OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 9 november 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 Remco Duijnker, Portefeuillehouder; mevrouw Tjitske
Biersteker-Giljou, Portefeuillehouder; de heer Peter de Vrij, Portefeuillehouder; de heer Robert
Reus, gemeentesecretaris
Afwezig:
de heer Pieter Kos, Portefeuillehouder

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-052348
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Dijkversterking Den Oever - Den Helder - Collegeadvies
Het college stelt de geannoteerde agenda vast van het
overleg dijkversterking Den Oever - Den Helder dat
woensdag 27 oktober plaats vond.

Besluit:

Het college besluit:
1. Het college besluit de geannoteerde agenda van het
overleg dijkversterking Den Oever - Den Helder van
woensdag 27 oktober vast te stellen.
2. Het college steunt de inspanning rond de kansen met
draagvlak zoals benoemd in de Factsheet
meerwaardetafels DODH.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-052744
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Kees Visser
Schriftelijke vragen PVV Den Helder “Aanpak misstanden
huurmarkt”
- Beantwoording raadsvragen
Dit advies behandelt de afhandeling van raadsvragen van
de PVV.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van
de PVV vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-051878
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Bestuurlijk afstemmingsoverleg NHN (BAO) 12 november
2021 - Collegeadvies
Op 12 november 2021 vindt het Bestuurlijk
Afstemmingsoverleg (BAO) plaats. Dit is
eenafstemmingsoverleg van de gemeenten in de regio
Noord-Holland Noord en de Provincie Noord-Holland. Voor
het overleg is in afstemming met de regio de Kop een
annotatie bij de agenda gemaakt.

Besluit:

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de geannoteerde agenda van het
BAO van 12 november 2021 en de bijlagen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-050932
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
AVA Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 12
november 2021 - Collegeadvies
Op 12 november vindt de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
(AvA) plaats. In de AvA nemen de 19 aandeelhouders van
het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord deel. De
aandeelhouders zijn achttien gemeenten en de provincie
Noord-Holland. Voor het overleg is een annotatie bij de
agenda gemaakt. Op de agenda staan o.a. de vaststelling
van de begroting 2022 en het jaarplan 2022 van ONHN.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stukken en bespreekt de
verbanden met de diverse dossiers en portefeuilles.
2. De vertegenwoordiger van het college in de AVA ONHN
de adviezen zoals in de annotatie vermeld, in de
vergadering in te laten brengen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-047632
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Deelnemersovereenkomst Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting (SVn) 2022 - Collegeadvies
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voert voor
de gemeente de startersleningen (starters op de
woningmarkt) en de woonleningen

Samenvatting:
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(duurzaamheidsmaatregelen) uit. De samenwerking tussen
gemeente en SVn is geregeld in een
'deelnemersovereenkomst'. Deze overeenkomst ziet er al
25 jaar hetzelfde uit en is toe aan vernieuwing. Het SVn
legt aan de gemeente een herziene
deelnemersovereenkomst voor. De inhoud sluit nu beter
aan bij de huidige wet- en regelgeving. De
deelnemersovereenkomst maakt onderdeel uit van de
verordeningen Startersleningen Den Helder 2019 en
Comfortabel wonen Den Helder 2019.
Voorgesteld wordt de deelnemersovereenkomst met SVn
vast te stellen en te ondertekenen, teneinde de voortgang
van de samenwerking te waarborgen.
Besluit:

Het college besluit:
1. de deelnemersovereenkomst met SVn
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) vast te stellen en te
ondertekenen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-051476
Openbaar
Team Zorg
Tjitske Biersteker-Giljou
Beantwoording schriftelijke vragen van PVV over aanpak
problematiek eenzaamheid - Beantwoording raadsvragen
Er zijn vragen van de PVV over de aanpak eenzaamheid.
Voorgesteld te beantwoorden conform bijlage.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. De concept-beantwoording van de vragen van de fractie
van de PVV over aanpak eenzaamheid vast te stellen
conform bijgaand voorstel.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-051296
Openbaar
Team Financiën
Kees Visser
Voorstel tot het vaststellen van de veegwijziging 2021
In december bieden we aan de gemeenteraad de
veegwijziging aan. Daarmee verklaren we de grootste
afwijkingen tussen de begroting en de realisatie. Ook dit
jaar verwachten we een aantal afwijkingen binnen de
programma’s. Onder andere door de uitkomsten van de
septembercirculaire 2021. Daarin is de bijdrage van het
Rijk aan de gemeente bijgesteld.
De veegwijziging heeft twee belangrijke voordelen:
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1. De verschillen tussen de begroting en de
jaarrekening worden kleiner. Dat betekent minder
toelichting in de jaarrekening en komen we
tegemoet aan de eisen op het gebied van
rechtmatigheid;
2. We krijgen beter zicht op het verwachte resultaat
van de jaarrekening en voorstellen voor
budgetoverheveling kunnen we beter
onderbouwen.
Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De veegwijziging met een voordelig resultaat voor een
bedrag van € 4.807.000 en de daarbij behorende
begrotingswijziging met nummer 2021-051296 vast te
stellen;
2. Het overzicht met de mutaties in de reserves, behorende
bij de veegwijziging, vast te stellen;

