OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 4 mei 2021
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Kees Visser, voorzitter; de heer Michiel Wouters, 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
Afwezig:
mevrouw Heleen Keur, Portefeuillehouder; de heer Jan de Boer, Burgemeester

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-018247
Openbaar
Team Omgeving
Pieter Kos
Verantwoording krediet renovatie De Rank door Kopwerk
Op 10 juli 2017 heeft de gemeenteraad een krediet
beschikbaar gesteld voor renovatie van de scholen De
Rank en De Hofstee aan de Drooghe Bol in Julianadorp.
Van dit bedrag is in totaal € 1.402.088,00 beschikbaar
gesteld aan de Stichting Kopwerk ten behoeve van De
Rank. Behalve uitbreiding en renovatie van de school is
ook een locatie voor kinderopvang gerealiseerd. Met de
organisatie voor kinderopvang is een langdurige
huurovereenkomst afgesloten. Voor het aangaan van een
huurovereenkomst voor een onderwijslocatie moeten
burgemeester en wethouders toestemming verlenen.
De verbouwing is in 2019 opgeleverd.Het schoolbestuur
heeft ter verantwoording van de kosten een
accountantsverklaring ingediend.
Op de bouwkosten is een overschrijding ontstaan van €
80.413,00, vooral door niet in de begroting opgenomen
kosten. Denk hierbij aan verhuiskosten van en naar de
tijdelijke locatie, herinrichting van het schoolplein en kosten
die gemaakt zijn ter ondersteuning van het proces om te
komen tot sluitende afspraken.
Voorgesteld wordt om op grond van de verantwoording de
bijdrage voor de renovatie van De Rank aan Drooghe Bol
1007 vast te stellen op € 1.482.501,00.

Besluit:

Het college besluit:

1. Het door de gemeente beschikbaar gestelde krediet voor
renovatie van basisschool De Rank (Drooghe Bol 1007)
vast te stellen op € 1.482.501,00
2. Van de overschrijding van € 80.413,00 een bedrag van €
32.902,00 ten laste te brengen van de post calamiteiten
onderwijshuisvesting en een bedrag van € 47.511,00 (af te
schrijven in 18 jaar) ten laste te brengen van het
programma onderwijshuisvesting en dit op te nemen in
Turap-1
3. Het bestuur van de Stichting Kopwerk toestemming te
verlenen om een ruimte van 185 m² te verhuren aan de
Stichting Kinderopvang Den Helder voor de periode van
tenminste 20 jaar (vanaf 19 juli 2019)
4. Gedurende de duur van de huurovereenkomst geen
gebruik te maken van de vorderingsrecht zoals bedoeld in
artikel 107 van de Wet op het primair onderwijs voor de
aan SKDH verhuurde ruimte.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-017323
Openbaar
Team Zorg
Tjitske Biersteker-Giljou
Bezwaarschrift Stichting Odensehuis - Collegeadvies
Het bestuur van de Stichting Odensehuis heeft in 2019 een
startsubsidie van € 31.400,-- ontvangen als bijdrage in de
kosten van een kwartiermaker/fondsenwerver ten behoeve
van het OIdensehuis Den Helder. In de gesprekken met het
Odensehuis is duidelijk gesteld dat er sprake was van een
éénmalige bijdrage. In 2020 heeft het bestuur van de
Stichting Odensehuis desondanks opnieuw een verzoek
ingediend voor subsidie in de jaren: 2021 voor een bedrag
van € 64.240,--; 2022 voor een bedrag van € 77.395,-- en
2023 voor een bedrag van € 86.395.--, dus in totaal €
226.530,--. Bij beschikking van 9 december 2020 is
besloten om, gelet op de huidige situatie, de in 2019
toegekende startsubsidie van € 31.400,-- éénmalig te
verhogen met € 16.000,-- om zo de pilot van het
Odensehuis in Den Helder gedurende 1 jaar in 2021 te
kunnen voortzetten. Het bestuur van de Stichting
Odensehuis heeft nu bezwaar gemaakt tegen de beperkte
hoogte van het verleende subsidiebedrag. De commissie
Bezwaarschriften Algemene Kamer heeft inzake dit
bezwaarschrift advies uitgebracht. De commissie heeft
geadviseerd om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren.

Besluit:

Het college besluit:
1. Het door de Stichting Odensehuis ingediende
bezwaarschrift tegen het verleende subsidiebedrag nietontvankelijk verklaren.
2. Het bestuur van de Stichting Odensehuis middels een
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beschikking op de hoogte stellen van dit besluit.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-019053
Openbaar
Team Participatie
Pieter Kos
Bestuurlijke vergadering GRGA 12 mei 2021 Collegeadvies
Op 12 mei 2021 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 vijf onderwerpen
die vragen om een standpunt van het college van
burgemeester en wethouders. De onderwerpen zijn:
 Voorstel concept Jaarrekening GRGA 2020
 Voorstel concept Begroting GRGA 2022-2025
 Voorstel Rekening Courant overeenkomst met
Probedrijven N.V.
 WSW-panel Jaarverslag en Jaarrekening 2020
 Voorstel Aankoop aandelen B.V. Proschoon
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 12 mei 2021
een door het college gedragen standpunt over deze
onderwerpen kan innemen.

