OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 25 januari 2022
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; mevrouw Tjitske Biersteker-Giljou, Portefeuillehouder; de heer Peter de Vrij,
Portefeuillehouder;
de heer Robert Reus, gemeentesecretaris
Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

2021-061561
Openbaar
Team Informatie & Techniek
Remco Duijnker
6e tekstwijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionaal
Historisch Centrum Alkmaar
Het algemeen bestuur van het Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar (RHCA) heeft in zijn vergadering van 10
november 2021 besloten een voorstel tot 6e wijziging van
de Gemeenschappelijke Regeling RHCA voor te leggen
aan de colleges ter besluitvorming. De directe aanleiding
van deze wijziging is de samenvoeging van de gemeenten
Heerhugowaard en Langedijk tot de nieuwe gemeente Dijk
en Waard. Hoewel de Gemeenschappelijke
Regeling RHCA een collegeregeling is moet op grond
van artikel 1, leden 2 en 3 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen de gemeenteraad aan het
college toestemming geven in te stemmen met deze
wijziging.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De gemeenteraad voor te stellen aan het college
toestemming te verlenen om in te stemmen met de 6e
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal
Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) conform het
bijgevoegde voorstel van het Algemeen Bestuur.
2. Na toestemming van de raad besluiten tot instemmen
met de 6e wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2022-001456
Openbaar
Team Participatie
Pieter Kos
GRGA vergadering 27 januari 2022 - Collegeadvies

Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Op 27 januari 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 staat één onderwerpen
dat vraagt om een standpunt van het college van
burgemeester en wethouders. Het onderwerp is:
• Brief Probedrijven d.d. 23-12-2021 inzake
informatie Proschoon B.V.
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 27 januari
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 27 januari 2022:
Akkoord te gaan met Agendapunt 5 - Brief Probedrijven
d.d. 23-12-2021 inzake informatie Proschoon B.V.

2022-001524
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
UOV van toepassing op aanwijzing monumenten uit de
wederopbouw periode - Collegeadvies
Eind 2021 heeft het college haar voornemen uitgesproken
om een aantal panden uit de wederopbouw periode aan te
wijzen als gemeentelijk monument. Toen heeft zij ook
advies gevraagd aan de Gemeentelijke Adviescommissie
Omgevingskwaliteit. De GAO heeft een positief advies
uitgebracht. De volgende stap in het formele proces tot
aanwijzing is dat het college de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van toepassing verklaart. Nu
kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op het
voornemen van het college om deze panden aan te wijzen
als monument. Nadat de zienswijzen zijn binnen gekomen
neemt het college een definitief besluit.
Het college besluit:
1. de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals
neergelegd in afdeling 3.4 van de Awb, van toepassing te
verklaren op de voorbereiding van het besluit tot het
aanwijzen van de volgende panden als gemeentelijk
monument:
• Adrianus IJsbrand Kuiperstraat 15, Den Helder
(D5731)
• Goudenregenstraat 34, Den Helder (F1259)
• Goudenregenstraat 36, Den Helder (F846)
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•

Gravin Magdalena van Waardenburglaan 22, Den
Helder (K3857)
• Hortensiastraat 28 (F1290)
• Middenweg 176 (E9789)
• Pasteurstraat 6a (E9295) en bijbehorend plantsoen
(E9426)
• Ribesstraat 44 (F852)
• Spoorstraat 52 (E8953)
• Spoorstraat 54 (E7560)
2. het besluit over het voornemen van aanwijzing, tezamen
met de concept redengevende omschrijvingen en het
advies van de Gemeentelijke Adviescommissie
Omgevingskwaliteit ter inzage te leggen en dat bekend te
maken middels bijgevoegde kennisgeving;

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

2022-002245
Openbaar
Team Omgeving
Remco Duijnker
Saneringsprogramma Jan Verfailleweg Den Helder Collegeadvies
In de gemeente Den Helder zijn woningen gelegen die
vanwege wegverkeerslawaai een te hoge geluidsbelasting
ondervinden. Deze woningen zijn in de jaren ‘90 gemeld bij
het toenmalige Ministerie van VROM en behoren nu tot de
zogenaamde geluidsaneringsvoorraad. Voor deze
saneringswoningen kan door middel van de
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai onderzocht
worden welke maatregelen er kunnen worden toegepast
om de geluidsbelasting op de gevels van de woningen te
verlagen. In het saneringsproject Jan Verfailleweg is dit
voor 147 saneringsobjecten gedaan.
Het college besluit:
1. Het ontwerp geluidsaneringsprogramma project Jan
Verfailleweg vast te stellen;
2. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te
verzoeken om een hogere grenswaarde vanwege
wegverkeerslawaai vast te stellen via het zogenaamde
UK/s formulier.

