OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 23 maart 2021
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan de Boer, burgemeester;
de heer Michiel Wouters, Portefeuillehouder; de heer Pieter Kos, Portefeuillehouder; de heer Remco
Duijnker, Portefeuillehouder; mevrouw Tjitske Biersteker-Giljou, Portefeuillehouder; de heer Peter de
Vrij, Portefeuillehouder;
de heer Robert Reus, gemeentesecretaris
Afwezig:
de heer Kees Visser, portefeuillehouder; mevrouw Heleen Keur, Portefeuillehouder
Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-011349
Openbaar
Team Participatie
Pieter Kos
Bestuurlijke vergadering GRGA 25 maart 2021 Collegeadvies
Op 25 maart 2021 vindt een gecombineerde vergadering
plaats van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur
van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde
Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa). Op de agenda van
deze gecombineerde vergadering staan zes onderwerpen
die vragen om een standpunt van het college van
burgemeester en wethouders. De onderwerpen zijn:
 Voorstel concept jaarrekening 2020 GRGA
 Voorstel concept begroting 2022 GRGA
 Voorstel rekening-courant overeenkomst met
Probedrijven N.V.
 Voorstel Financieel overzicht 2020 Probedrijven
 Voorstel Pilot met UWV om Wajongers te kunnen
plaatsen in regeling Duurzaam met LKS
 Voorstel Aankoop aandelen B.V. Proschoon
Dit advies beoogt het college van burgemeester en
wethouders te adviseren over de onderwerpen die ter
bespreking/vaststelling op de agenda staan, zodat de
wethouder Participatie in de vergadering van 25 maart
2021 een door het college gedragen standpunt over deze
onderwerpen kan innemen.

Besluit:

Het college besluit:
1. De wethouder Participatie de volgende standpunten in te
laten brengen in de bestuurlijke vergadering van de
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop
van Noord-Holland op 25 maart 2021:

Agendapunt 5 - Voorstel concept jaarrekening 2020
GRGA aan te houden
Akkoord te gaan met Agendapunt 6 - Voorstel concept
begroting 2022 GRGA
Agendapunt 7 - Voorstel rekening-courant overeenkomst
met Probedrijven N.V. aan te houden
Kennis te nemen van Agendapunt 8 - Voorstel Financieel
overzicht 2020 Probedrijven
Akkoord te gaan met Agendapunt 9 - Voorstel Pilot met
UWV om Wajongers te kunnen plaatsen in regeling
Duurzaam met LKS. Onder de voorwaarde dat de kosten
voor het onderzoek niet betaald worden uit de middelen
van de begroting en dat de plaatsen van eventuele
Wajongeren niet ten koste gaan van de plaatsen die nu
nog bestemd zijn voor de kandidaten vanuit de gemeenten.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-012583
Openbaar
Team Jeugd
Peter de Vrij
Bestuursopdracht verwerving JeugdzorgPlus 2023 e.v..
Er is een bestuursopdracht is opgesteld met als doel om de
instemming van de achttien gemeenten op te halen voor
een gezamenlijk verwervingstraject voor de JeugdzorgPlus
vanaf 2023. Op grond van deze vastgestelde opdracht kan
de projectorganisatie ingericht worden en kan de uitvoering
starten.

Besluit:

Het college besluit:
1. In te stemmen met de bestuursopdracht
verwervingstraject JeugdzorgPlus 2023 en verder
2. In te stemmen met het deel van de kosten voor onze
gemeente van € 6.253 en deze kosten te dekken vanuit
budget JeugdzorgPlus.
3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze op
25 maart 2021 ter informatie door te sturen naar de
gemeenteraad zodat alle raden gelijktijdig worden
geïnformeerd

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:

2021-012667
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
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Onderwerp:
Samenvatting:

Stuurgroep De Kop Werkt! 25-03-2021 - Collegeadvies
Op 25 maart vindt het overleg van de Stuurgroep van De
Kop Werkt! plaats. Dit is een bestuurlijk overleg van de
gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland en de
Provincie Noord-Holland. Voor het overleg is een
annotatie bij de agenda gemaakt.

