
Bestuurlijke termijnkalender gemeente Den Helder 2020 en lijst met moties en toezeggingen

Versie 28 mei 2020

Raadsinformatieavonden door corona vervallen – nader in te plannen
onderwerp locatie portefeuillehouder eigenaar

Lobby in Den Helder Nader te bepalen Visser Kaag
Verzilting Nader te bepalen Keur Griffie

Raadsvergadering 2 juni – voorbereidende raadsvergadering 18 mei – collegevergadering 21 april
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar

Cofinanciering Regiodeal 2 juni 2020
Voorbereidende 
raadsvergadering
18 mei 2020

21 april 2020 Visser Breukink

Financiële bijdrage omvaarroute Boerenverdrietsluis 2 juni 2020
Voorbereidende 
raadsvergadering
18 mei 2020

21 april 2020 Visser Kaag

Behandeling rapport RKC Den Helder naar Toezicht en 
Handhaving op het gebied van de Openbare Orde en Veiligheid

2 juni 2020
Voorbereidende 
raadsvergadering
18 mei 2020

Geen collegebesluit 
noodzakelijk

RKC

Beleidskader sport 2 juni 2020
Voorbereidende 
raadsvergadering
18 mei 2020

17 maart 2020 De Vrij Van der Horst

Modernisering advisering omgevingskwaliteit 2 juni 2020
Voorbereidende 
raadsvergadering
18 mei 2020

17 maart 2020 Keur Op ten Berg

Voorbereidingsbesluit paraplubestemmingsplan 'Woongebruik' 
ex artikel 3.7

2 juni 2020
Voorbereidende 
raadsvergadering
18 mei 2020

21 april 2020 Keur Goverde

Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp-vvgb voor het 
oprichten van een bedrijfswoning en bijgebouw aan de 
Langevliet 8 in Julianadorp

2 juni 2020
Voorbereidende 
raadsvergadering 18 
mei 2020

28 april 2020 Keur Dolfijn

Bekrachtiging geheimhouding bestuursverslag 2019 van NV Port 2 juni 2020 Alleen raad 26 mei 2020 Visser Breukink



of Den Helder
Tijdelijke tegemoetkomingsregeling voor 
huisvestingslasten ondernemers als gevolg van Corona

2 juni 2020 Alleen raad 26 mei 2020 Visser Slijkerman

Raadsinformatieavond 9 juni
onderwerp locatie portefeuillehouder eigenaar

Lokale informatieavond RES Digitaal Keur Stam

Raadsinformatieavond 22 juni
onderwerp locatie portefeuillehouder eigenaar

Raadsvergadering 29 juni – voorbereidende raadsvergadering 4, 8 of 15 juni – collegevergadering 19 mei
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar

Jaarrekening en –verslag 2019 29 juni 2020
Voorbereidende 
raadsvergadering
15 juni 2020

12 mei 2020 Visser Ruiten

1e Tussenrapportage 2020 29 juni 2020
Voorbereidende 
raadsvergadering
15 juni 2020

19 mei 2020 Visser Ruiten

Zienswijze op jaarstukken 2019 en begroting 2021 Cocensus 29 juni 2020
Voorbereidende 
raadsvergadering
8 juni 2020

19 mei 2020 Visser Van de Lagemaat

Erfgoedorganisatie stap 2 n.v.t.
Voorbereidende 
raadsvergadering
8 juni 2020

19 mei 2020 Keur Kaag

Beleidsregels evenementen 29 juni 2020
Voorbereidende 
raadsvergadering
8 juni 2020

19 mei 2020 Visser Laan

Fietsbeleid 29 juni 2020
Voorbereidende 
raadsvergadering
8 juni 2020

19 mei 2020 Keur Wijnands

Visie t.a.v. ontwikkeling Ruyghweg-Spoorweghaven en 
Westoever

29 juni 2020
Voorbereidende 
raadsvergadering
8 juni 2020

19 mei 2020 Wouters Boeree

Beheerplannen Verkeer en Bomen 29 juni 2020
Voorbereidende 
raadsvergadering
8 juni 2020

