OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 12 oktober 2021
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:

2021-043471
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Beantwoording schriftelijke vragen D66 over het
produceren van waterstof op de Noordzee - Beantwoording
raadsvragen
De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over
het produceren van waterstof op de Noordzee. Het college
van B&W beantwoordt de vragen.

Besluit:

Het college besluit:
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de
fractie D66 over het produceren van waterstof op de
Noordzee met zaaknummer 2021-043471 vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-041203
Openbaar
Team Wijkbeheer
Peter de Vrij
Voorstel tot het bekrachtigen van geheimhouding op de
overeenkomst "Het uitvoeren van Vegen en
Onkruidbeheersing".
De fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder &
Julianadorp heeft schriftelijke vragen gesteld over veeg- en
onkruidbeheersing. Voor de beantwoording van deze
schriftelijke vragen is het noodzakelijk dat de overeenkomst
“Het uitvoeren van Vegen en Onkruidbeheersing op
Verharding” onder geheimhouding ter inzage wordt gelegd.
Deze geheimhouding dient bekrachtigd te worden door de
raad.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet in combinatie
met artikel 10 lid 2, aanhef en onder b (financiële en

economische belangen van de gemeente) en onder g (ter
voorkoming van onevenredige benadeling van derden)
door het college opgelegde geheimhouding op de
overeenkomst met HVC “Het uitvoeren van Vegen en
Onkruidbeheersing op Verharding” op grond van artikel 25
lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen tot 31 december
2024.
Het college besluit:
2. het college stelt de beantwoording van schriftelijke
vragen van de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder &
Julianadorp over veeg- en onkruidbeheersing, met
kenmerk 2021-041203, vast en stuurt deze door naar de
leden van de gemeenteraad c.s.
3. op de overeenkomst “Het uitvoeren van Vegen en
Onkruidbeheersing op Verharding'', met kenmerk 2021043875, geheimhouding op te leggen op grond van artikel
25 lid 2 Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2, aanhef en onder b
(financiële en economische belangen van de gemeente) en
onder g (ter voorkoming van onevenredige benadeling van
derden) Wet openbaarheid van bestuur en deze voor
raads- en commissieleden ter inzage te leggen via de
raadsgriffier.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-044838
Openbaar
Team Zorg
Tjitske Biersteker-Giljou
Stand van zaken Odensehuis - Raadsinformatiebrief
In de raadsvergadering zijn door diverse politieke partijen
vragen gesteld met betrekking tot wijze van de financiering
van het Odensehuis Den Helder. In bijgevoegde
Raadsinformatiebrief wordt de Raad geïnformeerd over de
stand van zaken.

Besluit:

Het college besluit:
1. De tekst van de bijgevoegde Raadsinformatiebrief
vaststellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-043608
Openbaar
Team Informatie & Techniek
Remco Duijnker
Overbrengen gemeentearchief periode 1995-2003 naar het
Regionaal Archief Alkmaar, besluit beperking
openbaarheid. - Collegeadvies
Den Helder brengt gemeentearchief over de periode 19952003 over naar het Regionaal Archief Alkmaar. Na
overbrengen wordt het archief openbaar onder regime van
de Archiefwet.in plaats van onder de Wet Openbaarheid

Samenvatting:

2/6

van Bestuur, waaronder het archief vóór overbrenging valt.
In dit archiefbestand bevinden zich inventarisnummers die
zich hiervoor in verband met de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer niet lenen. Voor deze
inventarisnummers worden beperkingen opgelegd..

Besluit:

Het college besluit:
1. Conform conceptbesluit nummer D2021-09-14342
beperkingen op te leggen aan de openbaarheid van het
archief van de gemeente Den Helder, bestand 1995-2003.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-045914
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Agenda AB OD 13 oktober 2021 - Collegeadvies
Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur GR
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord van 13 oktober
2021 heeft de OD NHN een agenda opgesteld. In dit
voorstel een advies hoe te besluiten per agendapunt.

Besluit:

Het college besluit:
1. de geannoteerde agenda van het AB OD van
13 oktober 2021 vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-047637
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Pieter Kos
Uitnodiging informatieavond 25 oktober 2021 Raadsinformatiebrief
Op 25 oktober 2021 is er een informatieavond voor
raadsleden over:
- Onderwijsnetwerk
- Perspectief op het onderhoud van de openbare ruimte.
Met RIB 2021-047637 worden de raadsleden uitgenodigd
om daarbij aanwezig te zijn.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. Raadsinformatiebrief 2021-047637 vast te stellen, en
hiermee de leden van de gemeenteraad uit te nodigen voor
de informatieavond op 25 oktober 2021.

