OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 26 april 2022
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Kees Visser, portefeuillehouder; de heer Michiel Wouters, Portefeuillehouder; mevrouw
Heleen Keur, Portefeuillehouder; de heer Remco Duijnker, Portefeuillehouder; de heer Peter de Vrij,
Portefeuillehouder; de heer Jan de Boer, Burgemeester; de heer Robert Reus, gemeentesecretaris
Afwezig:
de heer Pieter Kos, Portefeuillehouder; mevrouw Tjitske Biersteker-Giljou, Portefeuillehouder

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

2022-017539
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Remco Duijnker
Voorstel tot het aanwijzen van een contactpersoon Wet
open overheid - Collegeadvies
De Wet open overheid treedt op 1 mei 2022 in werking.
Artikel 4.7 van deze wet schrijft voor dat ten minste één
contactpersoon wordt aangewezen ter beantwoording van
vragen over beschikbaarheid van publieke informatie.
Voorgesteld wordt om een contactpersoon, zoals bedoeld
in artikel 4.7 van de Wet open overheid, aan te wijzen en
een plaatsvervangend contactpersoon aan te wijzen.
Het college besluit:
1. conform bijlage ‘Aanwijzingsbesluit contactpersoon Woo’
een contactpersoon, zoals bedoeld in artikel 4.7 van de
Wet open overheid, en een plaatsvervangend
contactpersoon aan te wijzen.
De burgemeester besluit:
1. conform bijlage ‘Aanwijzingsbesluit contactpersoon Woo’
een contactpersoon, zoals bedoeld in artikel 4.7 van de
Wet open overheid, en een plaatsvervangend
contactpersoon aan te wijzen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2022-015349
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Definitieve aanwijzing Brakkeveldweg 51 als gemeentelijk
monument - Collegeadvies
In december 2021 heeft het college haar voornemen

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

uitgesproken om Brakkeveldweg 51, Basisschool Floriant
(voorheen Tuindorpschool), aan te wijzen als gemeentelijk
monument. Er is onderzoek gedaan naar de
cultuurhistorische waarden van de school, en advies
gevraagd aan de Gemeentelijke Adviescommissie
Omgevingskwaliteit. Er is tevens gesproken met de
juridisch eigenaar van het gebouw, Stichting Meerwerf. Er
zijn geen zienswijzen ingediend tijdens de periode van
terinzagelegging. Het college besluit Brakkeveldweg 51
aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Het college besluit:
1. op grond van artikel 5 van de Erfgoedverordening
gemeente Den Helder 2017 Brakkeveldweg 51 (Den
Helder G 1135) aan te wijzen als gemeentelijk monument
2. het besluit schriftelijk bekend te maken aan de zakelijk
gerechtigden;
3. het besluit en de terinzage legging van de stukken
schriftelijk bekend te maken in het Elektronisch
Gemeenteblad;
4. Brakkeveldweg 51 bij te schrijven in het erfgoedregister
van de gemeente Den Helder;
5. de raad over dit besluit te informeren middels
raadsinformatiebrief 2022-015349 en de tekst hiervan vast
te stellen.

2022-017292
Openbaar
Team Dienstverlening
Jan de Boer
Resultaten evaluatie aanvraag- en uitgifteproces van
paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten
Op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland
2001 (PUN2001) en de Eenduidige Normering Single
Information Audit (ENSIA) dient iedere gemeente jaarlijks
voor 1 januari een verplichte controle uit te voeren op de
toepassing van de procedures en de
beveiligingsmaatregelen rond het aanvraag- en
uitgifteproces van paspoorten en Nederlandse
identiteitskaarten. Deze zelfevaluatie bestaat uit twee
onderdelen. Een onderdeel die betrekking heeft op vragen
over de totale informatiebeveiliging van de hele gemeente
die door de Chief Information Security Officer wordt gedaan
in de ENSIA-tool en een onderdeel dat wordt gedaan in de
Kwaliteitsmonitor gemeenten die betrekking heeft op
vragen over de uitvoering en het naleven van procedures,
processen, voorschriften en reglementen rond de
reisdocumentenadministratie. Deze zelfevaluatie is in Den
Helder uitgevoerd en de resultaten met de
managementrapportage zijn bekend en worden nu het
college ter kennisneming aangeboden.
Het college besluit:
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1. Kennis te nemen van de managementrapportage en de
resultaten van de zelfevaluatie reisdocumenten.
2. Verantwoording over de uitvoering van de zelfevaluatie
reisdocumenten 2021 af te leggen aan het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door
ondertekening van de bijgesloten uittreksels door de
burgemeester.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

2022-013876
Openbaar
Team Jeugd
Peter de Vrij
2022-013876 Vraag naar overlast probleemjongeren in
raadscommissie Maatschappelijk ontwikkeling
In de raadscommissievergadering van 7 december 2021
werd naar aanleiding van de presentatie over de
ontwikkelingen Jeugdbeleid de vraag gesteld hoeveel
probleemjongeren overlast veroorzaken in Den Helder.
Wethouder de Vrij geeft middels deze brief antwoord op de
vraag. Bij jeugdoverlast bestaat de overlast voornamelijk uit
rondhangen, muziek luid aan, rommel achterlaten,
bravouregedrag en soms wat kattenkwaad zoals het
afsteken van vuurwerk. Het betreft over het algemeen
doodnormale jongeren die buiten ‘chillen’ met
leeftijdgenoten. Hoe vaak overlast voorkomt is zeer
wisselend en seizoensgebonden. Volgens de cijfers van de
politie gaat het in januari en februari 2022 om 47
meldingen in Den Helder en 10 meldingen in Julianadorp.
Jongerenwerk van Mee& de Wering en de BOA’s zitten er
bovenop en hebben onderling goed contact. Over het
algemeen zijn de jongeren goed aanspreekbaar en houdt
het gedrag na aanspreken op. Middels een maandelijks
Jeugdoverlast-overleg worden de hangplekken en
meldingen besproken die in die maand om actie hebben
gevraagd. In januari en februari 2022 zijn er zo zes
hangplekken besproken. Afhankelijk van de
geconstateerde problemen wordt maatwerk geleverd. Er
wordt standaard gekeken naar de groep, de individuen
(wellicht zit er al hulpverlening in) en de omgeving. De
maatwerk-aanpak is vrijwel altijd effectief en gaat uit van
goed contact met de jongeren.

Het college besluit:
1. de beantwoording raadsvragen 2022-013876 over
omvang overlast probleemjongeren vast te stellen
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