
 
 
Bestuurlijke termijnkalender gemeente Den Helder 2021 en lijst met moties en toezeggingen 
 
Versie 21 januari 2020 

 

 

Raadsvergadering 25 januari – commissievergadering 11, 12 en 13 januari – collegevergadering 15 december 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

Wensen en bedenkingenprocedure herziening en uitbreiding 
gemeentelijk leningenpakket 

25 januari 2021 
BenM 
11 januari 2021 

10 november 2020 
2020-063147 

Visser Ruiten 

Ophoging kade an aanpassing steigerwerk Museumhaven ten 
behoeve van Stichting Musuemhaven 

25 januari 2021 
BenM 
11 januari 2021 

1 december 2020 
2020-064115 

Visser Boeree 

Budgetoverheveling 2020 naar 2021 25 januari 2021 
BenM 
11 januari 2021 

15 december 2021 
2020-065296 

Visser Van Leerdam 

Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2021 25 januari 2021 
MO 
12 januari 2021 

3 november 2020 
2020-058125 

Biersteker Reekers 

Bestemmingsplan Veld 3 ‘t Laar 25 januari 2021 
SenB 
13 januari 2021 

15 december 2020 
2020-067671 

Keur Dolfijn 

Garantstelling vaststellingsovereenkomst beëindiging 
samenwerking Baggerbeheer in milieupark Oost 

25 januari 2021 
SenB 
13 januari 2021 

5 januari 2021 
2020-071847 

Wouters Looije 

Burgerinitiatief locatiebesluit stadskantoor (met preadvies 
college) 

25 januari 2021 
SenB 
13 januari 2021 

15 december 2020 
(pre-advies) 

Presidium Griffie 

Benoeming burgerlid Gemeentelijke Adviescommissie 
Omgevingskwaliteit 

25 januari 2021 alleen raad 15 december 2020 Keur Op ten Berg 

Besluit op bezwaar Algemeen belang besluit Willemsoord bv 25 januari 2021 alleen  raad 15 december 2020 Nobel Holman 

Benoemen mevrouw M.E. Dijk tot lid van de auditcommissie 25 januari 2021 alleen raad alleen raad Presidium Griffie 

 

Raadsvergadering 15 februari – commissievergadering 1, 2 en 3 februari – collegevergadering 5 januari 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Zienswijze op kadernota Cocensus 15 februari 2021 
SenB 
3 februari 2021 

5 januari 2021 
2021-000614 

Visser Van de Lagemaat 

Bestemmingsplan Parkstraat 15 februari 2021 
SenB 
3 februari 2021 

5 januari 2021 
2020-009769 

Keur De Vries 

Gewijzigd bestemmingsplan Verplaatsing Lidl Julianadorp 15 februari 2021 
SenB 
3 februari 2021 

5 januari 2021 Keur Moraal 



Zienswijze op kadernota GGD 15 februari 2021 
RRN 
4 februari 2021 

12 januari 2021 
2021-000561 

Biersteker Ott 

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 GGD 15 februari 2021 
RRN 
4 februari 2021 

12 januari 2021 
2021-000564 

Biersteker Ott 

Zienswijze op kadernota Veiligheidsregio NHN 15 februari 2021 
RRN 
4 februari 2021 

5 januari 2021 
2020-072004 

Nobel Engel 

Zienswijze op kadernota RHCA 15 februari 2021 
RRN 
4 februari 2021 

5 januari 2021 
2020-072533 

Duijnker Lamers 

Zienswijze op kadernota OD 15 februari 2021 
RRN 
4 februari 2021 

12 januari 2021 
2021-000830 

Wouters Mossou 

Zienswijze op kadernota GrGa 15 februari 2021 
RRN 
4 februari 2021 

5 januari 2021 
2021-001296 

Kos Heemstra 

Raadsvoorstel herbenoeming van de heer M.E. van den Heuvel 
tot lid van de Rekenkamercommissie Den Helder 

15 februari 2021 Alleen raad n.v.t.  Griffie 

 

Raadsvergadering 4 maart 2021 
Installatie burgemeester J.A. de Boer 

 

Raadsvergadering 15 maart – commissievergadering 1, 2 en 3 maart – collegevergadering 2 februari 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Schuilstallenbeleid 15 maart 2021 
SenB 
3 maart 2021 

2 februari 2021 Keur Schijf 

Warmte transitie visie Alleen commissie 
SenB 
3 maart 2021 

2 februari 2021 Duijnker De Waal 

 

Raadsvergadering 6 april – commissievergadering 22, 23 en 24 maart – collegevergadering 23 februari 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

