OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 14 juni 2022
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 Peter de Vrij,
Portefeuillehouder; de heer Jan de Boer, Burgemeester; de heer Robert Reus, gemeentesecretaris

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

Besluit:

2022-025606
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Stuurgroep Waterstof NHN 15 juni 2022 - Collegeadvies
Op 15 juni 2022 vindt een overleg plaats van de stuurgroep
Waterstof NHN. Dit is een overleg van de regio NoordHolland noord waarin Provincie Noord-Holland, het
ministerie van EZK, diverse gemeenten en bedrijven
deelnemen. Het overleg richt zich op de uitvoering van het
waterstofprogramma voor de regio Noord-Holland Noord
en het op de kaart zetten van de regio als een belangrijke
speler in de transitie naar de waterstofeconomie. Bij de
agenda is een annotatie gemaakt.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de geannoteerde agenda en
bijlagen voor de vergadering van de stuurgroep Waterstof
NHN van 15 juni 2022

2022-025468
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Contouren regionaal
uitvoeringsprogrammaverkeersveiligheid 2030 Kop van
Noord-Holland
Er is door de provincie Noord Holland samen met de
regiogemeenten in de Kop van Noord-Holland een
Contouren Uitvoeringsprogramma Strategisch Plan
Verkeersveiligheid (SPV) 2030 opgesteld.
Met dit voorstel wordt dit document aangeboden aan het
college en vervolgens via een raadsinformatiebrief aan de
raad.
Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het Contouren
Uitvoeringsprogramma Strategisch Plan Verkeersveiligheid
2030 Kop van Noord-Holland
2. de raadsinformatiebrief over het Contouren
Uitvoeringsprogramma Strategisch Plan Verkeersveiligheid
2030 Kop van Noord Holland vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

2022-022225
Openbaar
Team Participatie
Pieter Kos
Vergadering Algemeen Bestuur RPAnhn 17 juni 2022 Collegeadvies
In de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord werken 18
gemeenten, UWV, het beroepsonderwijs, de werkgeversen de werknemersorganisaties actief samen in het
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn). Met de
nieuwe uitdagingen op de arbeidsmarkt, en het feit dat
RPAnhn al meer dan 20 jaar een van de beste
arbeidsmarktregio’s in Nederland is, maakt dat ook de
governance mee moet veranderen. Om die reden heeft het
Algemeen Bestuur RPAnhn op 11 december 2020 de
nieuwe richting voor de governance RPAnhn vastgesteld.
Hierin is besloten dat er gewerkt wordt met een AB – DB
model, en is de opdracht gegeven aan de huidige
stuurgroep om zichzelf op te heffen en de nieuwe
governance vorm te geven.
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 arbeidsmarkt in de vergadering van 17 juni 2022
een door het college gedragen standpunt over deze
onderwerpen kan innemen.
Het college besluit:
1. wethouder De Vrij de volgende standpunten in te laten
brengen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van
het RPAnhn op 17 juni 2022:
Akkoord te gaan met Agendapunt/bijlage 03a -Update
Human Capital Agenda
Akkoord te gaan met Agendapunt/bijlage 03b - Aanpak
jeugdwerkloosheid
Akkoord te gaan met Agendapunt/bijlage 03c- Realisatie
PRO-VSO-ESF (praktijkonderwijs-voortgezet speciaal
onderwijs-Europees Sociaal Fonds)
De overige agendapunten zijn ter kennisname:
Ter kennisname- Aanpak Oekraïners naar werk
Ter kennisname - Actieplan 'Dichterbij Dan Je
Denkt'
Ter kennisname - Eindrapportage Gouden Kans project
1
Ter kennisname - Afronding pilot praktijkleren met
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verklaringen in het
MBO
Ter kennisname - Tussenrapportage REACT-EU
Ter kennisname- Evaluatie Kom Binnen Bij Bedrijven
Dagen
2022
Ter kennisname - Voortgangsrapportage
Uitvoeringsagenda 2022 (inhoudelijk en financieel)

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2022-027834
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
AVA ROM InWest Regio 20-06-2022 - Collegeadvies
Op 20 juni vindt de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders ROM InWest Regio B.V. plaats. Dit is een
bestuurlijk overleg van de aandeelhouders in de InWest
Regio B.V. Voor het overleg is een annotatie bij de agenda
gemaakt.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda van de AVA ROM
InWest Regio B.V. van 20 juni 2022, de annotatie daarbij
en bijlagen.
2. In te stemmen met het benoemen van Esther Zijl tot duobestuurder ROM InWest Regio B.V. voor vier jaar, voor
zover zij tevens in functie is als directeur
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.
3. In te stemmen met beslispunt I. van de AvA
ROM InWest Regio B.V. d.d. 20 juni 2022 onder de
voorwaarden dat andere ROM’s een vergelijkbaar risico
lopen ten aanzien van de beheerskosten van de uitvoering
COL-regeling en dat voldaan wordt aan de in de memo
gestelde voorwaarden.
4. In te stemmen met de beslispunten II. en III. van de AvA
ROM InWest Regio B.V. d.d. 20 juni 2022.
5. Wethouder Wouters op te dragen om in de
certificaathouders vergadering Stichting
Administratiekantoor Aandelen ROM Regio van 16 juni
2022 namens de gemeente het stemrecht uit te oefenen
conform de bovenstaande besluiten.

2022-028537
Openbaar
Team Opgavesturing
Remco Duijnker
Uitnodiging raadsinformatiebijeenkomst duurzaamheid Collegeadvies
Op 27 juni is er een informatieavond over duurzaamheid.
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Besluit:

Het college besluit:
1. De raadsinformatiebrief 2022-028537 met daarin de
uitnodiging voor de informatieavond over duurzaamheid op
27 juni vast te stellen.

4/4