Adviesnummer
Classificatie:

2021-047401
Openbaar
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Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

Team Bestuur & Organisatie
Michiel Wouters
Wob-verzoeken Rob Scholte museum: deelbeschikking 2
voor Helderse Courant en deelbeschikking 3 voor Stichting
Adviesman - Collegeadvies
Op 22 februari 2021 is een Wob-verzoek ontvangen van
Stichting Adviesman. Op 19 april 2021 is een Wobverzoeken ontvangen van de Helderse Courant. Beiden
vragen om openbaarmaking van documenten over het Rob
Scholte museum en de voormalig gebruiker van
Middenweg 172-174 over een periode van meer dan een
decennium.
Op 11 mei en 10 augustus 2021 zijn twee eerdere
deelbeschikkingen genomen op het Wob-verzoek van
Stichting Adviesman. Op 10 augustus 2021 is een eerste
deelbeschikking genomen op het Wob-verzoek van de
Helderse Courant.
In dit voorstel wordt voorgesteld een derde deelbeschikking
te nemen op het Wob-verzoek van Stichting Adviesman en
een tweede deelbeschikking op het Wob-verzoek van de
Helderse Courant.
Geadviseerd wordt om naar aanleiding van het Wobverzoek van Stichting Adviesman te besluiten over de
openbaarmaking van 1286 documenten met in totaal 3197
pagina's. Voor het Wob-verzoek van de Helderse Courant
gaat het in deze deelbeschikking over de openbaarmaking
van 502 documenten met in totaal 2489 pagina's.
Daarbij worden Wob-verzoekers in kennis gesteld van 854
documenten met in totaal 6622 pagina's aan reeds
openbare documenten.

Besluit:

Het college besluit:
1. Op het Wob-verzoek van de Helderse Courant van 19
april 2021 over openbaarmaking van documenten over het
Rob Scholte museum en de voormalig gebruiker van
Middenweg 172-174 over de periode van 1 januari 2010 tot
19 april 2021 te beslissen middels bijgevoegde tweede
deelbeschikking (kenmerk 2021-017855) en daarmee:
a. te constateren dat 854 documenten van in totaal 6622
pagina's over het Rob Scholte museum en de voormalig
gebruiker van Middenweg 172-174 reeds openbaar zijn.
Een overzicht van en digitale kopieën van de reeds
openbare documenten worden ter beschikking gesteld aan
Wob-verzoeker;
b. de geheimhouding op de volgende documenten op te
heffen:
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 Collegeadvies van 9 december 2016 (kenmerk:
a16.01288) en collegebesluit van 20 december
2016 (kenmerk: b17.0009);
 Collegeadvies van 1 juni 2017 (kenmerk:
a17.00423) en collegebesluit van 12 juni 2017
(kenmerk: a16.01288);
 Collegeadvies van 6 juli 2017 (kenmerk:
a17.00522) en collegebesluit van 11 juli 2017
(kenmerk: b17.00394) en
 Notitie (kenmerk: ID16.01842).
c. middels een bij de tweede deelbeschikking gevoegd
overzicht overeenkomstig te Wob te besluiten over de
openbaarmaking van 502 documenten van in totaal 3197
pagina's, waaronder de, al dan niet gedeeltelijke,
openbaarmaking van de onder sub b genoemde
documenten.
2. Op het Wob-verzoek van Stichting Adviesman van 22
februari 2021 over openbaarmaking van documenten over
het Rob Scholte museum en het voormalig Postkantoor
over de periode van 1 januari 2008 tot en met 10 februari
2021 te beslissen middels bijgevoegde derde
deelbeschikking (kenmerk: 2021-008571) en daarmee:
a. te constateren dat 854 documenten van in totaal 6622
pagina's over het Rob Scholte museum en de voormalig
gebruiker van Middenweg 172-174 reeds openbaar zijn.
Een overzicht van en digitale kopieën van de reeds
openbare documenten worden ter beschikking gesteld aan
Wob-verzoeker;
b. de geheimhouding op de volgende documenten op te
heffen:
 Collegeadvies van 9 december 2016 (kenmerk:
a16.01288) en collegebesluit van 20 december
2016 (kenmerk: b17.0009);
 Collegeadvies van 1 juni 2017 (kenmerk:
a17.00423) en collegebesluit van 12 juni 2017
(kenmerk: a16.01288);
 Collegeadvies van 6 juli 2017 (kenmerk:
a17.00522) en collegebesluit van 11 juli 2017
(kenmerk: b17.00394) en
 Notitie (kenmerk: ID16.01842).
c. middels een bij de derde deelbeschikking gevoegd
overzicht overeenkomstig de Wob te besluiten over de
openbaarmaking van 1286 documenten van in totaal 3197
pagina's, waaronder de, al dan niet gedeeltelijke,
openbaarmaking van de onder sub b genoemde
documenten.
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Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

2021-048165
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Michiel Wouters
Beslissing op bezwaarschrift van Stichting Adviesman over
deelbeschikking 1 Wob-verzoek Rob Scholte museum Collegeadvies
Op 11 mei 2021, verzonden op 17 mei 2021, is een eerste
deelbeschikking genomen op het Wob-verzoek van
Stichting Adviesman over, kort gezegd, naar schatting
30.000 pagina's aan documenten over het Rob Scholte
museum en de voormalig gebruiker van Middenweg 172174. Hiertegen heeft Stichting Adviesman op 24 juni 2021,
ontvangen op 25 juni 2021, bezwaar gemaakt.
De bezwaarschriftencommissie adviseert het
bezwaarschrift, onder verbetering van de motivering,
ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Geadviseerd wordt
dit advies over te nemen en overeenkomstig te beslissen
op het bezwaarschrift.

Besluit:

Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift van Stichting Adviesman van 24 juni
2021 (ontvangen op 25 juni 2021) tegen de eerste
deelbeschikking van 11 mei 2021 (verzonden op 17 mei
2021) over diens Wob-verzoek over het Rob Scholte
museum ontvankelijk en ongegrond te verklaren met een
nadere motivering van de afhandelingstermijn voor het deel
van het Wob-verzoek dat nog in behandeling is, middels
bijgevoegde beslissing op bezwaar (kenmerk: 2021029294).
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