Vastgoednota 6 april 2021 
BenM 
22 maart 2021 

23 februari 2021 Wouters Nijland 

Wijziging APV 6 april 2021 
BenM 
22 maart 2021 

23 februari 2021 De Boer Smit 

Implementatie Wet inburgering 
6 april 2021 

MO 
23 maart 2021 

23 februari 2021 Biersteker Van der Kruijs 

Stand van zaken uitvoering armoedebeleid en 
schuldhulpverlening 

Alleen commissie 
MO 
23 maart 2021 

23 februari 2021 De Vrij De Vroome 

Benoeming leden Jongeren Adviesraad 6 april 2021 
MO 
Alleen raadsvergadering 

23 februari 2021 De Vrij 
Dijkstra 
 

Bestemmingsplan KWS/BVS 6 april 2021 
SenB 
24 maart 2021 

23 februari 2021 Keur Houtkamp 

Parapluplan Supermarkten 6 april 2021 
SenB 
24 maart 2021 

23 februari 2021 Keur Goverde 



Luchthavenbesluit 6 april 2021 
SenB 
24 maart 2021 

23 februari 2021 Keur Houtkamp 

Omgevingsverordening 6 april 2021 SenB 23 februari 2021 Keur De Vries 

 

Extra commissie Bestuur en Middelen 20 april  
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Verbonden partijen Alleen commissie 
BenM 
20 april 2021 

23 maart 2021 Visser Breukink 

 

 

Raadsvergadering 28 april – commissievergadering 12, 13 en 14 april – collegevergadering 16 maart 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

 

 

Raadsvergadering 25 mei – commissievergadering 10, 11 en 12 mei – collegevergadering 13 april 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

 

 

Raadsvergadering 14 juni – commissievergadering 31 mei, 1 en 2 juni – collegevergadering 4 mei 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Zienswijze op jaarstukken 2020 en begroting 2022 Cocensus 14 juni 2021 
BenM 
31 mei 2021 

4 mei 2021 Visser Van de Lagemaat 

Zienswijze op jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD 14 juni 2021 
RRN 
3 juni 2021 

4 mei 2021 Biersteker Ott 

Zienswijze op jaarstukken 2020 en begroting 2022 
Veiligheidsregio NHN 

14 juni 2021 
RRN 
3 juni 2021 

4 mei 2021 De Boer Smit 

Zienswijze op jaarstukken 2020 en begroting 2022 RHCA 14 juni 2021 
RRN 
3 juni 2021 

4 mei 2021 Duijnker Lamers 

Zienswijze op jaarstukken 2020 en begroting 2022 OD 14 juni 2021 
RRN 
3 juni 2021 

4 mei 2021 Wouters Mossou 

Zienswijze op jaarstukken 2020 en begroting 2022 GrGa 14 juni 2021 
RRN 
3 juni 2021 

4 mei 2021 Kos Heemstra 



Regionale Energie Strategie 1.0 14 juni 2021 RRN 3 juni 2021 4 mei 2021 Keur In ‘t Veld 

      

 

 

Raadsvergadering 28 juni en 7 juli – commissievergadering 9 juni – collegevergadering 11 mei 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Kadernota 
28 juni 2021 
7 juli 2021 

Extra commissie BenM 
9 juni 2021 

11 mei 2021 Visser Ruiten 

 

Raadsvergadering 5 juli – commissievergadering 21, 22 en 23 juni – collegevergadering 25 mei 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Jaarrekening en –verslag 2020 5 juli 2021 
BenM 
21 juni 2021 

11 mei 2021 Visser Ooyevaar 

1e Tussenrapportage 2021 5 juli 2021 
BenM 
21 juni 2021 

18 mei 2021 Visser Ooyevaar 

 

 

2e kwartaal 2021 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder Eigenaar 

      

Integraal Huisvestingsplan onderwijs    Kos Van der Horst 

Wijziigng GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord  RRN  Wouters Mossou 

Parapluplan Woongebruik  SenB  Keur Goverde 

Bestemmingsplan Tiny Houses 2e deel  SenB  Keur De Vries 

Woonwagenbeleid  SenB  Wouters Van der Horst 

BP Halter Bellevue en stadspark  SenB  Keur Goverde 

Regionaal transformatieplan Zorg voor de Jeugd Alleen commissie MO  De Vrij Laghuwitz 

      

 

3e kwartaal 2021 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder Eigenaar 

      

Integraal Huisvestingsplan onderwijs    Kos Van der Horst 

Bestemmingsplan Luchthaven  SenB  Keur Houtkamp 

Bestemmingsplan Meidoornstraat / Jan Verfailleweg  SenB  Keur De Vries 



IJsselmeerstraat fase 4 (bouwblok vergroten)  SenB  Keur De Vries 

Visie op detailhandel  BenM  Wouters Ter Hart 

 