19 mei 2020 De Vrij Holthuijsen

Zienswijze op jaarstukken 2019 en begroting 2021 GGD 29 juni 2020 RRN 19 mei 2020 Biersteker Van Tatenhove



4 juni 2020
Zienswijze op jaarstukken 2019 en begroting 2021 
Veiligheidsregio NHN

29 juni 2020
RRN
4 juni 2020

19 mei 2020
Nobel Smit

Zienswijze op jaarstukken 2019 en begroting 2021 RHCA 29 juni 2020
RRN
4 juni 2020 

19 mei 2020
Duijnker Lamers

Zienswijze op jaarstukken 2019 en begroting 2021 OD 29 juni 2020
RRN 
4 juni 2020

19 mei 2020
Wouters Mossou

Zienswijze op jaarstukken 2019 en begroting 2021 GrGa 29 juni 2020
RRN
4 juni 2020

19 mei 2020
Kos Torringa

Raadsvergadering 24 juni en 1 juli– collegevergadering 6 mei
onderwerp raadsvergadering raadsvergadering collegevergadering portefeuillehouder Eigenaar

Kadernota 2021 1 juli 2020 24 juni 2020 6 mei 2020 Visser Ruiten

Raadsvergadering 7 september – commissievergadering 24 augustus – collegevergadering 28 juli
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar

Herziening van de welstandsnota 7 september 2020
SenB
24 augustus 2020

28 juli 2020 Keur Zwier

Presentatie pilot GGZ Alleen commissie
MO
24 augustus 2020

28 juli 2020 Biersteker

Beslissing op bezwaarschrift SBCE 7 september 2020 Alleen raad 28 juli 2020 Wouters Slijkerman

Raadsvergadering 28 september – commissievergadering 14 september – collegevergadering 18 augustus
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar

Extra commissie BenM 29 september 2020
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar

2e rapportage privaatrechtelijke verbonden partijen
Extra BenM
29 september 2020

25 augustus 2020 Visser Breukink

Raadsvergadering 2 november – commissievergadering 5 oktober – collegevergadering 8 september
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar

Bestemmingsplan Koningstraat 2 november 2020 SenB 8 september 2020 Keur De Wit



5 oktober 2020

Wijziigng GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 2 november 2020
BenM
5 oktober 2020

8 september 2020 Wouters Mossou

3e kwartaal 2020
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder Eigenaar
Regionale Energie Strategie RRN Keur Stam
Uitvoeringsplan Julianadorp SenB Keur Zwier
Beheerplannen Groen en Wegen SenB De Vrij Holthuijsen
NGE beleidskaart BenM Nobel Mossou

4e kwartaal 2020
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar

Begroting 2021 4 november 2020
BenM
26 oktober 2020

8 september 2020 Visser Ruiten

2e Tussenrapportage 2020 2 november 2020
BenM
26 oktober 2020

29 september 2020 Visser Ruiten

Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 4 november 2020
BenM
26 oktober 2020

29 september 2020
Visser Van de Lagemaat

Verordening op de heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing 2021

4 november 2020
BenM
26 oktober 2020

29 september 2020
Visser

Van de Lagemaat

Verordening op de heffing en invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2021

4 november 2020
BenM
26 oktober 2020

29 september 2020
Visser

Van de Lagemaat

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021 4 november 2020
BenM
26 oktober 2020

29 september 2020
Visser

Van de Lagemaat

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 
2021

4 november 2020
BenM
26 oktober 2020

29 september 2020
Visser

Van de Lagemaat

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 
2021

4 november 2020
BenM
26 oktober 2020

29 september 2020
Visser

Van de Lagemaat

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 
2021

4 november 2020
BenM
26 oktober 2020

29 september 2020
Visser Van de Lagemaat

Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2021
BenM

Biersteker

Verordening onroerende zaak belastingen 2021 BenM Visser Van de Lagemaat

Vastgoednota BenM Wouters Kaaijen
Verordening Jeugdhulp Den Helder 2021 MO De Vrij Booms
Regionaal en lokaal transformatieplan (zorg voor de jeugd) MO De Vrij Booms
Regionale visie binnenduinrand SenB Keur Stam
Bestemmingsplan KWS/BVS SenB Keur Houtkamp



