
uitvoering van de publieke werkgeversdienstverlening in
2021 in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.
Besluit:

Het college besluit:
1. in te stemmen met het uitvoeringsplan WSP-NHN 2021

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2020-063885
Openbaar
Team Informatie & Techniek
Remco Duijnker
Vernietiging fysieke archief periode 1984-2017
De voor vernietiging in aanmerking komende
archiefbescheiden van de periode 1984 -2017 van de
diverse afdelingen zoals nader gespecificeerd in de
bijlagen, zijn geselecteerd en kunnen worden vernietigd.
Alle op de lijsten voorkomende bescheiden zijn
vernietigbaar ingevolge de op 12 juni 2012 geactualiseerde
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"Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en
intergemeentelijke organen vanaf 1996", samengesteld
door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
en de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende
stukken in gemeentearchieven 24 augustus 1983/nr. 4130I
Directie Musea, Monumenten en Archieven, Afd. Archieven
7 november 1983/nr. 83-4072/3715 De minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de minister van
Binnenlandse Zaken.

Besluit:

Het college besluit:
1. de lijsten van de voor vernietiging in aanmerking
komende archiefbescheiden van de voormalige afdelingen
Dienstverlening, Ruimte & Economie, Sociaal Domein,
Vergunningen, Veiligheid en Handhaving, Concernstaf,
Stadsbeheer vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-008230
Openbaar
Team Jeugd
Peter de Vrij
Positionering crisisdienst Jeugd Noord-Holland Noord
Gemeenten hebben de plicht om een crisisinterventie te
organiseren voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar die in een
crisissituatie verkeren, met als doel acuut gevaar voor de
jeugdige af te wenden en hiertoe bestaat de Integrale
Crisisdienst Jeugd. Deze dienst functioneert goed, maar
onderzoek toont aan dat er nog winst valt te behalen als
het gaat om de efficiency en dat de dienst nog sterker zou
worden als het gekoppeld kan worden aan Veilig Thuis. In
dit voorstel wordt de bestuursopdracht gevraagd voor de
uitwerking van dit scenario aan alle 18 samenwerkende
gemeenten afzonderlijk. Waarbij iedere gemeente een klein
deel van de kosten voor dit proces voor zijn rekening
neemt teneinde een effientere en kwalitatief nog betere
crisisdienst Jeugd te verkrijgen.

Besluit:

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de ‘jaarrapportage 2020
crisisdienst Jeugd NHN’
2. Kennis te nemen van de ‘eindrapportage positionering
ICD Jeugd’ van bureau HHM;
3. De bijgevoegde bestuursopdracht te verstrekken aan het
consortium Integrale Crisisdienst Jeugd NHN en Veilig
Thuis NHN;
4. In te stemmen met de toekenning van € 2.018,- voor het
aanstellen van een onafhankelijk projectleider om de
uitvoering van de bestuursopdracht te coördineren;
5. In te stemmen met de toekenning van € 1.595,- aan
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Veilig Thuis NHN om medewerkers uit de uitvoering vrij te
maken voor de uitwerking van de bestuursopdracht;
6. De kosten voor de projecleider en de medewerkers van
Veilig thuis voor de uitwerking van de bestuursopdracht
genoemd in beslispunt 4 en 5 te dekken uit de budget voor
ICD Jeugd 668200.438000.16540.
7. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief inclusief de bijlagen: jaarrapportage
ICD en het onderzoek van HHM

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-008766
Openbaar
Team Zorg
Pieter Kos
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
Om te voorkomen dat huishoudens als gevolg van een
inkomensdaling door de Corona-maatregelen in de
financiële problemen komen, is de noodmaatregel Tijdelijke
ondersteuning noodzakelijke kosten vastgesteld. Voor de
uitvoering van de TONK moet de gemeente tijdelijke
beleidsregels vaststellen.

