OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 20 april 2021
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan de Boer, Burgemeester;
de heer Kees Visser, portefeuillehouder; 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:
Portefeuillehouder; mevrouw Heleen Keur,
Adviesnummer
2021-017559
Classificatie:
Openbaar
Team:
Team Jeugd
Portefeuillehouder:
Peter de Vrij
Onderwerp:
bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering Raadsinformatiebrief
Samenvatting:
De afgelopen periode werkten aan een nieuwe manier om
de jeugdbescherming en jeugdreclassering te bekostigen.
Om het invoeren hiervan voor te bereiden voerden we een
pilot uit in samenwerking met de aanbieders van
jeugdbescherming en jeugdreclassering voor
functiegerichte bekostiging. Die pilot rondden we begin
maart af. Zorgen en bezwaren van de aanbieders zorgen
ervoor dat we vooralsnog niet over gaan op de nieuwe
wijze van bekostiging.
Besluit:

Het college besluit:
1. De raad te informeren over de bekostiging van de
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering met 2021-017559
en daarvan de tekst vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-017205
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Raadsinformatiebrief inzake onderzoek naar maritiem
scholingsfonds voor de Kop van Noord-Holland Collegeadvies
Bij de raadsvergadering op 25 januari 2021 is de door
Beter voor Den Helder ingediende motie over het
onderzoeken van de mogelijkheden voor een
scholingsfonds op maritiem gebied voor de Kop van NoordHolland door ons overgenomen. Deze raadsinformatiebrief
bevat de bevindingen van het onderzoek. In de
raadsinformatiebrief wordt toegelicht dat , binnen de

Samenvatting:

regiodeal ‘Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland, onder
de programmalijn human capital een bedrag gereserveerd
voor een scholingsfonds (onder de werktitel
leerwerkvouchers). Doel hierbij is dat door gerichte inzet
van leerwerkvouchers kunnen (potentiële) werknemers hun
vaardigheden aanscherpen, zich voorbereiden op
technologische veranderingen of een overstap maken
vanuit een ander beroep of sector. Het streven is dat
minimaal 50 aantal leerwerkvouchers worden uitgegeven.
Besluit:

Het college besluit:
1. De raadsinformatiebrief 2021-017205 inzake het doen
van onderzoek naar een maritiem scholingsfonds voor de
Kop van Noord-Holland vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-017123
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
verzoek permanente uitbreiding minicampings Collegeadvies
Middels een brief zijn door 6 minicampings twee verzoeken
gedaan. Het eerste verzoek vraagt de inning van de
toeristenbelasting over het jaar 2019 kwijt te schelden en
om over 2020 geen toeristenbelasting in rekening te
brengen. Het tweede verzoek om de tijdelijke uitbreiding
van vorig jaar van 30 naar 40 plaatsen permanent toe te
staan. Het advies is niet mee te gaan met deze verzoeken.
Met als voornaamste reden dat bij kwijtschelding van de
toeristen belasting een aanzienlijk bedrag wegvalt omdat
dit uniform voor alle ondernemers door gevoerd zou
moeten worden. De voornaamste reden om niet mee te
gaan met de permanente uitbreiding is de impact die het
heeft op de openheid van het landschap. Ook oneerlijke
concurrentie voor reguliere campings en de maximale grote
die een minicamping kan hebben zijn belangrijke reden.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. het verzoek van minicampingeigenaren om
kwijtschelding van toeristenbelasting over het jaar 2019 en
het niet in rekening van deze belasting over het jaar 2020
af te wijzen.
2. het verzoek van minicampingeigenaren voor permanente
uitbreiding met 10 extra standplaatsen voor minicampings
af te wijzen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:

2021-016322
Openbaar
Team Omgeving
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Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

Heleen Keur
VVGB omgevingsvergunning nieuwe toegangspoort
wachtgebouw en entree Marine Vliegkamp De Kooy Den
Helder
Door het rijksvastgoedbedrijf is een omgevingsvergunning
aangevraagd voor het verplaatsen van de hoofdentree
(afslag, toegangspoort en wachtgebouw) van het Maritiem
Vliegkamp De Kooy van de huidige locatie aan de
parallelweg van de N250 te verplaatsen naar de zuidzijde
van De Kooy. De beoogde nieuwe hoofdentree wordt via
de Luchthavenweg ontsloten op de N99. Het beoogde
gebruik is strijdig met het vigerend bestemmingsplan
Luchthaven 2013. Het bevoegd gezag, in dit geval de
minister van Infrastructuur en Waterstaat, kan
omgevingsvergunning in afwijking van het
bestemmingsplan verlenen. Het initiatief is in lijn met een
goede ruimtelijke ordening en kent een uitgebreid
voortraject van afstemming met onder andere de
gemeente. In het kader van de procedure dient er een
Verklaring Van Geen Bedenkingen van de gemeenteraad
verkregen te worden.

