OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 15 maart 2022
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:

Openbaar
Team Informatie & Techniek
Remco Duijnker
Ambitieniveau bepalen implementatie Wet open overheid in
de jaren 2022-2023. - Collegeadvies
De Wet open overheid (Woo) treedt op 1 mei 2022 in
werking. Door inwerkingtreding van de Woo wordt de Wet
Openbaarheid van Bestuur (WOB) ingetrokken. De Woo
moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar
en uitwisselbaar is voor de burger. De Woo dient er ook
voor te zorgen dat overheidsinformatie eenvoudig en goed
wordt ontsloten en goed wordt gearchiveerd.
Op basis van de inventarisatie door de projectgroep
voorbereidingen Woo, wordt de ambitie van de
implementatie Woo in de jaren 2022–2023 als
ambitieniveau Basis vastgesteld. Daarmee voldoet de
gemeente aan de wettelijke eisen.

Besluit:

Het college besluit:
1. Voor de implementatie van de Wet open overheid in de
jaren 2022-2023 het ambitieniveau Basis te hanteren.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-057010
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Besluit Hogere Waarden Wet geluidhinder, behorend bij
Bestemmingsplan Willem Alexanderhof Oost Collegeadvies

Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Het bestemmingsplan Willem Alexanderhof Oost biedt een
geschikt juridisch-planologisch kader om fase 3.1, fase 3.2
en het oostelijk deel van fase 4.2 van de nieuwbouwwijk
Willem Alexanderhof te realiseren. Uit het onderzoek blijkt
dat er op bepaalde locaties niet voldaan kan worden aan
de voorkeursgrenswaarde. Daartoe dienen voor deze
locaties hogere waarden te worden vastgesteld teneinde
de woningen planologisch mogelijk te kunnen maken en
om daarmee de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan
te bekrachtigen. Het besluit hogere waarden dient dit doel.
Het college besluit:
1. het Besluit Hogere Waarden Wet geluidhinder,
bestemmingsplan Willem Alexanderhof Oost vast te stellen

2022-009537
Openbaar
Team Omgeving
Remco Duijnker
Raadsinformatiebrief Regionaal
energiebesparingsprogramma woningen 2021 - 2022 Raadsinformatiebrief
De gemeente Den Helder werkt samen met andere
gemeentes in de kop van Noord-Holland aan het
gezamenlijk Regionaal energiebesparingsprogramma
woningen 2019-2021 (kortweg REP). Dit programma wordt
mogelijk gemaakt dankzij de provincie Noord-Holland en is
eerder verlengd tot 2022. Via bijgaande
Raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geinformeerd
over de ondernomen activiteiten en resultaten van het
programma in 2021. En vooruitgekeken naar datgene wat
wordt opgepakt in 2022.
Het college besluit:
1. Raadsinformatiebrief 2022-009537 over het Regionaal
energiebesparingsprogramma woningen 2021-2022 vast te
stellen.

2022-010538
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Jan de Boer
Deelname European Maritime Day 2022 in Ravenna Collegeadvies
Door andere prioriteiten heeft het college van de gemeente
Den Helder in het verleden vooral aandacht gehad voor
onderwerpen gericht op de korte termijn die de gemeente
zelf of de nabije regio aangingen. Hierdoor zijn een aantal
relevante internationale contacten uit de vorige eeuw
verwaterd en niet direct inzetbaar voor de grote
uitdagingen op de middellange termijn. Denk hierbij
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Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

bijvoorbeeld aan de energietransitie en gevolgen van de
zeespiegelstijging voor de haven en de gemeente.
Recentelijk is hier een verandering in ontstaan en vooral in
de huidige collegeperiode zijn er met provinciale en
nationale middelen belangrijke strategische projecten
gestart en is er succesvol aan de bevordering van
samenwerking met de Koninklijke Marine en gemeenten in
de regio gewerkt.
Deze projecten vragen echter om een langdurige
financiering waar naast de bestaande bronnen mogelijk
ook de Europese Commissie een rol kan spelen.
In de maanden van voorbereiding naar de EMD in Den
Helder zijn er gesprekken geweest met havensteden met
een vergelijkbaar profiel zoals Brest, Cork (Ierland) en
Ravenna (Italië). De gelijksoortigheid van deze steden zit in
elementen zoals een zeehaven; marinebasis;
energietransitie; toerisme; gevolgen van de
klimaatverandering; maritieme onderzoeksinstituten en
kwetsbaar natuurgebied. Vanwege de maatregelen als
gevolg van de Covid-19 pandemie is er voor deze
relevante gesprekspartners tijdens de conferentie in mei
2021 geen gelegenheid geweest om naar Den Helder te
komen.
Om nu toch het beoogde resultaat van die 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. Hiervoor is overleg geweest met de Europese
Commissie, de organiserende stad Ravenna en
geïnteresseerde steden als Brest, Cork en Kiel.
Het college besluit:
1. Burgemeester en wethouder havens af te vaardigen
naar de EMD2022 op 18, 19 en 20 mei in Ravenna, Italië
om daar een ronde tafel gesprek tussen burgemeesters en
wethouders met een aantal geselecteerde havensteden te
houden.
2. Twee leden van het kernteam EMD2021 Den Helder
opdracht te geven om de inhoudelijke programmering en
facilitaire benodigdheden van de ronde tafel bijeenkomst
voor te bereiden en ter plaatse te begeleiden;
3. Tijdens de aanwezigheid op de conferentie de intentie
naar samenwerking met vergelijkbare steden verder te
verkennen

