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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie GroenLinks betreffende Stand van 
zaken moties en vragen 

 

 
Aan de fractie GroenLinks 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 25 maart 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Stand van zaken moties en vragen: 

 

Op 29 januari 2019 heeft de fractie van GroenLinks twee sets schriftelijke vragen ingediend, over 

cybersecurity en de situatie in de Hoogstraat. Tot op heden hebben we geen antwoord ontvangen. 

Graag horen we waarom het nog niet gelukt is om de antwoorden te verstrekken, hoeveel tijd u nog 

nodig denkt te hebben en de reden dat er niet even een bericht gegeven is dat de termijn 

overschreden ging worden. 

Verder heeft GroenLinks op 4 juni 2018 een motie over het oplaten van ballonnen ingetrokken, na 

toezegging van het college dat het in de nog in 2018 aan te passen APV zou worden opgenomen. Nu 

staat de nieuwe APV op de bestuurlijke termijnplanning voor het derde kwartaal van 2019. Graag 

vernemen we de reden van uitstel van meer dan een jaar. 

Tot slot heeft de wethouder bij de behandeling van de begroting op 7 november 2018 een motie van 

GroenLinks over faunapasseerplaatsen overgenomen. Graag horen we hoe het met de uitvoering van 

deze motie staat.  

 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 

Het feit dat de beantwoording van uw schriftelijke vragen te lang op zich heeft laten wachten past niet 

in de afspraken die we hebben gemaakt over de termijn waarbinnen de schriftelijke vragen door ons 

beantwoord moeten zijn.  

De vragen over cybersecurity waren wel beantwoord maar per abuis niet aan u verstuurd. Deze fout is 

inmiddels hersteld.  

De vragen over de Hoogstraat zijn niet correct uitgezet. Inmiddels is deze fout hersteld en kunt u de 

beantwoording spoedig tegemoet zien. 

 

De motie over het oplaten van ballonnen is reeds verwerkt in de APV die momenteel in concept 

gereed is en nu de inspraakperiode ingaat. Hierin is tevens de ingetrokken motie van de fractie van de 

Stadspartij over het geluidsoverlast van warmtepompen verwerkt. 

Met de wisseling van het college en daarmee de wisseling van de portefeuillehouder op dit onderdeel 

is de totstandkoming van de APV vertraagd. In oktober 2019 wordt de aangepaste APV aangeboden 

aan uw raad. 

 

Over de motie van GroenLinks over de faunapasseerplaatsen melden we u dat bij de verdere 

ontwikkeling van De Stelling van Den Helder rekening wordt gehouden met het treffen 

natuurmaatregelen, genoemd in het inrichtingsplan van de Linie: "Veilige faunapasseerplaatsen 

moeten daarom worden aangelegd, zodat de dieren niet de weg over hoeven te steken". 
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Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 2 april 2019 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


