OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 11 januari 2022
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 Peter de Vrij,
Portefeuillehouder; de heer Robert Reus, gemeentesecretaris

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

2021-059093
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Heleen Keur
Verklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van
twee drijvende gebouwen aan Nieuwe Diep 27d
Op 22 juli 2021 heeft de minister van Infrastructuur en
Waterstaat (hierna de minister) van het
Rijksvastgoedbedrijf namens de staatssecretaris van
Defensie (hierna de staatssecretaris) een aanvraag voor
een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten
van twee drijvende bouwwerken. Dit zijn praktijkponton
Uhlenbeck (ponton ten behoeve van opslag- takelonderwater-trainingsactiviteiten) en de Thesis ll (Maritiem
opleidings- en oefenplatform). Gemeente Den Helder
is aangewezen als adviseur van de minister.
De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan “De
Nieuwe Haven 2013”, maar past binnen de kaders van de
goede ruimtelijke ordening alsmede de fysieke
leefomgeving. De minister wil daarom een
omgevingsvergunning verlenen. De aanvraag is een
vergunningplichtige activiteit. Ten behoeve van het afgeven
van deze omgevingsvergunning dient de raad een
verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb) af
te geven.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb)
voor het oprichten twee drijvende bouw-werken
(praktijkponton Uhlenbeck en Thesis II) op de locatie
complex Nieuwe Haven (14B03), gelegen aan het Nieuwe
Diep 27d te Den Helder af te geven;
2. De ontwerp vvgb één week
na afloop van de zienswijzeperiode als definitieve vvgb aan
te merken, indien gedurende de zienswijzeperiode geen
zienswijzen tegen de ontwerp vvgb zijn ingediend.
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2021-061696
Openbaar
Team Openbare Ruimte
Peter de Vrij
RIB Iepziekte 2021 - Raadsinformatiebrief
Elk jaar heeft Den Helder behoorlijk last van iepziekte. Ook
on 2021 zijn behoorlijk wat bomen gekapt die ziek waren.
Er zijn echter ook heel veel stobben weggehaald en
volgend jaar zetten we vol in op de herplant van nieuwe
bomen.
Het college besluit:
1. Raadsinformatiebrief 2021-061696 inzake Iepziekte
2021 vast te stellen

2022-000594
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Michiel Wouters
Beantwoording raadsvragen D66 over beschikbaar stellen
kunstwerken - Beantwoording raadsvragen
De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over
het beschikbaar stellen van kunstwerken van Rob Scholte
voor een tentoonstelling in museum De Fundatie.
Voorgesteld wordt de concept beantwoording vast te
stellen.
Het college besluit:
1. Raadsinformatiebrief 2022-000594 inzake de
beantwoording van raadsvragen van D66 over het
beschikbaar stellen van kunstwerken vast te stellen.

2021-056410
Openbaar
Team Jeugd
Peter de Vrij
Verlenging overeenkomst Integrale Crisisdienst Jeugd
2022 - Collegeadvies
Het college wordt gevraagd om de overeenkomst met de
Integrale Crisisdienst Jeugd (ICD-Jeugd) met een
toegevoegd addendum voort te zetten voor de duur van
één jaar. De verlengingsovereenkomst wordt eerder
beëindigd op het moment dat binnen dat jaar een nieuwe
opdracht voor de uitvoering van de crisisfunctie kan worden
verstrekt. De gemeenteraad wordt via de RRN
geïnformeerd d.m.v. een raadsinformatiebrief.
Het college besluit:
1. 1. Akkoord te gaan met de verlenging van één jaar van
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de overeenkomst ‘Bovenregionale Integrale Crisisdienst
Jeugd 0-18 Noord-Holland-Noord’ inclusief addendum.
2. 2. De gemeenteraad te informeren d.m.v. de
bijgevoegde Raadsinformatie brief.
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2021-063187
Openbaar
Team Dienstverlening
Kees Visser
Voostel tot afgeven van een zienswijze op Kadernota
2023-2027 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus
De gemeente Den Helder is sinds 1 januari 2015 lid van
de gemeenschappelijke regeling (GR) Cocensus voor de
uitvoering van de belastingtaken.
In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is
geregeld dat de gemeenteraden van deelnemende
gemeenten in de GR, voordat de definitieve vaststelling
van beleidskaders van de GR plaats vindt, hierover eerst
hun zienswijze kenbaar mogen maken. Bij de definitieve
vaststelling door het algemeen bestuur (AB) van de GR
kan dan met deze gegeven zienswijze rekening worden
gehouden. Het dagelijks bestuur (DB) van de GR
Cocensus heeft de Kadernota 2023-2027 Cocensus aan
het college toegezonden met het verzoek die aan de
gemeenteraad aan te bieden en de zienswijze procedure
op te starten. Deze zienswijze wordt dan meegenomen
tijdens de AB vergadering op 11 maart 2022 wanneer
definitieve vaststelling door het AB plaats vindt. De
wethouder Financiën is lid van het AB van de GR
Cocensus.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de
Kadernota 2023-2027 van de gemeenschappelijke regeling
Cocensus;
2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan
het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Cocensus kenbaar te maken.