Besluit:

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 12 mei 2021:
Akkoord te gaan met Agendapunt 5 Voorstel concept
Jaarrekening GRGA 2020 voorstel 1
Kennis te nemen van Agendapunt 5 Voorstel concept
Jaarrekening GRGA 2020 voorstel 2
Niet akkoord te gaan met Agendapunt 5 Voorstel concept
Jaarrekening GRGA 2020 voorstel 3.
Akkoord te gaan met Agendapunt 6 Voorstel concept
Begroting GRGA 2022-2025
Akkoord te gaan met Agendapunt 7 Voorstel Rekening
Courant overeenkomst met Probedrijven N.V.
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Akkoord te gaan met Agendapunt 8 WSW-panel
Jaarverslag en Jaarrekening 2020
Akkoord te gaan met Agendapunt 9 Voorstel Aankoop
aandelen B.V. Proschoon
Kennis te nemen van Agendapunt 10 Financiële
rapportage februari 2020 Probedrijven N.V.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-019983
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Stadhuis omgevingsvergunning bestemmingsplan Raadsinformatiebrief
Het eerdere standpunt dat binnen het kader van het
vigerend bestemmingsplan een stadhuis gerealiseerd kan
worden blijft onveranderd. De uitwerking van het bouwplan
en de daaruit voortkomende
omgevingsvergunningaanvraag leiden tot een zeer
beperkte overschrijding van de maximaal toegestane
bouwhoogte. Door middel van een kruimelafwijking kan de
omgevingsvergunning verleend worden door het college.

Besluit:

Het college besluit:
1. Instemmen met RIB

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-019827
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Michiel Wouters
Raadsinformatiebrief over mediation tussen partijen inzake
Rob Scholte museum - Raadsinformatiebrief
Op 6 april jongstleden werden drie hoger
beroepsprocedures tussen de voormalig gebruiker van
Middenweg 172-174 en de gemeente Den Helder
behandeld bij het Gerechtshof te Amsterdam. Ter zitting
heeft het Gerechtshof een beroep gedaan op de gemeente
en de voormalig gebruiker van Middenweg 172-174 om in
overleg te treden om te kijken of minnelijke
overeenstemming kan worden bereikt. Het Gerechtshof
heeft hierbij uitgesproken de voorkeur te hebben voor een
totaaloplossing voor alle lopende kwesties tussen partijen.
Met deze raadsinformatiebrief informeert het college de
gemeenteraad hierover. Partijen staan open voor
mediation.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
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1. De raadsinformatiebrief 'Mediation tussen partijen inzake
Rob Scholte museum' (met kenmerk 2021-019827) vast te
stellen en door te geleiden naar de gemeenteraad.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-019654
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Ontwikkeling Tillenhof - Raadsinformatiebrief
De gemeente is bezig met de voorbereidingen van een
eerste participatiemoment betreffende de herontwikkeling
van Tillenhof 2 te Huisduinen. Huisduiner Belang heeft zelf
inmiddels een plan voor deze locatie ontwikkeld en heeft
deze eind maart 2021 gepresenteerd in de pers. Daarnaast
is er sprake van gewijzigde regelgeving met betrekking tot
stikstof en de effecten hiervan op de ontwikkeling van
Tillenhof worden momenteel onderzocht alvorens de
participatie wordt gestart. Het plan van Huisduiner Belang
wordt in de participatie meegewogen. Middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief wordt de raad hiervan op de hoogte
gesteld. Ook zullen de bewoners worden geïnformeerd met
een brief.

Besluit:

Het college besluit:
1. De bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van
zaken ontwikkeling Tillenhof (zaaknummer 2021-019654)
vast te stellen en deze te doen toekomen aan de
gemeenteraad.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-019175
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Pieter Kos
Voorstel tot het bekrachtigen van geheimhouding op het
document "informatiebrief pilot resocialisatiebudget Den
Helder, december 2018-maart 2021''.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de door het
college van burgemeester en wethouders opgelegde
geheimhouding op de informatiebrief over de pilot
resocialisatiebudget te bekrachtigen.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. de op grond van de artikel 25, lid 2 en 86, lid 2 van de
Gemeentewet door het college opgelegde geheimhouding
op het document "Informatiebrief pilot resocialisatiebudget
Den Helder, december 2018-maart 2021'' op grond van
artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen en de
geheimhouding met ingang van 1 januari 2023 op te
heffen.
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Het college besluit:
2. De ''informatiebrief pilot resocialisatiebudget Den Helder,
december 2018-maart 2021'' voor de raads- en
commissieleden ter inzage te leggen via de raadsgriffier;
op grond van de artikel 25, lid 2 en 86, lid 2 van de
Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de inhoud
van het ter inzage gelegde document.
3. de opgelegde geheimhouding op te heffen met ingang
van 1 januari 2023

