OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 8 juni 2021
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Kees Visser, portefeuillehouder; de heer Michiel Wouters, Portefeuillehouder; de heer Pieter
Kos, Portefeuillehouder; de heer Remco Duijnker, Portefeuillehouder; mevrouw Tjitske BierstekerGiljou, Portefeuillehouder; de heer Peter de Vrij, Portefeuillehouder; de heer Jan de Boer,
Burgemeester; de heer Robert Reus, gemeentesecretaris
Afwezig:
mevrouw Heleen Keur, Portefeuillehouder

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Openbaar
Team Informatie & Techniek
Remco Duijnker
Auditplan interne en externe audit Wet Politiegegevens
(Wpg) - Collegeadvies
Alle gemeenten die Boa's in dienst hebben zijn vanaf 2021
verplicht om jaarlijks een interne Audit gebruik
politiegegevens uit te voeren. Daarnaast zijn deze
gemeenten verplicht om de eerste externe audit in 2021 te
organiseren waarna deze audit om de vier jaar wordt
vervolgd. Met het auditproces Wpg 2021 voldoet de
gemeente Den Helder aan de eisen zoals deze zijn
vastgelegd in de Wet Politiegegevens (Wpg). Met het
vaststellen van dit auditplan voldoet de gemeente aan een
van de normen uit het normenkader.
Het college besluit:
1. het Auditplan interne en externe audit Wet
Politiegegevens (Wpg) vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
2021-025448 210511 Beantwoording Schriftelijke vragen
BBvDHJ over bouwplannen Koningin Mamimalaan DEF Beantwoording raadsvragen

Samenvatting: De fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder
en Julianadorp heeft schriftelijke vragen gesteld over de
Koningin Maximalaan in Julianadorp. De antwoorden zijn
bijgevoegd in bijlage met documentnummer 2021-025448

Besluit:

Het college besluit:
1. tot beantwoording van de schriftelijke vragen van de
fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp
over de Koningin Maximalaan in Julianadorp en hiervan de
tekst vast te stellen conform bijlage 2021-025448

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-024761
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Beantwoording schriftelijke vragen PVV over WiFitracking Beantwoording raadsvragen
Naar aanleiding van een krantenartikel in het FInancieel
Dagblad heeft de fractie van de PVV Den Helder vragen
gesteld over WiFitracking.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. de schriftelijke vragen van de fractie PVV over WiFi-ng
met 2021-024761 te beantwoorden en hiervan de tekst
vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-023289
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Kees Visser
Actualisatie cijfers arbeidsmigranten door Decisio Raadsinformatiebrief
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de actualisatie
van de cijfers buitenlandse werknemers door Decisio en de
voortgang van de lopende locatieonderzoeken huisvesting.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. de gemeenteraad met 2021- 023289 te informeren over
'Actualisatie cijfers arbeidsmigranten door Decisio' en
hiervan de tekst vast te stellen

Adviesnummer

2021-025575
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Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Beantwoording raadsvragen over realisatie nieuwe
stadhuis op Willemsoord - Beantwoording raadsvragen
De fractie SeniorenActief heeft vragen gesteld over de
realisatie van het nieuwe stadhuis op Willemsoord. Deze
zijn beantwoord.

Besluit:

Het college besluit:
1. De vragen van SeniorenActief over ontwikkelingen op
Willemsoord te beantwoorden met 2021-025575 en
daarvan de tekst vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-025576
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Beantwoording raadsvragen over
planschadeovereenkomst met Zeestad - Beantwoording
raadsvragen
De fractie BBvDH&J heeft vragen gesteld over de
planschadeovereenkomst die de gemeente heeft gesloten
met Zeestad. Het gaat om een standaard overeenkomst
die de gemeente afsluit met aanvragers/initiatiefnemers
van wijzigingen van de geldende planologische kaders. In
dit geval gaat het om het toestaan van een hogere
bouwhoogte dan in het bestemmingsplan Willemsoord
2012 is vastgelegd. Het gaat om een kleine planologische
afwijking waarvoor de zogenoemde kruimelregeling is
toegepast. Ook al is het planschaderisico zeer klein, er is
toch een overeenkomst opgesteld conform de standaard
praktijk. De gemeente is immers wettelijk verplicht dit soort
kosten te verhalen. Het risico wordt door Zeestad
opgevangen binnen de exploitatie van het stadhuisplan.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. De vragen van BBvDH&J over planschadeovereenkomst
met Zeestad te beantwoorden met 2021-025576 en
daarvan de tekst vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-025376
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Reactie op verzoek om inlichtingen - Beantwoording
raadsvragen
Het verzoek om inlichtingen heeft betrekking op de