2022-004790
Openbaar
Team Openbare Ruimte
Peter de Vrij
Plaatsing van twee ondergrondse glascontainers in de wijk
Middelzand - Collegeadvies
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Samenvatting:

Besluit:

De uitgangspunten voor de locatiekeuze ondergrondse
glascontainers worden vastgesteld. Voor het plaatsen van
twee ondergrondse glascontainers voor de inzameling van
wit- en bontglas in de wijk Middelzand en een deel van
Keysers Plaets wordt de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van toepassing wordt verklaard.
De voorbereiding van het besluit tot aanwijzing tot plaatsing
van de containers het ontwerpbesluit wordt vastgesteld en
een uitgebreide procedure overeenkomst Afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht wordt gevolgd
Het college besluit:
1. Beleidsregels van het college van de gemeente Den
Helder, houdende uitgangspunten voor de locatiekeuze
ondergrondse glascontainers in Den Helder vast te stellen.
2. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals
neergelegd in afdeling 3.4 van de Awb, van toepassing te
verklaren op de voorbereiding van het besluit tot het
aanwijzen van de locatie Middelzand ten hoogte van
huisnummer 3428.

3. Het ontwerpbesluit tot aanwijzen de ondergrondse
glascontainer ten hoogte van huisnummer 3428
Middelzand vast te stellen en deze ter inzage te leggen
(met bijbehorende kennisgeving) en aan belanghebbenden
te sturen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2022-011841
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Regionaal Portefeuillehoudersovereg R&E 17-03-2022 Collegeadvies
Op 17 maart 2022 vindt het regionaal
portefeuillehoudersoverleg ruimte & economie plaats. Dit is
een bestuurlijk overleg van de vier gemeenten in de Kop
van Noord-Holland. Voor het overleg is een annotatie bij de
agenda gemaakt.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda van het regionaal PHO
van 17 maart 2022, de annotatie daarbij en bijlagen.

2022-011857
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Bestuurlijk Overleg Economie NHN 17-03-2022 Collegeadvies

4/6

Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:

Op 17 maart 2022 vindt het Bestuurlijk Overleg Economie
NHN plaats. Dit is een bestuurlijk overleg van 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 agenda van het BO Economie
NHN van 17 maart 2022, de annotatie daarbij en bijlagen.

2022-010556
Openbaar
Team Jeugd
Peter de Vrij
Verwervingsstrategie JeugdzorgPlus 2023 - Collegeadvies
In het najaar van 2021 hebben alle 18 gemeenteraden in
Noord-Holland-Noord ingestemd met de transformatievisie
JeugdzorgPlus 2023. In deze visie is met elkaar
vastgesteld dat een gecontroleerde afbouw nodig is
omwille van de jeugdigen en dat er een gezamenlijke
opdracht ligt voor gemeenten en andere betrokkenen om
instroom in de JeugdzorgPlus te voorkomen. De afgelopen
periode is de visie uitgewerkt tot een verwervingsstrategie
waarin concreet producten en inkoopdoelstellingen zijn
beschreven en de omvang van de opdracht is toegelicht.
Het college wordt gevraagd in te stemmen met deze
verwervingsstrategie die de basis vormt voor het verdere
inkooptraject. Het doel is om vanaf 1 januari 2023 een
nieuw contract te hebben afgesloten met een
gecertificeerde JeugdzorgPlus aanbieder.
Het college besluit:
1. De verwervingsstrategie JeugdzorgPlus 2023 vast te
stellen.
2. Bijlage 2. De omvang van de opdracht, vast te stellen en
op deze bijlage geheimhouding te leggen op de op grond
van art. 55 lid 1 Gemeentewet in samenhang met art. 10 lid
2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur en
vanwege de algemene beginselen van het
aanbestedingsrecht tot 1 juni 2023.
3. Mandaat te verlenen aan de Regionale
Netwerkorganisatie Alkmaar (RNO) tot de nadere
uitwerking van de benodigde inkoopdocumenten en het
starten van de inkoop JeugdzorgPlus 2023.
Het college besluit:
4. Bijgevoegd raadsmemo ter informatie te delen met uw
gemeenteraad nadat alle zeventien colleges een besluit
hebben genomen.

2022-012214
Openbaar
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Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Team Bestuur & Organisatie
Jan de Boer
Opvang en huisvesting vluchtelingen Oekraïne Collegeadvies
Het college informeert de gemeenteraad over de situatie
van vluchtelingen uit Oekraïne op gemeentelijk
grondgebied.
Het college besluit:
1. Vaststellen raadsinformatiebrief Opvang en huisvesting
vluchtelingen Oekraïne met zaaknummer 2022-012214
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