OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 23 augustus 2022
Samenstelling
Aanwezig:
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 Jan de Boer, Burgemeester; mevrouw Henny Kaag-van der Boon,
Loco-secretaris

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2022-036485
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Raadsinformatiebrief Herbestemming Brugwachtershuisje Raadsinformatiebrief
De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken met
betrekking tot de herbestemming van het Helderse
brugwachtershuisje aan het Ankerpark. Omdat het huisje
lange tijd leeg heeft gestaan is het erg vervallen. Om
ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt is
het van belang het gebouwtje op te knappen, maar ook om
er een passende nieuwe bestemming voor te
vinden. Vanwege deze ingewikkelde situatie is ervoor
gekozen om Stichting Brugwachtershuisjes in te schakelen
om samen een proces te starten om een nieuwe passende
bestemming te vinden. Stichting Brugwachtershuisjes is
ervaren in het vinden van nieuwe bestemmingen voor deze
kleine huisjes die vaker leeg komen te staan. De ambitie is
om een passende nieuwe bestemming te vinden voor het
brugwachtershuisje, in samenwerking met betrokkenen en
bewoners.
Het college besluit:
1. de raad over de voortgang van de herbestemming van
het brugwachtershuisje te informeren middels
raadsinformatiebrief 2022-036485 en de tekst hiervan vast
te stellen.

2022-037791
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Raadsvragen PVV inzake verkeerssituatie kruispunt N250 Havenweg - Beantwoording raadsvragen

Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

De fractie van de PVV heeft raadsvragen gesteld over de
verkeerssituatie op het kruispunt N250 - Havenweg. Met de
beantwoording is duidelijk gemaakt dat er geen sprake is
van een onveilige of onduidelijke situatie. Het ongevallen
beeld op dit kruispunt geeft geen redenen tot
aanpassingen.
Het college besluit:
1. de tekst vast te stellen van de concept bijgevoegde
antwoordbrief op de door de fractie van de PVV gestelde
raadsvragen

2022-037237
Openbaar
Personeelszaken
Michiel Wouters
Inzet Cao 2023 - Collegeadvies
De VNG houdt een ledenraadpleging over de concept
arbeidsvoorwaardennota voor de komende
onderhandelingen over de Cao Gemeenten. In de
arbeidsvoorwaardennota staan de uitgangspunten voor de
gemeentelijke werkgeversvertegenwoordiging in de
onderhandelingen over de cao voor 2023. Kort samengevat
worden er voorstellen gedaan over:
1. de huidige thuiswerkvergoeding structureel te maken;
2. een duurzame mobiliteitsvergoeding / budget met
voldoende oog voor de reeds bestaande lokale afspraken;
3.Afschaffing van het derde ziektejaar;
4. De na wettelijke werkeloosheidsuitkering voor
medewerkers die na het ingaan van de nieuwe cao
werkloos worden te schrappen;
5.Meer eenheid en duidelijkheid in de regels over toelagen;
6. Gemeenten moeten voor het beleid over duurzame
inzetbaarheid van werknemers de vrijheid krijgen om dit in
te richten zoals dat past bij hun organisatie met hun
werknemers;
7. Diversen enkele kleine voorstellen op het gebied van
betaald ouderschapsverlof, aanspraken tijdens onbetaald
Wazo-verlof;
8. De werkgevers willen voor het komende cao-overleg
afspraken maken over een cao voor één jaar met een
passende loonontwikkeling.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de concept
arbeidsvoorwaardennota, aangezien de hierboven
genoemde uitgangspunten passen binnen de
ontwikkelingen in de maatschappij / de gemeentelijke
organisatie en de arbeidsmarkt. De gemeentesecretaris
kan namens uw college tot en met woensdag 31 augustus
2022 (digitaal) een stem uitbrengen.
Het college besluit:
1. 1. In te stemmen met de concept
arbeidsvoorwaardennota Cao Gemeenten 2023;
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2. De gemeentesecretaris namens uw college de
instemming te laten geven.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

2022-040587
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Helders steunfonds: bijdragen aan Ondernemersvereniging
Den Helder en cultuur - Collegeadvies
De gemeenteraad heeft in het voorjaar 2020 in verband
met de coronacrisis besloten een Helders steunfonds in te
stellen met een bedrag van € 2 miljoen. Het doel van het
steunfonds is om de leefbaarheid en ontwikkeling van de
stad in stand te houden. Op basis van eerdere
besluitvorming door het college is het steunfonds ingezet
voor verschillende doelen. Op dit moment zit er nog
€125.000,00 in het steunfonds voor algemene inzet.
Daarnaast is het extra ontvangen bedrag van het Rijk voor
cultuur ter hoogte van €787.000,00 toegevoegd aan het
steunfonds. In dit collegevoorstel wordt voorgesteld om
voor de volgende zaken een financiële tegemoetkoming uit
het Helders steunfonds beschikbaar te stellen:
ondersteuning professionaliseringsslag
ondernemersvereniging, een bijdrage van de CTB-gelden
en het Reddingmuseum.
Het college besluit:
1. Een bijdrage van € 30.000, uit de subcategorie
ondernemers, te verstrekken aan Ondernemersvereniging
Den Helder voor een professionaliseringsslag.
2. Een bijdrage van € 1.128,50, uit de subcategorie
Onderwijs, sport en welzijn, te verstrekken voor vergoeding
van controle van de corona toegangsbewijzen in zwembad
Heersdiep
3. Een bijdrage van € 6.100, uit de subcategorie cultuur, te
verstrekken aan het Reddingmuseum om het (aanvullende)
netto tekort als gevolg van de corona-omstandigheden in
2021 op te vangen
4. Een bijdrage van maximaal € 3.530,00, uit de
subcategorie cultuur, als cofinanciering ter beschikking te
stellen voor de gevraagde bijdrage uit het noodfonds
cultuur van de provincie Noord-Holland (inzake het
Reddingmuseum).
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