OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 7 december 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; de heer Peter de Vrij, Portefeuillehouder;
de heer Robert Reus, gemeentesecretaris
Afwezig:
mevrouw Tjitske Biersteker-Giljou, Portefeuillehouder

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-056177
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Concept Omgevingsvisie Stelling, “Den Helder heeft De
Stelling” - Collegeadvies
In het afgelopen halfjaar is er gewerkt aan een nieuwe
toekomstvisie voor De Stelling van Den Helder: “Den
Helder heeft De Stelling”. In deze visie wordt het belang
van De Stelling als ‘de ziel van de stad’ benadrukt. Hierbij
is het belangrijkste uitgangspunt dat het bijzondere
rijksmonumentale erfgoed van De Stelling haar waarde
blijft behouden door zich mee te ontwikkelen met de
gemeente Den Helder als geheel.
Deze visie is tot stand gekomen door middel van een breed
participatief traject: zowel bewoners als belanghebbende
instanties hebben in verschillende fasen meegedacht over
de toekomst van De Stelling. Op 17 januari 2022 wordt er
een conceptversie aan de gemeenteraad gepresenteerd.
De nieuwe visie voor De Stelling is onderdeel van de
omgevingsvisie voor heel Den Helder en zal daarom eind
2022 door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Besluit:

Het college besluit:
1. De tekst van Omgevingsvisie Stelling “Den Helder heeft
De Stelling” vrij te geven voor bespreking in de
commissievergadering Stadsontwikkeling- en beheer van
17 januari 2022
2. De gemeenteraad met raadsinformatiebrief 2021-056177
te informeren over de conceptversie van de
Omgevingsvisie Stelling “Den Helder heeft De Stelling

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-056485
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Beantwoording vragen van D66 over De Lange Jaap Beantwoording raadsvragen
Er zijn door D66 vragen gesteld over de stand van zaken
rondom De Lange Jaap. D66 vraagt het college of er al
duidelijkheid is wanneer de minister een besluit zal nemen
over de toekomst van De Lange Jaap. Het college
informeert de raad dat hier nog geen duidelijkheid over is.
Wel blijft zij in contact met Rijkswaterstaat en benadrukt zij
het belang van de Lange Jaap voor Den Helder.

Besluit:

Het college besluit:
1. de schriftelijke vragen van de fractie D66 over De Lange
Jaap met 2021-056485 te beantwoorden en hiervan de
tekst vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-056960
Openbaar
Team Omgeving
Remco Duijnker
Subsidieplafond 2022 voor subsidie Duurzaam
Energiepakket - Collegeadvies
Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Duurzaam
energiepakket is voor 2022 vastgesteld op € 100.000.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. Het subsidieplafond als bedoeld in artikel 4, lid 1, van de
Subsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere
huiseigenaren bestaande bouw 2020 – 2023 vast te stellen
op € 100.000,- voor de periode 1 januari 2022 tot en met
31 december 2022.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-057007
Openbaar
Team Openbare Ruimte
Peter de Vrij
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van HVC op 9
december 2021
Op 9 december 2021 vindt de Algemene Vergadering van

Samenvatting:
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Aandeelhouders van HVC plaats.
In deze vergadering wordt allereerst een schets gegeven
van de algemene ontwikkelingen met behulp van een
contextanlyse. Daarnaast staat de benoeming van een
accountant voor de controle van de jaarrekening 2022 op
de agenda.
Besluit:

Het college besluit:
1. 1. Instemmen met de concept notulen van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van HVC d.d. 27 mei
2021
2. Instemmen met de benoeming van de account voor het
onderzoek van de jaarrekening 2022
2. Wethouder De Vrij aanwijzen als vervanger voor
Wethouder Wouters als vertegenwoordiger van de
gemeente Den Helder in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders HVC op 9 december 2021.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-058283
Openbaar
Team Jeugd
Peter de Vrij
Raadsinformatiebrief evaluatie JeugdzorgPlus en
inspectierapport Onderwijs.
Aan het college wordt gevraagd de gemeenteraad van Den
Helder te informeren over het afwijken van de toezegging
de raad tweemaal per jaar te informeren over de stand van
zaken betreffende de inkoopdoelstellingen JeugdzorgPlus.
Hiernaast wordt gevraagd de raad te informeren over de
uitkomst van het onderzoek van de Inspectie van het
Onderwijs over de onderwijsvoorziening OnderwijsPlus
Spinaker in Bakkum