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-019184
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Jan de Boer
Zienswijze Jaarstukken 2020 en begroting 2022 van
VRNHN
De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op
14 april 2021 de jaarstukken 2020, de begroting 2022 en
het voorgenomen besluit tot deelname aan de stichting
FLO ambulancediensten, van de Veiligheidsregio NoordHolland Noord ontvangen. Op 9 juli 2021 worden in de
vergadering van het Algemeen Bestuur van de
veiligheidsregio de financiële stukken behandeld. Deze
zienswijze is opgesteld voor en door de vier gemeenten in
de Kop van Noord-Holland. De financiële stukken van de
veiligheidsregio NHN worden samen met de financiële
stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in
een regionale raadscommissie besproken.
Op basis van het regionaal raadsadvies wordt er in de
lokale gemeenteraad een besluit genomen over de
financiële stukken van de veiligheidsregio. Het college van
B&W koppelt de zienswijze van de gemeenteraad middels
een brief terug aan de voorzitter van het DB van de
veiligheidsregio.

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. kennis te nemen van de jaarstukken 2020, de begroting
2022 en het voorgenomen besluit tot deelname aan de
stichting FLO Ambulancediensten, van de Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord en een zienswijze op te stellen.
2. om de zienswijze van de gemeenteraad, via het college
van B&W, aan te bieden aan de voorzitter van het
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord.
Het college besluit:
3. de zienswijze inzake de jaarstukken 2020, de begroting
2022 en het voorgenomen besluit tot deelname aan de
stichting FLO Ambulancediensten, van de Veiligheidsregio
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Noord-Holland Noord vast te stellen en deze via de
regionale raadscommissie aan te bieden aan de
gemeenteraad.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

2021-019056
Openbaar
Team Participatie
Pieter Kos
Zienswijze jaarrekening 2020 en en begroting 2022
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop
van Noord-Holland (GrGa)
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop
van Noord-Holland (GrGa) op 24 juni 2021 worden
Jaarstukken 2020 en de Begroting 2022 vastgesteld. In
artikel 24 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling is
opgenomen dat de gemeenteraden een zienswijze op de
begroting kunnen indienen bij het Dagelijks Bestuur van de
GrGa. Uit de begroting blijkt dat voor de uitvoering van de
Wet sociale werkvoorziening (WSW), de
participatievoorziening Beschut Werk en de regeling
Duurzaam aan het werk met LKS de GrGa voor het jaar
2022 verzoekt om een bedrag van € 8.925.000. De
Begroting 2022 bevat verder geen bijzonderheden, zodat
er geen aanleiding is voor het indienen van een zienswijze.
Voor een regionale afstemming wordt de begroting
besproken in de Regionale Raadscommissie Noordkop. In
de Jaarstukken 2020 is te zien dat de GrGa de beschikbare
middelen heeft ingezet om het beoogde aantal Wsw-banen
te realiseren. Echter is het aantal gerealiseerde plekken
Beschut Werk voor Den Helder lager dan de taakstelling
van uit het Rijk en lager dan was begroot. Hierdoor is een
subsidie overschot ontstaan. Met betrekking tot het
overschot wordt geadviseerd een zienswijze in te dienen,
namelijk dat de GrGa reserves opbouwt conform de
maximaal afgesproken 2,5% van de lasten.

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De volgende (gezamenlijke) zienswijze af te geven met
betrekking tot de jaarrekening 2020: de raad verzoekt de
GRGA om de reserves op te bouwen conform de maximaal
afgesproken 2,5% van de lasten.
2. Geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2022 van
de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid
Kop van Noord-Holland.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:

2021-014873
Openbaar
Team Omgeving
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Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Heleen Keur
Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan"Halter Bellevue
en stadspark 2021" ex artikel 3.8 Wro
Het ontwerp van bestemmingsplan "Halter Bellevue en
stadspark 2021" heeft met ingang van maandag 15 februari
2021 gedurende 6 weken voor zienswijzen ter inzage
gelegen. Inhoudelijk voorziet het plan in de realisatie van
37 wooneenheden, winkels, parkeergelegenheid en een
park op de voormalige schouwburglocatie. Er zijn geen
zienswijzen ontvangen. Het plan is verder ongewijzigd.
Procedureel is het ontwerp gereed voor vaststelling door
de raad. Er is een overeenkomst gesloten tussen de
partijen. De kosten van de realisering worden gedragen
door externe partijen. Hierdoor wordt afgezien van de
vaststelling van een exploitatieplan.

