OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 5 juli 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:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2022-024625
Openbaar
Team Participatie
Tjitske Biersteker-Giljou
Aanstelling vier nieuwe leden Adviesraad Sociaal Domein Collegeadvies
Sinds een aantal jaren is de Adviesraad Sociaal Domein
operationeel. Momenteel telt de Adviesraad Sociaal
Domein negen leden. Per 1 januari 2023 nemen zes leden
afscheid, omdat hun totale zittingsduur er dan op zit. Om
een goede overdracht te realiseren, is nu al gestart met de
werving van nieuwe leden. Dit heeft vooralsnog
geresulteerd in vier nieuwe leden, namelijk mevrouw K. van
Driesten, mevrouw R. Post, de heer A. van Ockenburg en
de heer J. Blijleven.
Dit advies is bedoeld om de benoeming van de
bovengenoemde vier nieuwe leden te realiseren met
ingang van 1 juli 2022.
Het college besluit:
1. Mevrouw K. van Driesten, mevrouw R. Post, de heer A.
van Ockenburg en de heer J. Blijleven vanaf 1 juli 2022
benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein voor
een periode van drie jaar.
2. Akkoord gaan met de tijdelijke uitbreiding, tot 1 januari
2023, van het aantal leden van de Adviesraad Sociaal
Domein tot dertien.
3. Akkoord gaan met de tekst van bijgevoegde
benoemingsbrieven.

2022-031086
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Regionale afstemming uitbreiding Kruiswijk III Hollands
Kroon - Collegeadvies

Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

De gemeente Hollands Kroon wenst een uitbreiding van
bedrijventerrein Kruiswijk III in Anna Paulowna met 1,6 ha
(netto 1,5 ha). Met de uitgifte van dit terrein wordt ruimte
geboden voor lokale bedrijven en wordt het totale
bedrijventerrein Kruiswijk III in ruimtelijk opzicht afgerond.
In maart is de regionale Werklocatiestrategie en het
Convenant Werklocaties Kop van Noord-Holland
vastgesteld door de colleges. Hierin hebben de gemeenten
regionale afspraken gemaakt over verschillende thema’s
die verband houden met het vestigingsklimaat voor
bedrijven in de regio. Een van de afspraken is het bieden
van ruimte aan lokale (MKB) bedrijvigheid. Aangezien de
gewenste uitbreiding past binnen deze afspraak wordt aan
de regiogemeenten gevraagd in te stemmen met deze
uitbreiding.
Het college besluit:
1. In het kader van regionale afstemming in te stemmen
met de uitbreiding van bedrijventerrein Kruiswijk III met 1,6
hectare in gemeente Hollands Kroon

2022-031121
Openbaar
Team Informatie & Techniek
Remco Duijnker
annotatie op agenda vergadering Algemeen Bestuur RHCA
13 juli 2022 - Collegeadvies
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar vergadert
eens per half jaar. De eerstvolgende vergadering is op 13
juli. Ter informatie van de wethouder, die namens de
gemeente deelneemt aan het Algemeen Bestuur, is een
annotatie op de agenda gemaakt.
Het college besluit:
1. Kennis nemen van de stukken voor de halfjaarlijkse
vergadering Algemeen Bestuur van het Regionaal
Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) van 13 juli 2022 en de
annotatie op de agenda.

2022-031445
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Jan de Boer
Inrichting van het bestuurlijk toezicht op prostitutie (BTP)
op districtsniveau - Collegeadvies
Toezicht op de (on)vergunde prostitutie is een belangrijk
instrument bij het tegengaan van misstanden en
mensenhandel. De coördinatie van de bestuurlijke
controles en het uitvoeren van regionaal bestuurlijk toezicht
op de (on)vergunde prostitutie lag grotendeels bij het AVIM
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Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