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (ex artikel
6.5 Besluit omgevingsrecht) af te geven voor het afwijken
van het vigerend bestemmingsplan middels een door het
bevoegd gezag (in casu de minister van Infrastructuur en
Waterstaat) af te geven omgevingsvergunning voor de
realisatie van een nieuwe toegangspoort met wachtgebouw
voor het Marine Vliegkamp De Kooy op het perceel
Rijksweg 20 te Den Helder en het verplaatsen van de
huidige hoofdentree naar de zuidzijde van MVK De Kooy.
2. de ontwerp-VVGB gezamenlijk met de
ontwerpomgevingsvergunning zes weken ter inzage te
leggen conform de wettelijk voorgeschreven procedure.
3. de onder 1 bedoelde ontwerp-VVGB één week na afloop
van de zienswijzeperiode als definitieve VVGB aan te
merken, indien gedurende de zienswijzeperiode geen
zienswijzen tegen de ontwerp-VVGB zijn ingediend.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-016291
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Heleen Keur
Regionale Energie Strategie Noord-Hollan Noord
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 energieregio’s
in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES)
opstellen. Noord-Holland Noord (NHN) is een van de 30
energieregio’s. De energieregio’s maken in de RES
afspraken om in 2030 samen 35 terawattuur (TWh) aan
grootschalige hernieuwbare elektriciteit op land op te
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wekken. Ook wordt in de Regionale Structuur Warmte
(RSW) toegewerkt naar het maken van afspraken over de
inzet van regionale duurzame warmtebronnen
De RES 1.0 is een actualisatie, verdieping en
concretisering van de concept-RES (april 2020). De
gemeenteraad heeft input gegeven door middel van de
wensen en bedenkingen naar aanleiding van de conceptRES. Na besluit door de gemeenteraad kan de RES 1.0
NHN worden aangeboden aan het nationaal Programma
RES, het Planbureau voor de leefomgeving voor
doorrekening en kan aan de stuurgroep RES NHN de
opdracht gegeven worden om een regionale
uitvoeringsprogramma op te stellen. Wijzigingen in het
RES-document kunnen niet eerder dan in de RES 2.0
worden verwerkt.
Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. In te stemmen met Regionale Energie Strategie 1.0 NHN
(RES 1.0) als resultaat uit het regionaal proces. Met als
uitgangspunten:
 de ambitie van de regio Noord-Holland Noord, en
daarmee bij te dragen aan de landelijke opgave
van 35 TWH hernieuwbare energie in 2020.
 de kaart met globale zoekgebieden voor opwek
van grootschalige wind- en zonne-energie daarvoor
als uitgangspunt te hanteren
 in te zetten op het realiseren van het Buitendijkse
Plan Duurzaam Leefbaar, samen met Rijk,
provincie en betrokken gemeenten en dit onderdeel
te laten zijn van de RES 1.0
2. De uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op de
gemeente Den Helder, mee te nemen bij de uitwerking van
de uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid.
Het college besluit:
3. Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden
aan de raad
4. Wethouder Keur, als lid van de Stuurgroep RES NHN
namens de Kop van Noord-Holland, te machtigen om de
RES 1.0 NHN, na besluit van de gemeenteraad, aan te
bieden aan het Nationaal Programma RES.
5. Vanuit het bovenlokale belang van de energietransitie de
stuurgroep RES NHN de opdracht te geven
om een uitvoeringsprogramma op te stellen, met daarin:
 afspraken, kaders en aanpak voor het proces naar
de RES 2.0
 afspraken m.b.t. data en monitoring
 afspraken over de inzet en verdeling van capaciteit
en uitvoeringsbudget
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 regionale samenwerkingsafspraken met betrekking
tot :
o de uitwerking van de zoekgebieden voor
zon en wind
o de uitwerking van de Regionale Structuur
Warmte

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

2021-011288
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Raadsinformatiebrief Keuzeopgaven gemeenteraad ter
voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet Raadsinformatiebrief
Met deze raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad
geïnformeerd over de keuzeopgaven, waarover de
gemeenteraad een besluit dient te nemen voor de
invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022. In
november 2021 wordt de gemeenteraad een voorstel
voorgelegd voor besluitvorming.

