OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 28 september 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 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:

2021-044442
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Remco Duijnker
termijnbericht toezegging Schuilstallen Raadsinformatiebrief
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de stand van
zaken rond de toezegging over schuilstallen in de
Huisduinerpolder.

Besluit:

Het college besluit:
1. Raadsinformatiebrief 2021-044442 omtrent de voortgang
van de toezegging over schuilstallen in de
Huisduinerpolder vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-042105
Openbaar
Directie
Remco Duijnker
raadsvragen Visbuurt - Beantwoording raadsvragen
De fractie Behoorlijk Bestuur van DH & Julianadorp heeft
vragen gesteld over mogelijke maatregelen om de
leefbaarheid in de Visbuurt te verbeteren, Dit advies
voorziet in de beantwoording van deze vragen over de
overlastproblematiek.

Besluit:

Het college besluit:
1. Raadsinformatiebrief 2021-042105 omtrent de
leefbaarheid van de Visbuurt vaststellen en aanbieden aan
de gemeenteraad.

Adviesnummer

2021-044866

Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Deelname STAK aandelen ROM Regio - Collegeadvies
Er zijn grote regionale uitdagingen vanwege de huidige
economische crisis en de noodzaak tot een energietransitie
en transitie naar een circulaire economie. Vanwege deze
opgaven hebben de overheden in de Metropoolregio
Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN), samen
met de provincie Noord-Holland en het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (EZK) het initiatief
genomen voor de oprichting van een Regionale
Ontwikkelmaatschappij (ROM) MRA-NHN. De ROM is erop
gericht om de economie in de regio extra te stimuleren en
heeft daartoe middelen om te investeren in bedrijven.
Daarnaast ondersteunt de ROM bij business development
en bij het toe leiden naar of uitvoeren van rijksregelingen.
De regio MRA-NHN is de enige regio in Nederland die nog
geen ROM heeft. Met de oprichting van de ROM MRANHN wordt aangesloten op het landelijke ROM-netwerk.
Beoogd is dat ROM MRA-NHN twee fondsen krijgt: een
MKB-fonds gericht op het innovatief mkb van ca. € 60
miljoen, en een transitiefonds van ca. € 100 miljoen gericht
op de energietransitie en circulaire economie. De
gemeenten in de regio NHN kunnen deelnemen in de ROM
door middel van de Stichting Administratiekantoor (STAK)
aandelen ROM Regio.

Besluit:

Het college besluit:
1. Gelet op artikel 160 lid 1 onder d en lid 2 Gemeentewet
Gelet op het raadsbesluit van 6 september 2021, nr 2021 030366
1. Deel te nemen aan de stichting Administratiekantoor
aandelen ROM Regio ten behoeve van de ROM MRANHN.
2. Akkoord te gaan met de voordracht en benoeming van
de wethouder financiën Den Helder de heer K. Visser
qualitate qua als eerste bestuurder van de stichting
administratie kantoor aandelen ROM Regio namens de
regio Kop van Noord-Holland.
3. Akkoord te gaan met de benoeming van wethouder
gemeente Alkmaar de heer P. Dijkman qualitate qua als
één van de eerste bestuurders van de STAK aandelen
ROM Regio namens de regio Alkmaar.
4. Het beschikbaar stellen van de inleg ter hoogte van 1%
van de gemeentelijke begroting 2020 in het fondskapitaal in
de ROM Regio BV via het verschaffen van certificaten in de
Stichting Administratiekantoor Aandelen ROM Regio,
zijnde € 2.080.690.
5. In te stemmen met de jaarlijkse bijdrage aan de
exploitatiekosten van de ROM MRA-NHN voor in ieder
geval de periode 2021 tot en met 2024 afhankelijk van het
aandelenbezit van de Stichting Administratiekantoor
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Aandelen ROM Regio in de ROM Regio BV, zijnde 2021: €
5.054, 2022: € 20.180, 2023: € 20.180 en 2024: € 20.180 .

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-038926
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Rapportage Verbonden partijen september 2021 Raadsinformatiebrief
Het college biedt twee keer per jaar een rapportage aan de
raad aan met informatie over de verbonden partijen
Luchthaven Den Helder BV, NV Port of Den Helder,
Zeestad CV/BV en Willemsoord BV. Doel is
gestructureerde, tijdige en open communicatie met de
raad. De rapportage wordt besproken in een extra
vergadering van de commissie Bestuur en Middelen op 11
oktober 2021.

