
 
 
Bestuurlijke termijnkalender gemeente Den Helder 2022 en lijst met moties en toezeggingen 
 
Versie 20 januari 2022 

 
 

Raadsvergadering 24 januari – commissievergadering 11, 12 en 17 januari – collegevergadering 21 december 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Voorstel in relatie tot periodieke beoordeling opheffen 
geheimhouding 

24 januari 2022 Niet van toepassing 11 januari 2021 De Boer  Hanegraaf 

Aanwijzing accountant voor de boekjaren 2022 t/m 2026 24 januari 2022 Selectiecommissie 
Alleen commissie en 
raad 

Presidium Griffie 

Presentatie over resultaten eerste jaar Regiodeal Alleen commissie 
BenM 
17 januari 2022 

21 december 2021 Visser Boeree 

Presentatie IKC vorming Alleen commissie 
MO 
11 januari 2022 

14 december 2021 Kos Van der Horst/ Dijkstra 

Toekomstvisie Stelling Den Helder  Alleen commissie 
SenB 
12 januari 2022 

21 december 2021 Keur Kalle-Den Oudsten 

Huisvestingsverordening 24 januari 2022 
SenB 
12 januari 2022 

21 december 2021 Keur Ten Hart 

Leegstandverordening 24 januari 2022 
SenB 
12 januari 2022 

21 december 2021 Keur Ten Hart 

 

Raadsvergadering 14 februari – commissievergadering 31 januari, 1 en 2 februari – RRN 3 februari – collegevergadering 11 januari 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Wensen en bedenkingen Uitvoeringsprogramma Agenda voor 
het Waddengebied 2050 

14 februari 2022 
BenM 
31 januari 2022 

18 januari 2022 Visser Brouwer 

Zienswijze op kadernota Cocensus 14 februari 2022 
BenM 
31 januari 2022 

11 januari 2022 Visser Lagemaat 

Voorstel tot het beschikbaar stellen van krediet voor de aankoop 
gronden Westoever 

14 februari 2022 
BenM 
31 januari 2022 

11 januari 2022 Wouters Poley 

Uitgebreide procedure (VVGB) : praktijkponton Uhlenbeck 
(14B03 - gebouw Q005C) 

14 februari 2022 
SenB 
2 februari 2022 

11 januari 2021 Duijnker Doting 

Zienswijze op kadernota GGD 14 februari 2022 
RRN 
3 februari 2022 

25 januari 2022 Biersteker Ott 

Zienswijze op kadernota Veiligheidsregio NHN 14 februari 2022 
RRN 
3 februari 2022 

25 januari 2022 De Boer Engel 

Zienswijze op kadernota RHCA 14 februari 2022 RRN 25 januari 2022 Duijnker Lamers 



3 februari 2022 

Zienswijze op kadernota OD 14 februari 2022 
RRN 
3 februari 2022 

25 januari 2022 Wouters Klaver 

Zienswijze op kadernota GrGa 14 februari 2022 
RRN 
3 februari 2022 

25 januari 2022 Kos Heemstra 

6e Wijziging van de GR RHCA 14 februari 2022 
RRN  
3 februari 2022 

25 januari 2022 Duijnker Lamers 

 

Raadsvergadering 7 maart – commissievergadering 28 februari, 1 en 2 maart – collegevergadering 1 februari 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Geluidsreductieplan haven, zienswijze gemeenteraad 7 maart 2022 
BenM 
28 februari 2022 

1 februari 2022 Duijnker Houtkamp 

Scenario’s rol Zeestad in de toekomst Alleen commissie 
BenM 
28 februari 2022 

1 februari 2022 Wouters Kaag 

Bijdrage PoDH 7 maart 2022 
BenM 
28 februari 2022 

1 februari 2022 Visser Kaag 

Onderzoeksrapport Port of Den Helder 7 maart 2022 
BenM 
28 februari 2022 

1 februari 2022 Presidium Griffie 

Evaluatie WMO-taxivervoer Alleen commissie 
MO 
1 maart 2022 

15 februari 2022 Biersteker Boerstra 

Onderwijshuisvesting, krediet vernieuwbouw Lichtlijn en 
renovatie Vloedlijn 

7 maart 2022 
MO 
1 maart 2022 

1 februari 2022 Kos Van der Horst 

Kerkenvisie 7 maart 2022 
SenB 
2 maart 2022 

1 februari 2022 Keur Den Oudsten 

bestemmingsplan Willem Alexanderhof Oost fase 3.1, fase 3.2 
en het oostelijk deel van fase 4.2* 

7 maart 2022 
SenB  
2 maart 2022 

1 februari 2022 Keur De Vries 

Inrichting parkeerterrein nabij winkelcentrum Vrede en 
Vrijheid 

7 maart 2022 
SenB 
2 maart 2022 

1 februari 2022 De Vrij 
Wijnands 
(agenderingsverzoek 
volgt) 

 

Raadsvergadering 29 maart  
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Laatste (ceremoniële) raadsvergadering van de oude raad 29 maart 2022 Alleen raad Alleen raad   

 

Raadsvergadering 30 maart  
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Installatie nieuwe raadsleden 30 maart 2022 Alleen raad Alleen raad   

 

 



Raadsvergadering 9 mei – voorbereidende raadsvergadering (ipv commissies) 25 april – RRN 10 maart – collegevergadering 29 maart 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

 

Informatieavond 16 mei 2022 
onderwerp locatie portefeuillehouder eigenaar 

Presentatie over het toekomstig bestendig maken van onze openbare ruimten  De Vrij Rolsma 

 

 

Raadsvergadering 23 mei – (geen voorbereidende commissie, dus alleen voor onderwerpen die direct naar de raad kunnen)  
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

 

Raadsvergadering 13 juni – commissievergadering 30 en 31 mei, 1 juni – RRN 19 mei en 2 juni– collegevergadering 3 mei 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Zienswijze op jaarstukken 2021 en begroting 2023 Cocensus 13 juni 2022 
BenM 
30 mei 2022 

3 mei 2022 Visser Van de Lagemaat 

Stedenbouwkundig plan Dijkbuurt Alleen commissie 
SenB 
31 mei 2022 

3 mei 2022 Keur 
De Wit 
(agenderingsverzoek 
volgt) 

bestemmingsplan "Doggersvaart naast 11aa"* 13 juni 2022 
SenB  
31 mei 2022 

3 mei 2022 Keur  Fijma 

Bestemmingsplan KVS/BVS* 13 juni 2022 
SenB  
31 mei 2022 

3 mei 2022 Keur Houtkamp 

Zienswijze op jaarstukken 2021 en begroting 2023 GGD 13 juni 2022 
RRN 
2 juni 2022 