Bestemmingsplan Koningstraat SenB Keur De Vries
Bestemmingsplan Nieuw Den Helder SenB Keur De Vries
Warmte transitie visie SenB Duijnker Stam
Bestemmingsplan Parkstraat SenB Keur De Vries
Bestemmingsplan Luchthaven SenB Keur Houtkamp
Beheerplannen Water en civiele kunstwerken SenB De Vrij Holthuijsen
Omgevingsverordening SenB Keur Zwier
Integraal Huisvestingsplan onderwijs Kos Van der Horst
BCF 2021-2023 Museumhaven Willemsoord Keur
Meerjarige BCF wildopvang/Helderse Vallei Duijnker Koning
Geluidsreductieplan haven, zienswijze gemeenteraad Houtkamp

Moties en toezeggingen
Nr
.

naam omschrijving startdatum einddatu
m

stand van zaken port.houde
r

eigenaar afgedaan

3 Motie:

CDA BvDH PvdA 
SPDH SenP over 
instellen particulier 
gevelrenovatiefonds

draagt het college van 
burgemeester en wethouders 
op:

1. met partner Zeestad 
te komen tot een 
particulier 
gevelrenovatiefonds
;

2. in oktober 2019 een 
voorstel aan de raad 
voor te leggen 
waarin wordt 
voorgesteld dat 
particulieren en 
verenigingen van 
eigenaren in de 
binnenstad een 
beroep kunnen doen 
op dit fonds;

3. te onderzoeken of 
verdere uitbreiding 
in andere gebieden 
in de stad mogelijk 
is.

8 juli 2019

Raadsvergaderin
g

Uiterlijk 31-
10-2020

De intentie van het college was 
om in december met een 
antwoord te komen op de motie 
particulier gevelrenovatiefonds, 
maar vanwege zorgvuldigheid 
wordt dit met een maand 
uitgesteld. In januari vindt de 
beantwoording plaats.  

Wouters De Wit RI2019-034427 
Uitvoering motie 
particulier 
gevelrenovatiefonds

Budget is als wens 
opgenomen in de 
kadernota 2021 in 
programma vitale 
gemeente

9 Toezegging:

D66 over 
beschikbaarheid 
woningen irm 
hulpverlening

Met de motie wordt het college 
van burgemeester en 
wethouders opgedragen om 
voor de situatie dat meerdere 
organisaties, waaronder DNO-
doen, te kennen hebben 

6 november 2019

Raadsvergaderin
g

31-5-2020 Via uitvraag bij organisaties 
wordt de aard en omvang van 
de problematiek in kaart 
gebracht en hierover zal in 
gesprek met corporaties 
worden gegaan in een poging 

Biersteker Oskam



Moties en toezeggingen
Nr
.

naam omschrijving startdatum einddatu
m

stand van zaken port.houde
r

eigenaar afgedaan

gegeven dat er veel te weinig 
huizen beschikbaar zijn waar 
ouders met kinderen, onder 
begeleiding van 
maatschappelijk werkers, op 
adem kunnen komen en de 
constatering dat wordt 
aangegeven dat die situatie 
zich meer voordoet in Den 
Helder dan gemiddeld in de 
Kop van Noord-Holland, een 
oplossing te vinden samen 
met de 
woningbouwcorporaties.
De fractie trekt haar motie in 
omdat het college van 
burgemeester en wethouders 
deze heeft overgenomen.

tot passende oplossing te 
komen. De gemeenteraad 
ontvangt uiterlijk in mei 2020 
een voortgangsbericht.