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan "Halter Bellevue en stadspark
2021" met planidentificatienummer
"NL.IMRO.0400.214BPHalterBel2021-VST1" vaststellen ex
artikel 3.8 Wro.
2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vaststellen voor
bestemmingsplan "Halter Bellevue en stadspark 2021" met
planidentificatienummer
NL.IMRO.0400.214BPHalterBel2021-VST1".

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-007699
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Overeenkomst voor het houden van weekmarkten en
voorstel tot intrekking Verordening op de weekmarkten en
Verordening op de heffing en invordering van marktgelden
De exploitatie van de weekmarkten in Den Helder is al
enige tijd geregeld met een overeenkomst met de Stichting
Marktexplotatie Den Helder. De overeenkomst uit 2013 is
in 2021 geactualiseerd en verlengd. Door deze
privaatrechtelijke overeenkomst zijn de Verordening op de
weekmarkten Den Helder 2007 en de Verordening op de
heffing en invordering van marktgelden 2014 niet meer
relevant. Deze verordeningen dienen dan ook te worden
ingetrokken.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De Verordening op de weekmarkten gemeente Den
Helder 2007 in te trekken met ingang van de dag na
bekendmaking daarvan.
2. De Verordening op de heffing en invordering van
marktgelden 2014 in te trekken met ingang van de dag na
bekendmaking daarvan.
Het college besluit:
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3. De bijgevoegde overeenkomst met de Stichting
marktexploitatie Den Helder aan te gaan.
4. De burgemeester besluit: Gelet op artikel 171 lid 2 van
de Gemeentewet de heer M. Wouters te machtigen om de
overeenkomst met de Stichting marktexploitatie Den Helder
te ondertekenen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-014561
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Ter inzage legging ontwerp -"Paraplubestemmingsplan
Parkeren 2021" ex artikel 3.8 Wro - Collegeadvies
Per 29 november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 in
werking getreden. Als gevolg hiervan dient het aspect
parkeren te worden geregeld in een bestemmingsplan. Het
laten vaststellen van een paraplubestemmingsplan is
hierbij een voor de hand liggende oplossing. Dit nieuwe
paraplubestemmingsplan vult de geldende
bestemmingsplannen op het onderdeel parkeren aan. In de
planregels van het paraplubestemmingsplan wordt
verwezen naar de "Nota Parkeernormen Den Helder 20172021". De ingekomen aanvraag om omgevingsvergunning
wordt hieraan getoetst.

Besluit:

Het college besluit:
1. het ontwerp van "Paraplubestemmingsplan Parkeren
2021' vast te stellen.
2. Het ontwerp van "Paraplubestemmingsplan Parkeren
2021" ter inzage te leggen voor zienswijzen ex artikel 3.8
Wro.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-018527
Openbaar
Team Omgeving
Peter de Vrij
RIB stand van zaken renovatie sportpark Ruyghweg
De Raad heeft op 3 februari 2020 besloten om sportpark
Ruyghweg aan te kopen. Middels de Raadsinformatiebrief
wordt de Raad geïnformeerd over de stand van zaken rond
de renovatie van de atletiekbaan op sportpark Ruyghweg.

Besluit:

Het college besluit:
1. de raad te informeren over de renovatie sportpark
Ruyghweg met raadsinformatiebrief 2021-018527 en
daarvan de tekst vast te stellen
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Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

2021-017516
Openbaar
Team Participatie
Pieter Kos
Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake
Amsterdams experiment om bij te verdienen naast de
bijstand - Beantwoording raadsvragen
De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld
inzake het Amsterdams experiment om bij te verdienen
naast de bijstand. Het college beantwoordt de vragen met
bijgevoegd document (zaaknummer 2021-017516).

Besluit:

Het college besluit:
1. De schriftelijke vragen van de fractie PvdA inzake
Amsterdams experiment om bij te verdienen naast de
bijstand te beantwoorden en de tekst hiervan vast te
stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-017596
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Schriftelijke vragen D66 Openbaar Vervoer Beantwoording raadsvragen
D66 heeft aan het college vragen gesteld over openbaar
vervoer in relatie tot Helders Perspectief, mede naar
aanleiding van de raadsbrief over openbaar vervoer.

Samenvatting:

Helders Perspectief is geen financieel kader voor openbaar
vervoer, maar is wel mede richting bepalend voor
prioriteiten in openbaar vervoer. Mede door de gevolgen
van Covid-19 staat het openbaar vervoer onder druk,
waardoor wij op korte termijn geen groei in OV-aanbod
verwachten.
Besluit:

Het college besluit:
1. de schriftelijke vragen van de fractie D66 met betrekking
tot openbaar vervoer in Den Helder met 2021-017596 te
beantwoorden en hiervan de tekst vast te stellen.
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