OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 23 februari 2021
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jeroen Nobel, 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:

2021-008174
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Jeroen Nobel
Aanwijzing toezichthouder kinderopvang - Collegeadvies
Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen
Covid-19 (Twm) in werking getreden, vooralsnog tot 1
maart 2021, maar rekening wordt gehouden met een
verlenging. In de Twm staan ook maatregelen over de
kinderopvang opgenomen, zoals bijvoorbeeld de zorgplicht
die houders hebben ten aanzien van de veilige afstand
tussen volwassenen. De wet vormt daarnaast de wettelijke
basis voor de huidige sluiting en de noodopvang in de
kinderopvang (momenteel de Buitenschoolse Opvang, de
BSO). Voor de naleving van deze eisen is de directeur
publieke gezondheid (DPG) aangewezen als
toezichthouder, waarbij het hem tevens is toegestaan om in
zijn plaats één of meerdere medewerkers te machtigen. De
gemeente moet deze aanwijzing wel bekrachtigen met een
collegebesluit.

Besluit:

Het college besluit:
1. de directeur publieke gezondheidszorg van de GGD aan
te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61
van de Wet kinderopvang.
2. de directeur publieke gezondheidszorg toe te staan om
in zijn plaats één of meerdere medewerkers te machtigen
om onder verantwoordelijkheid van de directeur publieke
gezondheidszorg op te treden als toezichthouder in het
kader van de Wet kinderopvang en de Wet publieke
gezondheid, voor zover het het toezicht op de naleving
betreft van de bij of krachtens hoofdstuk Va van die wet
gestelde regels in de kinderopvang.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-008735
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Vaststellen RIB en antwoordbrieven aan SSN, RBDH en
RBNL inzake samenwerking SSN - Collegeadvies
Volgens de subsidieovereenkomst zijn de
strandveiligheidseisen bij de SSN belegd. Er is een
verandering in de organisatie van de uitvoering van
strandveiligheid. De SSN organiseert vanaf heden de
strandveiligheid los van de Reddingsbrigade Den Helder.

Besluit:

Het college besluit:
1. de raadsinformatiebrief, alsmede de antwoordbrieven
aan de Stichting Strandexploitatie Noordkop,
Reddingsbrigade Den Helder en de Reddingsbrigade
Nederland vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-006502
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Voorstel tot afgeven ontwerpverklaring van geen
bedenkingen voor het oprichten van een vervangende
bedrijfswoning met bijgebouw aan de Nieuweweg 35 in
Den Helder
Op 2 juli 2020 heeft het college van burgemeester en
wethouders een aanvraag omgevingsvergunning
ontvangen voor het oprichten van een vervangende
bedrijfswoning en een bijgebouw op het perceel
Nieuweweg 35 in Den Helder. De aanvraag is in strijd met
het bestemmingsplan, maar past binnen de kaders van de
goede ruimtelijke ordening. Daarnaast is het project
landschappelijk en stedenbouwkundig inpasbaar. We willen
daarom een omgevingsvergunning verlenen waarbij op
grond van artikel 2.12, eerste lid onder a onder 3 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo)
wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Om deze
omgevingsvergunning te kunnen verlenen dient de raad
een verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb) af te
geven.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb)
voor het oprichten van een vervangende bedrijfswoning
met bijgebouw aan de Nieuweweg 35 in Den Helder af te
geven;
2. De ontwerp vvgb gezamenlijk met de ontwerpomgevingsvergunning zes weken ter inzage te leggen
conform de wettelijk voorgeschreven procedure;
3. De onder 1. bedoelde ontwerp vvgb één week na afloop
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van de zienswijzeperiode als definitieve vvgb aan te
merken, indien gedurende de zienswijzeperiode geen
zienswijzen tegen de ontwerp vvgb zijn ingediend.
Het college besluit:
4. In te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning en
ruimtelijke onderbouwing voor het oprichten
van een vervangende bedrijfswoning met bijgebouw aan de
Nieuweweg 35 in Den Helder;
5. In te stemmen met het ontwerp-besluit hogere
geluidswaarden voor het oprichten van een vervangende
bedrijfswoning met bijgebouw aan de Nieuweweg 35 in
Den Helder
6. Aan de raad voor te stellen om een ontwerp-vvgb af te
geven voor het oprichten van een vervangende
bedrijfswoning met bijgebouw aan de Nieuweweg 35 in
Den Helder;
7. De ontwerp-omgevingsvergunning en het onwerp-besluit
hogere geluidswaarden gezamenlijk met de door de raad
afgegeven ontwerp-vvgb voor een periode van zes weken
ter inzage te leggen conform de wettelijk voorgeschreven
procedure.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-006987
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Start Proces Kerkenvisie - Raadsinformatiebrief
De gemeente Den Helder is rijk aan religieus erfgoed: er
zijn volgens de inventarisatie van de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed drieëndertig gebedshuizen te vinden,
waarvan er twaalf een monumentale status hebben. Deze
gebedshuizen hebben niet allemaal meer een religieuze
functie; sommige gebouwen staan te koop, worden
omgebouwd tot appartementen, of worden gebruikt voor
uiteenlopende functies zoals een sportschool of een
klimmuur. Eind 2018 is door de landelijke overheid de
‘Nationale Kerkenaanpak’ gestart met als doel een
duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen voor het
religieus erfgoed in Nederland. De Nationale
Kerkenaanpak stimuleert gemeentes beleid te maken om
de toekomst van het religieus erfgoed te waarborgen, door
lokale kerkenvisies op te stellen. In Den Helder sluiten wij
ons graag aan bij deze landelijke aanpak en starten ook wij
een traject om een kerkenvisie te ontwikkelen. In deze
raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de
start en de vorm van dit proces.

