OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 21 juni 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; de heer Robert Reus, gemeentesecretaris

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

2022-022715
Openbaar
Team Informatie & Techniek
Remco Duijnker
voortgangsverslag KPI's Infomatiebeheer 2022, archief
KPI's 2022 - Collegeadvies
De directeur-archivaris van het RHC Alkmaar houdt
toezicht op de niet-overgebrachte archieven van de
gemeente Den Helder. Jaarlijks doet hij daarvan verslag.
Het algemene beeld dat uit het verslag naar voren komt is
dat de gemeente Den Helder in voldoende mate aan de
wettelijke eisen voldoet. Ook al zijn bepaalde uitkomsten in
negatieve zin gewijzigd ten opzichte van vorig jaar, de
gemeente boekt in algemene zin vooruitgang in de praktijk.
De organisatie zet belangrijke stappen om de kwaliteit van
de informatiehuishouding structureel te verbeteren.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het ‘Voortgangsverslag KPI’s
Informatiebeheer 2022 Gemeente Den Helder’ van het
Regionaal Archief Alkmaar.
2. Raadsinformatiebrief 2022-022715 ‘Voortgangsverslag
KPI’s Informatiebeheer 2022 Gemeente Den Helder' vast te
stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Openbaar
Team Openbare Ruimte
Michiel Wouters
Motie ALV Vereniging Nederlandse Gemeenten 28/29 juni
2022 Motie: Meer aandacht voor rol gemeenten bij
totstandkoming en implementatie van UPV-afspraken Collegeadvies

Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Bij de uitvoering van de uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid is de rol van de
gemeenten uit balans. Middels een motie tijdens de
algemene jaar vergadering van de VNG op 28 en 29 juni
2022 vraagt een aantal gemeenten hiervoor aandacht bij
het Rijk. Wij ondersteunen deze motie.
Het college besluit:
1.
De motie voor de algemene leden vergadering van de VNG
op 28 en 29 juni 2022 ingediend door de gemeenten Delft,
Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, PijnackerNootdorp, Rijswijk, Wassenaar:
Wij onderschrijven de motie en vragen meer aandacht voor
de rol van gemeenten bij de totstandkoming en
implementatie van uitgebreide de
producentenverantwoordelijkheid (UPV)-afspraken.

2022-027486
Openbaar
Team Participatie
Pieter Kos
GRGA vergadering 23 juni 2022 - Collegeadvies
Op 23 juni 2022 vindt een gecombineerde vergadering
plaats van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur
van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde
Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa). Op de agenda van
deze gecombineerde vergadering staan vier onderwerpen
die vragen om een standpunt van het college van
burgemeester en wethouders. De onderwerpen zijn:
voorstel vaststellen jaarrekening 2021, voorstel vaststellen
begroting 2023-2026, voorstel quasi inbesteden, notitie
aandeelhouder Probedrijven en brief toelichting en
businesscase pand Den Helder.
Dit advies beoogt het college van burgemeester en
wethouders te adviseren over de onderwerpen die ter
bespreking/vaststelling op de agenda staan, zodat de
wethouder Participatie in de vergadering van 23 juni 2022
een door het college gedragen standpunt over deze
onderwerpen kan innemen.
Het college besluit:
1. De wethouder Participatie de volgende standpunten in te
laten brengen in de bestuurlijke vergadering van de
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop
van Noord-Holland op 23 juni 2022:
Akkoord te gaan met Agendapunt 6: Voorstel vaststellen
jaarrekening 2021
Akkoord te gaan met Agendapunt 7: Voorstel vaststellen
begroting 2023-2026
Kennis te nemen van Agendapunt 8: Voorstel quasi
inbesteden
Kennis te nemen van Agendapunt 9: Notitie aandeelhouder
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Probedrijven, brief toelichting en businesscase pand Den
Helder
Daarnaast zijn ter kennisname de financiële rapportages
Probedrijven en Proschoon over de maand februari 2022
bijgevoegd