3 mei 2022 Biersteker Ott 

Zienswijze op jaarstukken 2021 en begroting 2023 
Veiligheidsregio NHN 

13 juni 2022 
RRN 
2 juni 2022 

3 mei 2022 De Boer Smit 

Zienswijze op jaarstukken 2021 en begroting 2023 RHCA 13 juni 2022 
RRN 
2 juni 2022 

3 mei 2022 Duijnker Lamers 

Zienswijze op jaarstukken 2021 en begroting 2023 OD 13 juni 2022 
RRN 
2 juni 2022 

3 mei 2022 Wouters Klaver 

Zienswijze op jaarstukken 2021 en begroting 2023 GrGa 13 juni 2022 
RRN 
2 juni 2022 

3 mei 2022 Kos Heemstra 

* De geagendeerde bestemmingsplannen zijn in procedure afhankelijk van eventuele en het aantal zienswijzen en verschuiven mogelijk nog op de kalender. 

  



Raadsvergadering 4 juli (uitloop op 11 juli) – commissievergadering 20, 21 en 22 juni – collegevergadering 24 mei 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Kadernota 2023 4 juli 2022 
BenM 
20 juni 2022 

24 mei 2022 Visser Ruiten 

Jaarrekening 2021 4 juli 2022 
BenM 
23 juni 2022 

10 mei 2022 Visser Ruiten 

Eerste tussenrapportage 2022 4 juli 2022 
BenM 
20 juni 2022 

24 mei 2022 Visser Ruiten 

Participatieverordening 4 juli 2022 
BenM 
20 juni 2022 

24 mei 2022 Kos Visser 

 

2e kwartaal 2022 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder Eigenaar 

Protocol vermoedens integriteitschendingen politiek 
ambtsdragers gemeente Den Helder 2021 

  
Alleen commissie en 
raad 

De Boer Griffier 

Beleidskader reserves en voorzieningen 2022    Visser Ooyevaar 

 

3e kwartaal 2022 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder Eigenaar 

Pilot GGZ, eindevaluatie  MO  Kos De Vroome 

Beleidskader rente en afschrijvingen 2022    Visser Ooyevaar 

Visie op Planning en Control    Visser Ooyevaar 

Financiële Verordening    Visser Ooyevaar 

Veiligheidscontour Luchthaven  SenB  Keur Houtkamp 

Leisure Alleen commissie SenB  Keur Franssen 

Bestemmingsplan Luchthaven  SenB  Keur Houtkamp 

Omgevingsverordening  SenB  Keur De Vries 

 

4e kwartaal 2022 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder Eigenaar 

BP Dijkbuurtfase 1  SenB  Keur De Wit 

Omgevingsvisie gemeente Den Helder  SenB  Keur Zwier 

Begroting 2023 26 oktober 2022 (alg. 
beschouwingen) 
2 november 2022 
(besluitvorming) 

BenM 
13 oktober 2022 

6 september 2022 Visser Ruiten 

Tweede tussenrapportage 2022 31 oktober 2022 BenM 
10 oktober 2022 

27 september 2022 Visser Ruiten 

Veegwijziging begroting 2022 19 december 2022 BenM 
28 november 2022 

8 november 2022 Visser Ruiten 

Resultaatbestemming 2022 19 december 2022 BenM 
28 november 2022 

8 november 2022 Visser Ruiten 

Beleidskader Bedrijfsvoering    Visser Ooyevaar 



Beleidskader Lokale Heffingen    Visser Ooyevaar 

 

 

 

  



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

37 Toezegging 
 
Illegale dumpingen 

Op 2 december 2019 is het 
DVO met de HVC aan de orde 
geweest in de commissie 
Stadsontwikkeling en -beheer. 
Op een verzoek van de fractie 
van Beter voor Den Helder 
heeft wethouder Wouters 
toegezegd een evaluatie in 
cijfers van illegale dumpingen 
over een periode 2 jaar aan te 
bieden. 
 

2 december 2019 
 
Commissie SenB 

 Evaluatie wordt uiterlijk 31 
maart 2022 met een RIB aan 
de raad aangeboden. 

De Vrij Rolsma  

59 Toezegging 
 
Ambtenaar 
woonwagencentra 

De fractie van Behoorlijk 
Bestuur vraagt of het mogelijk 
is binnen wijkgericht werken 
een ambtenaar aan te wijzen 
die zich bezighoudt met de 
woonwagencentra binnen 
onze gemeente. 
Wethouder Keur zegt toe dat 
ze hierover in overleg gaat met 
wethouder Biersteker en dat 
de vraag daarna schriftelijk 
wordt beantwoord. 

2 juni 2020 
 
Raadsvergadering 

1 mrt 2021 Er wordt momenteel gewerkt 
aan het woonwagenbeleid. 
28/1: De VNG komt pas in het 
2e kwartaal met een 
handreiking. Als de handreiking 
tijdig beschikbaar is komt het 
woonwagenbeleid 5 juli naar de 
raad. 
N.a.v. commissiebehandeling 
op 6/10 wordt de rechtelijke 
uitspraak afgewacht. 
25/11 De raad wordt in 
december 2021 geïnformeerd 
met een RIB. 
 

Wouters Van der 
Horst 

De raad is 
geïnformeerd met 2021-
058409 

89 Toezegging 
 
Stadscamping 

Wethouder Keur zegt toe de 
mogelijkheid van een 
stadscamping in een breder 
verband in de omgevingsvisie 
van Den Helder aan de orde te 
brengen. 

Raadsvergadering 
 
28 september 
2020 

 De mogelijkheid van een 
stadscamping wordt 
meegenomen in de 
omgevingsvisie Stelling die 
eind 2021 gereed is. 
De visie wordt in januari 2022 
geagendeerd op de 
commissie SenB. 

Keur Zwier Visie besproken in 
raadscie SenB 12-01-
2022 

93 Motie 
 
Slagvaardig de 
toekomst tegemoet. 
Juist nu! 

Gerichte inspanning te leveren 
op het realiseren, 
bewerkstelligen en uitvoeren 
van de navolgende 
werkterreinen: 

1. Julianadorp. 
2. Stadshart Den 

Helder & 
Willemsoord 

3. Havenontwikkeling 
4. Duurzaam Den 

Helder 
5. Vernieuwd 

ondernemerschap. 

Raadsvergadering 
 
4 november 2020 

 De raad is in december 2020 
met een raadsinformatiebrief 
geïnformeerd over deze motie 
2020-063999; 
Tevens krijgen onderwerpen 
aandacht in gesprek met de 
raadscommissies: 
1. Gemeenteraad 1 november 
2021 
2. Toelichting in Kadernota 
proces 
3. Toelichting in 
kadernotaproces; 

College  Planning van 
onderwerpen is 
opgenomen onder 
‘stand van zaken’. 
 
