OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 6 september 2022
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan de Boer, Burgemeester; de heer Michiel Wouters, Portefeuillehouder; de heer Pieter Kos,
Portefeuillehouder; de heer Peter de Vrij, Portefeuillehouder; mevrouw Petra Bais, Portefeuillehouder;
mevrouw Tessa Augustijn, Portefeuillehouder; de heer Chris de Koning, Portefeuillehouder; de heer
Fotigui Camara, Portefeuillehouder; de heer Koen van Veen, Gemeentesecretaris
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Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Jan de Boer
Decentralisatie uitkering t.b.v. extra capaciteit boa's Collegeadvies
Het kabinet en tweede kamer stelt landelijk een
decentralisatie uitkering beschikbaar aan gemeenten voor
versterking van de lokale handhaving en veiligheid. Als
motivatie wordt beschreven dat boa’s (Buitengewoon
Opsporings Ambtenaren) domein 1(gemeentelijke
handhavers) een steeds uitgebreider takenpakket hebben.
Het kabinet maakt daarom structureel (jaarlijks) geld vrij
middels een verdeelsleutel per gemeente. Het geld dient te
worden gebruikt voor verdere professionalisering en extra
handhaving capaciteit.
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het toekennen van de jaarlijkse
decentralisatie uitkering t.b.v. extra capaciteit boa’s.
2.
Het hiermee gemoeide bedrag van € 39.000 toe te voegen
aan het budget voor handhaving openbare orde en de
formalisering hiervan voor het boekjaar 2022 te laten
verlopen via de 2e Turap 2022. Voor de jaren hierna dit als
autonome ontwikkeling op te nemen in de Kadernota 2024.

2022-040717
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Chris de Koning
Principeverzoek Aardwarmtelocatie Nijverheidsweg Raadsinformatiebrief
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft van

Besluit:

HVC het verzoek gekregen om medewerking te verlenen
aan het realiseren van een aardwarmtebron op de locatie
Nijverheidsweg 7 op het bedrijventerrein Westoever. De
aanwezigheid van de aardwarmtebron is nodig voor de
realisatie van een gewenst collectief warmtenet. Het
college heeft besloten de planologische procedure te willen
voorbereiden, omdat het verzoek ligt in het verlengde van
de door de raad vastgestelde Transitievisie Warmte Den
Helder en de intentieverklaring ‘Concretisering van een
duurzaam warmtenet Den Helder’. Het college gaat in
gesprek met de inwoners van Den Helder, omwonenden en
ondernemers om hen zo goed mogelijk te informeren en te
betrekken bij het proces om te komen tot een collectief
warmtenet.
Het college besluit:
1. De locatie Nijverheidsweg 7 als potentieel geschikte
locatie te beschouwen voor de realisatie van een
aardwarmtebron;
2. HVC te melden dat het college bereid is om voor de
locatie Nijverheidsweg 7 de noodzakelijke planologische
procedure te volgen;
3. De gemeenteraad te informeren met de
raadsinformatiebrief 2022-040717 en daarvan de tekst vast
te stellen.
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2022-041030
Openbaar
Team Financiën
Pieter Kos
Voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting
2023, investeringen 2023 en meerjarenraming 2024-2026
Voor u ligt de Programmabegroting 2023-2026 van de
gemeente Den Helder. Vanwege de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en het daarop
volgende proces van het vormen van een nieuwe coalitie,
was de Kadernota 2023 beleidsarm. Dit betekent dat geen
nieuwe ruimtevragers zijn meegenomen. Wel zijn
onontkoombare uitgaven (kosten door bijvoorbeeld nieuwe
regelingen) en noodzakelijke uitgaven (externe
ontwikkelingen) verwerkt. Dit zijn de zogenoemde
autonome ontwikkelingen.
De beleidsarme opzet van de kadernota is doorgezet naar
de begroting, omdat het coalitieakkoord pas op 22 juli 2022
verscheen. Er was daardoor niet voordoende tijd om het de
besluiten uit het coalitieakkoord in de begroting te
verwerken.
Om wel een aantal ambities uit het coalitieakkoord tijdig,
voor het begin van het nieuwe jaar, financieel te kunnen
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verwerken wordt, aanvullend op de begroting, de
'Begrotingswijziging 2023 – Coalitieakkoord' in een apart
raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze zal
voor besluitvorming aan de gemeenteraad worden
aangeboden. Hierin worden onder andere zaken uit het
coalitieakkoord verwerkt, die noodzakelijk zijn en/of
waarvoor al een inhoudelijk plan van aanpak (inclusief
financiële onderbouwing) beschikbaar is. Ook wordt hierin
voor een deel geanticipeerd op de recente ontwikkelingen
als de hogere inflatie.