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. In te stemmen om de gemeenteraad van Den Helder
door middel van een raadsinformatiebrief via de RNN te
informeren over de tussentijdse evaluatie van de
jeugdzorgPlusvoorziening Antonius in Bakkum en over het
kwaliteitsonderzoek van de Inspectie Onderwijs ten
aanzien van de Spinacker OnderwijsPlus in Bakkum.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-058411
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Afvaardiging certificaathouder STAK t.b.v. ROM InWest Collegeadvies
Per 8 oktober 2021 is de Regionale Ontwikkelmaatschappij

Samenvatting:
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(ROM) InWest gelanceerd. Vanuit de Kop van NoordHolland hebben de gemeenten Den Helder, Hollands
Kroon en Schagen besloten om samen met de andere
gemeenten in Noord-Holland Noord te participeren in de
ROM via de Stichting Administratie Kantoor (STAK)
aandelen ROM Regio. De STAK neemt de aandelen in
beheer tegen uitgifte van certificaten; de gemeenten zijn
daarmee ‘certificaathouders.’ De STAK bestaat uit de
vergadering van certificaathouders van regio Alkmaar,
regio West-Friesland en regio Kop van Noord-Holland. Den
Helder, Hollands Kroon en Schagen vormen samen de
vergadering van certificaathouders regio Kop van NoordHolland.
Het bestuur van de STAK bestaat uit een door vergadering
van certificaathouders vast te stellen aantal van drie
natuurlijke personen, benoemd door de vergadering van
certificaathouders. Wethouder Pieter Dijkman (gemeente
Alkmaar namens regio Alkmaar), Arthur Helling (gemeente
Hoorn namens regio West-Friesland) en Kees Visser
(gemeente Den Helder namens regio Kop Noord-Holland)
vormen het eerste bestuur. Het bestuur van STAK treed in
formele aandeelhoudersvergaderingen van de ROM op
namens de certificaathouders van de STAK.
Voor de deelnemende gemeenten binnen de STAK dienen
afgevaardigden te worden bepaald die de individuele
certificaathouders vertegenwoordigen in de bestuurlijke
overleggen van de ROM en de STAK.
Besluit:

Het college besluit:
1. Het college besluit de portefeuillehouder Ruimtelijke
Ordening (H. Keur) als certificaathouder van de Stichting
Administratiekantoor aandelen ROM Regio te benoemen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-056973
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Agenda AB ODNHN 8 december 2021
Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur GR
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord van 8 december
2021 is een agenda opgesteld. In dit voorstel een advies
hoe te besluiten per agendapunt.

Besluit:

Het college besluit:
1. Voorgesteld wordt om te besluiten conform de
beslispunten onder het kopje 'Argumentatie'.
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Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-057250
Openbaar
Directie
Kees Visser
Voostel RIB effecten uitstel nieuwe financiële verordening Raadsinformatiebrief
Het college heeft een geactualiseerde financiële
verordening aan de gemeenteraad aangeboden. Op grond
van een negatief advies van de griffie bij deze verordening
en het voorstel van haar om een nieuwe verordening pas
samen te stellen nadat de raad in het derde kwartaal van
2022 een geactualiseerde visie op planning en control
heeft vastgesteld, en de discussie die daarover plaatsvond
in de auditcommissie is het voorstel ingetrokken. Door
middel van de bijgaande RIB worden de leden van de
gemeenteraad geïnformeerd over de consequenties van
deze vertraging.

