OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 12 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:

2022-031731
Openbaar
Team Omgeving
Remco Duijnker
Verhogen budget Woonlening
De Woonlening van de gemeente Den Helder is een
succes. Veel woningen zijn met behulp van de Woonlening
verduurzaamd. Om de continuering te waarborgen is een
nieuwe storting op de rekening-courant noodzakelijk. Het
college stelt de gemeenteraad voor de beschikbare
middelen te verhogen.
Met een Woonlening worden particuliere woningeigenaren
geholpen om hun woning te verbeteren. Dat kan zijn door
deze energiezuiniger te maken (verduurzamen) of deze
zodanig aan te passen dat de eigenaren zo lang mogelijk in
de eigen woning kunnen blijven wonen, ook als zij zorg
nodig hebben (levensloopgeschikt maken). Daarnaast kan
de lening gebruikt worden voor asbestsanering en
funderingsherstel. De woonlening heeft een aantrekkelijke
rente en varieert tussen € 2.500 en € 50.000.

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Een bedrag van € 750.000 beschikbaar te stellen voor
een storting op de gemeentelijke rekening-courant in
beheer van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
(SVn) ten behoeve van het verlenen van Woonleningen,
ingevolge de Verordening comfortabel wonen Den Helder
2019.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:

Openbaar
Team Omgeving
Remco Duijnker

Onderwerp:

Reactie op brief Behoorlijk Bestuur inzake
vergunningaanvraag Museumhaven

Samenvatting:

De fractie van Behoorlijk Bestuur heeft een (premature)
zienswijze ingediend op een vergunningsaanvraag. Het
college antwoordt per brief.
Het college besluit:
1. De brief 2022-019422 vast te stellen.

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:

2022-032433
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Pieter Kos
Jaarverantwoording kinderopvang 2021 - Collegeadvies
Jaarlijks informeert het college van B&W de Inspectie van
het Onderwijs en de gemeenteraad over de toezicht- en
handhavingstaken welke zij hebben verricht in kader van
de Wet kinderopvang.
Het college besluit:
1. Te verklaren dat over de uitvoering van de toezichttaken
Wet Kinderopvang naar waarheid is gerapporteerd, door
middel van "Jaarverantwoording Kinderopvang 2021,
gemeente Den Helder".
2. "Jaarverantwoording Kinderopvang 2021, gemeente Den
Helder" aan te bieden aan de Inspectie van het Onderwijs.
3. De gemeenteraad hierover te informeren middels
raadsinformatiebrief 2022-032433.

2022-032547
Openbaar
Directie
Jan de Boer
Aanwijzen tweede loco gemeentesecretaris Collegeadvies
Het is wenselijk een tweede loco gemeentesecretaris aan
te wijzen, voor het (sporadische) geval dat de
gemeentesecretaris en de eerste loco gemeentesecretaris
beiden niet aanwezig zijn.
Het college besluit:
1. Fred Ruiten aan te wijzen als tweede loco
gemeentesecretaris, in plaats van Ben Looije.

2022-032949
Openbaar
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Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Team Omgeving
Kees Visser
Voorstel tot het vaststellen van de Subsidieverordening
Regio deal Maritiem Cluster
In de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland
is budget gereserveerd voor het verstrekken van subsidie.
Aangezien de gemeente Den Helder penvoerder en kassier
is, wordt geadviseerd om via een beperkt uitgewerkte
subsidieverordening het college de gelegenheid te bieden
om met een subsidieregeling de benodigde wettelijke
grondslag voor het verstrekken van subsidie te
organiseren. De uitwerking van deze verordening wordt
gedelegeerd aan het college van B&W waardoor
aanpassingen en uitbreidingen aan de subsidie niet via de
Raad verlopen, waarmee de slagvaardigheid wordt
vergroot. Omdat het budget al is gereserveerd binnen de
Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland, heeft
dit besluit geen financiële consequenties.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De "Subsidieverordening Regio deal Maritiem Cluster
Kop van Noord-Holland", zoals opgenomen in bijlage 1,
vast te stellen.