Besluit:

Het college besluit:
1. De rapportage Verbonden partijen september 2021 in de
bijlage met zaaknummer 2021-038926 vast te stellen
waarin voor Luchthaven Den Helder BV, NV Port of Den
Helder, Zeestad CV/BV en Willemsoord BV een
beschrijving staat van de inhoudelijke en financiële
ontwikkelingen en de risico's.
2. De tekst van raadsinformatiebrief met zaaknummer
2021-038926 vast te stellen en daarmee de rapportage aan
te bieden aan de raad voor de bespreking in de extra
commissie Bestuur en Middelen op 11 oktober 2021.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-036557
Openbaar
Team Dienstverlening
Kees Visser
Voorstel vaststelling Verordening op de heffing en
invordering van forensenbelasting Den Helder 2022
De gemeente mag een belasting heffen voor personen die
geen inwoner van de gemeente zijn maar hier meer dan 90
dagen per jaar verblijven of in de gemeente een
gemeubileerde woning voor zich of hun gezin meer dan 90
dagen beschikbaar houden. Dit is de forensenbelasting.
Bij de behandeling van de Kadernota 2022-2025 is het
inflatiepercentage vastgesteld voor de diverse
gemeentelijke heffingen. Deze indexering wordt toegepast
bij de vaststelling van de begroting 2022 waarin de
opbrengsten van de diverse heffingen voor het nieuwe
begrotingsjaar zijn geraamd. Ter compensatie van de
voorspelde loon- en prijsstijgingen worden de tarieven in de
diverse belastingverordeningen aangepast om deze

Samenvatting:
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geraamde opbrengsten te realiseren.
Bij de vaststelling van de begroting 2022 zijn de leges- en
belastingopbrengsten geraamd. Daarbij zijn de ramingen
ten opzichte van 2021 met 1,6% verhoogd ter compensatie
van de voorspelde loon- en prijsstijgingen. Om deze
geraamde opbrengsten te realiseren zullen de
belastingtarieven voor het jaar 2022 moeten worden
aangepast aan de inflatiecorrectie. Deze aanpassing van
de tarieven is in tarieventabel van de Verordening
forensenbelasting 2022 verwerkt en moet vervolgens door
de raad worden vastgesteld om deze tarieven te mogen
heffen in 2022.
Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. de Verordening op de heffing en invordering van
forensenbelasting Den Helder 2022 vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-043396
Openbaar
Team Financiën
Kees Visser
Voorstel tot het vaststellen van de Tweede
Tussenrapportage 2021
In de Financiële verordening gemeente Den Helder 2017 is
bepaald dat het college van burgemeester en wethouders
tweemaal per jaar een tussenrapportage aanbiedt aan de
gemeenteraad. Deze Tweede tussenrapportage 2021 geeft
de stand van zaken tot en met augustus 2021 weer van de
uitvoering van de activiteiten van de gemeente en van de
financiële positie. De tussenrapportage biedt inzicht in
afwijkingen en ontwikkelingen ten opzichte van de
vastgestelde begroting 2021. Een onderdeel van deze
rapportage is een overzicht met voorgestelde wijzigingen in
de Begroting 2021.

Samenvatting:

Het saldo van de tweede tussenrapportage 2021 is €
926.000 nadelig. In de Begroting 2021 is rekening
gehouden met een nadelig saldo van € 4.952.000. In totaal
wordt daarom een nadelig saldo verwacht van € 5.878.000.
Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de Tweede Tussenrapportage
2021;
2. Het investeringskrediet voor vier afmeerpalen in de
Achterbinnenhaven ad € 37.000 beschikbaar te stellen;
3. Een aanvullend investeringskrediet voor
rioleringswerken in de gebiedsgerichte aanpak ad €
1.072.000 beschikbaar te stellen;
4. Het investeringskrediet HCSC kunstveld op te hogen
met € 305.000;
5. De mutaties in de reserves zoals genoemd op pagina 54
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van de tussenrapportage vast te stellen;
6. Het restant van het Evenementenbudget 2021 bij de
resultaatbestemming over te hevelen naar 2022;
7. De kapitaalegalisatiereserve laadpalen in te stellen;
8. De kapitaalegalisatiereserve Seasaw af te sluiten;
9. De begrotingswijziging behorende bij deze
tussenrapportage vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-036457
Openbaar
Team Dienstverlening
Kees Visser
Voorstel vaststelling van de Verordening op de heffing en
invordering van toeristenbelasting Den Helder 2022
De gemeente mag een belasting heffing voor het tijdelijk
verblijven van personen in de gemeente die geen inwoner
van de gemeente zijn. Deze belasting is de
toeristenbelasting.
Bij de vaststelling van de begroting 2022 zijn de leges- en
belastingopbrengsten geraamd. Daarbij zijn de ramingen
ten opzichte van 2021 met 1,6% verhoogd ter compensatie
van de voorspelde loon- en prijsstijgingen. Om deze
geraamde opbrengsten te realiseren zullen de
belastingtarieven voor het jaar 2022 worden aangepast aan
de inflatiecorrectie. Bij de behandeling van de Kadernota
2022-2025 is het inflatiepercentage vastgesteld voor de
diverse gemeentelijke heffingen. Ter compensatie van de
voorspelde loon- en prijsstijgingen worden de tarieven in de
diverse belastingverordeningen met dit percentage
aangepast om deze geraamde opbrengsten te realiseren.
Deze aanpassing van het tarief is in de Verordening
toeristenbelasting 2022 verwerkt en moet vervolgens door
de raad worden vastgesteld om in 2022 te mogen heffen.

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. de Verordening op de heffing en invordering van
toeristenbelasting Den Helder 2022 vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-044225
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Stuurgroep Waterstof NHN 29 september 2021 Collegeadvies
Op 29 september 2021 vindt een overleg plaats van de
stuurgroep Waterstof NHN. Dit is een overleg van de regio
Noord-Holland noord waarin Provincie Noord-Holland,
diverse gemeenten en bedrijven deelnemen. Het overleg
richt zich op de uitvoering van het waterstofprogramma

Samenvatting:
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voor de regio Noord-Holland Noord en het op de kaart
zetten van de regio als een belangrijke speler in de transitie
naar de waterstofeconomie. Bij de agenda is een annotatie
gemaakt.
Besluit:

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de geannoteerde agenda en
bijlagen voor de vergadering van de stuurgroep Waterstof
NHN van 29 september 2021.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-036456
Openbaar
Team Dienstverlening
Kees Visser
Voorstel vaststelling Verordening op de heffing en
invordering lijkbezorgingsrechten Den Helder 2022
De gemeente mag als eigenaar en beheerder van de
algemene begraafplaats op grond van de Gemeentewet
voor het gebruik, onderhoud en het beheer van de
begraafplaats en het verrichten van werkzaamheden ten
behoeve van het begraven rechten heffen.
Bij de behandeling van de Kadernota 2022-2025 is het
inflatiepercentage voor de diverse gemeentelijke heffingen
op 1,6% vastgesteld. Deze indexering wordt toegepast bij
de vaststelling van de begroting 2022 waarin de
opbrengsten van de diverse heffingen voor het nieuwe
begrotingsjaar zijn geraamd. Ter compensatie van de
voorspelde loon- en prijsstijgingen worden de tarieven in de
diverse belastingverordeningen aangepast om de
geraamde opbrengsten te realiseren. Uitgangspunt hierbij
is dat de tarieven zoveel mogelijk kostendekkend zijn.
Daarom worden zij jaarlijks aangepast aan de indexering.
Deze aanpassing van het tarief is in de Verordening
lijkbezorgingsrechten Den Helder 2022 verwerkt en moet
vervolgens door de raad worden vastgesteld.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. de Verordening op de heffing en invordering van
lijkbezorgingsrechten Den Helder 2022 vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-036447
Openbaar
Team Dienstverlening
Kees Visser
Voorstel vaststelling Verordening op de heffing en
invordering van rioolheffing Den Helder 2022
Gemeenten maken kosten voor onderhoud, beheer, het
verbeteren en vervangen van de riolering en voorzieningen

