OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 16 november 2021
Samenstelling
Aanwezig:
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 Jan de Boer,
Burgemeester; de heer Robert Reus, gemeentesecretaris
Afwezig:
de heer Peter de Vrij, Portefeuillehouder

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-052748
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Subsidie voor de stadsdichter - Collegeadvies
Den Helder heeft, net als zo’n 60 andere steden in
Nederland, een stadsdichter. Sinds 2004 wordt deze
‘stedelijk ambassadeur’ benoemd door de burgemeester en
draagt de stadsdichter op eigen wijze bij aan de promotie
van Den Helder. De huidige stadsdichter is Yanaika Zomer.
Tot op heden gaf de gemeente Den Helder eens per vier
jaar een subsidie van €2000 voor het uitgeven van een
dichtbundel bij het afscheid van de stadsdichter. Er zijn
mogelijkheden om deze bijdrage op een andere wijze in te
zetten die meer past bij het huidige beleidskader Cultuur.
De subsidie kan worden gebruikt om de gedichten van de
stadsdichter meer publiek toegankelijk te maken, door
middel van bijvoorbeeld muurgedichten of online filmpjes.
Hier wordt voorgesteld om deze bijdrage te verhogen en
onderdeel te maken van de meerjarige subsidieafspraken
met de bibliotheek.

Besluit:

Het college besluit:
1. Een subsidie van €2000 per jaar beschikbaar te stellen
aan de KopGroep Bibliotheken voor het publiek
toegankelijk maken van de gedichten van de Helderse
stadsdichter

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:

2021-052652
Openbaar
Team Zorg
Peter de Vrij

Onderwerp:
Samenvatting:

Raadsvragen uithuisplaatsingen en gedupeerde ouders
toeslagenaffaire - Beantwoording raadsvragen
Naar aanleiding van de landelijke berichtgeving in de
media omtrent de mogelijke uithuisplaatsing van een groot
aantal kinderen van gedupeerde ouders van de
toeslagenaffaire, hebben wij 25 oktober jl een aantal
vragen ontvangen van de Stadspartij Den Helder. De
vragen gaan over het aantal uit huis plaatsingen in relatie
tot de toeslagenaffaire in gemeente Den Helder.

Besluit:

Het college besluit:
1. Het college stemt in met de beantwoording van de
raadsvragen ingediend door de Stadspartij Den Helder met
het onderwerp het aantal kinderen die uit huis zijn geplaatst
in relatie tot de toeslagenaffaire in gemeente Den Helder
en stuurt de beantwoording door naar de raad.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-054151
Openbaar
Team Omgeving
Remco Duijnker
Beantwoording schriftelijke vragen subsidie
energiebesparende producten - Beantwoording
raadsvragen
De schriftelijke vragen over de subsidie energievoucher
worden beantwoord.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. Raadsinformatiebrief 2021-054151 inzake de
beantwoording van schriftelijke vragen over de subsidie
energiebesparende producten vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-050006
Openbaar
Team Dienstverlening
Kees Visser
Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing
en invordering van onroerende-zaakbelastingen Den
Helder 2022
De onroerende zaakbelastingen (OZB) zijn de belangrijkste
gemeentelijke belastingen. Niet alleen vanwege de
opbrengst maar ook omdat de opbrengst van deze
belastingen door de gemeente vrij te besteden is en dus tot
de algemene middelen behoort. De OZB zijn een algemene
heffing over het op 1 januari in eigendom en/of gebruik
hebben van onroerende zaken in de gemeente. De
heffingsmaatstaf (belastinggrondslag) is de economische
waarde (WOZ-waarde) die een onroerende zaak op 1
januari van het jaar daarvoor heeft.

Samenvatting:
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De OZB bestaat uit twee afzonderlijke heffingen:
a. een belasting voor gebruikers (alleen niet-woningen);
b. een belasting voor eigenaren (zowel voor woningen en
niet-woningen).
In dit voorstel wordt de raad voogesteld om de
Verordening op de heffing en invordering van onroerende
zaakbelastingen Den Helder voor het jaar 2022 vast te
stellen. In deze verordening zijn de OZB tarieven
aangepast naar de waardeontwikkeling in 2021, de
indexatie voor 2022 en overeenkomstig de vastgestelde
kaders in de Kadernota 2022-2025.
Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. de Verordening op de heffing en invordering van
onroerende zaak belastingen Den Helder 2022 vast te
stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-055210
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Jan de Boer
Portefeuille van wethouder Heleen Keur Raadsinformatiebrief
Op 26 augustus 2021 informeerden het college de
gemeenteraad met raadsinformatiebrief 2021-039878 dat
Wethouder Heleen Keur stap voor stap haar
werkzaamheden ging hervatten. Inmiddels maakt het
college kenbaar dat wethouder Keur per heden alle
werkzaamheden binnen haar portefeuille heeft hervat.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. de gemeenteraad met 2021-055210 over de portefeuille
van wethouder Heleen Keur te informeren en hiervan de
tekst vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Openbaar
Directie
Michiel Wouters
Beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de
organisatieontwikkeling
In de Kadernota 2022-2025 is de ontwikkeling van de
werkdruk in de organisatie gesignaleerd. de
formatiebehoefte is toen, en ook in de begroting 2022, niet
meegenomen. Met het oog op het sluitend maken va nde
begroting hebben wij voorrang gegeven aan andere
prioriteiten. Voor de organisatie blijft de extra inspanning
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om de gestelde doelen met dezelfde inzet te bereiken. Van
de organisatie vragen we flexibiliteit ten aanzien van pieken
en dalen in de workload. De organisatie is aangepast zodat
wendbaar werken mogelijk is met korte lijnen in de
organisatie om te voorkomen dat beslissingen over
meerdere schijven moeten worden genomen. De
complexiteit van de maatschappelijke opgaven blijft echter
toenemen en vraagt veel afstemming op inhoud en
planning, zowel intern als extern. Wisselende snelheden in
doorlooptijd van processen en procedures kunnen de
voortgang belemmeren. Uitbreiding van de formatie en een
eenmalige investering in ICT is nodig om onze doelen en
ambities te kunnen waarmaken en daarbij de benodigde
kwaliteit te kunnen leveren en stroomlijnen.
Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De begrotingswijziging vast te stellen waarmee
structureel € 450.000 beschikbaar komt voor
formatieuitbreiding uit de begrotingsruimte die in 2022
ontstaat vanuit de septembercirculaire.
2. De begrotingswijziging vast te stellen waarmee
incidenteel € 600.000 beschikbaar wordt gesteld voor de
automatisering van werkprocessen uit de incidentele ruimte
voor 2022 die de septembercirculaire biedt.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-053271
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
notitie vastgoedbeleid 2022-2024
De voorliggende notitie vastgoedbeleid is de vervanger van
de nota 'afstoten gemeentelijk vastgoed 2017-2018'. In
deze notitie wordt het nieuwe beleid weergegeven voor het
strategisch beheer van vastgoedportefeuille voor de
komende jaren. De notitie gaat in op de onderwerpen: van
operationeel naar strategisch vastgoedmanagement,
waarom de gemeente vastgoed bezit, de kernportefeuille,
aan- en (ver)koopstrategie en de verduurzaming van de
kernportefeuille.

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De notitie vastgoedbeleid vast te stellen als vervanging
van de de afstootnota “2017-2018”.
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