Samenvatting:
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realisatie van het nieuwe stadhuis en van De Kleine Werf
op Willemsoord. Aan de hand van de beantwoording van
vragen informeert het college de Gemeenteraad over de
door de Gemeenteraad vastgestelde kaders en over de
stand van zaken in deze twee projecten.
Besluit:

Het college besluit:
1. De reactie op het verzoek om inlichtingen (2021-025376)
vast te stellen en ter voorbereiding op de raadsvergadering
van14 juni 2021 aan te bieden aan de Gemeenteraad.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-015931
Openbaar
Team Omgeving
Remco Duijnker
Beleidsregel schuilstallen Den Helder 2021 en
informatiebrief aan hobbymatige dierenhouders
Op 6 april van dit jaar heeft de gemeenteraad het
Beleidskader schuilstallen vastgesteld. Met dit beleidskader
wordt het bouwen van solitaire schuilstallen onder
voorwaarden mogelijk gemaakt. Dit beleidskader zal bij een
eventuele herziening van het bestemmingsplan of bij het
opstellen van het omgevingsplan als input worden gebruikt.
Om nu al in afwijking van het bestemmingsplan
omgevingsvergunning voor een schuilstal te kunnen
verlenen, is de Beleidsregel schuilstallen Den Helder 2021
opgesteld. Deze beleidsregel is een vertaling van de
uitgangspunten uit het Beleidskader schuilstallen. Het
college geeft met de beleidsregel nadere invulling aan haar
bevoegdheid om met een omgevingsvergunning af te
wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de
realisatie van schuilstallen.

Samenvatting:

Daarnaast is bij dit voorstel een conceptbrief toegevoegd
waarmee we hobbymatige dierenhouders willen informeren
over het nieuwe beleidskader. In deze brief verstrekken we
informatie over de voorwaarden waar een schuilstal aan
moet voldoen, hoe mensen een aanvraag
omgevingsvergunning moeten indienen en wordt aandacht
besteed aan een overgangstermijn.
Besluit:

Het college besluit:
1. De Beleidsregel schuilstallen Den Helder 2021 vast te
stellen.
2. Informatiebrief 2021-015929 vast te stellen.
3. Het beleidskader over een jaar te evalueren.

Adviesnummer
Classificatie:

2021-025014
Openbaar
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Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Directie
Pieter Kos
Raadsinformatiebrief GameDay 2020 Raadsinformatiebrief
In de raadscommissie Bestuur en Middelen van 12 april
2021 is er gevraagd naar de resultaten van GameDay 2020
– ‘Lockdown edition’. De raadsinformatiebrief 2021-025014
verwijst naar het verslag van de organisatie van het
evenement. Daarin wordt vermeld wat zij vooraf voor ogen
had, wat er is gerealiseerd en tot slot wat de resultaten zijn.
Het document bevat tevens beelden en de ervaringen van
een aantal vrijwilligers en organisaties.

Besluit:

Het college besluit:
1. de raadsinformatiebrief 2021-025014 over het verslag
van GameDay 2020 – ‘Lockdown edition’ vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-023227
Openbaar
Team Omgeving
Jan de Boer
Bestuurlijk Lobby-overleg NHN 9 juni 2021 - Collegeadvies
Op 9 juni 2021 vindt het Bestuurlijk Lobby-overleg plaats
waarvoor een geannoteerde agenda is opgesteld. Het
bestuurlijk lobbyoverleg coördineert samen met de
provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf NHN
de uitvoering van de lobbystrategie voor de regio NoordHolland Noord.