 



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

6. Armoedebeleid. 
7. Buurt- en wijkbeheer 
8. Jeugd en onderwijs 
9. Den Helder 

Cultuurstad 
10. Corona 

 

4. Stand van zaken 
duurzaamheid commissie 14/4; 
5. Stand van zaken 
ontwikkeling detailhandel en 
horeca commissie 15/9; 
6. Stand van zaken uitvoering 
armoedebeleid en 
schuldhulpverlening commissie 
23/3 en commissie 16/11; 
7. Stand van zaken sociale 
wijkteams commissie 16/11 
8. Toelichting in Kadernota 
proces 
9. Toelichting bij onderwerp 
Leisure op 17/11 
10. Toelichting bij 
kadernotaproces 

104 Toezegging 
 
Evaluatie WMO-
taxivervoer 

Wethouder Biersteker zegt toe 
zes maanden - na de 
ingangsdatum van de 
eigenbijdrage - met een 
evaluatierapport te komen 
waarin; 
- Overzicht van de 
opbrengsten; 
- Overzicht van de kosten; 
- Hoeveel taxibonnen zijn er 
gebruikt, hoe verhoudt zich dit 
tot 2019 (Wij kiezen voor 2019 
in verband met de Corona 
maatregelen in 2020, welke 
mogelijk een vertekend beeld 
geven op het gebruik van de 
Wmo-taxi); 
- Hoeveel facturen zijn er 
uitgeschreven en welk 
percentage hiervan is betaald. 

Raadsvergadering 
25 januari 2021 

1 oktober 
2021 
 
Wordt: 
1 maart 
2022 

De raad wordt in het 3e 
kwartaal geïnformeerd. 
 
Uitstelbericht 28-9 in verband 
met een te korte periode voor 
een evaluatie wordt de termijn 
met vier maanden verlengd. In 
februari 2022 worden de 
resultaten aangeboden. 

Biersteker Boerstra Uitstel bericht 
verzonden 28-09-2021 
 
Op BTK geplaatst voor 
bespreking in MO 01-
03-2022. 

116 Motie 
 
Houtstook 

In de motie over houtstook 
(M19) van de fracties van de 
fracties van GroenLinks en 
D66 wordt uw college 
verzocht: 
1. het in januari 2021 gestarte 
onderzoek bij de drie 
pilotgemeenten (Helmond, 
Utrecht en Nijmegen) te 
monitoren en de evaluatie af 
te wachten; 

Raadsvergadering 
6 april 2021 

 Zodra de evaluatie gereed is 
wordt deze met de raad 
gedeeld. Dit betreft een pilot 
onder coördinatie van de 
gemeente Utrecht. Een exacte 
planning is niet aan te geven. 
Verwacht wordt dat de pilot 
in Q2 2023 wordt afgerond. 

Duijnker Lommelaars  



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

2. voorlichting aan de 
inwoners te verstrekken over 
het stoken van houtp; 
3. de uitkomsten van de 
evaluatie als genoemd onder 
punt 1 zo spoedig mogelijk 
met de raad te delen. 

132 Motie 
 
Terugstorten van de 
aan Port of Den 
Helder verleende 
ruimtevrager 

1. Het deel van de 
ruimtevrager ad € 500.000 dat 
bedoeld is voor andere kosten 
dan het onderzoek en 
heroriëntatie bedrijfsvoering 
Port of Den Helder wordt 
verstrekt onder de voorwaarde 
dat deze middelen worden 
teruggestort in de 
gemeentekas bij verkoop van 
gronden die in het bezit zijn 
van de Port of Den Helder 
2. De voorwaarde als 
genoemd onder 1 bij Port of 
Den Helder bekend is 
3. het terugstorten van het 
bedrag in de gemeentekas, als 
genoemd onder 1, zal 
plaatsvinden, indien de 
solvabiliteit dit toelaat 

Raadsvergadering 
7 juli 2021 

 Zodra gronden zijn verkocht 
kan uitvoering gegeven worden 
aan deze motie. Hier is geen 
termijn aan te koppelen. 

Visser Kaag  

133 Motie 
 
Oplossen TESO-
problematiek 

In het aanstaande 
bestuursakkoord tussen de 
deelnemende partijen in het 
havencluster-overleg tot 
bindende afspraken te komen 
over een fundamentele 
oplossing voor de ontsluiting 
van het TESO-verkeer en 
hierbij uitdrukkelijk de ‘Nieuwe 
Diep’-variant in ogenschouw 
te nemen. 

Raadsvergadering 
7 juli 2021 

 Dit onderwerp komt aan de 
orde bij het informeren van de 
commissie over het onderwerp 
bereikbaarheid algemeen op 8 
december 2021. 
Nav de commissie SenB van 
8 december 2021 wordt een 
raadsinformatiebrief 
voorbereid. Uiterlijk 15 
februari 2022 

Keur Wolters  

134 Motie 
 
Tegengaan 
Parkeeroverlast 
TESO 

1. In het aanstaande 
bestuursakkoord tussen de 
deelnemende partijen in het 
havencluster-overleg tot 
bindende afspraken te komen 
m.b.t. het wegnemen van 
‘Texel-gerelateerde’ 
parkeerdruk in de omgeving 
van de TESO-veerhaven 
2. Tijdens de behandeling van 
het Maritiem Cluster in 

Raadsvergadering 
7 juli 2021 

 Dit onderwerp komt aan de 
orde bij het informeren van de 
commissie over het onderwerp 
bereikbaarheid algemeen op 8 
december 2021 
Nav de commissie SenB van 
8 december 2021 wordt een 
raadsinformatiebrief 
voorbereid. Uiterlijk 15 
februari 2022 

Keur 
 

Wolters  



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

november met concrete 
voorstellen te komen met 
betrekking tot de 
aanpassingen in het Helderse 
parkeerregime door het 
instellen van maximale 
tijdsduren 

136 Motie 
 
Versnellen 
woningbouw 

1. Te onderzoeken of extra 
budget nodig is voor het 
versnellen van de woningbouw 
en bij de 
begrotingsbehandeling 2022 
met een voorstel ter zake te 
komen 
2. Particuliere initiatieven op 
het gebied woningbouw te 
faciliteren en te stimuleren 
3. Zorg te dragen dat de 
burgerparticipatie mee gaat in 
deze versnelling 
4.Op korte termijn 
ontwikkelingslocaties aan te 
wijzen waar tijdelijke woningen 
kunnen worden gerealiseerd 
tegen een zo laag mogelijk of 
kostendekkend huurbedrag. 

