OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 29 juni 2021
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan de Boer, Burgemeester;
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 Robert Reus, gemeentesecretaris
Afwezig:
mevrouw Heleen Keur, Portefeuillehouder

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-027133
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Pieter Kos
jaarverantwoording Kinderopvang 2020 - Collegeadvies
Op grond van art. 3.3 van de Wet Kinderopvang stelt het
college jaarlijks voor 1 juli een verslag op van alle toezichten handhavingstaken welke zij in het voorgaande
kalenderjaar in het kader van de Wet kinderopvang heeft
verricht.
Het verslag is bedoeld als verantwoording aan de
Gemeenteraad. De gegevens van de gemeente worden
één op één uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK),
Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR) inspecteren
en GIR handhaven gehaald.

Besluit:

Het college besluit:
1. te verklaren dat over de uitvoering van de toezichttaken
Wet Kinderopvang naar waarheid is gerapporteerd, door
middel van bijgevoegd verslag
2. de Raad hierover te informeren middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief en de tekst daarvan vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-028983
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Ontwikkeling van De Kleine Werf op Willemsoord Raadsinformatiebrief
Op 25 mei 2021 heeft de gemeenteraad een motie
aangenomen over de ontwikkeling van De Kleine Werf op

Samenvatting:

Willemsoord (M13). Met een raadsinformatiebrief
informeert het college de gemeenteraad over het inspraaken participatieproces, de planning van de ontwikkeling van
De Kleine Werf waarin de actualisatie van de zogenoemde
ladderonderbouwing is meegenomen, de wijze waarop de
gemeenteraad betrokken is in de planfase en wordt
geïnformeerd, en tenslotte over het sluiten van
overeenkomsten met de ontwikkelaar(s) van De Kleine
Werf.
In de brief spreekt het college de verwachting uit dat De
Kleine Werf in 2026 zal zijn gerealiseerd. Voor die tijd zet
het college in samenwerking met Zeestad diverse stappen
waarover de gemeenteraad actief zal worden
geïnformeerd.
Besluit:

Het college besluit:
1. De raadsinformatiebrief vast te stellen over de
ontwikkelingen Kleine Werf

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-029375
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Beantwoording raadsvragen over de ontwikkeling van De
Kleine Werf op Willemsoord - Beantwoording raadsvragen
De fractie SeniorenActief heeft vragen gesteld over de
stand van zaken van de ontwikkeling van De Kleine Werf,
meer specifiek de relatie met ontwikkelaar firma Tuin. In de
beantwoording is aangegeven dat de firma Tuin voor eigen
rekening en risico de realisatie van De Kleine Werf
voorbereidt. Er zijn geen overeenkomsten gesloten tussen
de gemeente, Zeestad en de firma Tuin. Over de
ontwikkeling van De Kleine Werf informeert het college de
raad tot nu toe op reguliere wijze. Naar aanleiding van een
raadsbreed aangenomen motie zal het college de raad
meer intensief informeren over de voortgang van het
project.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de
fractie Senioren Actief over De Kleine Werf vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-029199
Openbaar
Team Financiën
Kees Visser
Beantwoording vragen fractie BBvDH&J over
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Samenvatting:

onrechtmatigheden jaarrekening 2020 - Beantwoording
raadsvragen
De fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder &
Julianadorp heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld
over de geconstateerde rechtmatigheidsfouten in de
programmarekening 2020.
Met deze raadsinformatiebrief worden de volgende vragen
beantwoord:
Behoorlijk bestuur voor Den Helder & Julianadorp is van
mening dat iedere fout geëvalueerd moet worden om
daarvan te leren en niet kan worden afgedaan met alleen
de melding dat het onder de norm van een procent valt.
Kunt u ons derhalve gespecificeerd aangeven:
 Wat de bedragen van posten waar de fouten
betrekking op hebben precies zijn.
 Wat voor soort fouten het betreft, hierbij graag een
toelichting.
 De eventuele betrokken leveranciers waar deze
fouten betrekking op hebben.
 De relevante informatie die je nodig hebt om deze
fouten in de toekomst te voorkomen.