van de politie eenheid Noord-Holland. Daarmee voerde de
politie, naast de opsporing, deels een gemeentelijke taak
uit. Handhaving vond (en vindt) plaats door gemeenten op
basis van bestuurlijke rapportages van politie. De
uitoefening van bestuurlijk toezicht door de politie ging ten
koste van de schaarse capaciteit voor het opsporen van
mensenhandel.
In het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) van 3
december 2018 heeft de korpschef van de Nationale Politie
aangegeven de politiecapaciteit efficiënter te willen inzetten
op de opsporing van mensenhandel in plaats van het
uitvoeren van reguliere (bestuurlijke) prostitutiecontroles. In
dit kader zijn afspraken gemaakt over de inrichting van het
bestuurlijk toezicht op prostitutie door gemeentelijke
samenwerking op districtsniveau.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de inrichting van het bestuurlijk
toezicht op prostitutie (BTP) op districtsniveau en voor
Noord-Holland Noord onder coördinatie van de gemeente
Alkmaar;
2. in te stemmen met het inrichtingsplan, implementatieplan
en het aanwijzingsbesluit toezichthouders prostitutie
controle team (PCT) Noord-Holland Noord, die het college
en de burgemeester ieder voor wat betreft hun
bevoegdheid vaststellen, alsmede met de uitgangspunten
en uitwerking van het inrichtingsplan BTP en de daarbij
behorende fasering in het implementatieplan.

2022-031518
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Jan de Boer
AB advies voor AB vergadering van de Veiligheidsregio op
8 juli 2022 - Collegeadvies
Op 8 juli 2022 komt het Algemeen Bestuur (AB) van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bijeen. Op de
agenda staan de financiële stukken van de
Veiligheidsregio, de bestuursrapportage 2022-1, een stuk
over de borging van de aanbevelingen van de inspectie
van Justitie en Veiligheid over het duikongeval in Koedijk
en een handreiking over bluswatervoorziening en
bereikbaarheid. Het AB advies is conform de ingediende
zienswijze op de financiële stukken van de Veiligheidsregio
van de raad, wat inhoudt dat er negatief geadviseerd wordt
op de samenwerkingsafspraken risicobeheersing.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het advies voor het Algemeen
Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 8
juli 2022
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Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

2022-031616
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Jan de Boer
Aanwijzing toezichthouders team Openbare Orde en
Veiligheid verschillende wetten - Collegeadvies
In verband met recente organisatie wijzigingen dienen de
toezichthoudende bevoegdheden opnieuw te
worden geactualiseerd en aangewezen. Het toezicht op
naleving van met name de Wmo 2015, de Jeugdwet, de
Participatiewet, de BRP, de APV, de Woningwet, de Wro,
de Wabo, Bouwbesluit, de Alcoholwet, zijn thans belegd
binnen het team Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Om
te voorkomen dat bij wisseling van personeel iedere keer
een nieuw individueel aanwijzingsbesluit moet worden
genomen, wordt voorgesteld de toezichthouders aan te
wijzen per functie (categoraal). Door toezichthoudende
taken te beleggen bij functies waarbij verschillende
takenpakketten zijn samengebracht maakt dit tevens een
efficiëntere inzet van de toezichthouders (betere
uitwisselbaarheid en inzetbaarheid) mogelijk. Om te
waarborgen dat er alleen gebruik gemaakt wordt van die
bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
het takenpakket van de individuele werknemer zullen de
bevoegdheden met een taakaccent gespecificeerd worden
in de arbeidsovereenkomst. Voor verschillende functies
dienen ruime toezichthoudende bevoegdheden te worden
toegewezen teneinde informatie en documenten te kunnen
vorderen voor het optimaal en efficiënt te kunnen uitvoeren
van taken. In bijgevoegd Aanwijzingsbesluit
toezichthouders Team Openbare Orde en Veiligheid
gemeente Den Helder (Bijlage I) staan bij iedere van
toepassing zijnde functie de daaraan gekoppelde
toezichthoudende taken en bevoegdheden.
Het college besluit:
1. Instemmen met bijgevoegd Aanwijzingsbesluit
toezichthouders Team Openbare Orde en Veiligheid
gemeente Den Helder (bijlage I), waarin per functie
medewerkers worden aangewezen die belast zijn met het
houden van toezicht op de naleving van de verschillende
wettelijke regelingen t.w.: de Gemeentewet, de Algemene
wet Bestuursrecht (AWB), de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), Algemene Plaatselijke
Verordening voor de gemeente Den Helder 2021 (APV
2021), Woningwet, Huisvestingswet 2014, Wet op de
Ruimtelijke Ordening (Wro), Wet basisregistratie personen
(Brp), Wet op de Kansspelen, Alcoholwet, Wet
Milieubeheer, Bouwbesluit 2012, Wet op de
Veiligheidsregio’s, Participatiewet, Jeugdwet, Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Kinderopvang, Wet
Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en het Besluit
brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige
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plaatsen (BGBOP).
2. Voorgaande aanwijzingsbesluiten voor de
toezichthouders in Team Openbare Orde en Veiligheid en
toezichthouders voor het voormalig team Vergunningen,
Toezicht en Handhaving en voormalig afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving in te trekken.
3. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag
volgend op die van zijn bekendmaking.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:

2022-031746
Openbaar
Team Jeugd
Tjitske Biersteker-Giljou
Collegeadvies AB vergadering GGD HN 6 juli 2022 Collegeadvies
Op 6 juli 2022 vergadert het Algemeen Bestuur van de
GGD Hollands Noorden (AB GGD). De portefeuillehouder
is namens de gemeente Den Helder lid van het Algemeen
Bestuur. In dit voorstel wordt per agendapunt een ambtelijk
advies gegeven zodat de wethouder voorbereid aan de
discussie in het Algemeen Bestuur (AB GGD) kan
deelnemen.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel tot vaststelling van de
Jaarrekening en de Programmaverantwoording 2021
inclusief Resultaatbestemming (agendapunt 5a).
2. In te stemmen met het voorstel tot vaststelling van de
Programmabegroting 2023 (agendapunt 5b).
3. Kennis te nemen van de 1e Burap 2022 (agendapunt 6).
4. Onder voorbehoud in te stemmen met het voorstel tot
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD
Hollands Noorden (agendapunt 7a).
5. Kennis te nemen van de stukken Financiering
taakuitbreiding Veilig Thuis met crisisfunctie Jeugd en in te
stemmen met het voorstel besluitvorming te laten
plaatsvinden in het AB van november 2022 (agendapunt
7b).
6. Onder voorbehoud in te stemmen met het voorstel tot
overheveling financiering prenataal huisbezoek door JGZ
(agendapunt 8).
7. In te stemmen met het voorstel tot aanbesteding
accountantsdiensten 2022 (agendapunt 9).

2022-027924
Openbaar
Team Jeugd
Peter de Vrij
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Onderwerp:
Samenvatting:

Kinderburgemeester - Collegeadvies
In 2020 werd de eerste kinderburgemeester van Den
Helder, Lotte Mollema, geïnstalleerd, met als doel kinderen
een stem te geven bij zaken die voor hen belangrijk zijn. Uit
de evaluatie komt naar voren dat een kinderburgemeester
een meerwaarde is voor de stad en een waardevolle
invulling geeft aan de participatie van kinderen. Lotte heeft
de functie twee jaar met veel enthousiasme bekleed en
heeft met haar aanwezigheid kinderen een stem en gezicht
gegeven. Haar aanstelling werd positief ontvangen door de
samenleving. Lotte was betrokken bij activiteiten rondom
de onderwerpen: afval, sport en bewegen en heeft het
belang van meditatie voor kinderen op de kaart gezet. De
gemeente geeft de kinderburgemeester een structurele
plek in Den Helder. De representatieve rol wordt uitgebreid
met inhoudelijke taken. De kandidaten die geen
kinderburgemeester zijn geworden, vormen tezamen een
groep kinderambassadeurs en denken met de
kinderburgemeester mee op de inhoudelijke thema’s. Om
de kinderambassadeurs en kinderburgemeester de tijd te
geven in hun rol te groeien duurt een aanstelling steeds
twee jaar. In het najaar 2022 zal Lotte het stokje
overdragen aan een nieuwe kinderburgemeester. De
Helderse basisscholen verzorgen de werving en selectie,
zodat alle kinderen uit groep 7 een kans krijgen zich
kandidaat te stellen. De nieuwe kinderburgemeester wordt
gekozen door alle kinderen uit de bovenbouw van de
deelnemende scholen.