Raadsvergadering 
7 juli 2021 

30 
september 
2021 

De raad wordt voor 2 november 
2021 geïnformeerd met een 
RIB. voor de behandeling van 
de begroting. 
De gemeenteraad wordt voor 
1 december 2021 
geïnformeerd met een 
raadsinformatiebrief. 

Keur De Wit De raad is 
geïnformeerd met 2021-
057618 

137 Toezegging 
 
RABO Smartbuilds 
en Dogger 

De wethouder zegt toe om bij 
het onderzoek naar 
ontwikkelingslocaties mee te 
nemen: 
1. de Dogger als locatie voor 
tijdelijke woningbouw 
2. mogelijkheden voor RABO 
SmartBuilds 
En de gemeenteraad 
regelmatig te informeren over 
de voortgang 

Raadsvergadering 
7 juli 2021 

 De raad zal eind 2021 (uiterlijk 
31/12) voor een eerste keer 
worden geïnformeerd. 
De gemeenteraad wordt voor 
1 december 2021 
geïnformeerd met een 
raadsinformatiebrief. 

Keur De Wit De raad is 
geïnformeerd met 2021-
057618 

140 Motie 
 
Instellen 
zelfbewoningsver-
plichting voor 
toekomstige kopers 
van woningen in de 
gemeente Den 
Helder 

1. Na het zomerreces te 
komen met een voorstel voor 
een verordening die de 
zelfbewoningsverplichting 
regelt en daarmee verdere 
opdeling en versnippering van 
woningen voorkomt, teneinde 
huidige starters meer kansen 
te geven 
2. De huidige 
startersondersteuning te 
evalueren inzake effectiviteit 

Raadsvergadering 
7 juli 2021 

 De raad wordt in Q4 (uiterlijk 
31/12) schriftelijk geïnformeerd 
over de punten 2 en 3. 
In het eerste kwartaal van 2022 
is de huisvestingsverordening 
geagendeerd. 

Keur Ter Hart De raad is 
geïnformeerd over de 
punten 2 en 3 met 
2021-040707. De 
huisvestings-
verordening is 
geagendeerd voor de 
commissie SenB van 
12 januari 2022 



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

3. Te zoeken naar een 
mogelijkheid om starters nog 
beter te ondersteunen bij het 
vinden van een betaalbare 
woningen in Den Helder 

141 Motie  
 
Opwaardering 
Beatrixstraat 

1. Te onderzoeken of de 
genoemde wensen, te weten:  
  a. een gecombineerde 
overdekte fietsenstalling en 
openbaar toilet 
  b. een locatie voor Kunsthal 
45, te realiseren zijn in het 
voormalige V&D gebouw 
2. Te onderzoeken hoe het 
mogelijk is om het aantal 
gestalde fietsen in de 
Beatrixstraat drastisch te 
verminderen 
3. De gemeenteraad hierover 
in het vierde kwartaal van dit 
jaar te informeren 

Raadsvergadering 
7 juli 2021 

31 
december 
2021 

Overleg met de 
Woningstichting over het 
gebruik van het voormalige 
V&D gebouw zijn gaande. De 
raad zal eind 2021 (uiterlijk 
31/12) met een 
raadsinformatiebrief worden 
geïnformeerd. 

Wouters Franssen De raad is 
geïnformeerd met 
2021-061127 

144 Toezegging 
 
Stand van zaken IKC 
vorming 

De wethouder zegt toe dat in 
januari 2022 een presentatie 
wordt verzorgd in de 
commissie over de stand van 
zaken met betrekking tot IKC-
vorming 

Vergadering 
commissie MO 
24 augustus 2021 

Januari 
2022 

Presentatie zal in commissie 
MO van 11 januari 2022 
plaatsvinden 

Kos Van der 
Horst 

Presentatie is 
geagendeerd voor de 
commissie MO op 11 
januari 2022 

146 Motie 
 
Paraplubestemmings
plan 
Kamerverhuur, 
woningsplitsing en 
Bed&Breakfast 2021 

Jaarlijks met een evaluatie van 
de resultaten van het 
paraplubestemmingsplan te 
komen en de raad hiervan op 
de hoogte te houden 

Raadsvergadering 
6 september 2021 

 In kwartaal drie van 2022 
(uiterlijk 30 september) wordt 
de eerste evaluatie 
aangeboden met een 
raadsinformatiebrief. 

Visser Goverde  

148 Ideeënmarkt Initiatief Anton Pieck, dhr. B. 
van Uggelen 

18 september 
2019 

 Woningstichting Den Helder 
heeft het initiatief om het 
geboortehuis van Anton Pieck 
in ere te herstellen. 
Om de uitstraling gerelateerd 
aan Anton Pieck van de 
ontwikkeling extra te 
benadrukken wordt € 20.000 
euro 
gereserveerd vanuit het budget 
van de ideeënmarkt. Wij zijn in 
contact met Woningstichting 
Den Helder over 
de termijn van de ontwikkeling. 
Ondanks dat op dit moment 

Keur Hanegraaf  



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

nog geen concrete resultaten 
zichtbaar zijn achten 
wij het onlogisch om naast het 
initiatief van Woningstichting 
Den Helder een eigen initiatief 
te ontplooien met 
betrekking tot het thema Anton 
Pieck. Over de uiteindelijke 
realisatie zullen wij uw raad 
informeren. 

149 Ideeënmarkt Jaargetijde zonnewijzer, dhr. 
E. de Boer 

18 september 
2019 

 Op initiatief van leden van uw 
gemeenteraad en de inspirator 
van het idee is een 
schetsontwerp ontwikkeld 
van de zonnewijzer. Het 
oorspronkelijke idee betreft 
uitzichtlocaties op de Helderse 
stranden op in zee 
geplaatste markeringspunten, 
die de zon op bepaalde 
momenten in het jaar ‘vangt’. 
Ambtelijk is dit idee 
onderzocht, waarbij contact is 
gelegd met verschillende 
betrokken partijen. De realisatie 
van het 
oorspronkelijke idee is zeer 
ingewikkeld (met betrekking tot 
veiligheidsaspecten op zee) en 
kostbaar. Op dit 
moment wordt onderzocht of in 
lijn met het idee de realisatie 
van een kunstobject binnen 
bestaande projecten 
mogelijk is (zoals bijvoorbeeld 
de hernieuwde dijkopgang in 
Huisduinen). Een andere 
mogelijkheid is dat met 
een deel van het budget van de 
ideeënmarkt en mogelijke 
beschikbaarstelling van de 
reserve ten behoeve 
van een kunstobject het idee 
(of in de gedachte van het idee) 
op zichzelf wordt gerealiseerd 
in samenspraak 
met de initiatiefnemer. 