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-051297
Openbaar
Team Financiën
Kees Visser
Voorstel tot het vaststellen van de budgetoverheveling
2021-2022
Jaarlijks worden bij de behandeling van de
programmarekening ook de voorstellen voor de
resultaatbestemming vastgesteld. Vooruitlopend op dit
besluit bij de jaarrekening, zijn er in 2021 incidentele
budgetten beschikbaar voor activiteiten die zijn opgestart in
2021 en die doorlopen naar 2022. In 2022 hebben we daar
echter, vanwege het incidentele karakter van het budget,
geen geld voor in de begroting opgenomen. Bij de
vaststelling van de programmarekening 2021 kan de
gemeenteraad besluiten om die resterende budgetten
alsnog beschikbaar te stellen in 2022. Maar, de
behandeling van de programmarekening vindt pas plaats
op 4 juli 2022. Dan pas zijn de definitieve resultaten
bekend, terwijl de uitvoering van de doorlopende zaken al
lang aan de gang zou moeten zijn. De gemeenteraad heeft
daarom aangegeven de voorstellen voor de
resultaatbestemming eerder te willen behandelen.
Voorheen was dat in de maand januari van het volgende
jaar. Dit jaar bleek het voor de uitvoering praktischer om dit
in de maand december te doen, gelijk met de
veegwijziging. In totaal gaat het in 2021 om een bedrag
van € 2.190.000 aan over te hevelen budgetten naar 2022.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Een bedrag van € 2.190.000 te onttrekken aan de
Algemene Reserve voor de uitvoering in 2022 van in 2021
niet bestede budgetten;
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2. De bijbehorende begrotingswijziging met nummer 2021051297 vast te stellen.
3. Een bedrag van € 2.190.000 in januari 2022 te
onttrekken aan de Algemene Reserve en beschikbaar te
stellen voor de in de in de resultaatbestemming genoemde
budgetten.
4. De in het overzicht resultaatbestemming genoemde
P.M.-posten bij de Programmarekening 2021 definitief vast
te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

2021-052553
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Overeenkomsten met Ontwikkelingsbedrijf NHN en
Stichting Clusius College inzake regiodeal - Collegeadvies
In 2020 is de Regio Deal Maritiem cluster Kop van NoordHolland tot stand gekomen. Hiermee werken Rijk, provincie
Noord-Holland, gemeente Den Helder en het
samenwerkingsverband De Kop Werkt! samen aan een
integrale aanpak om het leef-, woon- en werkklimaat in de
Kop van Noord-Holland te versterken. De Regio Deal
bestaat uit drie pijlers: human capital, METIP (Maritime
Emerging Technogolies Innovation Parc) en waterstof.
Voor de pijler ‘human capital’ is een uitvoeringsprogramma
vastgesteld. Voor de onderdelen ‘programmadirecteur
Tech@Connect en het ‘vormgeven van een passende
onderwijsinfrastructuur’ zijn respectievelijk het
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Stichting
Clusius College bereid gevonden om gedurende de looptijd
van de Regio Deal hieraan uitvoering te geven. Voor beide
onderdelen is een Overeenkomst van Opdracht opgesteld.
Omdat de gemeente Den Helder de kassier en penvoerder
van de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland
is, worden de overeenkomsten ter besluitvorming aan het
college aangeboden.
Het college besluit:
1. De bijgevoegde Overeenkomst van Opdracht aan het
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord voor de
organisatie van de functie programmadirecteur
Tech@Connect, als onderdeel van de regiodeal, vast te
stellen.
2. De bijgevoegde Overeenkomst van Opdracht aan de
Stichting Clusius College voor het realiseren van een
passende onderwijsinfrastructuur, als onderdeel van de
regiodeal, vast te stellen.
3. Wethouder Visser te machtigen eventuele nagekomen
ondergeschikte wijzigingen in de tekst van beide
genoemde overeenkomsten door te voeren.
4. De burgemeester besluit wethouder Visser te machtigen
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de beide Overeenkomsten van Opdracht te ondertekenen
namens de gemeente Den Helder (besluit op grond van
artikel 171 lid 2 Gemeentewet).