Besluit:

Het college besluit:
1. De functie van kinderburgemeester voor Den Helder te
continueren voor onbepaalde tijd.
2. De kinderburgemeester steeds te benoemen voor een
periode van twee jaar.
3. De representatieve functie van de kinderburgemeester
uit te breiden met inhoudelijke taken zoals het op de
agenda zetten van onderwerpen die bij kinderen spelen.
4. De afgevallen kandidaten gedurende het termijn van de
kinderburgemeester vormt een groep kinderambassadeurs
die in ieder geval twee keer per jaar bij elkaar komt om
belangrijke onderwerpen voor kinderen op de agenda te
zetten.
5. Uitbreiding van het budget voor de kinderburgemeester
naar 5000 euro per twee jaar, bekostigd uit het
representatiebudget van het college van B&W.
6. De Raadsinformatiebrief 2022-027924 inzake
continuering van de functie van kinderburgemeester voor
Den Helder vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:

2022-030327
Openbaar
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Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Team Financiën
Pieter Kos
Resultaten onderzoeken Waarstaatjegemeente 2022 Collegeadvies
Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd, onder inwoners en
ondernemers, naar het functioneren van ons als gemeente.
Dit is gebeurd volgens de benchmarkmethodiek van
‘Waarstaatjegemeente’. Hierdoor kunnen de resultaten
worden vergeleken met andere (deelnemende) gemeenten.
Voor beide onderzoeken is een onderzoeksrapport
opgesteld. De resultaten zijn samengevat in een
raadsinformatiebrief.
Het college besluit:
1. Het college neemt kennis van de onderzoeksrapporten
Burgerpeiling 2022 en Ondernemerspeiling 2022;
2. Het college stelt de inhoud van de
raadsinformatiebrief vast.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

2022-030077
Openbaar
Team Financiën
Kees Visser
Meicirculaire 2022 - Raadsinformatiebrief
Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaires. De
meicirculaire geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van
de rijksoverheid, de septembercirculaire de vertaling van
de Miljoenennota en de decembercirculaire rondt het
uitkeringsjaar zoveel mogelijk af.
De meicirculaire 2022 is volgens planning verschenen.
Deze circulaire bevat informatie over de invoering per 1
januari 2023 van de nieuwe verdeling van het
gemeentefonds en de actualisatie van het accres op basis
van de Voorjaarsnota 2022.
Het college besluit:
1. De raad te informeren over de uitkomsten van de
meicirculaire met 2022-030077 en daarvan de tekst vast te
stellen.

2022-030063
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Jaarrekeningen 2021 NV Port of Den Helder en
Luchthaven Den Helder BV naar gemeenteraad Raadsinformatiebrief
Het college wil naar de gemeenteraad transparant zijn over
de verbonden partijen. Daarom is het gebruikelijk dat de
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Besluit:

gemeenteraad de jaarrekening en bestuursverslag
ontvangt van de privaatrechtelijke verbonden partijen in
Den Helder. Op 11 mei 2021 vond de algemene
vergadering van aandeelhouders (AVA) plaats van NV
Port of Den Helder en op 23 juni 2022 vond de AVA plaats
van Luchthaven Den Helder BV. In de AVA's zijn de
jaarrekeningen en bestuursverslagen over het jaar 2021
vastgesteld. Met de raadsinformatiebrief worden de
documenten aan de raad aangeboden.
Het college besluit:
1. De tekst van raadsinformatiebrief met zaaknummer
2022-030063 vast te stellen en daarmee de
jaarrekeningenen en bestuursverslagen van het jaar 2021
van NV Port of Den Helder en Luchthaven Den Helder BV
aan te bieden aan de gemeenteraad.
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