Besluit:

Het college besluit:
1. De raadsinformatiebrief 'Keuzeopgaven gemeenteraad
ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet'
(2021-011288) vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-017103
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Jan de Boer
Bijzondere activiteiten in april en mei - Raadsinformatiebrief
In april en mei staan enkele bijzondere activiteiten gepland,
waaronder de Lintjesregen, Koningsdag, Dodenherdenking
en Bevrijdingsdag. De beperkende maatregelen ten
behoeve van het beperken van de verspreiding van het
Covid19 virus zorgen voor een andere wijze van
organisatie en uitvoering. Het college is op verschillende
manieren betrokken bij deze activiteiten, over de invulling
hiervan wordt de gemeenteraad geinformeerd.

Besluit:

Het college besluit:
1. de gemeenteraad te informeren met 2021-017103
'bijzondere activiteiten in april en mei' en hiervan de tekst
vast te stellen

Adviesnummer

2021-013870
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Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Openbaar
Team Openbare Ruimte
Peter de Vrij
Blauwalg vijver Heiligharn - Raadsinformatiebrief
In de begroting 2021 is een bedrag vrijgemaakt om een
oplossing te zoeken voor de blauwalg in de Vijver
Heiligharn in de Schooten. Daarnaast heeft de raad per
motie de wens geuit voor de aanleg van een eiland in de
vijver, voor vergroening van het beeld. Deze is in het
onderzoek meegenomen.
In deze raadsinformatiebrief treft u de resultaten van het
onderzoek naar oplossingen voor de blauwalg in de vijver.

Besluit:

Het college besluit:
1. De tekst vast te stellen van de rib 2021-013870 over de
wijze van uitvoering van de motie ''vijver Heiligharn''.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-017394
Openbaar
Team Omgeving
Michiel Wouters
Raadsvragen voortgang verbouw Postkantoor Beantwoording raadsvragen
Op 4 maart 2021 heeft de fractie D66 schriftelijke vragen
gesteld betreffende de voortgang verbouw Postkantoor.
Middels dit advies wordt voorgesteld om de raadsvragen te
beantwoorden.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. De vragen die door de fractie D66 zijn gesteld
betreffende voortgang verbouw Postkantoor te
beantwoorden met 2021-017394 en daarvan de tekst vast
te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-017671
Openbaar
Team Jeugd
Peter de Vrij
Vragen rondom de wachtlijsten JGGZ PVV
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de
fractie PVV betreffende wachtlijsten voor Helderse
jongeren’.

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De schriftelijke vragen van de fractie PVV omtrent de
wachtlijsten bij de JGGZ te beantwoorden met 2021017671 en daarvan de tekst vast te stellen.
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Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-016165
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Michiel Wouters
AVA Baggerbeheer - jaarbericht 2020 - Collegeadvies
De samenwerking tussen Baggerbeheer Den Helder B.V.
en Milieutechniek De Vries & van de Wiel B.V. in Milieupark
Oost, voorheen v.o.f. 't Oost, is met terugwerkende kracht
tot 1 januari 2020 beëindigd. Baggerbeheer Den Helder
B.V. heeft zelfstandig in 2020 geen activiteiten ontplooid.
Om te voldoen aan de wettelijke en statutaire bepalingen
dient de aandeelhouder de jaarrrekening 2020
Baggerbeheer Den Helder B.V. vast te stellen.

Besluit:

Het college besluit:
1. de AVA Baggerbeheer b.v. voor te stellen om:
-de notulen AVA Baggerbeheer b.v. van 13 januari 2020
vast te stellen
-de jaarrekening 2020 Baggerbeheer b.v. vast te stellen
-de directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-015573
Openbaar
Directie
Pieter Kos
Thuisduinen - Collegeadvies
Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord is een van de
zeven Nederlandse samenwerkingsverbanden waarin
samenwerking plaatsvindt tussen regionale partijen,
onderwijs en onderzoek. Thuisduinen2050 zet in op een
volledig zelfvoorzienend en volledig duurzaam Huisduinen.
Thuisduinen is een project in de
Kenniswerkplaats/Terratechnica. De gemeente stelt zich
garant voor de editie 2021 van de Kenniswerkplaats om de
samenwerking van onderwijs, bedrijfsleven en bewoners te
stimuleren en duurzaam te borgen.

Besluit:

Het college besluit:
1. Garant te staan voor de aangevraagde subsidie van
€20.000 (Leader) voor de kenniswerkplaats die in
Huisduinen via het project Thuisduinen is ingericht en dit
voorjaar een nieuwe editie krijgt
De garantstelling te geven met als dekking het budget
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