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

2022-020107
Openbaar
Team Participatie
Pieter Kos
Beleidsregels Studietoeslag gemeente Den Helder 2022 Collegeadvies
Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie
vanwege hun medische beperking, hebben recht op een
studietoeslag. De wetgeving met betrekking tot de
studietoeslag is veranderd. Vanaf 1 april 2022 is de hoogte
van de studietoeslag voor scholieren en studenten met een
beperking aangepast. Voor studenten van 21 jaar en ouder
is deze minimaal € 300 netto per maand. Scholieren van 15
tot 21 jaar hebben ook recht op studietoeslag. Maar zij
krijgen een lager bedrag studietoeslag per maand. De
studietoeslag is een minimumbedrag dat alle gemeenten
moeten uitkeren aan studenten met een medische
beperking. Gemeenten mogen ook een hoger bedrag
betalen. De gemeente Den Helder heeft in navolging van
de gemeente Hollands Kroon, Schagen en Texel besloten
de landelijk vastgestelde minimumbedragen voor de
studietoeslag niet te verhogen. Het vermogen van de
student of de ouders heeft geen invloed op de nieuwe
studietoeslag. Studenten met een medische beperking
kunnen de studietoeslag aanvragen bij de gemeente.
Hieronder treft u een overzicht aan van de
minimumbedragen voor de studietoeslag per 1 april 2022,
zoals opgenomen in artikel 7a van de wijziging van het
Besluit loonkostensubsidie Participatiewet 2021.
Leeftijd
Studietoeslag per maand
15 jaar
€ 90,16 jaar
€ 103,50
17 jaar
€ 118,50
18 jaar
€ 150,19 jaar
€180,20 jaar
€ 240,21 jaar of ouder
€ 300,Het college besluit:
1. De bijgevoegde beleidsregel Studietoeslag 2022 Den
Helder vast te stellen.
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Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

2022-025015
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Vaststellen UP 2022 ODNHN - Collegeadvies
Het college van burgemeesters en wethouders heeft het
uitvoeringsprogramma 2022 van de Omgevingsdienst
Noord – Holland Noord vastgesteld. Het
uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks opgesteld en bevat
de raming van de uren die aan de diverse milieutaken
worden besteed, zoals vergunningverlening, toezicht,
handhaving en de ontwikkeling van beleid. De raming valt
binnen het budget en komt grotendeels overeen met die
van vorig jaar.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de 4e kwartaalrapportage 2021
2. Het Uitvoeringsprogramma 2022 ODNHN vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Michiel Wouters
(her)benoeming leden commissie bezwaarschriften
De commissiebezwaarschriften is benoemd voor de duur
van de raadszitting. Na het aantreden van een nieuwe
gemeenteraad dient de commissiebezwaarschriften
(her)benoemd te worden.
Voorgesteld wordt om hiertoe over te gaan. Mevrouw E.
Schouten-Visser wordt op verzoek niet herbenoemd.
Mevrouw K. Boelens treedt aan als nieuw lid van de
commissiebezwaarschriften.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. 1. mevrouw E. Visser-Schouten ontslag te verlenen op
eigen verzoek van lid, tevens plaatsvervangend voorzitter
algemene kamer en plaatsvervangend lid en
plaatsvervangend voorzitter van de sociale en personele
kamer
2. mevrouw K. Boelens te benoemen als lid, tevens
plaatsvervangend voorzitter algemene kamer en
plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van
de sociale kamer
3. de heer P. van Veen te (her)benoemen als voorzitter van
de algemene kamer, tevens plaatsvervangend lid en
plaatsvervangend voorzitter van de sociale kamer
4. de heer W.S. Zorg te (her)benoemen als lid, tevens
plaatsvervangend voorzitter algemene kamer en
plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van
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de sociale kamer
5. de heer R. Visser te (her)benoemen als lid, tevens
plaatsvervangend voorzitter algemene kamer en
plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van
de sociale kamer
6. de heer M.M. Schaper te (her)benoemen als lid, tevens
plaatsvervangend voorzitter algemene kamer en
plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van
de sociale kamer.
7. de heer R.J.A. de Jong te (her)benoemen als lid, tevens
plaatsvervangend voorzitter algemene kamer en
plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van
de sociale kamer
8. de heer Z. Farafonow te (her)benoemen als lid, tevens
plaatsvervangend voorzitter algemene kamer en
plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van
de sociale kamer
9. de heer P.C. de Goede te (her)benoemen als voorzitter
van de sociale kamer en plaatsvervangend lid en
plaatsvervangend voorzitter van de algemene kamer
10. mevrouw H.E. Nieman te (her)benoemen als lid, tevens
plaatsvervangend voorzitter van de sociale kamer en
plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van
de algemene kamer
11. mevrouw S.S. Kindt-Jiawan te (her)benoemen als lid,
tevens plaatsvervangend voorzitter van de sociale kamer
en plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter
van de algemene kamer
12. mevrouw A.M.T. Wezel te (her)benoemen als lid,
tevens plaatsvervangend voorzitter van de sociale kamer
en plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter
van de algemene kamer
13. mevrouw S.J.E.M. Bogaarts te (her)benoemen als lid,
tevens plaatsvervangend voorzitter van de sociale kamer
en plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter
van de algemene kamer
14. de heer J. Schaafsma te (her)benoemen als lid, tevens
plaatsvervangend voorzitter van de sociale kamer en
plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter van
de algemene kamer
15. de secretaris van de commissie bezwaarschriften
eenmalig mandaat te verlenen de bijgevoegde
(concept)besluiten met betrekking tot het ontslag en de
(her)benoemingen te ondertekenen en te versturen

