OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 25 mei 2021
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan de Boer, Burgemeester;
de heer Kees Visser, portefeuillehouder; de heer Michiel Wouters, Portefeuillehouder; de heer Pieter
Kos, Portefeuillehouder; mevrouw Tjitske Biersteker-Giljou, Portefeuillehouder; de heer Peter de Vrij,
Portefeuillehouder;
de heer Robert Reus, gemeentesecretaris
Afwezig:
mevrouw Heleen Keur, Portefeuillehouder; de heer Remco Duijnker, Portefeuillehouder
Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-021577
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Jan de Boer
AB advies VR 27 mei 2021 - Collegeadvies
Op 27 mei 2021 komt het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bijeen. Op de
agenda staan drie document ter vaststelling. Een
procedurevoorstel voor de aanbesteding voor een nieuwe
accountant, het controleprotocol en het Regionaal
Crisisplan.

Besluit:

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het advies voor het AB van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 27 mei 2021

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Michiel Wouters
Openstellen digitale weg indienen bezwaarschriften Collegeadvies
Er is de wens om het voor burgers en bedrijven mogelijk te
maken digitaal met de gemeente te communiseren. Dit
geldt ook voor het digitaal indienen van bezwaarschriften.
De gemeente dient hiervoor formeel de elektronische weg
te openen. Dit voorstel strekt daartoe.
Het college besluit:
1. de digitale weg open te stellen voor het indienen van
bezwaarschriften als bedoeld in artikel 1 lid 2 van de
Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Den

Helder 2018 en elektronische berichten hierover

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-021999
Openbaar
Team Participatie
Tjitske Biersteker-Giljou
Herbenoeming lid Adviesraad Sociaal Domein per 1 mei
2021 - Collegeadvies
Sinds een aantal jaren is de Adviesraad Sociaal Domein
operationeel. De benoeming van de ASD-leden is
ingevolge artikel 6, tweede lid van de verordening
cliëntenparticipatie 2016 vastgesteld op drie jaar. Ingevolge
lid 3 van bovengenoemd artikel kan eenmaal een
herbenoeming volgen van nog eens drie jaar. Het ASD-lid
van Kleef heeft aangegeven nogmaals drie jaar zitting te
willen nemen in de ASD. De herbenoeming dient in te gaan
met terugwerkende kracht per 1 mei 2021. Dit advies is
bedoeld om bovengenoemde herbenoeming te realiseren.

Besluit:

Het college besluit:
1. Mevrouw R. van Kleef met terugwerkende kracht vanaf 1
mei 2021 opnieuw te benoemen als lid van de Adviesraad
Sociaal Domein voor een periode van drie jaar.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-022237
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Stuurgroep waterstof 26 mei 2021 - Collegeadvies
Op 26 mei 2021 vindt een overleg plaats van de stuurgroep
Waterstof. Dit is een overleg van de regio Noord-Holland
noord waarin Provincie Noord-Holland, 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.

Besluit:

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda, annotatie en bijlagen
voor de vergadering van de stuurgroep Waterstof van 26
mei 2021.

Adviesnummer
Classificatie:

2021-022715
Openbaar
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Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Directie
Kees Visser
proces bestuurlijke besluitvorming vaststelling jaarrekening
Door vertraging in de oplevering van de verantwoording
van de TOZO-regeling door Haltewerk is de oplevering van
de jaarstukken van de gemeente vertraagd. Dit voorstel
informeert het college over het proces en biedt de
beschikbare stukken ter kennisneming aan.

Besluit:

Het college besluit:
1. de gemeenteraad met 2021-022715 te informeren over
de procedure vaststellen jaarrekening 2020 gemeente Den
Helder en hiervan de tekst vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-022139
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Intentieverklaring SPV2030 - Collegeadvies
Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030) is
een gezamenlijk plan van Rijk, Interprovinciaal Overleg
(IPO), Vervoerregio’s en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG). Samen met de provincie NoordHolland is gewerkt aan een regionale risicoanalyse
verkeersveiligheid. Aan de hand van die analyse en de
analyses die door de onderlinge gemeenten zelf zijn
gemaakt wordt de komende jaren de verkeersveiligheid
verbeterd. Door ondertekening van een intentieverklaring
zal deze gezamenlijke aanpak en de
inspanningsverplichting worden uitgesproken.

Besluit:

Het college besluit:
1. de intentieverklaring SPV2030 te ondertekenen en de
burgemeester besluit in het verlengde hiervan gelet op
artikel 171 lid 2 van
de Gemeentewet portefeuillehouder K. Visser te machtigen
voor de ondertekening

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-022679
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Beantwoording raadsvragen met betrekking tot De Kleine
Werf - Beantwoording raadsvragen
Naar aanleiding van berichten in de media heeft de
Stadspartij Den Helder vragen gesteld over het plan voor
De Kleine Werf, onderdeel van de ontwikkeling van
Willemsoord als geheel. Deze vragen zijn beantwoord.