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-052749
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
PHO EZ 11 november 2021 - Collegeadvies
1. Opening en agenda
agenda vaststellen
2. Concept Verslag PO R&E 2 september 2021
Vaststellen verslag d.d. 2 september 2021
3. Ingekomen Stukken / mededelingen
-Terugkoppeling overleg d.d. 3 november PO R&E met
Georganiseerd bedrijfsleven (bijlage 1)
Op 3 november heeft een overleg plaatsgevonden tussen
de leden van het PO R&E en het Georganiseerd
bedrijfsleven. Eventuele acties bespreken.
-Verslag Bestuurlijke werksessie over duurzame energie
(bijlage 2)
Kennisnemen van voornemen van provincie om presentatie
te geven over de “menukaart
duurzame mobiliteitsmaatregelen.
-Brief taskforce energie-infrastructuur (bijlage 6)
Kennisnemen van de bijeenkomst en voorstel.
4. Steunkaart Ministerie van EZK 2022-2027
Kennisnamen van toelichting en beantwoording gestelde
vragen.
5. Regionale Ontwikkelagenda Helderse Lijn
Bespreken vervolgproces en de gestelde vragen in de
notitie aan het PO R&E.
6. Bestuurlijke Afstemmingsoverleg NHN
Instemmen met geannoteerde agenda en inbreng door
vertegenwoordigers regio Kop van NH tijdens BAO d.d. 12
november 2021.
7. Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Ontwikkelingsbedrijf NHN N.V.
Instemmen met geannoteerde agenda en inbreng door
vertegenwoordigers regio Kop van NH tijdens AVA d.d. 12
november 2021.

Besluit:

Het college besluit:
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1. Agenda Vaststellen
2. Verslag PO R&E d.d. 2 september 2021 vaststellen
3. Ingekomen stukken / mededelingen
4. Steunkaart Ministerie van EZK 2022-2027
5. Regionale Ontwikkelagenda Helderse Lijn
6. Bestuurlijk Afstemmingsoverleg NHN
7. Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Ontwikkelbedrijf NHN N.V.
8. Rondvraag
9. Sluiting

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-052363
Openbaar
Team Financiën
Kees Visser
Reactie college op de Boardletter 2021 Raadsinformatiebrief
Naar aanleiding van de door de accountant uitgebrachte
Boardletter na de uitgevoerde interimcontrole brengt het
college een reactie uit aan de gemeenteraad.

Besluit:

Het college besluit:
1. Naar aanleiding van de door de accountant uitgebrachte
Boardletter na de uitgevoerde interimcontrole een reactie
uit te brengen aan de gemeenteraad in de vorm van de RIB
met nummer 2021-052363 en daarvan de tekst vast te
stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-052813
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Jan de Boer
Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2021
In september 2019 heeft de raad op basis van de
modelverordening van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) en vanuit wensen van de ambtelijke
organisatie, de politie en de gemeenteraad de Algemene
plaatselijke verordening Den Helder 2012 (APV) herzien en
is de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2019
(APV) vastgesteld. De Model Algemene plaatselijke
verordening (hierna: Model-APV) is weer geactualiseerd.
De jaarlijkse actualisatie heeft vooral geleid tot redactionele
verbeteringen, zowel in de tekst als in de toelichting.
Daarnaast is actualisatie nodig van de 'Verordening op de
kamerverhuurpanden 2015', doordat het paraplu
bestemmingsplan 'Kamerverhuur, woningsplitsing en
Bed&Breakfast 2021' is vastgesteld. Door aanpassing van
de APV is het vergunningstelsel voor kamerverhuur nu
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geborgd.
Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2021
(APV) vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-052837
Openbaar
Team Omgeving
Remco Duijnker
Vaststelling transitievisie warmte
In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het
terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het
inzetten van duurzame en schone energiebronnen.
Gemeenten zijn verplicht om een Transitievisie Warmte op
te stellen en die voor het eind van 2021 vast te stellen. In
de voorliggende Transitievisie Warmte wordt aangegeven
met welke bronnen en in welk tijdsbestek tot 2050 de
gebouwde omgeving van duurzame warmte wordt
voorzien. De Transitievisie Warmte is een richtinggevend
document. In deze Warmtetransitievisie stippelen we het
pad uit naar een duurzame en toekomstbestendige
warmtevoorziening om bij te dragen aan CO2-reductie. De
in deze visie benoemde technieken zijn de duurzame
technieken die in 2021 als meest logisch voor de toekomst
gezien worden. De Transitievisie Warmte moet de
komende jaren uitgewerkt worden met
wijkuitvoeringsplannen, waar alle stakeholders nauw bij
betrokken gaan worden.
De gemeenteraad wordt gevraagd deze Transitievisie
Warmte vast te stellen en de verwachte Rijksmiddelen voor
de uitvoering naar wijkuitvoeringsplannen te reserveren.