Besluit:

Het college besluit:
1. De gemeenteraad te informeren over de consequenties
van het later vaststellen van een financiële verordening met
2021-057250 en daarvan de tekst vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-055680
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Risicoanalyse verkeersveiligheid SPV2030 - Collegeadvies
Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 van de
rijksoverheid streeft naar 0 verkeersdoden in 2050. Om dit
te verwezenlijken wordt niet langer alleen gekeken naar de
daadwerkelijke aantallen verkeersongevallen en slachtoffers die voortvloeien uit gedragingen en
infrastructuur. Er wordt ook ingezet op het voorkomen van
ongevallen door in te schatten waar en wanneer het risico
op een ongeval het grootst is. Gemeenten en provincie
hebben via VNG en IPO getekend voor uitvoering van het
SPV2030.
Hiervoor wordt zowel op gemeentelijk als op regionaal
niveau een risicoanalyse gemaakt.
Voor Den Helder is een dergelijke analyse inmiddels
gemaakt. Aan de hand van deze analyse kan worden
bepaald welke beleidsthema’s de komende jaren extra
aandacht krijgen ter verbetering van de verkeersveiligheid.
Aan de hand van deze analyse zal vervolgens een
uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid worden
opgesteld waarin de daadwerkelijke projecten worden
uitgewerkt.
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Besluit:

Het college besluit:
1. Het rapport "Risicoanalyse verkeersveiligheid Den
Helder" vast te stellen
2. aan de hand van de "Risicoanalyse verkeersveiligheid
Den Helder" een uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid
op te stellen
3. de tekst vast te stellen van de in concept bijgevoegde
Raadsinformatiebrief en deze naar de Raad te verzenden;

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-057318
Openbaar
Directie
Kees Visser
Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tijdelijke
tegemoetkoming horecaondernemers in de materiële vaste
lasten in verband met nieuwe coronamaatregelen
De nieuwe maatregelen om corona in te dammen raken
veel ondernemers. Vooral de ondernemers die 's avonds
hun belangrijkste omzet draaien, worden getroffen. Dat
betekent een grote impact op restaurants en cafés,
belangrijke voorzieningen voor inwoners en toeristen. De
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van het Rijk regelt
lang niet alle kosten voor deze ondernemers, terwijl veel
van deze ondernemers het al de gehele coronaperiode
moeilijk hebben gehad. Voorgesteld wordt daarom om voor
deze specifieke groep ondernemers een tegemoetkoming
in de materiële vaste lasten te doen, kosten die doorlopen
ook al is een zaak grotendeels gesloten. Voor de
ondernemers die een restaurant of café beheren, geeft
deze regeling een bijdrage van € 1.000. De regeling is
laagdrempelig gemaakt, zodat de aanvraag gemakkelijk
kan plaatsvinden. Omdat ook sommige verhuurders weer
een korting geven, verbetert het perspectief voor deze
ondernemers weer enigszins.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. de Verordening tijdelijke tegemoetkoming materiële
vaste lasten voor restaurants en cafés gemeente Den
Helder 2021 vast te stellen
2. Voor de uitvoering van de regeling tegemoetkoming
horecaondernemers in de materiële lasten in verband met
de nieuwe coronamaatregelen een subsidieplafond van €
200.000 te hanteren

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-057318
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Kees Visser
Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tijdelijke
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Samenvatting:

Besluit:

tegemoetkoming horecaondernemers in de materiële vaste
lasten in verband met nieuwe coronamaatregelen
De nieuwe maatregelen om corona in te dammen raken
veel ondernemers. Vooral de ondernemers die 's avonds
hun belangrijkste omzet draaien, worden getroffen. Dat
betekent een grote impact op restaurants en cafés,
belangrijke voorzieningen voor inwoners en toeristen. De
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van het Rijk regelt
lang niet alle kosten voor deze ondernemers, terwijl veel
van deze ondernemers het al de gehele coronaperiode
moeilijk hebben gehad. Voorgesteld wordt daarom om voor
deze specifieke groep ondernemers een tegemoetkoming
in de materiële vaste lasten te doen, kosten die doorlopen
ook al is een zaak grotendeels gesloten. Voor de
ondernemers die een restaurant of café beheren, geeft
deze regeling een bijdrage van € 1.000. De regeling is
laagdrempelig gemaakt, zodat de aanvraag gemakkelijk
kan plaatsvinden. Omdat ook sommige verhuurders weer
een korting geven, verbetert het perspectief voor deze
ondernemers weer enigszins.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. de Verordening tijdelijke tegemoetkoming materiële
vaste lasten voor restaurants en cafés gemeente Den
Helder 2021 vast te stellen
2. Voor de uitvoering van de regeling tegemoetkoming
horecaondernemers in de materiële lasten in verband met
de nieuwe coronamaatregelen een subsidieplafond van €
200.000 te hanteren
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