Besluit:

Het college besluit:
1. de beleidsregel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke
kosten vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-006995
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Helders steunfonds: bijdrage aan digitaal platform
‘Jutterstad.nl’ en tuindersverenigingen en afwijzing
verzoeken Citymarketing.
De gemeenteraad heeft in het voorjaar 2020 in verband
met de coronacrisis besloten een Helders steunfonds in te
stellen met een bedrag van € 2 miljoen. Het doel van het
steunfonds is om de leefbaarheid en ontwikkeling van de
stad in stand te houden. Op basis van eerdere
besluitvorming door het college is het steunfonds ingezet
voor:

Samenvatting:

 Ondernemers (winkels en horeca): €325.000
 Cultuur (organisaties, verenigingen en initiatieven):
€200.000
 Kinderopvang (onderwijs en educatieve
instellingen): €124.000
 Buurt- en dorpshuizen en MFC’s: €92.000
 Kinderopvang (inclusief noodopvang): €77.000
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 Vrijwilligersorganisaties: €52.000
 Wildopvang: €20.000
 Evenementen: €2.000

Door middel van dit collegevoorstel wordt nog een
aanvullende vergoeding vastgesteld van €20.000 ten
behoeve van het digitale platform ‘Jutterstad.nl’ en van
€4.000 per tuindersverenigingen met een clubhuis en
aantoonbare financiële problematiek. Daarnaast wordt een
verzoek voor steun van Citymarketing afgewezen omdat
het buiten de doelstellingen van het steunfonds valt.
Besluit:

Het college besluit:
1. Een bedrag van € 20.000 te verstrekken aan het digitale
platform ‘Jutterstad.nl’ om het mogelijk te maken dat (alle
Helderse) ondernemers hier het eerste jaar gratis kunnen
aansluiten, onder de voorwaarde dat een koppeling wordt
gemaakt met denhelder.online.
2. voor tuindersverenigingen met clubhuis én aantoonbare
financiële problematiek (gemiste inkomsten en moeite om
vaste lasten te betalen) een bedrag van maximaal €4.000
te verstrekken als vergoeding
3. Het verzoek van Stichting Citymarketing Den Helder
voor een bijdrage van €17.500 als ondersteuning om de
twee maandelijkse uitgave van de Citymarketing-krant voor
2021 te kunnen borgen af te wijzen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-011126
Openbaar
Team Omgeving
Remco Duijnker
Gedoogbeschikking "verschroten" klapbrug (zeedoksluis)
voor Port of Den Helder Nieuwediepkade gedurende week
11 en 12 2021 - Collegeadvies
Op 26 februari 2021 heeft NV Port of Den Helder, een
verzoek ingediend voor de Nieuwediepkade aan Het
Nieuwe Diep te Den Helder voor het gedogen van de
volgende activiteit:
Het demonteren en uitvoeren van sloopwerkzaamheden
het “verschroten” van de klapbrug, zijnde onderdeel van de
Zeedoksluis in de periode tussen 15 maart en 26 maart
2021.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. een tijdelijke gedoogbeschikking voor het "verschroten"
van de klapbrug op de Nieuwediepkade te verlenen
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Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Notitie Vastgoedbeleid 2021
De voorliggende notitie vastgoedbeleid wordt ter
consultatie aangeboden aan de raadscommissie.
Vervolgens wordt later dit jaar de vastgoednota
aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Besluit:

Het college besluit :
1. de notitie vastgoedbeleid ter consultatie aan te
bieden aan de raadscommissie

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-009259
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Michiel Wouters
Vaststellen rekenrente doelvermogen depot Insteekhaven Raadsinformatiebrief
Als opschortend artikel van de Vaststellingsovereenkomst
beëindiging samenwerking Milieupark Oost heeft de
gemeenteraad op 25 januari 2021 uitgesproken geen
bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit van
het college van B&W om in te stemmen met een
garantstelling om 50% bij te dragen in het tekort aan het
opgebouwde doelvermogen voormalige insteekhaven, tot
maximaal €500.000 in geval van een door de provincie
naar beneden bij te stellen rekenrente doelvermogen
voormalige insteekhaven.