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De Programmabegroting 2023 vast te stellen en kennis
te nemen van de meerjarenraming 2024-2026,
2. Het meerjareninvesteringsplan 2023-2026, zoals
opgenomen in bijlage 1 van de begroting, vast te stellen.
3. Een krediet van € 5.978.000, dat deel uitmaakt van het
meerjareninvesteringsplan 2023-2026, voor de
noodzakelijke (vervangings)investeringen in 2023
beschikbaar te stellen.
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Team:
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2022-042281
Openbaar
Team Omgeving
Jan de Boer
Integraal Bestuurlijk Afstemmingsoverleg NHN (IBAO) 8
september 2022 - Collegeadvies
Op 8 september 2022 vindt het Integraal Bestuurlijk
Afstemmingsoverleg (IBAO) plaats. Dit is een
afstemmingsoverleg van de gemeenten in de regio NoordHolland Noord en de Provincie Noord-Holland waaraan ook
het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord deelneemt
en een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven en
onderwijs. Voor het overleg is in afstemming met de regio
de Kop een annotatie bij de agenda gemaakt.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de geannoteerde agenda van het
Integraal Bestuurlijk Afstemmingsoverleg NHN van 8
september 2022 en de bijlagen.
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Besluit:
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2022-042543
Openbaar
Team Omgeving
Pieter Kos
Huisvesting Scholen aan Zee - Collegeadvies
Het haalbaarheidsonderzoek voor vestiging Scholen aan
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Besluit:
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Zee op locatie Ruyghweg binnen het ontwikkelgebied
Westoever is beëindigd. Het coalitieakkoord geeft aan dat
er geen draagvlak is voor ontwikkeling van Scholen aan
Zee op deze locatie. Hierover is Stichting Scholen aan Zee
reeds geïnformeerd en wordt hierover nu ook formeel
schriftelijk geïnformeerd. De gemeente wil graag in gesprek
met Stichting Scholen aan Zee over nieuwe huisvesting
van Scholen aan Zee binnen het Bijlweggebied waarbij
kwaliteit van onderwijs, bereikbaarheid en veiligheid voorop
staan.
Het college besluit:
1. De lijn die het coalitieakkoord "Samen werken in
vertrouwen, aan vertrouwen" uitzet voor de huisvesting van
Scholen aan Zee te onderschrijven.
2. Brief 2022-041490 inzake huisvesting Scholen aan Zee
vast te stellen.

2022-041208
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Jan de Boer
Portefeuilleverdeling, onderlinge vervanging wethouders en
aanwijzen locoburgemeester - Raadsvoorstel
Het college van burgemeester en wethouders heeft de
portefeuilleverdeling en de onderlinge vervanging van de
wethouders bij afwezigheid voor de komende
bestuursperiode vastgesteld. Ook zijn de wethouders
aangewezen die de burgemeester bij afwezigheid
vervangen.
Het college besluit:
1. De portefeuilleverdeling voor de komende
bestuursperiode vast te stellen conform bijgevoegd
overzicht "Portefeuilleverdeling".
2. De onderlinge vervanging van de wethouders voor de
komende bestuursperiode vast te stellen conform
bijgevoegd overzicht "Onderlinge vervanging wethouders".
3. Wethouders Wouters, Bais en Camara aan te wijzen als
respectievelijk eerste, tweede en derde locoburgemeester.
4. Wethouders Augustijn, De Koning, Kos en De Vrij aan te
wijzen als locoburgemeester.

2022-041493
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Jan de Boer
Besluitvorming vertegenwoordiging college en deelname
wethouders in GR-en, bestuurlijke overleggen en
vennootschappen - Collegeadvies
Het college besluit voor de komende bestuursperiode over
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Besluit:

de verschillende vertegenwoordigingen en deelnamens
vanuit het college in de gemeenschappelijke regelingen,
bestuurlijke overleggen en algemene vergaderingen voor
aandeelhouders.
Het college besluit:
1. conform de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel
13. onder 6 de volgende leden van het college aan te
wijzen voor de genoemde gemeenschappelijke regelingen:
A. AB GGD Hollands Noorden: Pieter Kos;
B. AB Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: Petra Bais;
C. AB Regionaal Historisch Centrum; Fotigui Camara;
D. AB Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland;
Pieter Kos;
E. AB Cocensus - Pieter Kos.
2. de vertegenwoordiging en deelname in (boven)
regionale overlegen en vertegenwoordiging in algemene
vergadering van aandeelhouders van venootschap conform
bijlage 'Overzicht deelname wethouders in GR-en,
bestuurlijke overleggen en vennootschappen' vast te
stellen
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