Besluit:

Het college besluit:
1. De vragen over onrechtmatigheidsfouten in de
jaarrekening te beantwoorden met 2021-029199 en
daarvan de tekst vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-027355
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Tjitske Biersteker-Giljou
Bijzondere tandheelkunde Noordwest Raadsinformatiebrief
In het vragenkwartier van de raadsvergadering van
maandag 14 juni 2021 zijn vragen gesteld over de
bijzondere tandheelkunde binnen de Noordwest
Ziekenhuisgroep. Het college heeft navraag gedaan bij de
Raad van Bestuur van Noordwest. Het college heeft
vernomen dat deze zorg voor de geschetste doelgroep op
verschillende locaties in Noord-Holland geboden kan
blijven worden door een andere zorgaanbieder die hierin is
gespecialiseerd. Deze zorgaanbieder is bereid deze zorg
van Noordwest over te nemen. Daarmee is de continuïteit
van zorg geborgd.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. de gemeenteraad met 2021-027355 Bijzondere
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tandheelkunde Noordwest te informeren en hiervan de
tekst vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-028795
Openbaar
Team Financiën
Kees Visser
Beantwoording vragen commissie B. en M. n.a.v. de
Programmarekening 2020 - Beantwoording raadsvragen
In de commissie Bestuur en Middelen van maandag 21 juni
2021 is een tweetal vragen onbeantwoord gebleven. Van
deze vragen is toegezegd deze schriftelijk te
beantwoorden.
Het betreft twee vragen van de fractie van Behoorlijk
Bestuur over de kostendekkendheid van de
lijkbezorgingsrechten en over de inhoud van de subsidie
Creaport aan 4YoungTalent.
Met deze raadsinformatiebrief worden de volgende vragen
beantwoord:
1. De kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten
daalt jaarlijks enorm. Is dit bekend bij het college en doet
het collega iets om het tij te keren?
Het antwoord op deze vraag luidt als volgt:
Ja deze trend is bekend, de kostendekkendheid van de
lijkbezorgingsrechten neemt al jaren af. Een algemene
begraafplaats kostendekkend maken met redelijke tarieven
is niet mogelijk. Daarnaast nemen de kosten voor de
gemeente alsmaar toe. Hiervoor is een aantal redenen te
noemen:
 Het aantal begrafenissen op kosten van de
gemeente neemt toe. Steeds meer mensen
hebben geen begrafenisverzekeringen en de
bereidheid van nabestaanden om de kosten van de
uitvaart op zich te nemen lijkt af te nemen.
 Een algemene begraafplaats is van publiek belang.
Deze kostendekkend exploiteren betekent dat de
tarieven vérder moeten stijgen met als gevolg dat
nóg minder mensen begraven zullen worden en
nóg meer nabestaanden de grafhuur zullen
opzeggen
2. Wat is de bestemming van de subsidie Creaport aan
4YoungTalent?
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Het antwoord op deze vraag luidt als volgt:
Er is in het najaar 2020 een subsidie aan 4YoungTalent
verstrekt vanuit het programma Helders Perspectief voor
de ontwikkelfase van het project Creaport. Creaport is
hierbij slechts een werktitel. Met het project Creaport wordt
het idee van een aantal partijen (onder andere Stichting
Kinderopvang Den Helder, Stichting Meerwerf en Scholen
aan Zee) uitgewerkt om het aanbod rond creativiteit, leren
en innovatie te versterken en integraal vorm te geven. Er
wordt hierbij verkend of er een totaalconcept voor opvang
en onderwijs voor de leeftijdsgroep 0-14 (mogelijk zelfs 018) vorm gegeven kan worden in Juliandorp (zoekgebied is
de omgeving van het huidige Junior College) met daarbij
een nadruk op het ontwikkelen van 21e eeuwse
vaardigheden.
Besluit:

Het college besluit:
1. De inhoud van de raadsinformatiebrief vast te stellen en
te verzenden naar de gemeenteraad.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Openbaar
Directie
Remco Duijnker
Warmtenet - Collegeadvies
HVC is met het Rijksvastgoedbedrijf initiatiefnemer voor
een project om een warmtenet in Den Helder te realiseren
waarop gebouwen van KM en Willemsoord worden
aangesloten Ook het woningbezit van Woningstichting Den
Helder in De Schooten zal een schakel zijn in het
warmtenet. Het initiatief past in de visie van de gemeente
op de energiestrategie. Voor de geothermiebron moet wel
een passende locatie wordt gevonden op of nabij
Westoever en de installatie moet ruimtelijk goed in te
passen zijn in de monumentale Stelling van Den Helder.