2022-033038
Openbaar
Team Zorg
Tjitske Biersteker-Giljou
Subsidie voor Ontmoetingscentrum De Verbinding in
Julianadorp - Collegeadvies

Samenvatting:
Wonen Plus Welzijn heeft in De Verbinding, Boterzwin 3476
in Julianadorp een ontmoetingscentrum in de wijk
gerealiseerd waar jong en oud samenkomen en deelnemen
aan de diverse activiteiten en zo varen dat nabuurschap vele
voordelen heeft. Naast vele andere activiteiten is er ook een
ontmoetingsgroep voor mensen met geheugenproblemen.
Wonen Plus Welzijn heeft vanaf de start de kosten van dit
ontmoetingscentrum op zich genomen. Door de veelheid van
activiteiten en de toename van het aantal mensen met
geheugenproblemen is er nu een subsidieaanvraag
ingediend voor een stimuleringsbijdrage voor professionele
ondersteuning en een aanvullend activiteitenbudget voor
deze groep.
Besluit:

Het college besluit:
1. Een stimuleringsbijdrage ad € 18.100,-- beschikbaar
stellen voor professionele ondersteuning van de activiteiten
en een activiteitenbudget voor met name de
ontmoetingsgroep voor mensen met geheugenproblemen
onder de voorwaarde dat na een half jaar en aan het eind
van het jaar een evaluatie zal plaatsvinden.
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Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2022-033090
Openbaar
Team Zorg
Tjitske Biersteker-Giljou
Beantwoorden Vragen van Samen Actief Sr. over WMO bij
wijksteunpunten - Beantwoording raadsvragen
Vaststellen van de beantwoording van de vragen van
Samen Actief Sr. over WMO bij wijksteunpunten

Besluit:

Het college besluit:
1. Vaststellen van de beantwoording van de vragen van
Samen Actief Sr. over WMO bij wijksteunpunten

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2022-028697
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Ontwerpbestemmingsplan Het Arsenaal, Den Helder Collegeadvies
Aan de rand van het bedrijventerrein Westoever bevindt
zich een tweetal blokken met bedrijfswoningen en loodsen. De woningen aan de noordzijde en de loodsen
aan de zuidzijde zijn door achtertuinen van elkaar
gescheiden. In het vigerende bestemmingsplan heeft het
geheel een bedrijfsbestemming. Bij bewoners is de wens
ontstaan om aan de bedrijfswoningen een reguliere
woonbestemming toe te kennen. In reactie op een
principeverzoek is hier positief op gereageerd, waarbij is
opgemerkt dat het wenselijk is dat de maximaal toegestane
milieucategorie wordt verlaagd tot categorie 2.
Het nieuwe bestemmingsplan kent de woonbestemming
toe aan de woningen en voorziet in een bedrijvenlijst die
past bij de omgeving. Hierdoor zijn de loodsen en
woningen niet langer functioneel met elkaar verbonden. Er
kan daardoor sprake zijn van verschillende eigenaren. In
de praktijk blijkt dit deels al het geval te zijn.
Het college besluit:
1. Ontwerpbestemmingsplan vaststellen
2. Ontwerpbestemmingsplan vrijgeven voor publicatie
onder voorwaarde dat uit vooroverleg geen bezwaren
blijken.
3. Kennisnemen van vergunningverlening anticiperend op
bestemmingsplan.

Samenvatting:

Besluit:

Adviesnummer

2022-032081
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Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Annotatie agenda AB ODNHN 13 juli 2022 - Collegeadvies
Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur GR
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord van 13 juli 2022 is
een agenda opgesteld. In dit voorstel wordt geadviseerd
hoe te besluiten per agendapunt.
Het college besluit:
1. Voorgesteld wordt om te besluiten conform de
beslispunten in de annotatie op de agenda (zie bijlage).
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