12 Toezegging:

PvdA over Omgeving 
Scholen aan Zee

Op grond van de 
beraadslagingen past de 
fractie haar motie aan door de 
passage ‘voor 1 januari 2020’ 
te schrappen.
Met de motie wordt het college 
van burgemeester en 
wethouders opgedragen:
-     regie te nemen tot een 
overleg met gebruikers en 
eigenaren van het plangebied 
met als doel inzichtelijk te 
maken welke kansen er liggen 
om tegemoet te komen aan de 
wens tot meer woningbouw en 
betere huisvesting van 
Scholen aan Zee;
-     hierover de raad voor 1 
januari 2020 een 
(proces)voorstel te doen.
De fractie trekt haar motie in 
omdat het college van 
burgemeester en wethouders 
deze heeft overgenomen.

6 november 2019

Raadsvergaderin
g

30-6-2020 Raadsinformatiebrief komt in 
week 23 verzonden aan de 
raadsleden.

Wouters Hafkenschei
d

14 Motie: Met de motie wordt het college 6 november 2019 De gemeente start de Keur Wolters



Moties en toezeggingen
Nr
.

naam omschrijving startdatum einddatu
m

stand van zaken port.houde
r

eigenaar afgedaan

motie D66 over 
Openbaar vervoer 
Huisduinen

van burgemeester en 
wethouders opgedragen om 
met dezelfde vastberadenheid 
bij Connexxion te pleiten voor 
een adequate busverbinding 
naar Huisduinen.
De raad besluit in meerderheid 
(25/2) de motie te aanvaarden.

Raadsvergaderin
g

gesprekken met de provincie 
over het openbaar vervoer in 
relatie tot Huisduinen, 
vervolgens wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd 
over het vervolg proces. Op dit 
moment kunnen wij hier nog 
geen termijn aan verbinden,

15 Motie:

motie D66 over 
verbetering openbaar 
vervoer Julianadorp

Met de motie wordt het college 
van burgemeester en 
wethouders gevraagd “meer 
druk uit te oefenen op de 
Provincie” om tijdig (ver voor 
de volgende periode van drie 
jaar) tot betere dienstverlening 
te komen en waar nodig in een 
RIB aan te geven of voor een 
betere dienstverlening 
financiële middelen van 
gemeente
Den Helder en wellicht andere 
Noordkop-gemeenten van 
belang kunnen zijn en zo ja, 
welk bedrag dit betreft.
De raad besluit unaniem de 
motie te aanvaarden.

6 november 2019

Raadsvergaderin
g

De gemeente start de 
gesprekken met de provincie 
over het openbaar vervoer in 
relatie tot Julianadorp, 
vervolgens wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd 
over het vervolg proces. Op dit 
moment kunnen wij hier nog 
geen termijn aan verbinden.

Keur Wolters

22 Toezegging

Wethouder Keur over 
de woonleningen

Op 23 september 2019 zijn de 
woonleningen behandeld in de 
commissie Stadsontwikkeling 
en -beheer.
Wethouder Keur heeft daarbij 
toegezegd dat de 
 woonleningen in ieder geval 
na een jaar worden 
geëvalueerd of zoveel eerder 
als nodig blijkt.

23 september 
2019

Commissie SenB

23-9-2020 Uiterlijk september 2020 wordt 
de raad geïnformeerd over de 
evaluatie woonleningen.

Keur Vermeulen

25 Toezegging

Ingetrokken motie 
Stadspartij over 
beeldkwaliteitsplan 
Tiny Houses 

De fractie van de Stadspartij 
Den Helder dient een motie in 
(M10.1) waarmee het college 
van burgemeester en 
wethouders wordt verzocht:
1.   in het eerste kwartaal  van 

25 november 
2019

Raadsvergaderin
g 

30-6-2020 De gemeenteraad wordt voor 
het zomerreces 2020 met een 
raadsinformatiebrief 
geïnformeerd over de 
resultaten van het overleg.

Keur Op ten Berg



Moties en toezeggingen
Nr
.

naam omschrijving startdatum einddatu
m

stand van zaken port.houde
r

eigenaar afgedaan

Falgatuinen Nw DH 2020 in overleg te gaan met 
de Lidl over de benodigde 
parkeerfaciliteiten bij 
winkelcentrum Duinpassage in 
relatie tot de voorziene 
ontwikkelingen;
2.   de raad vóór het 
zomerreces van 2020 te 
informeren over de resultaten 
van dit overleg.
De fractie houdt haar motie 
aan op basis van de 
toezegging van wethouder 
Wouters dat het college van
burgemeester en wethouders 
de motie overneemt.