Keur Hanegraaf  

150 Ideeënmarkt Duintjes Julianadorp, dhr. D 
Reitsma 

18 september 
2019 

 Het idee van de duintuintjes in 
Julianadorp heeft als 

Keur Hanegraaf  



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

overkoepelend doel bij te 
dragen aan een aantrekkelijker 
Julianadorp. Met Panorama 
Lokaal Julianadorp is een 
uitvoerbaar voorstel voor 
logische verbindingen tussen 
de zee, de duinen, de oude 
dorpskern en Noorderhaven, 
met - waar nodig – 
aantakkingen, zodat de 
tussenliggende 
bloemkoolwijken beter worden 
ontsloten ontwikkeld. Over de 
haalbaarheid wordt u 
binnenkort 
geïnformeerd. Beide initiatieven 
hebben op macro en micro 
niveau hetzelfde 
overkoepelende doel. Het idee 
van de duintuintjes wordt 
meegenomen in de mogelijke 
uitwerking van het voorstel van 
Panorama lokaal. Waarbij 
vooropgesteld kan worden dat 
bij de haalbaarheid van 
Panorama Lokaal het 
achterliggende doel van het 
idee gerealiseerd wordt. 

151 Motie 
 
Behoud vuurtoren 
‘Lange Jaap’ 

In de motie over het ‘Behoud 
vuurtoren ‘Lange Jaap’’ (M12) 
van de fracties van de fracties 
van 
Behoorlijk Bestuur v D-H & 
Julianadorp, de VVD, D66, het 
CDA, de ChristenUnie en 
Senioren Actief Den 
Helder e.o. wordt uw college 
opgedragen: 
1. met de grootst mogelijke 
inzet het overleg met 
Rijkswaterstaat voort te zetten 
om 100 % zekerheid te 
krijgen over het noodzakelijk 
onderhoud om de Lange Jaap 
optimaal te herstellen, vooral 
de veiligheid 
en de functionaliteit; 
2. zo snel mogelijk, strevend 
naar 1 november 2021, over 

Raadsvergadering 
27 september 
2021 

1 
november 
2021 

Het college overlegt actief met 
Rijkswaterstaat, en zal de 
gemeenteraad voor 1 
november 2021 informeren 
over de stand van zaken. 
Op 13 oktober is een 
tussenbericht verzonden. 
11 november 2021 
In afwachting besluitvorming 
Rijksoverheid. Hier is geen 
exacte planning aan te 
koppelen. 
15/12 
Inmiddels heeft 
communicatie vanuit RWS 
plaatsgevonden 

Keur Kalle-Den 
Oudsten 

 



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

punt 1 aan de raad te 
rapporteren om 
eventuele vervolgstappen zo 
snel mogelijk in te plannen en 
aan te dringen op een plan 
van aanpak 
van het noodzakelijk 
onderhoud, strevend naar 1 
december 2021. 

154 Motie 
 
Toevoeging 
addendum 's Heeren 
Loo Lokale Inclusie 
Agenda 2021-2022 

In de motie over het 
'Toevoeging addendum's 
Heeren Loo Lokale Inclusie 
Agenda 2021-2022' 
(M15.1) van de fracties van de 
PvdA, D66 en de Stadspartij 
Den Helder wordt uw college 
opgedragen een 
speciaal addendum met 
concrete activiteiten en 
inspanningen op te stellen en 
op te nemen in de Lokale 
Inclusie Agenda 2021-2022 
ten aanzien van de 
zorgbewoners van's Heeren 
Loo. 

Raadsvergadering 
1 november 2021 

 Het college is in overleg met ’s 
Heeren Loo. In Q1 2022 
(uiterlijk 31 maart 2022) wordt 
de gemeenteraad in een RIB 
geïnformeerd over de 
resultaten. 

Biersteker Boerstra  

155 Motie 
 
Voortgang uitvoering 
inclusieagenda 

In de motie van de fractie van 
GroenLinks over 'Voortgang 
uitvoering inclusieagenda' 
(M15.2) wordt uw 
college opgedragen de 
voortgang van de uitvoering 
van de inclusieagenda voor te 
leggen aan de raad in 
het tweede kwartaal van 2022 
en daarna ieder half jaar. 

Raadsvergadering 
1 november 2021 

 Rapportage over de voortgang 
wordt uiterlijk 30 juni 2022 met 
een RIB aan de raad 
aangeboden.   

Biersteker -  

156 Toezegging 
 
Station Den Helder 

Wethouder Keur zegt toe dat 
zij op korte termijn met de NS 
in overleg zal treden over de 
dakkleur en dat ze de raad 
over de uitkomsten hiervan zal 
informeren. 

Raadsvergadering 
1 november 2021 

 Het college is in gesprek met 
de NS en heeft informatie 
opgevraagd bij historische 
organisaties over de 
oorspronkelijke kleur van het 
dak. Voor februari 2022 
ontvangt de gemeenteraad 
informatie met een 
raadsinformatiebrief. 

Keur Kalle-Den 
Oudste 

De raad is 
geïnformeerd met 2021-
053667 

157 Toezegging 
 
Huisduinerpolder 

Wethouder Duijnker zegt 
Bestuurlijk overleg met 
Huisduiner Belang toe 

Raadsvergadering 
1 november 2021 

 Het overleg vindt plaats op 15 
november 2021. 
Het gesprek heeft 
plaatsgevonden en was 
constructief en geconcludeerd 

Duijnker Bonenkamp  



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

is dat er draagvlak is voor het 
beleid.  

158 Motie 
 
Financiële 
mishandeling 
ouderen 

Het college wordt opgedragen: 
1. Inzichtelijk te maken wat 

er nu daadwerkelijk 
gebeurt met dit 
onderwerp 

2. De raad hierover vóór 1 
januari 2022 te 
informeren. 

Raadsvergadering 
3 november 2021 

31 
december 
2021 

De raad wordt uiterlijk 24 
december 2021 met een RIB 
geïnformeerd. 

Biersteker Booms, de 
Wit 

De raad is 
geïnformeerd met 2021-
059575 

159 Motie 
 
Wachttijden Wmo 

Het college wordt opgeroepen: 
1. De wachttijden bij 

aanvraag van 
ondersteuning in het 
kader van de WMO zo 
spoedig mogelijk terug te 
brengen 

2. De raad zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk 
voor het eind van dit jaar, 
te informeren over de 
specifieke, meetbare en 
tijdsgebonden stappen 
om inzicht te krijgen in de 
onderliggende 
problematiek en de 
noodzakelijke 
maatregelen 

Raadsvergadering 
3 november 2021 

31 
december 
2021 

In de commissie MO van 7 
december 2021 wordt een 
presentatie gehouden over de 
stand van zaken. 

