OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 5 januari 2021
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jeroen Nobel, burgemeester;
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.
Afwezig:
de heer Kees Visser, portefeuillehouder.
Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2020-071558
Openbaar
Team Participatie
Tjitske Biersteker-Giljou
Nieuwe Wet inburgering - Collegeadvies
Naar verwachting treedt vanaf 1 januari 2022 de nieuwe
Wet inburgering in werking. Dit is een half jaar later dan
oorspronkelijk beoogd (per 1 juli 2021). De gemeenten
worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe
wet. De taken moeten worden uitgevoerd voor een
betrekkelijk klein aantal inwoners van de gemeente. Om
schaalvergroting te creëren, en om de krachten in beleid en
uitvoering te bundelen, wordt door het rijk regionale
samenwerking geadviseerd.
Op 22 oktober 2020 heeft het regionale
portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein de bijgaande
Startnotitie vastgesteld. Aangezien het regionaal
portefeuillehoudersoverleg formeel niet gemandateerd is
tot het nemen van besluiten, wordt deze Startnotitie nu ter
besluitvorming voorgelegd aan de vier colleges.
Tevens wordt bijgaande raadsinformatiebrief ter
vaststelling aangeboden.

Besluit:

Het college besluit:
1. Bijgaande Startnotitie 'Veranderopgave inburgering in de
Kop' vast te stellen.
2. Bijgaande raadsinformatiebrief over de nieuwe Wet
inburgering vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:

2020-072446
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur

Onderwerp:
Samenvatting:

PHO R&E 7 januari 2021 - Collegeadvies
Het college heeft het PHO RE van 7 januari 2021
voorbereid en de annotatie vastgesteld

Besluit:

Het college besluit:
1. de geannoteerde agenda van het PHO RE van 7 januari
2021 vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2020-072004
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Jeroen Nobel
Zienswijze Kadernota 2022 Veiligheidsregio
De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op
15 december 2020 de kadernota 2022, het voorstel
Omgevingswet en het (voorgenomen) besluit om deel te
nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging
Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) van de
veiligheidsregio Noord-Holland Noord ontvangen. Op 5
maart 2021 worden in de vergadering van het Algemeen
Bestuur van de veiligheidsregio de financiële stukken
behandeld. Deze zienswijze is opgesteld voor en door de
vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De financiële
stukken van de veiligheidsregio NHN worden samen met
de financiële stukken van de andere gemeenschappelijke
regelingen in een regionale raadscommissie besproken.
Op basis van het regionaal raadsadvies wordt er in de
lokale gemeenteraad een besluit genomen over de
financiële stukken van de veiligheidsregio. Het college van
B&W koppelt de zienswijze van de gemeenteraad middels
een brief terug aan de voorzitter van het DB van de
veiligheidsregio.

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. kennis te nemen van de kadernota 2022, het voorstel
Omgevingswet en het (voorgenomen) besluit om deel te
nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging
Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en een zienswijze op
te stellen.
2. om de zienswijze van de gemeenteraad, via het college
van B&W, aan te bieden aan de voorzitter van het
Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland
Noord.
Het college besluit:
3. de zienswijze inzake de kadernota 2022, het voorstel
Omgevingswet en het (voorgenomen) besluit om deel te
nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging
Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV), van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te stellen en
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deze via de regionale raadscommissie aan te bieden aan
de gemeenteraad.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2020-068851
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Verplaatsing Lidl
Julianadorp
De gemeenteraad stelt een gewijzigd bestemmingsplan
"Verplaatsing Lidl Julianadorp" vast naar aanleiding van de
tussenuitspraak van de Afdeling. De wijziging ziet op het
borgen van het maximum aantal vierkante meters aan
supermarkt van 1.020m2.

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de tussenuitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 25
november 2020.
 Conform het dictum van de tussenuitspraak het
bestemmingsplan "Verplaatsing Lidl Julianadorp"
aan te passen.
 Het gewijzigde bestemmingsplan "Verplaatsing Lidl
Julianadorp" (NL.IMRO.0400.513BPLIDL2018VST2) vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2020-069254
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Jeroen Nobel
Voorstel over beslissing op bezwaarschrift fractie Behoorlijk
Bestuur tegen algemeen belang besluit Willemsoord
Op 28 september 2020 heeft de raad bij meerderheid
besloten voor ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij
Willemsoord bv een algemeen belang besluit, in de zin van
artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet, te nemen.
Dit besluit is op 9 oktober 2020 formeel bekendgemaakt in
het elektronisch Gemeenteblad. Tegen dit besluit is
namens de fractie Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp
door de fractievoorzitter en de twee raadsleden bij brief van
9 november 2020, ontvangen op 11 november 2020,
bezwaar gemaakt.

Samenvatting:

Dit bezwaarschrift is voor behandeling in handen gesteld
van de bezwaarschriftencommissie. De
bezwaarschriftencommissie adviseert de gemeenteraad dit
bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Dit
omdat de fractie Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp
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geen belanghebbende is in de zin van artikel 1:2 van de
Algemene wet bestuursrecht.
Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Het bezwaarschrift van de fractie Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp van 9 november 2020 tegen het door de
gemeenteraad op 28 september 2020 genomen besluit om
het beschikbaar stellen van middelen en/of voordelen aan
Willemsoord bv door de gemeente, alsmede de
economische activiteiten van ontwikkelings- en
exploitatiemaatschappij Willemsoord bv aan te wijzen als
plaatsvindend in het algemeen belang in de zin van artikel
25h, vijfde lid, van de Mededingingswet, conform het
advies van de bezwaarschriftencommissie, kennelijk nietontvankelijk te verklaren door middel van bijgevoegde
beslissing op bezwaar.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2020-069218
Openbaar
Team Omgeving
Pieter Kos
Huisvestingsprogramma onderwijs 2021 - Collegeadvies
Jaarlijks stelt de gemeente, op basis van de wettelijke taak,
een programma voorzieningen huisvesting onderwijs vast,
het zgn. huisvestingsprogramma. In het
huisvestingsprogramma stelt de gemeente geld
beschikbaar voor de voorzieningen onderwijshuisvesting
van het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. In het
programma 2021 zijn voorzieningen opgenomen zoals
huurvergoeding, gebruik eigen gymzaal en het herstellen
van een constructiefout aan de kunststof tribunedelen bij
de Trimaran.