29 Toezegging

Omgevingsvisie 
Julianadorp

Op 2 en 4 december 2019 is 
de Omgevingsvisie 
Julianadorp aan de orde 
geweest in de commissie 
Stadsontwikkeling en -beheer.
Wethouder Keur heeft daarbij 
aangegeven dat het maken 
van een uitvoeringsplan de 
volgende stap is. Dit wordt 
betrokken bij het 
uitvoeringsplan van de 
gemeente en daarvoor is nog 
geen planning voorhanden. De 
wethouder zegt toe dat de 
uitvoering van de visie jaarlijks 
wordt gemonitord en wordt 
geagendeerd voor de 
commissie.

2 en 4 december 
2019

Commissie SenB

1-12-2020 De planning van de monitoring 
volgt bij de behandeling van het 
uitvoeringsplan in het najaar 
van 2020.

Keur Zwier

32 Toezegging

Toelichting op de 
risicoparagraaf

De jaarrekening 2018 is 
in ,mei/juni 2019 aan de orde 
geweest in de 
Auditcommissie. Daarbij is de 
toelichting op de 
risicoparagraaf aan de orde 
geweest.
De Auditcommissie heeft de 
raad geadviseerd het college 

23 mei 2019
5 december 2019

Auditcommissie

30-4-2020 In de jaarrekening 2019 wordt 
de risicoparagraaf nader 
toegelicht. De jaarrekening 
wordt 12 mei 2020 vastgesteld 
door het college.

Visser Ooyevaar De jaarrekening is op 8 
mei verstuurd aan 
raadsleden.



Moties en toezeggingen
Nr
.

naam omschrijving startdatum einddatu
m

stand van zaken port.houde
r

eigenaar afgedaan

van burgemeester en 
wethouders te verzoeken in 
het vervolg de toelichtingen op 
de risicoparagraaf in de 
jaarrekening en de begroting 
kwalitatief te verfijnen zodat de 
gekwantificeerde risico-
inschattingen voor de raad 
beter te volgen zijn.
Wethouder Visser heeft 
aangegeven dat het advies 
van de Auditcommissie is 
overgenomen door het 
college.

33 Toezegging

Fraude risico analyse

De boardletter 2019 van Ipa 
Acon is op 5 december 2019 
aan de orde geweest in de 
Auditcommissie.
In de reactie van het college 
op deze boardletter is 
aangegeven dat de door de 
accountant geadviseerde 
'fraude risico analyse' nog niet 
uitgevoerd is.
Met de Auditcommissie is 
afgesproken  dat deze analyse 
medio 2020 wordt uitgevoerd.

5 december 2019

Auditcommissie

31-8-2020 Op 19 mei is een memo met 
planning aan de 
auditcommissie gestuurd. De 
analyse wordt de komende 
maanden uitgevoerd en zal 
uiterlijk 31 augustus worden 
opgeleverd.

Visser Ruiten

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 1e kwartaal 
2022 aan de Raad 
aangeboden.

De Vrij Rolsma

39 Motie

Registratie 
werknemers bij 

De fractie van het CDA dient 
een motie in (M19.1) waarmee 
het college van burgemeester 
en wethouders wordt 

16 december 
2019

Raadsvergaderin

In overleg met LTO, de sector, 
wordt de meest praktische 
invulling gezocht voor de 
registratie. Door de beperkende 

Keur Vermeulen



Moties en toezeggingen
Nr
.