Samenvatting:
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die daarbij horen. Ter bestrijding van deze kosten mag de
gemeente een belasting heffen, de rioolheffing. Deze
heffing wordt aan bewoners en bedrijven opgelegd. De
belasting mag kostendekkend zijn maar mag nooit hoger
zijn dan de werkelijk door de gemeente gemaakte kosten.
In 2017 is een Gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan
Noordkop 2018-2022 vastgesteld. Dit is een op grond van
de Wet milieubeheer verplicht plan waarin gemeenten
aangeven hoe ze op korte en middellange termijn invulling
geven aan het beheer en onderhoud van het
rioleringsstelsel.
De rioolheffing voor Den Helder is voor deze planperiode
gesteld op € 130,00. Bij de berekening van dit tarief zijn
alle kosten die betrekking hebben op de inzameling,
transport, afvoer en zuivering van de verschillende soorten
afvalwater meegenomen. Om deze heffing te mogen
vorderen moet de gemeenteraad ieder jaar opnieuw het
tarief in een belastingverordening opnemen en opnieuw
vaststellen. Deze aanpassing van het tarief voor 2022 is in
de Verordening rioolheffing Den Helder 2022 verwerkt en
moet nu door de raad vastgesteld worden.
Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. de Verordening op de heffing en invordering van
rioolheffing Den Helder 2022 vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-036558
Openbaar
Team Dienstverlening
Kees Visser
Voorstel vaststelling Verordening op de heffing en
invordering van precariobelasting Den Helder 2022
De gemeente mag een belasting heffen voor het hebben
van voorwerpen boven, op of onder gemeentegrond. Deze
belasting is de precariobelasting. Bij de behandeling van de
Kadernota 2022-2025 is het inflatiepercentage vastgesteld
voor de diverse gemeentelijke heffingen. Deze indexering
wordt toegepast bij de vaststelling van de begroting 2022
waarin de opbrengsten van de diverse heffingen voor het
nieuwe begrotingsjaar zijn geraamd. Ter compensatie van
de voorspelde loon- en prijsstijgingen worden de tarieven in
de diverse belastingverordeningen aangepast om deze
geraamde opbrengsten te realiseren.
Bij de vaststelling van de begroting 2022 zijn de leges- en
belastingopbrengsten geraamd. Daarbij zijn de ramingen
ten opzichte van 2022 met 1,6 % verhoogd ter
compensatie van de voorspelde loon- en prijsstijgingen.
Om deze geraamde opbrengsten te realiseren zullen de
belastingtarieven voor het jaar 2022 moeten worden
aangepast aan de inflatiecorrectie. Deze aanpassing van
de tarieven is in de Verordening precariobelasting Den

Samenvatting:
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Helder 2022 verwerkt en moet vervolgens door de raad
worden vastgesteld om de voorgestelde tarieven te mogen
heffen.
Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. de Verordening op de heffing en invordering van
precariobelasting Den Helder 2022 vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-036572
Openbaar
Team Dienstverlening
Kees Visser
Voorstel vaststelling Verordening op de heffing en
invordering van leges Den Helder 2022
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van
een groot aantal taken. Een deel van deze taken wordt in
de vorm van een dienst of product door bewoners of
bedrijven individueel afgenomen. Om gemeenten tegemoet
te komen in de kosten die zijn verbonden aan de uitvoering
van deze taken, mogen gemeenten aan de afnemers van
deze gemeentelijke diensten de kosten hiervan in rekening.
Dit zijn de leges.
Een van de voorwaarden voor het heffen van leges is dat
de gemeenteraad een legesverordening vaststelt waarin
bepalingen zijn opgenomen over onder andere de
producten en diensten, de tarieven en de grondslagen die
de gemeente hanteert bij het heffen van de leges. Bij de
vaststelling van de begroting voor 2022 zijn de
legesopbrengsten geraamd. Daarbij zijn de ramingen ten
opzichte van 2021 met 1,6% verhoogd ter compensatie van
de voorspelde loon- en prijsstijgingen. Om deze geraamde
opbrengsten te realiseren worden de legestarieven voor
het jaar 2022 aangepast aan de inflatie. Deze aanpassing
van de tarieven is in de Legesverordening Den Helder
2022 verwerkt. De verordening wordt vervolgens door de
raad vastgesteld en gepubliceerd zodat deze tarieven in
2022 in rekening gebracht kunnen worden bij de afnemers
van de producten en diensten.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. de Verordening op de heffing en de invordering van
leges Den Helder 2022 vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-040707
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Voorstel voor het verhogen van het budget voor
startersleningen
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Samenvatting:

In 2019 is de Verordening Startersleningen vastgesteld.
Voor de uitvoering van deze verordening is
€ 350.000 gestort op de rekening-courant bovenop de toen
nog beschikbare € 325.000. In de raadsvergadering van 6
april 2021 is daar nog eens € 700.000 aan toegevoegd.
De startersleningen is dusdanig populair dat de
bestedingsruimte inmiddels gedaald is tot ongeveer
€ 106.000. Om te voorkomen dat er geen startersleningen
meer verstrekt kunnen worden wordt geadviseerd om de
rekening-courant met € 1.000.000 aan te vullen.

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar stellen voor
storting op de gemeentelijke rekening-courant in beheer
van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse
Gemeenten (SVN) ten behoeve van het verlenen van
startersleningen ingevolge de Verordening startersleningen
Den Helder 2019.
Het college besluit:
2. De tekst van bijgevoegde raadsinformatiebrief
betreffende evaluatie van de startersleningen vast te
stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-044879
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Kees Visser
Beantwoording schriftelijke vragen begroting 2022 Beantwoording raadsvragen
De fracties Senioren Actief en GroenLinks hebben vragen
gesteld over de begroting 2022. Met 2021-044879 geeft het
college antwoord op de vragen.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. De schriftelijke vragen over de begroting 2022 van de
fracties Senioren Actief en GroenLinks te beantwoorden
met 2021-044879 en daarvan de tekst vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-029268
Openbaar
Team Omgeving
Remco Duijnker
Nieuwbouw wildopvang: vaststellen van voorlopig
schetsontwerp en planologisch traject - Collegeadvies
Met het vaststellen van de begroting 2020 (in november
2019) is er definitief een structureel budget van €150.000
beschikbaar gesteld voor het onderbrengen van de
wildopvang bij De Helderse Vallei. Op 7 oktober 2020 is er,

Samenvatting:
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onder meer nadat de raad op 28 september 2020 de
verordening alleenrecht wildopvang heeft vastgesteld, een
dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Den
Helder en de nieuwe stichting Wildopvang De Helderse
Vallei ondertekend. Hiermee zijn de financiële en juridische
zaken omtrent het onderbrengen van de taak van de
wildopvang bij De Helderse Vallei geregeld. Vervolgens is
gestart met de volgende fase: het daadwerkelijk realiseren
van het nieuwe gebouw voor de wildopvang op het terrein
van De Helderse Vallei. Dit advies is bedoeld als
onderlegger voor twee zaken rondom de realisatie van de
nieuwbouw van de wildopvang: het vaststellen van het
definitief voorlopig schetsontwerp en het te volgen
planologische traject.
Besluit:

Het college besluit:
1. Het voorlopig schetsontwerp van de nieuwbouw voor de
wildopvang vast te stellen
2. De uitgebreide procedure ex art. 2.12, lid 1 onder a, sub
3 Wabo te doorlopen om de wildopvang planologisch
mogelijk te maken
3. De portefeuillehouder overleg te laten plegen met
betrokken partijen ter ondersteuning van een vlotte
doorloop van de planologische procedure
4. De wildopvang in kwartaal 4 2022 te willen openen
5. De nodige processen zoveel mogelijk parallel te laten
lopen

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-045068
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Woningbouw in Den Helder - Raadsinformatiebrief
Bij behandeling van de kadernota is op 7 juli de motie van
de fracties van VVD, CDA en Beter voor Den Helder
aangenomen over woningbouw in Den Helder. Middels dit
advies wordt voorgesteld om de motie te beantwoorden.
Vorig jaar heeft het college een 'Plan van aanpak
woningbouwopgave' vastgesteld waarin vorm is gegeven
aan de ambitie om tot 2030 1500 woningen toe te voegen
aan de woningvoorraad. In de beantwoording van de motie
wordt inzicht gegeven in de totale bouwstroom en aan
welke projecten wordt gewerkt. De toevoegingen aan de
woningvoorraad van de gemeente Den Helder zullen
bestaan uit diverse woningtypen en prijsklassen in huur en
koop. Op centraal gelegen locaties zal met name aandacht
uitgaan naar ouderen en jongeren.