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Vaststellen van de Transitievisie Warmte Den Helder

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-052549
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Voorstel tot het vrijgeven van de Strategische
Uitgangspunten bij de omgevingsvisie gemeente Den
Helder
De gemeente Den Helder werkt, in samenspraak met
bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties,
ketenpartners en andere belanghebbenden, aan de
omgevingsvisie. De omgevingsvisie is hét instrument onder
de nieuwe Omgevingswet waarmee de gemeente richting

Samenvatting:
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geeft aan de ontwikkeling van de leefomgeving. In 2018 en
2019 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie
Huisduinen en de Omgevingsvisie Julianadorp al
vastgesteld als deel-omgevingsvisies. Voor een verdere
uitwerking van de stad Den Helder worden vijf deelvisies
(Stad binnen de Linie, Maritiem Cluster, De Stelling, Nieuw
Den Helder en De Schooten) opgesteld.
In dit proces is duidelijk geworden dat er belangen en
afwegingen spelen die stads- of gemeentebreed moeten
worden gemaakt. De gemeente Den Helder staat namelijk
voor grote opgaven, zoals het realiseren van het Helders
Perspectief, een woningbouwopgave van 1.500 nieuwe
woningen tot 2030, het faciliteren van nieuwe (duurzame)
economische activiteiten en het inspelen op enorme
maatschappelijke transities als de energietransitie,
klimaatadaptatie en vergrijzing. Deze opgaven vragen om
een duidelijk langetermijnperspectief ("Wat voor een
gemeente willen we zijn en wat zijn voor ons de
prioriteiten?") en sturing hierop door de gemeente.
Deze strategische uitgangspunten schetsen dit
langetermijnperspectief door de belangrijkste
hoofdlijnen, opgaven en ontwikkelingen weer te geven
waarop de gemeente wenst in te zetten in de
omgevingsvisie. De gemeenteraad wordt gevraagd om de
strategische uitgangspunten vrij te geven voor inbreng in
de participatieprocessen, om samen met belanghebbenden
te komen tot de omgevingsvisie voor de gemeente Den
Helder.
Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De Strategische Uitgangspunten bij de omgevingsvisie
gemeente Den Helder vrij te geven, om deze in te brengen
in de participatieprocessen om te komen tot
(deel)omgevingsvisies voor de gebieden Stad binnen de
Linie, De Stelling, het Maritiem Cluster, Nieuw Den Helder
en De Schooten.
2. Kennis te nemen van de gespreksnotitie
Raadsinformatieavond Strategische Uitgangspunten bij de
Omgevingsvisie gemeente Den Helder 13 oktober 2021 en
de geschetste discussiepunten en voorgestelde verwerking
hiervan door het college af te wegen bij de besluitvorming
over beslispunt 1.
Het college besluit:
3. De tekst van raadsinformatiebrief 'Vervolgproces &
planning Omgevingsvisie gemeente Den Helder' (2021052549) vast te stellen en de raadsinformatiebrief naar de
gemeenteraad te verzenden.

Adviesnummer

2021-053252
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Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Beantwoording raadsvragen over gevolgen van
Coronamaatregelen voor Willemsoord
De fractie SeniorenActief Den Helder en omstreken heeft
vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in het
Noordhollands Dagblad over de financiële gevolgen van de
Coronamaatregelen voor Willemsoord bv. Het al dan niet
compenseren van achterstanden in de betaling van de huur
is een zaak tussen verhuurder (Willemsoord bv) en de
huurders. Het college treedt niet in die relatie. Het college
heeft ook bevestigd dat er geen sprake is van verkoop van
de gebouwen 66 en 72 ten behoeve van de realisatie van
het stadhuis. De gemeente huurt die gebouwen van
Willemsoord bv.

Besluit:

Het college besluit:
1. De beantwoording raadsvragen vast te stellen en ter
kennisname aan te bieden aan de raad.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-051569
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Zienswijze 1e begrotingswijziging ODNHN
Het college stelt aan de gemeenteraad voor een negatieve
zienswijze vast te stellen op de eerste begrotingswijziging
2021 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. De
begrotingswijziging betreft drie items. De colleges van Den
Helder, Texel en Schagen hebben hun raden op alle items
voorgesteld een negatieve zienswijze vast te stellen.
Penvoerder Hollands Kroon heeft een positieve zienswijze
voorgesteld, zodat de colleges van de vier gemeenten in
de Kop van Noord-Holland hebben besloten geen
gezamenlijke zienswijze voor te leggen.

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Op grond van artikel 35 van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen een negatieve zienswijze
vast te stellen op de eerste Begrotingswijziging
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 2022, ten aanzien
van alle genoemde onderwerpen, te weten het projectplan
traineeship, de pilot data-analisten en uitstel
Omgevingswet.
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