naam omschrijving startdatum einddatu
m

stand van zaken port.houde
r

eigenaar afgedaan

agrarische 
ondernemingen

opgedragen:.
Op basis van de 
beraadslagingen wijzigt de 
fractie haar motie als volgt:
1. geen stappen te 
ondernemen omtrent 
registratie van buitenlandse 
werknemers op agrarische 
percelen anders dan op de 
locatie waar deze verblijven;
2. het gesprek aan te gaan 
met alle agrarische 
ondernemers over registratie 
op locatie;
3. het opstarten van een pilot 
waarbij onderzocht wordt of 
registratie op locatie haalbaar 
en wenselijk is voor agrarische 
ondernemers;
4. de verplichting tot registratie 
te blijven beperken;
5. de gemeenteraad uiterlijk 
vóór de behandeling van de 
kadernota 2021 te informeren 
over de voortgang middels 
een raadsinformatieavond 
waarbij nadrukkelijk de 
inbreng van de sector 
betrokken wordt.

g maatregelen tegen het 
Coronavirus legt de sector 
prioriteit bij dit effect, op dit 
moment is er daarom intensief 
contact met de sector. Indien 
de beperkingen afschalen 
zullen de gesprekken over de 
registratie worden voortgezet, 
dit betekent dat e.e.a. 
vertraging oploopt.

46 Toezegging

Renovatie Sportpark 
Ruyghweg, 
verduurzaming

Wethouder Wouters heeft in 
de commissie 
maatschappelijke ontwikkeling 
toegezegd dat bij de renovatie 
van het sportveld binnen het 
gebied goed zal worden 
gekeken naar de 
verduurzaming.

20 januari 2020

Commissie MO

De renovatie van het sportpark 
zal niet eerder dan eind 2020 
aanvangen. Zodra meer 
bekend is over de renovatie zal 
de gemeenteraad met een 
raadsinformatiebrief 
geïnfomeerd worden.

De Vrij Boeree RIB volgt 3e/4e kwartaal 
2020

53 Toezegging

Informatie woningmarkt

Wethouder Keur heeft in de 
raadsvergadering van 24 
februari 2020 toegezegd dat 
het college van burgemeester 
en wethouders vóór de zomer 
informatie zal geven over de 

24 februari 2020

Raadsvergaderin
g

21-06-
2020

Door de beperkende 
maatregelen ter beperking van 
het Coronavirus wordt bekeken 
of een alternatief voor het 
zomerreces kan worden 
geboden, indien het college 

Keur Vermeulen De raad is met 2020-
027713 geïnformeerd 
over de woningmarkt.



Moties en toezeggingen
Nr
.

naam omschrijving startdatum einddatu
m

stand van zaken port.houde
r

eigenaar afgedaan

woningmarkt in Den Helder. een informatieavond zinvoller 
acht zal na het zomerreces een 
datum worden belegd. 

54 Toezegging

Veiligheidsmatrix 2020

Burgemeester Nobel heeft in 
de raadsvergadering 
toegezegd aan het begin van 
het tweede kwartaal van 2020 
het uitvoeringsplan 2020 aan 
de raad aan te bieden. 

24 februari 2020

Raadsvergaderin
g

30-06-
2020

I.v.m. inzet naar aanleiding van 
de handhaving van de 
beperkende maatregelen i.r.t. 
Corona is de 
raadsinformatiebrief vertraagd 
en wordt deze in juni 
geagendeerd in het college.

Nobel Ingelse

55 Toezegging

Beantwoording vragen 
sociale wijkteams

De voorzitter van de raad zegt 
toe dat de onbeantwoord 
gebleven vraag van de heer 
Houben over het voorstel tot 
het beschikbaar stellen van 
een bedrag van € 400.000,- 
voor de voorbereiding en 
inrichting van de wijkpunten 
met sociale wijkteams in alle 
vier de wijken schriftelijk wordt 
beantwoord. 

20 april 2020

Voorbereidende 
raadsvergadering 
(digitaal)

07-05-
2020

Biersteker Dito Memo met antwoorden 
is aan de raadsleden 
gestuurd.

56 Toezegging

Beantwoording vragen 
schuldhulpverlening

Wethouder De Vrij zegt toe dat 
hij vóór de raadsvergadering 
van 11 mei 2020 schriftelijk 
terugkomt op een aantal niet 
beantwoorde vragen over het 
voorstel tot het beschikbaar 
stellen van een bedrag van € 
538.000,- voor het 
uitvoeringsplan 
Schuldhulpverlening. 