Besluit:

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda van het Bestuurlijke
lobby-overleg van 9 juni 2021, de annotatie daarbij en
bijlagen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-025206
Openbaar
Team Jeugd
Peter de Vrij
Evaluatie JeugdzorgPlus - Collegeadvies
Het tweede jaar JeugdzorgPlus van Horizon in Antonius te
Bakkum is geëvalueerd. Het gaat hier om de periode van 4
februari 2020 tot 4 februari 2021.
Het blijkt dat het lukt om de JeugdzorgPlus zowel in fysieke
vorm als in inhoudelijke vorm minder gesloten te laten
zijn.Het lukt ook om het netwerk te betrekken bij de
behandeling van de jeugdige die verblijft in Antonius. Wat
nog onvoldoende lukt is om de JeugdzorgPlus als integraal
onderdeel te zien van de behandeling.Ten aanzien van de
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inkoopdoelstellingen kan geconcludeerd worden dat
Horizon de doelstelling `5% minder instroom` heeft
behaald, waarbij de kanttekening is gemaakt dat niet uit de
data kan worden
gehaald waar de jeugdigen gebleven zijn.
Besluit:

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorliggende evaluatie
JeugdzorgPlus in Antonius, 4 februari 2020 – 4 februari
2021
2. De evaluatie op 9 juni 2021 ter informatie door te sturen
naar de gemeenteraad zodat alle raden gelijktijdig worden
geïnformeerd.
3. In te stemmen met de raadsinformatiememo evaluatie
JeugdzorgPlus in Antonius, 4 februari 2020 – 4 februari
2021

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-025184
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Voortzetting Destinatiemarketing Holland boven
Amsterdam 2022-2023 - Collegeadvies
Voortzetting Destinatiemarketing Holland boven
Amsterdam.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. De destinatiemarketing Holland boven Amsterdam voort
te zetten en voor de periode 2022 en 2023 wederom als
plusopdracht bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
onder te brengen.
2. Voor 2022 en 2023 hetzelfde bedrag van van EU
72897,- per jaar beschikbaar te stellen
3. In te stemmen met het uitwerken van de vervolgstappen
om te komen tot een DMO next Level als onderdeel van
een breed gedragen Gebiedsprogramma Recreatie &
Toerisme NHN.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-024762
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Beantwoording raadsvragen mbt de realisatie van het
nieuwe stadhuis op Willemsoord
De fractie BBvDH&J heeft vragen gesteld met betrekking
tot de realisatie van het nieuwe stadhuis op Willemsoord.
Feitelijk wordt gevraagd naar een stand van zaken in
contractvorming en investering van middelen, in het licht
van mogelijke beroepsprocedures tegen een overigens nog

Samenvatting:
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te verlenen omgevingsvergunning. In de beantwoording
bevestigt het college dat het project binnen de bestaande
financiële kaders wordt uitgevoerd. In de vraagstelling is
betrokken de discussie die de laatste tijd speelt over
bestuursstijlen. Daarbij wordt door de fractie BBvDH&J de
restauratie van de Menselijke Maat als tegenhanger
gepresenteerd van de zogenoemde inquisitie-democratie.
In de beantwoording geeft het college aan het initiatief van
de fractie voor het organiseren van een debat over
bestuursstijlen in de gemeenteraad te waarderen.
Besluit:

Het college besluit:
1. De beantwoording van de raadsvragen vaststellen en ter
kennisname aanbieden aan de gemeenteraad.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-025338
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Vervolg raadsvragen omtrent ontwikkeling gebied Station
Zuid, Rehorstpark - Beantwoording raadsvragen
Op 16 mei 2021 heeft de fractie van Behoorlijk Bestuur
schriftelijke vervolg vragen gesteld betreffende de
ontwikkeling gebied Station Zuid, Rehorstpark. Middels dit
advies wordt voorgesteld om de raadsvragen te
beantwoorden.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. Vast te stellen de concept beantwoording van de vervolg
vragen die door de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den
Helder en Julianadorp zijn gesteld betreffende ontwikkeling
gebied Station Zuid, Rehorstpark (met zaaknummer 2021025338) en deze te doen toekomen aan de gemeenteraad.
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