4e kwartaal 2021 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder Eigenaar 

      

Begroting 2022  BenM  Visser Ooyevaar 

2e Tussenrapportage 2021  BenM  Visser Ooyevaar 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022  BenM  Visser Van de Lagemaat 

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 
2022 

 
BenM 

 Visser Van de Lagemaat 

Verordening op de heffing en invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2022 

 
BenM 

 Visser Van de Lagemaat 

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022  BenM  Visser Van de Lagemaat 

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 
2022 

 
BenM 

 Visser Van de Lagemaat 

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 
2022 

 
BenM 

 Visser Van de Lagemaat 

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 
2022 

 
BenM 

 Visser Van de Lagemaat 

Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2022  MO  Biersteker  

Verordening Jeugdhulp Den Helder 2022  MO  De Vrij  

Verordening onroerende zaak belastingen 2022  BenM  Visser Van de Lagemaat 

Geluidsreductieplan haven, zienswijze gemeenteraad    Duijnker Houtkamp 

1e kwartaal 2022      

Omgevingsvisie gemeente Den Helder  SenB  Keur Zwier 

 

 

Raadsinformatieavond in te plannen 
onderwerp locatie portefeuillehouder eigenaar 

    

Bestuurlijke vernieuwing ntb Kos Van de Sande 

Stand van zaken Uitvoeringsplan Duurzaamheid (februari) Ntb Duijnker Wijnands 

 

 

 

  



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

14 Motie: 
 
motie D66 over 
Openbaar vervoer 
Huisduinen 

Met de motie wordt het college 
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. 
 

6 november 2019 
 
Raadsvergadering 
 

 De gemeente start de 
gesprekken met de provincie 
over het openbaar vervoer in 
relatie tot Huisduinen, 
vervolgens wordt de 
gemeenteraad in het 1e 
kwartaal 2021 geïnformeerd 
over het vervolg proces.  

Keur Dijkstra  

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 
 
Raadsvergadering 
 

 De gemeente start de 
gesprekken met de provincie 
over het openbaar vervoer in 
relatie tot Julianadorp, 
vervolgens wordt de 
gemeenteraad in het 1e 
kwartaal 2021 geïnformeerd 
over het vervolg proces.  

Keur Dijkstra  

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 

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. Op 2 december 
wordt deze behandeld in de 
commissie. 
 

Keur Zwier Staat op commissie 
SenB op 2 december 
2020. 



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

geagendeerd voor de 
commissie. 
 

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  

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 raad wordt in december 
2020 geïnformeerd met 2020-
066112 

De Vrij Van der 
Horst 

De raad is 
geïnformeerd met 2020-
066112 

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 sept. 
2020 

Er wordt momenteel gewerkt 
aan het woonwagenbeleid. 
Deze komt in het 2e kwartaal 
2021 naar de raad. 

Wouters Van der 
Horst 

 

65 Toezegging 
 
Fietsvisie Den Helder 
2020 

Wethouder Keur zegt toe bij 
de uitvoering van de Fietsvisie 
de fietsersbond nog 
intensiever te betrekken om 
gebruik te maken van zijn 
expertise. 

8 juni 2020 
 
Voorbereidende 
Raadsvergadering 

31-12-
2020 

Overleg met fietsersbond over 
fietsvisie is gestart. De raad zal 
begin 2021 worden 
geïnformeerd. 

Keur Wijnands  

73 Motie 
 

De fracties van Beter voor Den 
Helder en Gemeentebelangen 
Den Helder dienen een motie 

29 juni 2020 
 
Raadvergadering 

31 maart 
2021 

Het gesprek met SSN over 
fietsparkeervoorzieningen bij 
het strand is in gang gezet. De 

Keur Wolters  



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

Fietsparkeervoor-
zieningen bij het 
strand 

in (M19.1), waarmee het 
college van burgemeester en 
wethouders wordt verzocht: 
- om in overleg met de 
Stichting Strandexploitatie 
Noordkop (SSN) een pilot uit 
te voeren voor goede 
fietsparkeervoorzieningen bij 
het strand; 
- de resultaten hiervan in het 
eerste kwartaal van 2021 te 
delen met de raad. 

raad zal begin 2021 worden 
geïnformeerd. 

74 Motie 
 
Uitvoeringsplan 
fietsvisie 

De fracties van de VVD, CDA 
en GroenLinks dienen een 
motie in (M19.2), waarmee het 
college van burgemeester en 
wethouders wordt 
opgedragen: 
In het eerste kwartaal van 
2021 de raad: 
1. te informeren over de 
voortgang van het 
Uitvoeringsplan en over de 
inzet die is gedaan om de in 
de Fietsvisie neergelegde 
ambitie te bewerkstelligen; 
2. een plan met 
kostenoverzicht voor te leggen 
met betrekking tot de verdere 
voornemens en uitvoering, 
waaronder in ieder geval het 
regelen van een eenduidige 
voorrang voor fietsers op 
rotondes en het oplossen van 
huidige knelpunten en 
onveilige verkeerssituaties 
voor fietsers; 
en dit te agenderen voor 
bespreking in de commissie 
SenB. 