Besluit:

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda van de Stuurgroep van
25 maart 2021, de annotatie daarbij en bijlagen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-013722
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Beantwoording vragen fractie BBvDHJ over
werkzaamheden in Dok 2 Willemsoord - Beantwoording
raadsvragen
De fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder &
Julianadorp heeft vragen gesteld. Het college beantwoordt
deze vragen.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. De schriftelijke vragen van de fractie van Behoorlijk
Bestuur voor Den Helder & Julianadorp over de
werkzaamheden in Dok2 Willemsoord te beantwoorden
met 2021-013722 en daarvan de tekst vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-013716
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Beantwoording vragen van fractie SA over werkzaamheden
in Dok 2 Willemsoord - Collegeadvies
De fractie SeniorenActief heeft vragen gesteld naar
aanleiding van een krantenartikel over werkzaamheden in
Dok 2 op Willemsoord. Het college beantwoordt de vragen.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. De schriftelijke vragen van de fractie van SeniorenActief
over de werkzaamheden in Dok2 Willemsoord te
beantwoorden met 2021-013716 en daarvan de tekst vast
te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:

2021-010568
Openbaar
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Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Team Omgeving
Michiel Wouters
Verkoop Appartementencomplex Zuyder-Horn en
overdracht drs Bijlweg 20 - Collegeadvies
Zuyder-Horn staat op de afstootlijst en Bijlweg 20 is
verkocht maar nog niet overgedragen.
Verkoop, dan wel overdracht is afhankelijk van
duidelijkheid op de gebiedsvisie omgeving Bijlweg omdat
de rol die de panden in het gebied spelen nog niet duidelijk
is.
Verder heeft GGD de Bijlweg 20 tot 1 juli 2022 in gebruik
gekregen als vaccinatiepunt Covid 19. De overdracht van
Bijlweg 20 zal na die datum plaats kunnen vinden.

Besluit:

Beide panden moeten zolang wij deze bezitten in beheer
gehouden worden.
Het college besluit:
1. Zuyder-Horn
Het complex Zuyder-Horn vooralsnog niet te verkopen,
maar het moment van verkoop af te laten hangen van de
omgevingsvisie van Nieuw Den Helder.
2. Zuyder-Horn
In te stemmen met het voorlopig in beheer houden van
Zuyder-Horn tot het moment van verkoop.
3. Zuyder-Horn
Een eventueel negatief exploitatiesaldo te mogen
verrekenen met de reserve afstoten vastgoed en dit te
verwerking in de tweede turap.
4. Bijlweg 20
Het moment van overdracht af te laten hangen van de
omgevingsvisie van Nieuw Den Helder
5. Bijlweg 20
In te stemmen met het voorlopig in beheer houden van
Bijlweg 20 tot het moment van overdracht.
6. Bijlweg 20
De jaarlijkse beheerskosten ad €100.197,- ten laste te
brengen van de reserve afstoten vastgoed en dit te
verwerking in de tweede turap.
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Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

2021-009499
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Raadsinformatiebrief opstellen Strategische
Uitgangspunten omgevingsvisie gemeente Den Helder Raadsinformatiebrief
In november 2020 is de gemeenteraad met
raadsinformatiebrief 2020-060723 geïnformeerd over de
stand van zaken en het vervolgproces voor de
totstandkoming van de omgevingsvisie voor de gemeente
Den Helder. Hierin is geschetst dat er zowel wordt gewerkt
aan een overkoepelend, thematisch gedeelte als een
verdere uitwerking van de stad Den Helder in vijf deelvisies
(Stad binnen de Linie, Maritiem Cluster, de Stelling, Nieuw
Den Helder en de Schooten). Het participatieproces voor
de deelvisies Maritiem Cluster en de Schooten is inmiddels
begonnen en het participatieproces voor de Stelling begint
begin maart 2021. Daarnaast wordt gewerkt aan een
document met verkenningen, waarin de historische
ontwikkeling van het landschap en de kernen, de autonome
trends & ontwikkelingen en de kaders vanuit andere
overheden in worden beschreven. Ook wordt aan inwoners
gevraagd hoe zij op dit moment tegen Den Helder
aankijken en wat voor hen nodig is om over tien jaar nog
steeds prettig in Den Helder te wonen.
De na te streven doelen en de manier waarop die zullen
worden bereikt kunnen uit de verkenningen en de
participatie per wijk worden gedestilleerd. Er spelen
daarnaast belangen en afwegingen die stads- of
gemeentebreed moeten worden gemaakt. Dit gaat om het
aanwijzen van bijvoorbeeld zoekgebieden voor
woningbouw en voorzieningenclusters.
Er is kortom behoefte aan een aantal ‘Strategische
Uitgangspunten’ bij de omgevingsvisie. In september 2021
zal de gemeenteraad worden gevraagd om dit document
vast te stellen.