Samenvatting:

De provincie Noord-Holland heeft recent aangegeven dat
voor de berekening van het doelvermogen van de
Insteekhaven is besloten de huidige rekenrente te
hanteren. Daarmee kan de garantstelling vervallen.
Besluit:

Het college besluit:
1. De raad te informeren over het vaststellen rekenrente
doelvermogen depot Insteekhaven met
raadsinformatiebrief 2021-009259, en daarvan de tekst
vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:

2021-010488
Openbaar
Team Jeugd
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Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Tjitske Biersteker-Giljou
Vergadering Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden 10
maart 2021
Op 10 maart 2021 vergadert het Algemeen Bestuur van de
GGD Hollands Noorden (AB GGD). De portefeuillehouder
is namens de gemeente Den Helder lid van het Algemeen
Bestuur. De zienswijzen op de '1e Begrotingswijziging' en
'Kadernota 2022' staan geagendeerd ter besluitvorming.
De overige onderwerpen kunnen voor kennisgeving
worden aangenomen.

Besluit:

Het college besluit:
1. de geannoteerde agenda van de vergadering van het
Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden van 10
maart vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-009930
Openbaar
Team Dienstverlening
Jeroen Nobel
Raadsinformatiebrief verkiezingen in coronatijd Raadsinformatiebrief
Woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de
Tweede Kamer. De verantwoordelijke voor de uitvoering
van verkiezingen bij de gemeente is het college van
burgemeester en wethouders. Door de corona pandemie en als gevolg daarvan door het RVIM en de Rijksoverheid
genomen maatregelen - zijn voor het organiseren van deze
verkiezingen speciaal een aantal wettelijke regelingen en
bindende voorschriften vastgesteld om het
verkiezingsproces zo veilig mogelijk uit te voeren.
De uitvoering van deze verkiezingen vindt daarom onder
moeilijke en bijzondere omstandigheden plaats en is
organisatorisch gezien de meest complexe verkiezing ooit
en een enorme uitdaging en taak voor gemeenten.
In deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd
over alle maatregelen, wijzigingen, verplichtingen en de
uitgezette acties zodat de verkiezingen correct en veilig
kunnen verlopen.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. De raad te informeren over de genomen maatregelen
rond de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen op
17 maart 2021 in coronatijd.
2. De raadsinformatiebrief 2021-009930 verkiezingen in
coronatijd vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:

2021-010573
Openbaar

7/8

Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Team Omgeving
Heleen Keur
Beantwoording schriftelijke vragen van D66 inzake de
zelfbewoningsplicht - Beantwoording raadsvragen
De fractie van D66 heeft raadsvragen gesteld over de
zelfbewoningsplicht. Deze vragen zijn beantwoord en
voorgesteld wordt deze beantwoording vast te stellen.

Besluit:

Het college besluit:
1. Vaststellen van de beantwoording van de raadsvragen
van de fractie van D66 over de zelfbewoningsplicht.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-007872
Openbaar
Team Informatie & Techniek
Remco Duijnker
Schriftelijke vraag: D66 over beveiliging persoonsgegevens
- Beantwoording raadsvragen
De gemeente is van mening dat de beveiliging van
persoonsgegevens moet aansluiten bij de aard en de
classificatie van de gegevens en de gemeente geeft hier
invulling aan door het classificatieproces van de gegevens
welke is voorgeschreven binnen de Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Samenvatting:

De gemeente is bereid om bij het doordelegeren van ICTtaken te toetsen of de (sub)gedelegeerde organisatie zich
houdt aan de vigerende wet en regelgeving zoals deze zijn
vastgelegd in de BIO en/of ISO 27002 normen. De
gemeente kan vereisen dat de gedelegeerde organisatie
jaarlijks een afschrift van een geldige ISO 27002
certificering of een Third Party Mededeling (TPM) aanlevert
waarin, door een onafhankelijke IT-auditor, wordt verklaard
dat de (sub) gedelegeerde organisatie aan de geldende
beveiligingsnormen voldoet.
Besluit:

Het college besluit:
1. Vaststellen beantwoorden raadsvragen
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