Biersteker Van 
Dorsselaer 

Geagendeerd op 
commissie MO van 7 
december. 

160 Toezegging 
 
Naamgeving 
middenstrook 
Beatrixstraat 

Het college zegt toe in overleg 
te gaan met de betrokken 
ondernemers over 
naamgeving van de 
middenstrook van de 
Beatrixstraat en als deze er 
meerwaarde in zien, over te 
gaan tot het plaatsen van 
bordjes. 

Raadsvergadering 
3 november 2021 

 Overleg met de betrokken 
ondernemers over de 
naamgeving is gevoerd. In 
december 2021 wordt de raad 
geïnformeerd met een RIB. 
13/12: De ondernemers staan 
niet positief tegenover het 
aanbrengen van nog meer 
borden in de Beatrixstraat. Dit 
is teruggekoppeld aan dhr. 
Blank. 

Wouters Franssen Terugkoppeling aan 
dhr. Blank heeft 
plaatsgevonden.  

161 Motie 
 
Ethische hackers 

Het college wordt verzocht 
gebruik te maken van ethische 
hackers om de gemeentelijke 
digitale systemen te checken 
op zwakke plekken. 

Raadsvergadering 
3 november 2021 

 De mogelijkheden worden 
onderzocht en de 
gemeenteraad wordt in het 
eerste kwartaal van 2022 
geïnformeerd.  

Duijnker Weenk  

162 Motie 
 
Inleveren wapens 

Het college wordt verzocht 
samen met de politie en 
andere instanties te kijken om 
de bewustwording onder 
jongeren en ouderen te 

Raadsvergadering 
3 november 2021 

 Na afronding overleg politie en 
andere partijen wordt bij de 
stand van zaken gemeld 
wanneer een reactie kan 
worden verwacht. Hier is geen 

De Boer Ingelse  



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

bevorderen dat wapens niet 
normaal zijn, zodat wapenbezit 
drastisch afneemt in onze 
gemeente. 

exacte planning aan te 
koppelen. 
10/12 Voor 19 januari 2022 
zijn alle schoolbesturen van 
het basisonderwijs 
uitgenodigd om in gesprek te 
gaan over veiligheid en 
steekwapens en wat we 
gezamenlijk zouden kunnen 
doen om te voorkomen dat 
jongeren (zich genoodzaakt 
voelen om) steekwapens bij 
zich te dragen. Wij hebben de 
schoolbesturen ook 
gevraagd om iemand van de 
ouderraad uit te nodigen. 
Daarnaast zal ook Halt 
worden uitgenodigd.  
De politie zal worden 
uitgenodigd om de ideeën 
die uit dit overleg komen 
verder uit te werken.  
In de week voorafgaand aan 
de week voor de veiligheid 
heeft Halt samen met de 
politie op het 
voortgezet/middelbaar 
onderwijs les gegeven over 
wapens en geweld. Uit de 
evaluatie is gebleken dat het 
merendeel van de jongeren 
zich niet bezighouden met 
steekwapens en geweld. 

163 Motie 
 
Financiering LOS 

Het college wordt opgedragen: 
1. Uitvoering te geven aan 

de wens van de raad om 
bij de kadernota 2023 tot 
een structurele 
financiering van de LOS 
te komen, conform 
ambitieniveau van raad, 
college en stichting en 
hierbij deze motie te 
betrekken 

2. In gesprek te gaan met 
de LOS om de 
mogelijkheid te 
onderzoeken tot het 
leveren van meer 

Raadsvergadering 
3 november 2021 

 Punt één wordt betrokken bij de 
kadernota 2023. Punt twee en 
drie zijn reeds in uitvoering in 
het reguliere contact met de 
LOS. 

Keur Koning  



Moties en toezeggingen 
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diensten voor de 
gemeente 

3. Waar nodig faciliterend 
en stimulerend te werken 
met de LOS ten einde 
een verdere uitbreiding 
van commerciële 
inkomsten te 
bewerkstelligen als ook 
bij he tuitvoeren van een 
kijk- en luisteronderzoek 

164 Motie  
 
Instellen Kees de 
Jager-prijs 

De raad wordt opgeroepen: 
1. Eenmaal per jaar de 

“Kees de Jager-prijs” toe 
te kennen aan het beste 
idee of ter ondersteuning 
van een te realiseren 
project, dat in de ogen 
van de jury de beste 
bijdrage levert aan 
inclusie in Den Helder 

2. Enthousiast uitvoering te 
geven aan de motie en 
hier jaarlijks publicitair 
aandacht voor te vragen 

3. Om de griffie te vragen 
voor 1 maart 2022 een 
uitvoeringsregeling 
gekoppeld aan de 
uitgangspunten van de 
inclusieagenda voor de 
“Kees de Jager-prijs” ter 
besluitvorming aan te 
bieden aan de 
gemeenteraad 

4. Om de dekking ter 
hoogte van € 5.000,- 
structureel in de 
meerjarenbegroting te 
verwerken 

Raadsvergadering 
3 november 2021 

 De gevraagde dekking wordt 
verwerkt in de concept-
meerjarenraming 2023-2026.  
De voorbereidingen (punt 3) 
zijn in handen van de griffie. 

De Boer Huisman Afwikkeling van deze 
motie is in handen van 
de griffie. 

165 Toezegging 
 
Uitvoering 
armoedebeleid en 
schuldhulpverlening 

Het college zegt toe nog niet 
beantwoorde vragen te 
beantwoorden over onder 
andere: 
- De jaarlijkse niet 

verplichte eigen bijdrage 
op scholen 

- De bepalingen die het 
Jeugd Cultuur Fonds stelt 

Vergadering 
commissie MO op 
16 november 
2021 

 RIB volgt 22 december 2021 De Vrij Garcia De raad is 
geïnformeerd met 
2021-061386 



Moties en toezeggingen 
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ten aanzien van de eigen 
bijdrage 

- Het kindpakket in relatie 
tot pleegouders die geen 
wettelijk 
vertegenwoordiger of 
voogd zijn 

166 Toezegging 
 
Stand van zaken 
crossterrein in 
Hollands Kroon 

Wethouder Duijnker zegt toe 
dat: 
- voor de raadsvergadering 
van 29 november een 
raadsinformatiebrief wordt 
aangeboden over de 
stand van zaken van het 
crossterrein in Hollands Kroon; 
- de opmerkingen van 
Behoorlijk Bestuur v Den 
Helder & Julianadorp over de 
verantwoordelijkheid 
voor de ecologische 
maatregelen, de naleving 
daarvan en de communicatie 
hierover naar de 
omwonenden in overweging 
worden genomen. 

