
Besluit
Vergadering d.d. : 30 juni 2020

Besluit nummer : 2020-025213

Onderwerp : Voorstel tot het vaststellen van de kadernota 2021-2024

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 5 
mei 2020,

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Gemeenteraad op 24 juni 
2020.

besluit:

1. De Kadernota 2021-2024 vast te stellen en als uitgangspunt te nemen voor de voorbereiding van 
de programmabegroting 2021-2024,

met dien verstande dat:

de tekst bij activiteit 2.3.5 “Stimulatie van deeltijdwerk. Inwoners die al deeltijdinkomsten 
hebben begeleiden in het verkrijgen van meer uren, waardoor zij financieel in een betere 
positie komen.” wordt aangevuld met de volgende tekst: “Hierbij rekening houdend met de 
eventuele effecten van de armoedeval en de oplossingen die daar binnen het armoedebeleid 
mogelijk zijn.” (A6.5);

en met dien verstande dat:

De tekst bij activiteit 3.3.3  “Om Den Helder en de Kop als North Sea Energy Gateway (NSEG) 
steviger in de markt te positioneren wordt de samenwerking met Port of Amsterdam en 
Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) gezocht.” wordt aangevuld met de volgende 
tekst: “waarbij ook aandacht wordt gevraagd inzake de samenwerking in de productie/ 
distributie van waterstof en de toepassingen daarvan.” (A6.8);

en met dien verstande dat:

De tekst van doelstelling 4 bij programma 3 Vitale gemeente: “Het aanbod van het (regionaal 
beroeps-)onderwijs sluit beter aan op de vraag van werkgevers” wordt aangevuld met de 
volgende tekst: “en op de ontwikkelingen in nieuwe trends." (A6.9);

en met dien verstande dat: 

de tekst bij activiteit 4.2.3: “Wij ontwikkeling een pilot voor alternatieve energiebronnen gericht 
op aardgasvrij” wordt aangevuld met de volgende tekst: “waarbij de toepassing van 
waterstoftechnieken worden onderzocht en uitgewerkt”. (A6.11);
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2. De doelstelling van de reserve monumenten uit te breiden met ‘opstellen visie Stelling’, de 
einddatum van besteding van de reserve los te laten en € 20.000 als minimum niveau van de reserve 
te benoemen.
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