2022-000798
Openbaar
Team Omgeving
Pieter Kos
Voorstel tot het vaststellen van het huisvestingsprogramma
onderwijs 2022 inclusief vernieuwbouw Lichtlijn en
renovatie Vloedlijn
Jaarlijks stelt de gemeente, op basis van de wettelijke taak,
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een programma voorzieningen huisvesting onderwijs vast,
het zgn. huisvestingsprogramma. In het
huisvestingsprogramma stelt de gemeente geld
beschikbaar voor de voorzieningen onderwijshuisvesting
voor het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs.
In het programma 2022 zijn voorzieningen opgenomen
zoals huurvergoeding, gebruik eigen gymzaal en het
verwijderen van gietijzeren afvoeren bij de Spinaker. Voor
De Lichtlijn is vernieuwbouw opgenomen en voor De
Vloedlijn renovatie. Ook worden een aantal aanvragen
afgewezen omdat ze niet onder de (financiële)
verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Het college
stelt het huisvestingsprogramma onderwijs vast.
Onderdeel van het huisvestingsprogramma onderwijs zijn
de vernieuwbouw van De Lichtlijn en renovatie van De
Vloedlijn. Beide scholen worden ook verduurzaamd.

Besluit:

De gemeenteraad wordt gevraagd een bedrag van
maximaal € 3.809.000,- beschikbaar te stellen voor
vernieuwbouw en verduurzaming van De Lichtlijn en
maximaal € 1.306.000,- voor renovatie en verduurzaming
van de Vloedlijn.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Een krediet van maximaal € 3.809.000,- beschikbaar te
stellen voor de vernieuwbouw van gereformeerde
basisschool De Lichtlijn, Lekstraat 1 te Den Helder.
2. Een krediet van maximaal € 1.360.000,- beschikbaar te
stellen voor de renovatie van openbare basisschool De
Vloedlijn, Drooghe Bol 1005 te Julianadorp.
Het college besluit:
3. Bijgevoegd programma voorzieningen huisvesting
onderwijs 2022 vast te stellen.
4. De bijdrage aan het bestuur van de Stichting Scholen
aan Zee op grond van de doordecentralisatie
overeenkomst voor het jaar 2022 vast te stellen op €
1.842.673,02
5. De normbedragen in de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs aan te passen aan het niveau 2022
door toepassen van de MEV-index. Te weten factor 1,0492
voor bouwkosten (nieuwbouw en uitbreiding) en factor
1,018 voor eerste inrichting en meubilair.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2022-002503
Openbaar
Team Financiën
Jan de Boer
Publicatie op de website van het cumulatief overzicht van
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Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

de declaraties van B&W 2021 - Collegeadvies
Eenmaal per jaar publiceert het college een cumulatief
overzicht van de declaraties van het college betreffende de
gemaakte kosten op de website van de gemeente Den
Helder.
Het college besluit:
1. het cumulatieve overzicht van de declaraties over 2021
van het college van burgemeester en wethouders op de
website van de gemeente Den Helder te plaatsen en
daarmee openbaar te maken.

2022-001628
Openbaar
Team Openbare Ruimte
Peter de Vrij
RIB wegwerken achterstallig onderhoud 2021 en planning
2022 - Raadsinformatiebrief
Jaarlijks wordt er door de raad een budget beschikbaar
gesteld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud in
de openbare ruimte. Met deze informatiebrief geven we
een overzicht van de werkzaamheden die in 2021
uitgevoerd zijn en welke werkzaamheden in 2022
uitgevoerd worden.
Het college besluit:
1. de raad te informeren middels de bijgevoegde
informatiebrief met zaaknummer 2022-001628 wegwerken
achterstallig onderhoud 2021 en planning 2022 en hiervan
de tekst vast te stellen

2022-002741
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Jan de Boer
Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over steunacties
horeca en cultuursector - Beantwoording raadsvragen
Op 17 januari 2022 heeft de fractie PvdA Den Helder
vragen gesteld over de steunacties van de horeca en
cultuursector. Vragen over of het college op de hoogte was
van de actie van de horeca op 15 januari en dat er
burgemeesters waren die deze actie gedoogden. Of het
bekend was dat er verschillende ondernemers aan mee
wilden doen, maar waarom wij dit hebben verboden. Wij
hebben deze actie niet verboden, maar waren in contact
met Koninklijke Horeca Nederland en Helderse
Ondernemers Binnenstad. Er is landelijk verschillende over
gecommuniceerd. De burgemeester kan geen formele
toestemming geven aan iets dat door de Rijksoverheid is
verboden. Er is gehandhaafd op basis van gezond
verstand, waarbij er eerst is gesignaleerd en
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Besluit:

geïnventariseerd.
Verder zijn er vragen gesteld over de knipactie in het
theater. Deze actie past niet binnen het kader van de
huidige coronamaatregelen en wij volgen de lijn die de
Minister van Justitie en Veiligheid op 19 januari heeft
gecommuniceerd naar alle burgemeesters. Acties kunnen
er niet toe leiden dat sectoren die gesloten zijn feitelijk
alsnog worden opengesteld, waarbij de bedrijfsuitoefening
en niet het uitoefenen van het recht op demonstratie en
collectieve meningsuiting het doel is.
Het college besluit:
1. de schriftelijke vragen van de fractie PvdA Den Helder
over steunacties horeca en cultuursector met 2022-002741
te beantwoorden en hiervan de tekst vast te stellen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2022-001853
Openbaar
Team Zorg
Tjitske Biersteker-Giljou
Extra subsidie GGD-Oggz 2022 - Collegeadvies
Vanaf 2019 heeft de GGD een tekort op de begroting voor
de OGGZ (Vangnet en Advies). De afgelopen drie jaar is
het tekort incidenteel gedekt door gemeenten. Voor 2022
vraagt de GGD wederom het tekort te dekken en daarnaast
een extra bijdrage te leveren voor het aantrekken van een
extra fte, omdat formatie sterk achterbleven is bij het
toegenomen aantal meldingen in de afgelopen jaren.
Voorgesteld wordt dit verzoek deels te honoreren op
voorwaarde dat GGD voor eind maart 2022 met een
structureel voorstel voor een duurzame aanpak vanaf 2023
komt.

Besluit:

Het college besluit:
1. De GGD voor 2022 een extra bijdrage van € 73.115 te
verlenen om het tekort op de begroting OGGZ 2022
incidenteel te dekken uit de reserve
Beschermdwonen/Maatschappelijke opvang, op
voorwaarde dat er vóór eind maart 2022 een plan van
aanpak ligt voor een duurzame oplossing vanaf 2023. Dit
omvat ook het verbeteren van de samenwerking en
werkwijze tussen partners en het betaalbaar zijn van de
uitvoering (zie optie A uit bijgaand memo).
2. Geen extra bijdrage van € 73.812,00 te verlenen voor
het aantrekken van extra formatie ter compensatie van het
gestegen aantal meldingen.

Adviesnummer

2022-000314
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Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:

Openbaar
Team Omgeving
Tjitske Biersteker-Giljou
Subsidie 2022 Het Buurtcollectief - Collegeadvies
Het Buurtcollectief heeft voor 2022 een subsidieaanvraag
ingediend die afwijkt van de aanvraag over voorgaande
jaren. Het Buurtcollectief streeft een andere organisatie na,
meer gericht op de netwerken van de buurt- en wijkhuizen.
De gewijzigde organisatie heeft ook geleid tot een
aangepaste begroting.
Op basis van deze begroting wordt voor 2022 een subsidie
van € 95.000 beschikbaar gesteld.
Het college besluit:
1. Aan het Buurtcollectief over 2022 een subsidie te
verlenen van € 95.000,00.
2. Het bestuur van het Buurtcollectief mede te delen dat de
subisideverlening vanaf 2023 op basis van nieuw beleid en
gewijzigde inzichten aangepast cq. beëindigd wordt.
3. De redelijke termijn als bedoeld in artikel 4.51 Awb
geacht wordt in te gaan vanaf de dag na ontvangst van
deze mededeling.

2022-002925
Openbaar
Team Jeugd
Tjitske Biersteker-Giljou
Kadernota 2023 GGD Hollands Noorden
Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD Hollands Noorden
(hierna GGD) heeft op 14 december 2021 de Kadernota
2023 aangeboden voor zienswijze van de raad.De
gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is
de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de Regionale
Raadscommissie Noordkop (hierna RRN). De inhoud van
het RRN advies is gebaseerd op het regionale voorstel dat
ambtelijk vanuit Alkmaar, Texel en de SED gemeenten is
opgesteld. Het RRN advies in de bijlagen is het resultaat
van ambtelijk regionaal overleg met de 4 gemeenten uit de
Kop van Noord-Holland dat in lijn is met het regionale
voorstel Na kennisname van de zienswijzen van de raden,
staat de Kadernota 2023 ter vaststelling geagendeerd voor
het algemeen bestuur (AB) van de GGD op 9 maart 2022.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. geen zienswijze af te geven op de Kadernota 2023 GGD
Hollands Noorden