Besluit:

Het college besluit:
1. het proces tot een kerken(vastgoed)visie te starten
2. de raadsinformatiebrief 2020-006987 over de start van
het proces van een kerkenvisie vast te stellen.
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Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-007496
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Kees Visser
Beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 over
het steunfonds
Het college van b&w geeft antwoord op de vragen van D66
over het steunfonds.

Besluit:

Het college besluit:
1. De vragen van de fractie van D66 over steunfonds te
beantwoorden met 2021-007496 en deze vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-004461
Openbaar
Team Zorg
Tjitske Biersteker-Giljou
Beantwoording van schriftelijke vragen van de Stadspartij
over DnoDoen
Van de fractie van de Stadspartij Den Helder zijn
raadsvragen ontvangen betreffende dnoDoen.

Samenvatting:

De beantwoording van deze vragen treft u hierbij aan.
Besluit:

Het college besluit:
1. Vaststelling van de beantwoording van de raadsvragen
vanuit de fractie van Stadspartij Den Helder inzake
dnoDoen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-004387
Openbaar
Team Participatie
Pieter Kos
Beantwoording vragen GroenLinks over
voordeurdelerskorting - Beantwoording raadsvragen
De fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld
inzake toepassing van de voordeurdelerskorting in de
Participatiewet. Het college beantwoordt de vragen met
bijgevoegd document (zaaknummer 2021-004387)

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. De schriftelijke vragen van fractie van GroenLinks inzake
de voordeurdelerskorting in de Participatiewet te
beantwoorden en de tekst hiervan vast te stellen.
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Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-006846
Openbaar
Team Omgeving
Peter de Vrij
Raadsinformatiebrief Start uitvoering herinrichting
Dorpsplein Huisduinen - Raadsinformatiebrief
In december 2020 heeft het college het definitieve ontwerp
voor de herinrichting van het Dorpsplein Huisduinen
vastgesteld en is de aanbesteding van de werkzaamheden
gestart, op basis van de bij het collegeadvies gevoegde
begroting. Het resultaat van de aanbesteding pakte echter
negatief uit ten opzichte van de eerdere raming. Hierdoor
dreigde een gat in de dekking voor het project te ontstaan.
Om dit probleem op te lossen is een extra bijdrage vanuit
Gebiedsgericht Werken ingebracht en een aanvullende
bijdrage vanuit het Woonconvenant vrijgemaakt. Voor het
resterende gat van € 50.000,- worden besparingen op het
bestek overeengekomen met de aannemer na definitieve
gunning. Inmiddels is voor dit bedrag aan
besparingsmogelijkheden hiervoor in kaart gebracht.
Hiermee wordt de begroting sluitend gemaakt en kunnen
de werkzaamheden medio februari 2021 definitief worden
gegund aan de geselecteerde aannemer. De besparingen
hebben minimale gevolgen voor de beeldkwaliteit van het
Dorpsplein na herinrichting, waardoor de herinrichting
conform het vastgestelde definitieve ontwerp kan worden
gerealiseerd. Bewoners, ondernemers en andere
belanghebbenden op Huisduinen worden medio februari
2021 via een bewonersbrief op de hoogte gebracht van de
gunning en de start van de uitvoeringswerkzaamheden.
Om de gemeenteraad te informeren over het doorlopen
(participatie)proces en de start van de werkzaamheden
wordt een raadsinformatiebrief verstuurd, met als bijlage
het definitief ontwerp dat zal worden gerealiseerd.

Besluit:

Het college besluit:
1. De raadsinformatiebrief 'Start uitvoering herinrichting
Dorpsplein Huisduinen' (2021-006846) vast te stellen en
naar de gemeenteraad te verzenden.
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