Vergadering 
commissie SenB 
17 november 
2021 

  Duijnker Goverde De raad is 
geïnformeerd met 2021-
055832 

167 Motie 
 
Achterstanden 
uitvoering WMO 

Het college wordt opgedragen: 
 
1. de gemeenteraad voor 1 

januari 2022 openheid 
van zaken te geven over 
de problematiek die er 
binnen de uitvoering van 
de WMO speelt, hierbij 
denkend aan:  
* de diepere analyse die 
ons in oktober jl. al was 
beloofd,  
* hoeveel Fte’s komt de 
uitvoering van de WMO 
te kort,  
* waarom er tussen de 
WMO teams per wijk een 
verschil in de afhandel 
termijn wordt 
geconstateerd;  

2. de gemeenteraad voor 1 
maart 2022 een gedegen 
plan van aanpak te 
presenteren, zodat er kan 

Raadsvergadering 
29 november 
2021 

1 maart 
2022 

Het college de problematiek in 
beeld en schetst hoe deze 
wordt aangepakt brengt in een 
presentatie aan de commissie 
MO op 7 december 2021. 

Biersteker Van 
Dorsselaer 

In MO 7 december 
gepresenteerd 



Moties en toezeggingen 
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worden doorgepakt en de 
wettelijke termijnen weer 
behaald kunnen worden.  

168 Motie 
 
In kaart brengen 
energiearmoede 

Het college wordt opgedragen 
zo snel mogelijk, doch uiterlijk 
op 1 februari 2022, de mate 
van en redenen voor 
energiearmoede in Den Helder 
in kaart te brengen en de raad 
de bevindingen, alsmede 
mogelijke oplossingen voor te 
leggen. 

Raadsvergadering 
29 november 
2021 

1 februari 
2022 

De raad wordt voor 1 februari 
2022 met een RIB 
geïnformeerd 

De Vrij Garcia De raad wordt voor 1 
februari 2022 met een 
RIB geïnformeerd 

169 Toezegging 
 
Budgetoverheveling 
2021-2021 
 

Wethouder Visser zegt toe dat 
de raad schriftelijk een 
technische toelichting zal 
ontvangen over de jobcoach 
en de TONK-regeling. 

Commissie BenM 
6 december 2021 

  Kos Dito Memo verzonden 

170 Toezegging 
 
APV Den Helder 
2021: Happy hour en 
magneetvissen 

De burgemeester zegt toe dat 
hij de artikelen 2:34f en 2:22 
van de concept APV nader zal 
bezien en dat het voorstel, 
afhankelijk van zijn 
bevindingen, vóór de 
behandeling in de 
raadsvergadering zal worden 
aangepast. 

Commissie BenM 
6 december 2021 

  De Boer Smit 2021-052813 Algemene 
plaatselijke verordening 
Den Helder 2021 

171 Toezegging 
 
APV Den Helder 
2021: 
speelautomaten in 
horeca-inrichtingen 

De burgemeester zegt toe dat 
hij de raad schriftelijk zal 
informeren over de 
mogelijkheid tot het beperken 
van speelautomaten in horeca-
inrichtingen. 

Commissie BenM 
6 december 2021 

  De Boer Smit 2021-052813 Algemene 
plaatselijke verordening 
Den Helder 2021 

172 Toezegging 
 
Verkopen vastgoed 
2020 

Wethouder Wouters zegt toe 
de raad een overzicht van de 
verkopen van vastgoed over 
2020 toe te sturen 

Commissie BenM 
6 december 2021 

  Wouters Nijland De raad is 
geïnformeerd met 2021-
060293 

173 Toezegging 
 
Discussie Zeestad 

Wethouder Wouters zegt toe 
dat de eerste ronde van de 
discussie over Zeestad nog in 
bestuursperiode in 
commissieverband aan de 
orde zal komen op basis van 
een visie en dat in de 
komende bestuursperiode 
hierover verdere 
besluitvorming kan 
plaatsvinden. 

Commissie BenM 
6 december 2021 

 Behandeling Cie BenM op 28 
februari 

Wouters Kaag  
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174 Toezegging 
 
Organisatie-
ontwikkeling 

Wethouder Wouters zegt toe 
vóór de vergadering van de 
raad een nadere schriftelijke 
onderbouwing van het voorstel 
aan te bieden waarin wordt 
ingegaan op de structureel en 
incidenteel benodigde gelden 
en de risico’s voor de 
organisatie en de 
bedrijfsvoering als de 
besluitvorming wordt 
uitgesteld. 

Commissie BenM 
6 december 2021 

 De raad wordt voor 20 
december met een RIB 
geïnformeerd 

Wouters Kaag 2021-059612 
Raadsinformatiebrief 
organisatieontwikkeling 

175 Toezegging 
 
Wachttijden WMO 

De commissie wordt nog 
nader geïnformeerd over 
onder andere: 
- de trendanalyse 

ziekteverzuim 
- een benchmark in relatie 

tot het aantal FTE’s en 
het aantal personen die 
werkzaam zijn; 

- adviezen om een 
advocaat in te zetten in 
plaats van een aanvraag 
snel af te handelen; 

- het aantal aanvragen die 
op dit moment niet 
binnen de wettelijke 
termijn afgehandeld 
kunnen worden en welke 
risico’s de gemeente 
hiermee loopt; 

- het aantal meldingen en 
overige cijfers met 
betrekking tot 
achterstanden 

Commissie MO  
7 december 2021 

 De raad wordt voor 1 maart 
2022 met een RIB 
geïnformeerd 

Biersteker Van 
Dorsselaer 

De raad wordt voor 1 
maart 2022 met een 
RIB geïnformeerd. 

176 Toezegging 
 
Ontwikkelingen 
jeugdbeleid 

Wethouder De Vrij zegt toe 
schriftelijk terug te komen op 
de vraag of de verslagen van 
de Jongeren Adviesraad 
openbaar zijn en op de vraag 
hoeveel probleemjongeren in 
de stad op straat overlast 
geven 

Commissie MO 
7 december 2021 

 De raad wordt voor 1 maart 
2022 met een RIB 
geïnformeerd 

De Vrij Van 
Egerschot 

De raad wordt voor 1 
maart 2022 met een 
RIB geïnformeerd. 