Besluit:

Het college besluit:
1. Het procesvoorstel 'Opstellen Strategische
Uitgangspunten omgevingsvisie gemeente Den Helder'
vast te stellen.
2. De raadsinformatiebrief 'Opstellen Strategische
Uitgangspunten omgevingsvisie gemeente Den Helder'
(2021-009499) vast te stellen en naar de gemeenteraad te
verzenden.

Adviesnummer

2021-010912
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Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Openbaar
Directie
Michiel Wouters
Drs F. Bijlweg - Raadsinformatiebrief
Met een drietal eigenaren van vastgoed in het gebied Drs
F. Bijlweg is een verkenning uitgevoerd naar de
samenwerking in de ontwikkeling van het gebied. Uit dit
overleg kwam naar voren dat het wenselijk is om een
proces te starten waarin het huisvestingsvraagstuk van
Scholen aan Zee centraal staat. Met een
raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad hierover
geïnformeerd.

Besluit:

Het college besluit:
1. De raadsinformatie betreffende de ontwikkeling gebied
Drs. F. Bijlweg vaststellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-012995
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Michiel Wouters
RIB eindvonnis voorzieningenrechter 16 maart 2021 inzake
executiegeschil kunstcollectie Rob Scholte museum Raadsinformatiebrief
Op 2 maart 2021 vond een derde zitting bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland
plaats inzake een door de voormalig gebruiker van
Middenweg 172-174 tweede aanhangig gemaakte kort
geding tegen de door de gemeente aangezegde executie
van de kunstcollectie van het voormalig Rob Scholte
museum. Op 16 maart 2021 wees de voorzieningenrechter
schriftelijk eindvonnis in dit executiegeschil. Met
bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt de raad op
hoofdlijnen geïnformeerd over dit eindvonnis.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. De raad te informeren over 'Eindvonnis
voorzieningenrechter 16 maart 2021 over executie
kunstcollectie Rob Scholte museum' met 2021-012995 en
daarvan de tekst vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-009128
Openbaar
Team Participatie
Peter de Vrij
RIB evaluatie wijkkantonniers - Raadsinformatiebrief
Met deze raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad
geïnformeerd over de stand van zaken na invulling van de
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wens om de functie van (wijk) kantonnier te honoreren met
de functie benaming 'medewerker openbare ruimte'.
Besluit:

Het college besluit:
1. de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken
na de invulling van de functie van wijkkantonnier met
raadsinformatiebrief 2021-009128 en hiervan de tekst vast
te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-012396
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Beantwoording raadsvragen D66 met betrekking tot
opzeggen huurovereenkomst Ballorig
Het college beantwoordt vragen gesteld door de fractie
D66.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. de schriftelijke vragen van de fractie D66 over opzegging
huurovereenkomst met Ballorig op Willemsoord met 2021012396 te beantwoorden en hiervan de tekst vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-012172
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Jan de Boer
Beantwoording vragen van de fractie Beter voor Den
Helder over criminele weldoeners - Beantwoording
raadsvragen
De fractie van Beter voor Den Helder heeft vragen gesteld
over criminele weldoeners in Den Helder, met name over
bewustwording, preventieve activiteiten en of er meldingen
op dit gebied bekend zijn. De beantwoording is in concept
bijgevoegd.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. De beantwoording van de vragen van de fractie Beter
voor Den Helder over criminele weldoeners conform
bijgevoegd concept (zaaknummer 2021-012172) vast te
stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:

2021-011351
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
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Onderwerp:

Samenvatting:

Beantwoording raadsvragen Gemeentebelangen inzake
financiële steun van het Rijk voor cultuur - Beantwoording
raadsvragen
De fractie van Gemeentebelangen Den Helder heeft
raadsvragen gesteld over de financiële steun van het Rijk
en de Provincie Noord-Holland aan de culturele sector.
Middels dit advies wordt voorgesteld om de beantwoording
vast te stellen.

Besluit:

Het college besluit:
1. De beantwoording van de fractie Gemeentebelangen
Den Helder over de financiële steun van het Rijk en de
Provincie Noord-Holland aan de culturele sector vast te
stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-003527
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
stand van zaken boswachtershuis J Verfailleweg 620
Niet van toepassing.

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De raadsinformatiebrief met nummer 2021-003527
aangaande de status van het boswachtershuis aan de Jan
Verfailleweg 620 vast te stellen.
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