Adviesnummer

2022-028827
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Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

Besluit:

Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Geannoteerde agenda Stuurgroep Overleg Regio Deal 27
juni 2022 - Collegeadvies
Agendapunten zijn onder meer: vaststellen verslag 03-032022, toelichting op de 1e voortgangsrapportage van 2022,
een update op de acties van het Rijk-Regio overleg van 1503-2022 en een toelichting op de governance structuur en
samenwerkingen.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de geannoteerde agenda en
overige bijlagen voor het Stuurgroep Overleg Regio Deal
van 27 juni 2022 en de geannoteerde agenda vast te
stellen
2. Akkoord te gaan met het aanbieden van de
voortgangsrapportage aan het Rijk.

2022-009802
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Voorstel tot vaststellen van Wijzigingsplan Koningstraat 22,
33 en 92 en bijbehorend hogere waardenbesluit Collegeadvies
De gemeente werkt in samenwerking met diverse
ontwikkelende partijen, waaronder Zeestad en
Woningstichting Den Helder, aan de herstructurering van
het Stadshart. Deze herstructurering gaat uit van het
concentreren van het winkelgebied, de ontwikkeling van
het stadspark, het realiseren van diverse woonmilieus, het
herpositioneren van de horeca en het verbeteren van de
woonomgeving in het stadshart.
Met dit wijzigingsplan Koningstraat 22, 33 en 92 worden de
horecabestemmingen/centrumbestemmingen ter plaatse
van de Koningstraat 22, 33 en 92 omgezet in een
woonbestemming, hetgeen aansluit bij de genoemde
herstructurering.
Woningen zijn gevoelige functies in de zin van de Wet
geluidhinder. Uit onderzoek blijkt dat er bij de Koningstraat
33 niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde
uit de Wet geluidhinder. Daarom dient voor deze locatie
een hogere waarden te worden vastgesteld waarmee de
woning planologisch mogelijk gemaakt kan worden. Het
besluit hogere waarden dient dit doel.
Er zijn geen zienswijzen ingediend op de ontwerpstukken.
Het college besluit:
1. vaststellen van het wijzigingsplan Koningstraat 22, 33 en
92 en bijbehorende stukken
2. vaststellen van het besluit Hogere Waarden Wet
geluidhinder, wijzigingsplan Koningstraat 22, 33 en 92
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3. in het kader van het wijzigingsplan Koningstraat 22, 33
en 92 wordt geen milieueffectrapportage opgesteld
4. in het kader van het wijzigingsplan Koningstraat 22, 33
en 92 wordt geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet
ruimtelijke ordening vastgesteld, omdat er voor de
gemeente geen kosten aan dit project verbonden zijn.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