20 april 2020

Voorbereidende 
raadsvergadering 
(digitaal)

07-05-
2020

De Vrij Dito Memo met antwoorden 
is aan de raadsleden 
gestuurd.

57 Motie

Meer ruimte voor 
terrassen

In de motie ‘Meer ruimte voor 
terrassen’ van de fractie van 
het CDA en mede 
ondersteund door andere
fractie (nr. ) wordt uw college 
opgedragen:
1. horecaondernemers in 
samenspraak met hun directe 
omgeving meer ruimte te 
geven voor de opstelling

11 mei 2020

Raadsvergaderin
g

01-06-
2020

Nobel Ingelse



Moties en toezeggingen
Nr
.

naam omschrijving startdatum einddatu
m

stand van zaken port.houde
r

eigenaar afgedaan

van hun terras;
2. horecaondernemers zonder 
terrasvergunning, waar 
mogelijk, de mogelijkheid te 
bieden tafels en
stoelen buiten te kunnen 
zetten;

58 Toezegging

Handhavingsprioriteite
n

Wethouder Duijnker heeft bij 
de raadsbehandeling van het 
voorstel met betrekking tot 
rapport 
Rekenkamercommissie Den 
Helder over Toezicht en 
Handhaving op het gebied van 
Openbare Orde en Veiligheid 
toegezegd dat het college de 
raad zal meenemen in het 
stellen van de 
handhavingsprioriteiten en dat 
de raad hierover ook 
frequenter wordt 
geïnformeerd. 

18 mei 2020

Voorbereidende 
raadsvergadering

17-08-
2020

Duijnker

59 Toezegging

Vragen beleidskader 
Sport

Wethouder De Vrij heeft in de 
raadsvergadering van 18 mei 
2020 toegezegd dat het 
college van burgemeester en 
wethouders schriftelijk 
terugkomt op een aantal 
technische vragen (onder 
meer van de fracties van 
Behoorlijk Bestuur en de 
ChristenUnie), waaronder het 
samenvoegen van het 
cultuurfonds en het sportfonds 
en de (on)mogelijkheid tot het 
verlagen van de onroerende 
zaakbelasting voor 
sportverenigingen. 

18 mei 2020

Voorbereidende 
raadsvergadering

01-06-
2020

De Vrij Van der 
Horst

Vragen zijn per mail 
beantwoord

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



1.31 De fractie van D66 stelt schriftelijke vragen over de frequentie van het afhalen van het 
plasticafval

8 april 2020 8 mei 2020 De Vrij Rolsma 2020-024067

1.32 De fractie van Gemeentebelangen Den Helder heeft schriftelijke vragen gesteld over de 
slechte staat van onderhoud van het brugwachtershuisje

9 april 2020 9 mei 2020 Wouters Kaijen 2020-024319

1.35 De fractie van de Stadspartij Den Helder heeft schriftelijke vragen gesteld naar 
aanleiding van een ongeluk op de Ruyghweg.

28 april 2020 28 mei 2020 Nobel Dijkstra 2020-027643

1.36 De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over zonnepanelen en de 
verwachte uitbreiding  van het electriciteitsnetwerk

29 april 2020 29 mei 2020 Duijnker 2020-025353

1.37 De fractie van de PVV stelt vragen over het parkeren aan de Ruyghweg 1 mei 2020 31 mei 2020 Keur Dijkstra 2020-027640
1.38 De fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over het niet opknappen van 

het rolstoelpad bij Donkere Duinen. 
4 mei 2020 3 juni 2020 De Vrij

1.39 PVV, BB en GL over financiële ontwikkeling Den Helder en verbonden partijen 8 mei 2020 7 juni 2020 Visser Kaag
1.40 PVV, BB, GL en D66 over de staat van het vertrouwen in het bestuur 8 mei 2020 7 juni 2020 Duijnker Van de Belt