2022-000394
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
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Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

Voorstel over de zienswijze op de Kadernota 2023 ODNHN
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft een
kadernota voor 2023 aangeboden aan de gemeenteraad.
De kadernota bevat de belangrijkste onderwerpen en de
financiering voor de komende jaren. De raad heeft hierop,
in samenwerking met de andere gemeenten in de Kop van
Noord-Holland, een gezamenlijke zienswijze opgesteld. In
de zienswijze wordt op een aantal punten gevraagd om
verduidelijking, zoals de financiële gevolgen voor de
gemeente als gevolg van de bodemtaken waarvoor de
gemeente verantwoordelijk wordt.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De gezamenlijke zienswijze op de kadernota 2023 van
de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) af te
geven conform bijgevoegde brief.

2022-003227
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Schriftelijke vragen overlast Parkeergarage Sluisdijk Beantwoording raadsvragen
Gemeentebelangen heeft schriftelijke vragen gesteld over
de parkeergarage Sluisdijk. Het college besluit de
schriftelijke vragen te beantwoorden met 2022-003227.
Het college besluit:
1. de schriftelijke vragen van de fractie Gemeentebelangen
Den Helder over de overlast van in de parkeergarage
Sluisdijk met als kenmerk 2022-003227 te beantwoorden
en hiervan de tekst vast te stellen.

2021-061439
Openbaar
Team Informatie & Techniek
Remco Duijnker
Voorstel geen zienswijze in te dienen op Kadernota inzake
begroting 2023 van het Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar
Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft voor 2023
de kadernota opgesteld. De gemeenten kunnen een
zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat
gezamenlijk te doen via de Regionale Raadscommissie
Noordkop (RRN). De RRN adviseert geen zienswijze af te
geven.
Het Regionaal Archief (Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar) is een gemeenschappelijke regeling die wordt
gevormd door 10 gemeenten in Noord-Holland Noord
(Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder,
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk,
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Schagen en Texel). (per 1 januari 2022 zijn
Heerhugowaard en Langedijk gefuseerd tot Dijk en Waard)
Het Regionaal Archief voert de archiefwettelijke taken uit
voor de aangesloten gemeenten. De gemeenten dragen de
lasten van de organisatie. Het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier draagt bij op basis van een
bilaterale overeenkomst. Naast de archieven van de
deelnemers beheert het Regionaal Archief een groot aantal
archieven van particuliere organisaties uit de regio.
Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Geen zienswijze af te geven op de kadernota 2023 van
het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2022-000816
Openbaar
Team Participatie
Pieter Kos
Voorstel met betrekking tot het indienen van een zienswijze
op de Kadernota 2023 van de Gemeenschappelijke
Regeling Gesubsidieerde Arbeid
De Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid
(GRGA) is een samenwerking van de gemeenten Den
Helder, Hollands Kroon en Schagen voor de uitvoering van
de Wet Sociale Werkvoorziening, de regeling Beschut
Werk en de voorziening Duurzaam aan de slag met
Loonkostensubsidie. De uitvoering van deze
werkzaamheden gebeurt door de N.V. Probedrijven
waarvan de drie gemeenten samen de enige
aandeelhouder zijn.
De Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid
Kop van Noord-Holland heeft voor het jaar 2023 een
Kadernota opgesteld die richting moet geven aan de
uitwerking van de begroting 2023. De gemeenten kunnen
een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat
gezamenlijk te doen via de Regionale Raadscommissie
Noordkop. Voorgesteld wordt om geen zienswijze af te
geven.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Geen zienswijze af te geven op de Kadernota 2023 van
de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid
Kop van Noord-Holland

Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-054679
Openbaar
Team Omgeving
Remco Duijnker
Ondertekening provinciaal Energieakkoord - Collegeadvies
Het college van burgemeester en wethouders heeft
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Besluit:

besloten het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse
bedrijven 2022-2025 te ondertekenen. Doel van het
akkoord is ervoor te zorgen dat bedrijven zich beter houden
aan de wet- en regelgeving voor energiebesparing. Die
regels houden onder andere in dat bedrijven in ieder geval
de erkende maatregelen (EML) uitvoeren die binnen vijf
jaar of minder kunnen worden terugverdiend.
Het college besluit:
1. De intentieovereenkomst Energiebesparingsakkoord
Noord-Hollandse Bedrijven 2022-2025 aan te gaan.
2. De wethouder met de portefeuille duurzaamheid te
machtigen om deze intentieovereenkomst namens het
college van B&W te ondertekenen.
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