2022-029187
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Michiel Wouters
Woo-verzoeken Rob Scholte museum: deelbeschikking 6
voor Helderse Courant en deelbeschikking 7 voor Stichting
Adviesman - Collegeadvies
Op 22 februari 2021 is een Wob-verzoek ontvangen van
Stichting Adviesman. Op 19 april 2021 is een Wob-verzoek
ontvangen van de Helderse Courant. Beiden vragen om
openbaarmaking van documenten over het Rob Scholte
museum en de voormalig gebruiker van Middenweg 172174 over een periode van meer dan een decennium. Op 11
mei 2021, 10 augustus 2021, 12 oktober 2021, 21
december 2021, 15 februari 2022 en 14 april 2022 zijn
eerdere deelbeschikkingen genomen op de Wobverzoeken van Stichting Adviesman en de Helderse
Courant.
Hierbij wordt voorgesteld deelbeschikking 7 te nemen op
het verzoek van Stichting Adviesman en deelbeschikking 6
op het verzoek van de Helderse Courant.
Geadviseerd wordt om naar aanleiding van het verzoek
van Stichting Adviesman te besluiten over de
openbaarmaking van 329 documenten met in totaal 982
pagina's, waarvan 4 documenten (van in totaal 8 pagina's)
civielrechtelijke processtukken zijn waarop de Woo niet van
toepassing is.
Geadviseerd wordt om naar aanleiding van het verzoek
van de Helderse Courant te besluiten over de
openbaarmaking van 898 documenten van in totaal 1.504
pagina's, waarvan 40 documenten (van in totaal 94
pagina's) civielrechtelijke processtukken zijn waarop de
Woo niet van toepassing is.

Besluit:

Daarbij worden verzoekers in kennis gesteld van 3.536
documenten met in totaal 11.406 pagina's aan reeds
openbare documenten.
Het college besluit:
1. Op het Woo-verzoek van de Helderse Courant van 19
april 2021 over openbaarmaking van documenten over het
Rob Scholte museum en de voormalig gebruiker van
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Middenweg 172-174 over de periode van 1 januari 2010 tot
19 april 2021 te beslissen middels bijgevoegde zesde
deelbeschikking (kenmerk 2021-017855) en daarmee:
a. te constateren dat 3.536 documenten met een totaal
aantal van 11.406 pagina's over het Rob Scholte museum
en de voormalig gebruiker van Middenweg 172-174 reeds
openbaar zijn. Een overzicht van en digitale kopieën van
de reeds openbare documenten worden ter beschikking
gesteld aan verzoeker;
b. te besluiten dat 40 gevraagde documenten van in totaal
94 pagina's, als weergegeven in een bij de zesde
deelbeschikking gevoegd overzicht, niet op grond van de
Woo openbaar gemaakt mogen worden, nu dit
civielrechtelijke processtukken zijn;
c. middels een bij de zesde deelbeschikking gevoegd
overzicht overeenkomstig de Woo te besluiten over de
openbaarmaking van 858 documenten van in totaal 1.410
pagina's.
2. Op het Woo-verzoek van Stichting Adviesman van 22
februari 2021 over openbaarmaking van documenten over
het Rob Scholte museum en het voormalig Postkantoor
over de periode van 1 januari 2008 tot en met 10 februari
2021 te beslissen middels bijgevoegde zevende
deelbeschikking (kenmerk: 2021-008571) en daarmee:
a. te constateren dat 3.536 documenten met een totaal
aantal van 11.406 pagina's over het Rob Scholte museum
en de voormalig gebruiker van Middenweg 172-174 reeds
openbaar zijn. Een overzicht van en digitale kopieën van
de reeds openbare documenten worden ter beschikking
gesteld aan verzoeker;
b. te besluiten dat 4 documenten van in totaal 8 pagina's,
als weergegeven in een bij de deelbeschikking gevoegd
overzicht, niet op grond van de Woo openbaar gemaakt
mogen worden, nu dit civielrechtelijke processtukken zijn;
c. middels een bij de zevende deelbeschikking gevoegd
overzicht overeenkomstig de Woo te besluiten over de
openbaarmaking van 325 documenten van in totaal 974
pagina's.
3. Wethouder Wouters te mandateren tot het doorvoeren
van ondergeschikte wijzigingen in de onder beslispunten 1
en 2 genoemde deelbeschikkingen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2022-025588
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
AVA Luchthaven Den Helder BV 23 juni 2022 Collegeadvies
Met dit advies bereidt het college het standpunt van de
aandeelhouder voor zoals dat naar voren gebracht zal
worden in de aandeelhoudersvergadering van Luchthaven
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Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:
Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Den Helder BV van 23 juni 2022.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de annotatie bij de agenda en
bijlagen voor de algemene vergadering van
aandeelhouders van Luchthaven Den Helder BV op 23 juni
2022.
2. De vertegenwoordiging van de aandeelhouder in de AVA
de volgende standpunten in te laten nemen:
1. De jaarrekening 2021 vaststellen
2. Het directieverslag vaststellen met aandacht voor
het tekstvoorstel
3. Kennisnemen van de toelichting van het bestuur op
het meerjarenperspectief
4. Kennisnemen van de voorstellen van het bestuur
m.b.t. de commissarissen voor de nieuwe BV
3. Wethouders Visser en Wouters te machtigen om
namens de aandeelhouder, in lijn met het onder beslispunt
2 ingenomen standpunt van het college, verdere
handelingen uit te voeren.