Besluit:

Het college besluit:
1. Het initiatief van de HVC voor de ontwikkeling van een
warmtenet te ondersteunen, mits de geothermielocatie
goed kan worden ingepast in het gebied
Westoever/Spoorweghaven en de aansluiting op het
warmtenet voor de bewoners in De Schooten niet tot
lastenverzwaring leidt.
2. Te streven naar een inpassing die de verbinding tussen
de forten Dirksz Admiraal en Handelskade/Westoever als
wandel-/fietsroute in de toekomst niet in de weg staat.
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Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-010448
Openbaar
Team Dienstverlening
Kees Visser
Voorstel tot vaststellen van de Verordening tot 1e wijziging
van de Verordening afvalstoffenheffing 2021
In de Verordening afvalstoffenheffing 2021 is geen regeling
opgenomen om bij tussentijdse wijziging van een
meerpersoonshuishouden naar een
éénpersoonshuishouden het tarief te verminderen en voor
de nog resterende maanden het lagere tarief voor
éénpersoonshuishoudens toe te passen. De gemeenteraad
heeft daarom op 6 april 2021 een motie aangenomen
waarbij het college is verzocht met een voorstel te komen
om dit mogelijk te maken en dit dan met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2021 in te laten gaan. Hiervoor moet de
Verordening afvalstoffenheffing 2021 gewijzigd worden
door middel van een wijzigingsverordening die ter
vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Na
de vaststelling zal de gewijzigde verordening gepubliceerd
worden en treedt na publicatie in werking. Daarna zal door
Cocensus, de organisatie die de belastingen voor de
gemeente Den Helder uitvoert, tot vermindering van de
aanslag en restitutie overgegaan worden.

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. de Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op
de heffing en invordering afvalstoffenheffing 2021 vast te
stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-027234
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Impactstudie Luchthaven Den Helder BV - Collegeadvies
Den Helder Airport heeft een impactstudie laten uitvoeren
over helikopters en schepen bij het instandhouden van de
Nederlandse offshore windparken en daarvoor
ondersteuning van de gemeente gevraagd.

Besluit:

Het college besluit:
1. De tekst van de brief met zaaknummer 2021-027234
vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:

2021-028342
Openbaar
Team Participatie
Remco Duijnker
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Onderwerp:
Samenvatting:

Raadsinformatiebrief digitalisering ouderen en digibeten
Op 15 februari 2021 is door de raad de motie
'Ondersteuning digibeten' aangenomen. Met bijgevoegde
RIB wordt de raad geïnformeerd over de afhandeling van
de motie.

Besluit:

Het college besluit:
1. Raadsinformatiebrief 2021-028342 over 'Digitalisering
ouderen en digibeten' vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-028947
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Michiel Wouters
Raadsinformatiebrief Benoeming mediator voor mediation
over geschillen Rob Scholte museum Raadsinformatiebrief
Op 4 mei jl. is de raad bij raadsinformatiebrief geïnformeerd
over het beroep van het Gerechtshof aan de gemeente en
de voormalig gebruiker van Middenweg 172-174 om in
overleg te treden om te kijken of een minnelijke oplossing
mogelijk is. Ook is de raad toen geinformeerd over de
uitnodiging van de gemeente aan de voormalig gebruiker
van Middenweg 172-174 om in gesprek te gaan onder
leiding van een onafhankelijk mediator en de bereidheid
van de gemeente om zich hier de komende tijd actief voor
in te zetten.

Samenvatting:

De afgelopen periode is er intensief contact geweest
tussen partijen over de keuze voor een mediator. Op 21
juni jl. is ter zitting bij het Gerechtshof overeenstemming
bereikt over de mediator. Met deze raadsinformatiebrief
wordt de raad geïnformeerd over de voortgang.
Besluit:

Het college besluit:
1. Raadsinformatiebrief 2021-028947 over 'Benoeming
mediator voor mediation inzake geschillen over Rob
Scholte museum' vast te stellen.
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