Samenvatting:
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Besluit:

Het college besluit:
1. de schriftelijke vragen van de fractie Stadspartij Den
Helder over de Kleine werf met 2021-022679 te
beantwoorden en hiervan de tekst vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-020813
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Jaarrekening 2020 NV Port of Den Helder ter informatie
aan gemeenteraad - Raadsinformatiebrief
In de algemene vergadering van aandeelhouders van NV
Port of Den Helder op 21 april 2021 zijn de Jaarrekening
2020 en het Bestuursverslag 2020 vastgesteld. Het college
hecht aan transparantie over de verbonden partijen aan de
raad. Daarom worden beiden documenten met een
raadsinformatiebrief aan de raad aangeboden. Dit is ook
vastgelegd in het Beleidskader Verbonden partijen.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. De tekst van raadsinformatiebrief met zaaknummer
2021-020813 vast te stellen en daarmee de Jaarrekening
2020 en het Bestuursverslag 2020 van NV Port of Den
Helder aan te bieden aan de raad.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-017471
Openbaar
Team Participatie
Pieter Kos
Motie 'Giften zonder korting' - Raadsinformatiebrief
Met deze raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad
geïnformeerd over de aangenomen motie "giften zonder
korting ". Hiertoe wordt de op 8 december 2020
vastgestelde beleidsregel vrijlating giften en
schadevergoedingen gewijzigd.

Besluit:

Het college besluit:
1. De gemeenteraad informeren over de aangenomen
motie "giften zonder korting" met raadsinformatiebrief 2021017471 en hiervan de tekst vast te stellen.
2. De beleidsregel vrijlating giften en schadevergoedingen,
zoals vastgesteld in het besluit van 8 december 2020, te
wijzigen en de gewijzigde beleidsregel vast te stellen.

Adviesnummer

2021-018196

4/6

Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Openbaar
Team Openbare Ruimte
Peter de Vrij
RIB uitleg hondenbeleid en reactie op motie honden
losloopborden van de VVD - Raadsinformatiebrief
De raad wordt geïnformeerd over het huidige beleid ten
aanzien van de losloopgebieden.
Het college past op 4 locaties de losloopgebiden aan: 3
locaties vanwege een aanpassing in de openbare ruimte
en 1 locatie (het Timorpark) wordt als proef voor één jaar
in zijn geheel als losloopgebied aangewezen.

Besluit:

Het college besluit:
1. de gemeenteraad met 2021-018196 uitleg te geven over
het hondenbeleid en als reactie op motie honden
losloopborden van de VVD de tekst vast te stellen
Het college besluit:
2. De hondenuitlaatgebieden op 4 locaties aan te passen:
- Timorpark, als proef in geheel losloopgebied.
- Het gebied Falgatuinen, bouwlocatie Tiny Houses, in
Nieuw-Den Helder. Dit gaat van 'losloopgebied' naar
'verboden voor honden'.
- Nieuw deel Stadspark (bij Koningsplein en Joods
monument). Speelplekken wordt 'verboden' voor honden,
even als het monument. Overige locaties 'aanlijnplicht'.
- Kreekpark, bouw nieuwe woonwijk, wordt 'aanlijnplicht'.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-020081
Openbaar
Team Openbare Ruimte
Peter de Vrij
Beantwoording raadsvragen Behoorlijk Bestuur voor Den
Helder & Julianadorp over hondenbeleid
De fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder &
Julianadorp heeft vragen gesteld, deze worden in de
bijgevoegde brief beantwoord.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. De schriftelijke vragen van de fractie Behoorlijk Bestuur
voor Den Helder en Julianadorp over het hondenbeleid met
2021-020081 te beantwoorden en hiervan de tekst vast te
stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-022089
Openbaar
Team Participatie
Tjitske Biersteker-Giljou
Beantwoording schriftelijke vragen PVV over alternatieve
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Samenvatting:

huisvesting statushouders - Beantwoording raadsvragen
De fractie van de PVV Den Helder heeft schriftelijke vragen
gesteld over 'Alternatieve huisvesting statushouders'. Het
college beantwoordt de vragen met bijgevoegd document
(zaaknummer 2021-022089).

Besluit:

Het college besluit:
1. De schriftelijke vragen van de fractie PVV over
'alternatieve huisvesting statushouders' te beantwoorden
en de tekst hiervan vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-022676
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Beantwoording vragen gesteld naar aanleiding van de
raadsvergadering van 31 maart over de ontwikkelingen op
Willemsoord.
Naar aanleiding van de raadsvergadering van 31 maart
2021 zijn er vragen gesteld met betrekking tot de
ontwikkelingen op Willemsoord. Het college beantwoordt
deze vragen.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. de schriftelijke vragen van de fractie Behoorlijk Bestuur
voor Den Helder en Julianadorp over ontwikkelingen
WIllemsoord met 2021-022676 te beantwoorden en hiervan
de tekst vast te stellen
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