2021-053554
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Jan de Boer
Voorstel in relatie tot periodieke beoordeling opheffen
geheimhouding
De gemeente Den Helder streeft openheid over haar
handelen na. Onder omstandigheden kan het zijn dat
openheid over informatie op dat moment niet mogelijk is,
bijvoorbeeld omdat dit de belangen van de gemeente of
van derden schaadt. In die gevallen worden documenten
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Besluit:
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door het college van burgemeester en wethouders op
grond van de Gemeentewet op grond van een belang
genoemd in de uitzonderingsbepalingen van de Wet
openbaarheid van bestuur onder geheimhouding ter inzage
gelegd voor leden van de gemeenteraad. De
gemeenteraad wordt daarbij voorgesteld deze
geheimhouding te bekrachtigen. Over deze geheimhouding
zijn afspraken gemaakt, waarbij geheimhouding alleen van
kracht blijft als dit noodzakelijk is. In het kader van deze
werkafspraken beoordeelt het college van burgemeester en
wethouders jaarlijks of de geheimhouding op bij de
gemeenteraad berustende stukken kunnen worden
opgeheven. In dit voorstel wordt de raad voorgesteld de
geheimhouding op te heffen voor de documenten waarvan
de geheimhouding niet meer past binnen de
uitzonderingsbepalingen van de Wet openbaarheid van
bestuur.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. de geheimhouding, als bekrachtigd bij besluit van 3
februari 2020 met kenmerk 2020-003685 op de
correspondentie met Stichting Scheepstimmerwerf
Willemsoord (zaaknummer 2020-000952) d.d. 15 januari
2020 op te heffen;
2. de geheimhouding, als bekrachtigd bij besluit van 6
september 2017 met RB17.0054 op de de daartoe
gewaarmerkte brieven april 2017 ‘Betreft: 5010.6252- Gem.
Den Helder / Beëindiging gebruik postkantoor Opzegging
gebruiksovereenkomst Middenweg 172-174 te Den Helder
(museumdeel) en Betreft: 5010.6252- Gem. Den Helder /
Beëindiging gebruik postkantoor Opzegging
gebruiksovereenkomst Middenweg 172-174 te Den Helder
(kamer A) op te heffen;
3. de geheimhouding, als bekrachtigd bij besluit van 7
november 2016 met RB16.0083 op de daartoe
gewaarmerkte document behorende bij raadsvoorstel
RVO16.0016 betreffende het vaststellen van de
parkeervisie 2016-2019 op te heffen.

2021-004395
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Voorstel voor het beschikbaar stellen van een krediet van
maximaal € 2,1 miljoen voor de aankoop van de gronden
van NS Vastgoed en ProRail nabij de Handelskade in het
gebied Westoever
In 2021 zijn door de gemeente samen met het
stedenbouwkundig bureau ZUS uit Rotterdam stappen
gezet in de planvorming van het gebied Westoever. Het
Transformatiekader Westoever Noord is inmiddels in
concept gereed. Uitgangspunt was en is het bestaande
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Besluit:

havengebonden industriegebied Westoever meer
onderdeel te laten worden van het weefsel van de stad en
het gebied te verrijken met wonen en andersoortige
bedrijvigheid. Op Westoever is ooit een deel van de
historische stelling Den Helder opgeofferd ten behoeve van
het bereikbaar maken van de (marine-)haven per spoor.
Het spooremplacement is niet meer als zodanig in gebruik
en dit biedt kansen voor herstel van De Stelling.
Na een intensief proces zijn NS Vastgoed en ProRail
bereid hun in het gebied Westoever aan de gemeente te
verkopen. De gemeente heeft voor de aankoop een taxatie
laten opstellen en ProRail en NS Vastgoed zijn akkoord
met verkoop tegen die getaxeerde waarde. Het betreft een
gewenste en een voor de gemeente strategische
verwerving. De gemeenteraad wordt gevraagd geen
bezwaar te hebben tegen de aankoop en het benodigde
krediet vast te stellen.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Geen wensen en bedenkingen te hebben over de
aankoop, op grond van artikel 7 van de Financiële
verordening gemeente Den Helder 2017.
2. Een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 2,1
miljoen voor de aankoop van de ruim 30.000 m2 aan
percelen van NS Vastgoed en ProRail.
3. Voor de beheerskosten, inclusief rentekosten, vanaf
2023 extra budget van maximaal € 40.000 per jaar
beschikbaar te stellen door dit als autonome ontwikkeling in
de kadernota 2023 op te nemen.
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