2022-029561
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Tjitske Biersteker-Giljou
Voortgang wijkgericht werken - Raadsinformatiebrief
Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang
van wijkgericht werken.
Het college besluit:
1. Raadsinformatiebrief 2022-029561 vast te stellen, over
de voortgang wijkgericht werken.

2022-029356
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
(Ontwerp) Wijzigingsplan Vinkenterrein en bijbehorend
(ontwerp)hogere waardenbesluit - Collegeadvies
De gemeente werkt in samenwerking met diverse
ontwikkelende partijen, waaronder Woningstichting Den
Helder en de Molenstichting, aan de herontwikkeling van
het Vinkenterrein. Op 14 december 2020 heeft de
gemeenteraad van Den Helder ingestemd met het
voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan Vinkenterrein.
Met dit wijzigingsplan wordt een juridisch-planologisch
kader geboden om de herontwikkeling van het
Vinkenterrein mogelijk te maken. Het plan maakt de
ontwikkeling mogelijk van 34 woningen, een museale
molen (te realiseren door de Molenstichting) met
informatiecentrum en ondergeschikte horeca, verhuurbare
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Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

garageboxen waarvan een aantal verhuurd zullen worden
aan een wijkbeheerbuurtinitiatief en een buurtinitiatief voor
een Heemtuin. Daarnaast zal een deel van de gronden
worden gebruikt voor parkeren, speelweide, sportkooi,
fietspad en groen (inclusief wadi).
Woningen zijn gevoelige functies in de zin van de Wet
geluidhinder. Uit onderzoek blijkt dat er bij zestien niet
voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde uit de
Wet geluidhinder. Daarom dient voor deze locaties een
hogere waarde te worden vastgesteld waarmee de
woningen planologisch mogelijk gemaakt kunnen worden.
Het ontwerpbesluit hogere waarden dient dit doel.
Het college besluit:
1. het ontwerpwijzigingsplan Vinkenterrein (met
identificatienummer
NL.IMRO.0400.220WPMOLENWERFONT1) en
bijbehorende stukken voor terinzagelegging ex artikel 3.9 a
Wet ruimtelijke ordening vrij te geven
2. het ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidhinder,
wijzigingsplan Vinkenterrein voor terinzagelegging vrij te
geven
3. in het kader van het ontwerpwijzigingsplan Vinkenterrein
wordt geen milieueffectrapportage opgesteld
4. in het kader van het ontwerpwijzigingsplan Vinkenterrein
wordt geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke
ordening vastgesteld, omdat kostenverhaal op een andere
wijze, namelijk via een overeenkomst tussen de
ontwikkelende partijen, geborgd is.

2022-027440
Openbaar
Team Zorg
Peter de Vrij
Uitvoeringsplan duurzaam rondkomen in Den Helder Collegeadvies
Door de snel stijgende energieprijzen, wordt de
energierekening voor een grotere aantal huishoudens
moeilijker of niet betaalbaar. Hierdoor is het aanpakken van
energiearmoede urgent geworden. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft middelen
beschikbaar gesteld waarmee gemeenten energiearmoede
kunnen aanpakken. In lijn met de doelen van deze
middelen en van het armoedebeleid is een plan
geschreven hoe wij een begin kunnen maken in het
aanpakken van energiearmoede. Naar voorbeeld van
gemeente Leeuwarden, waar ze al zeer succesvol
energiecoaches inzetten, is dit plan ontworpen. In
samenwerking met het Consuminderhuis en de
Woningstichting Den Helder is het plan opgesteld om
bijstandsgerechtigden op te leiden als energiecoaches die
heel concreet bij inwoners met een inkomen tot 120%
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Besluit:

langs gaan om te helpen om de energierekening te
verlagen. Dit doen ze door advies te geven, maar ook
direct lampen te vervangen en verwarmingsfolie aan te
brengen. Vervolgens controleren de energiecoaches of de
cv installatie goed is afgesteld.
Dit plan verbindt armoedebestrijding, participatie en
duurzaamheid aan elkaar en beoogd meerdere
doelstellingen. Aan de ene kant helpt de gemeente
hiermee heel concreet de energierekening te verlagen,
geeft bijstandsgerechtigden een kans op een baan en
werkt mee aan de duurzaamheidsdoelen.
Het college besluit:
1. Het vaststellen van het aangepaste uitvoeringsplan
'Duurzaam rondkomen in Den Helder'.
2. Het vaststellen van bijgaande raadsinformatiebrief en
daarmee de raad informeren over het aangepaste
uitvoeringsplan 'Duurzaam rondkomen in Den Helder'.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Openbaar
Team Jeugd
Peter de Vrij
RIB Crisisdienst Jeugd
In april 2022 hebben de 17 colleges van de gemeenten
Noord-Holland Noord ingestemd om het proces van het
toevoegen van de taak ‘crisisfunctie Jeugd’ aan de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden op
te starten. Wegens onduidelijkheden over de nieuwe
wetswijzing Gemeenschappelijk Regelingen, die per 1 juli
2022 in werking treedt, is gewacht met het versturen van
de bijbehorende raadsinformatiebrief. Het ministerie heeft
de openstaande vragen beantwoord, waardoor het proces
helder is en de raadsinformatiebrief gedeeld kan worden
met de raad.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief
en deze te versturen aan de gemeenteraad.

2022-027524
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Raadsinformatiebrief Herstel culturele veld na corona Raadsinformatiebrief
De gemeente Den Helder heeft een veelzijdig en bloeiend
cultureel veld, dat zich kenmerkt door diversiteit en
eigenheid. De afgelopen jaren heeft het culturele veld in
Den Helder, zoals in heel Nederland, enorme klappen
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Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

opgelopen door de coronacrisis. Dankzij de noodsteun die
wij als gemeente hebben verstrekt, deels ondersteund door
het Rijk en de Provincie, konden onze culturele instellingen
de crisis grotendeels overleven. Maar hoewel de meeste
corona-maatregelen (op dit moment) niet langer van
toepassing zijn, is de cultuursector nog lang niet volledig
hersteld. Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar hoe het
culturele veld in de gemeente Den Helder herstelt na de
corona-crisis. Dit onderzoek zorgt ervoor dat er gericht
steun kan worden verleend aan culturele organisaties en
verenigingen, mocht dat nodig zijn. In de jaarrekening
wordt voorgesteld om € 680.000 uit de middelen van het
rijk aan het Helders steunfonds toe te voegen. Door deze
middelen te reserveren wordt de gemeente in staat gesteld
het culturele veld aanvullend te ondersteunen, mocht dat
nodig zijn.
Het college besluit:
1. middels raadsinformatiebrief 2022-027524 de raad te
informeren over het herstel van het culturele veld na
corona en de tekst hiervan vast te stellen.

2022-029018
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Jan de Boer
Beantwoording schriftelijke vragen PVV voorlichting
cybercriminaliteit - Beantwoording raadsvragen
Beantwoording van de raadsvragen van de fractie PVV.
Raadsvragen zijn gericht op cybercriminaliteit en de
voorlichting die hierover door de gemeente Den Helder
wordt gegeven. In de beantwoording is aangegeven dat de
gemeente deelneemt aan diverse projecten die zijn gericht
op de preventie en repressie van cybercriminaliteit.
Het college besluit:
1. de schriftelijke vragen van de fractie PVV over
cybercriminaliteit met 2022-029018 te beantwoorden en
hiervan de tekst vast te stellen
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