In 2001 is de gemeente met het bestuur van Scholen aan
Zee overeengekomen dit voor het voortgezet onderwijs te
doen in de vorm van doordecentralisatie. Het bestuur
ontvangt jaarlijks een bedrag waarvoor zij in de huisvesting
van het voortgezet onderwijs moet voorzien. Ieder jaar
wordt op basis van de overeenkomst een bedrag
beschikbaar gesteld aan het voortgezet onderwijs. Voor
2021 is de bijdrage € 1.789.384,15.

Voorgesteld wordt het huisvestingsprogramma 2021 vast te
stellen en de bijdrage aan Scholen aan Zee in de
huisvestingskosten 2021 vast te stellen.
Tevens wordt voorgesteld om de normbedragen in de
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs aan te
passen, conform het voorstel van de Vereniging van
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Nederlandse Gemeenten.
Besluit:

Het college besluit:
1. Bijgevoegd programma voorzieningen huisvesting
onderwijs 2021 vast te stellen.
2. De bijdrage aan het bestuur van de Stichting Scholen
aan Zee op grond van de doordecentralisatie
overeenkomst voor het jaar 2021 vast te stellen op €
1.789.384,15
3. De normbedragen in de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs aan te passen aan het niveau 2021
door toepassenvan de MEV-index.Te weten factor 1,0638
voor bouwkosten (nieuwbouw en uitbreiding), factor 1,0157
voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2020-065022
Openbaar
Team Openbare Ruimte
Peter de Vrij
Monumentale, konings- en herdenkingsbomenlijst Raadsinformatiebrief
Er zijn weinig bomen in de gemeente die de status
'monumentaal' waardig zijn (van de 21.000 geregistreerde
bomen nu 20). Deze en ook de konings- en
herdenkingsbomen zijn zeer waardevol voor de stad.
Middels de APV, het bestemmingsplan en de lijst van
monumentale, konings- en herdenkingsbomen worden
deze bijzondere bomen extra beschermd.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. De raad te informeren volgens bijgevoegde
raadsinformatiebrief
Het college besluit:
2. De bijgevoegde lijst van monumentale, konings- en
herdenkingsbomen vaststellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2020-066569
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Michiel Wouters
VTH Strategie 2020-2023, Uitvoeringsprogramma 2021,
derde kwartaalrapportage Omg - Collegeadvies
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) is
een gemeenschappelijk regeling. Gemeenten regio NoordHolland Noord en de Provincie Noord-Holland zijn de
bestuursorganen die deelnemen aan deze regeling.
Gezamenlijk stellen zij een uniforme uitvoerings- en
handhavingsstrategie vast voor (in ieder geval) de
basistaken. Dit zijn taken die de deelnemers verplicht zijn

Samenvatting:
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om af te nemen bij de ODNHN. De VTH-Strategie 20212023 (VTH-strategie) geeft inzicht in de meerjarige doelen
en de daarbij toe te passen strategieën en de wijze van
prioritering. Het uitvoeringsprogramma geeft hier uitvoering
aan.

Met de VTH-Strategie 2021-2023 wordt tegemoet gekomen
aan de wens van de Provincie om de doelen te voorzien
van een duidelijke wijze van monitoring waardoor achteraf
beter kan worden vastgesteld of de doelen zijn behaald. De
VTH-Strategie 2021-2023 geeft richting aan de uitvoering
en de uitvoering wordt geconcretiseerd. De uitvoering
worden uitgewerkt in een jaarlijks uitvoeringsprogramma.

Op het gebied van de VTH taken, houdt de provincie
toezicht; interbestuurlijk toezicht (ibt). In juni 2020 zijn het
nieuwe VTH beleid 2019-2021, het uitvoeringsprogramma
2020 en de evaluatierapportages van de gemeente naar de
provincie gestuurd in het kader van ibt.

In 2019 heeft de gemeente een niet adequate
(onvoldoende) beoordeling ontvangen van de Provincie
ontvangen. Er is hard gewerkt om de stukken op orde te
brengen. En dat is gelukt. De beoordeling voor 2020 van
de Provincie is adequaat (ruime voldoende). Er zijn een
aantal aanbevelingen vanuit de Provincie die worden
meegenomen in de jaarlijkse evaluatie en het nieuwe
uitvoeringprogramma. Deze worden in kwartaal 1 van 2021
aan het college en raad aangeboden.
Besluit:

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de VTH-Strategie 2021-2023 onder
Omgevingswet en deze vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met de VTH-Strategie 2021-2023 onder
huidige wetgeving en deze vast te stellen.
3. Akkoord te gaan met het Uitvoeringsprogramma 2021 en
deze vast te stellen.
4. Kennis te nemen van de evaluatierapportage 2016-2019.
5. Kennis te nemen van de 3e kwartaalrapportage 2020.
6. Kennis te nemen van de uitkomst van het Interbestuurlijk
toezicht van de Provincie voor 2020.
7. Akkoord te gaan met de Raadsinformatiebrief en deze
aan te bieden aan de Raad.
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