177 Toezegging 
 
Tijdsplanningen 
renovatie 

Wethouder Visser zegt toe de 
tijdsplanningen van de 
renovatie van de 
Boerenverdrietsluit en de 

Raadsvergadering 
29 november 
2021 

 De raad wordt voor 1 maart 
geïnformeerd met een RIB 

Wouters Franssen  
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Boerenverdrietsluis 
en bouw stadhuis 

bouw van het stadhuis toe te 
sturen. 

178 Motie 
 
ICT-ontwikkeling 

Het college wordt opgedragen: 
1. in het nieuwe jaar met 

een gedragen voorstel te 
komen, waarin dieper 
ingegaan wordt op de 
structurele behoefte met 
betrekking tot ICT-
ontwikkelingen; 

2. hierbij eventuele extra 
incidentele investeringen 
naar doel te specifiëren, 
zodat de raad in positie is 
het sturen op haar 
budgetrecht 

3. de nu benodigde 
financiële ruimte te 
reserveren tot deze 
behandeling 

Raadsvergadering 
20 december 
2021 

Q4 2022 Behandeling Cie BenM in 
februari 2022 
(agendavoorstel volgt) 

Wouters Post  

179 Motie  
 
Visie op planning en 
control 

Het college wordt opgedragen: 
1. in het derde kwartaal van 

2022, in nauwe 
samenwerking met de 
(nieuwe) raad, een 
geactualiseerde Visie op 
planning en control ter 
vaststelling aan de raad 
aan te bieden; 

2. de opzet en inhoud van 
de onder 1. genoemde 
visiedocument vooraf af 
te stemmen met de 
auditcommissie; 

3. in januari 2022 een 
planning aan te bieden 
van financiële 
beleidskaders die in 2022 
aan de raad worden 
aangeboden op basis van 
de geldende Financiële 
verordening en de 
Kaderbrief rechtmatigheid 
van de commissie BBV. 

Raadsvergadering 
20 december 
2021 

 De documenten worden 
uiterlijk 31 januari 
toegevoegd aan de 
bestuurlijke termijnplanning. 
De raad wordt over de 
planning uiterlijk 10 februari 
geïnformeerd met een RIB.  

Visser Ruiten  

180 Motie 
 
Vuurtoren Lange 
Jaap 

De raad besluit een 
“brandbrief”, zoals 
opgenomen in de bij de motie 
behorende bijlage, te 
versturen aan de 

Raadsvergadering 
20 december 
2021 

  De Boer Griffier Brief is verstuurd 



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

verantwoordelijke minister en 
er in deze brief op aan te 
dringen dat dit belangrijke 
landmark niet mag verdwijnen 

 
 
 

Schriftelijke vragen 
Nr. naam datum einddatum port.houder eigenaar briefnummer 

2.113 De fractie Stadspartij Den Helder over het subsidiepotje energiebesparende producten 22 oktober 2021 21 november 
2021 

Duijnker Van 
Wezenbeek 

2021-054151 

2.114 De fractie Stadspartij Den Helder over uithuisplaatsing kinderen gedupeerde ouders 
toeslagenaffaire. 

25 oktober 2021 25 november 
2021 

De Vrij Garcia 2021-052652 

2.115 De fractie van Samen Actief sr over huurwoningen. 17 november 
2021 

17 december 
2021 

Keur Ter Hart 2021-058951 

2.116 De fractie van de PVV over geen prioriteit geven aan handhaven absurde 
coronamaatregelen. 

22 november 
2021 

22 december 
2021 

De Boer Engel 2021-056876 

2.117 De fractie van D66 over de Lange Jaap 23 november 
2021 

22 december 
2021 

Keur Kalle-Den 
Oudsten 

2021-056485 

2.118 De fractie SPDH over de Sportfederatie 25 november 
2021 

25 december 
2021 

De Vrij Van der Horst 2021-059190 

2.119 De fractie SPDH over corona maatregelen in relatie tot zwemlessen voor kinderen 30 november 
2021 

30 december 
2021 

De Boer Engel 2021-059439 

2.120 De fractie SPDH over de toeslagenaffaire en uithuisplaatsingen  30 november 
2021 

30 december 
2021 

De Vrij Garcia 2021-058413 

2.121 De fractie Samen Actief sr. over testlocaties en testcapaciteit corona. 1 december 2021 31 december 
2021 

De Boer Engel 2021-059433 

2.122 De fractie Gemeentebelangen over de Kunstlichtroute 2 december 2021 2 januari 2022 De Boer Engel 2021-058458 

2.123 De fractie van D66 over ontwikkelingen in de Metropool Regio Amsterdam in relatie tot 
een eerder aangenomen motie 

8 december 2021 7 januari 2022 Visser Breukink 2021-059925 

2.124 De Stadspartij Den Helder aan over het onderhoud aan de kades. 13 december 
2021 

12 januari 2022 De Vrij Lommelaars 2021-060180 

2.125 De fractie van D66 over het onderhoud aan de kades. 13 december 
2021 

12 januari 2022 De Vrij Lommelaars 2021-060179 

2.126 De fractie van D66 over het beschikbaar stellen van kunstwerken van Rob Scholte 15 december 
2021 

14 januari 2022 Wouters Slijkerman 2022-000594 



2.127 De fractie van PvdA over wijkgerichte valpreventie 21 december 
2021 

20 januari 2022 Biersteker Oskam  

2.128 De fractie van CDA over Lange Jaap 21 december 
2021 

20 januari 2022 Keur Kalle-den 
Oudsten 

2021-061718 

2.129 De fractie SPDH over parkeren Ruyghweg 28 december 
2021 

27 januari 2022 Keur Wijnands 2022-001648 

2.130 De fractie SPDH over uitbreiding DNO Doen 30 december 
2021 

29 januari 2022 Biersteker Nijland  
ingetrokken 

3.1 De fractie van Samen Actief Sr over de dagbesteding van GGZ-cliënten 4 januari 2022 3 februari 2022 Biersteker Oskam  

3.2 De fractie van Gemeentebelangen inzake de overlast bij parkeergarage Sluisdijk 4 januari 2022 3 februari 2022 Keur Wijnands  

3.3 De fractie van Samen Actief Sr over de gestokte doorstroming in de woningmarkt 4 januari 2022 3 februari 2022 Keur De Wit  

3.4 De fractie van de PVV over Groen Label Kernenergie en aardgas 5 januari 2022 4 februari 2022 Duijnker Looije  

3.5 De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over de omvaarroute 6 januari 2022 5 februari 2022 Visser Boeree  

3.6 De fractie van de PvdA over steunacties horeca en cultuursector 17 januari 2022 17 februari 2022 De Boer Engel  

3.7       

 