Besluit:

Het college besluit:
1. Vast te stellen de concept beantwoording van de
aangenomen motie in de raadsvergadering van 7 juli 2021
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van de fracties van VVD, CDA en Beter voor Den Helder
over woningbouw in Den Helder middels de
raadsinformatiebrief 'Woningbouw in Den Helder' (met
zaaknummer 2021-045068) en deze te doen toekomen aan
de gemeenteraad.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

2021-045050
Openbaar
Team Zorg
Tjitske Biersteker-Giljou
Beantwoording schriftelijke vragen Behoorlijke Bestuur en
Senioren Actief omtrent de uitvoering van WMO taxivervoer
- Beantwoording raadsvragen
De fracties van Behoorlijk Bestuur Den Helder &
Julianadorp en Senioren Actief Den Helder en omstreken
hebben schriftelijke vragen gesteld inzake de uitvoering
van het WMO taxivervoer. Het college beantwoordt de
vragen met bijgevoegd document (zaaknummer 2021045050)

Besluit:

Het college besluit:
1. De schriftelijke vragen van de fractie van Behoorlijk
Bestuur voor Den Helder & Julianadorp en Senioren Actief
Den Helder en omstreken te beantwoorden en de tekst
hiervan vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-045051
Openbaar
Team Zorg
Tjitske Biersteker-Giljou
Beantwoording schriftelijke vragen Senioren Actief over het
WMO beleid - Beantwoording raadsvragen
De fractie van Senioren Actief Den Helder en omstreken
heeft schriftelijke vragen gesteld inzake het WMO beleid.
Het college beantwoordt de vragen met bijgevoegd
document (zaaknummer 2021-045051)

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. De schriftelijke vragen van de fractie van Senioren Actief
Den Helder en omstreken te beantwoorden en de tekst
hiervan vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:

2021-045049
Openbaar
Team Zorg
Tjitske Biersteker-Giljou
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Onderwerp:
Samenvatting:

Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD aangaande
WMO doorlooptijden - Beantwoording raadsvragen
De fractie van VVD heeft schriftelijke vragen gesteld inzake
de doorlooptijden van de WMO. Het college beantwoordt
de vragen met bijgevoegd document (zaaknummer 2021045049)

Besluit:

Het college besluit:
1. De schriftelijke vragen van de fractie van VVD te
beantwoorden met 2021-045049 en de tekst hiervan vast
te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-036551
Openbaar
Team Dienstverlening
Kees Visser
Voorstel vaststelling van de Verordening op de heffing en
invordering van afvalstoffenheffing Den Helder 2022
Bij de behandeling van de Kadernota 2022-2025 is het
inflatiepercentage vastgesteld voor de diverse
gemeentelijke heffingen. Deze indexering wordt toegepast
bij de vaststelling van de begroting 2022 waarin de
opbrengsten van de diverse heffingen voor het nieuwe
begrotingsjaar zijn geraamd. Ter compensatie van de
voorspelde loon- en prijsstijgingen worden de tarieven in de
diverse belastingverordeningen aangepast om de
geraamde opbrengsten te realiseren.

Samenvatting:

Besluit:

Voor de afvalstoffenheffing geldt dat het tarief
kostendekkend moet zijn. Den Helder en de
Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) hebben voor de jaren
2020-2030 een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst
(DVO) afgesloten - waarbij op basis van werkelijk
aangeleverde tonnages en diensten en niet meer een tarief
per woonhuisaansluiting - wordt afgerekend. Onder andere
hierdoor stijgen de kosten en dient het tarief van de
afvalstoffenheffing voor één- en meerpersoonshuishoudens
op basis van 100% kostendekking verhoogd te worden om
de geraamde opbrengsten te realiseren. Deze wijziging van
de tarieven is in de Verordening afvalstoffenheffing Den
Helder 2022 verwerkt.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. de Verordening op de heffing en invordering van
afvalstoffenheffing Den Helder 2022 vast te stellen.
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