29 juni 2020 
 
Raadvergadering 

31 maart 
2021 

Er loopt een onderzoek naar de 
ombouw van bestaande 
rotondes. De raad zal in het 1e 
kwartaal 2021 worden 
geïnformeerd. 

Keur Wolters  

80 Motie 
 
Waterstof 

De fracties van D66 en de 
PvdA hebben in de motie over 
waterstof (M6.11) uw college 
opgeroepen: 
1. de waterstoftransitie voor 
huishoudens en klein 

Raadsvergadering 
 
30 juni 2020 

31-12-
2020 

Op 21 september organiseert 
het college een 
raadsinformatieavond over het 
Maritiem Cluster. Waterstof 
komt in de informatieavond ook 
aan de orde. 

Duijnker Wijnands De raad is op 21 
september en 17 
december geïnformeerd 



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

gebruikers in navolging van de 
plannen voor grootgebruikers 
actief ter hand te gaan nemen 
en op haar agenda te 
plaatsen; 
2. in samenwerking met de 
netbeheerders en andere 
betrokkenen te komen tot een 
plan van aanpak voor het 
inrichten in Den Helder van 
een waterstofnet voor 
huishoudens en 
kleingebruikers; 
3. Den Helder als dé 
waterstofstad van Nederland 
te beschouwen en dit als 
kenmerk in de stadspromotie 
onder te brengen. 

Op 17 december organiseert 
het college vanuit het 
programma duurzaamheid een 
informatieavond over waterstof 
om de gebouwde omgeving 
mee te verwarmen.  
De opdrachten uit uw motie 
komen dus in twee avonden 
aan de orde. 

84 Motie 
 
Duurzaamheid 

In de motie over 
duurzaamheid van de fractie 
van GroenLinks (M6.21) wordt 
uw college opgedragen: 
1. het duurzaamheidsloket een 
meer actieve rol te geven, 
bijvoorbeeld door het 
regelmatig houden van 
voorlichtingsbijeenkomsten in 
de wijken; 
2. meer aandacht te geven 
aan het promoten van de 
duurzaamheidslening, zowel 
op deze bijeenkomsten als via 
de media. 

Raadsvergadering 
 
30 juni 2020 

31-10-
2020 

Het college heeft deze motie 
overgenomen. Communicatie 
over duurzame maatregelen 
wordt geïntensiveerd alsook de 
samenwerking met 
Duurzaambouwloket. De 
eerder gehouden 
bijeenkomsten georganiseerd 
door het Bouwloket waren een 
groot succes. Info hierover 
volgt binnenkort. Op 28 oktober 
organiseert het Bouwloket voor 
de bewoners uit De Schooten 
een webinar over 
energiebesparing en 
comfortabel wonen, waarin 
bewoners in gesprek kunnen 
met experts. Ook de raad krijgt 
hier een uitnodiging voor. Ook 
hebben medewerkers van het 
Bouwloket regelmatig 
spreekuur in de diverse wijken. 

Duijnker In ‘t Veld  

88 Motie 
 
Regenboogzebrapad 

De fractie van het CDA dient 
een motie (M23) in waarmee 
het college van burgemeester 
en wethouders en de 
burgemeester wordt 
opgedragen: 

Raadsvergadering 
 
28 september 
2020 

31-12-
2020 

De raad wordt uiterlijk 22 
december 2020 geïnformeerd 
met een raadsinformatiebrief.  
11/12 Een participatietraject 
wordt ingericht om tot de 
gewenste oplossing te 

Keur Wolters  



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

1. een regenboogzebrapad te 
realiseren aan de Theodorus 
Rijkersstraat in de omgeving 
van het 
speeltuintje; 
2. indien dit niet mogelijk blijkt, 
a. de verkeersveiligheid van 
de Theodorus Rijkersstraat te 
verbeteren en hier de 
buurtbewoners bij te 
betrekken; 
b. met een voorstel te komen 
van locaties waar in Den 
Helder wel een 
regenboogzebrapad kan 
worden 
gerealiseerd en de resultaten 
hiervan nog dit jaar aan de 
raad voor te leggen. 

komen. Bij de start van het 
proces wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd 
over de planning, dit zal 
plaatsvinden in het eerste 
kwartaal van 2021. 

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. 

Keur Zwier  

92 Toezegging 
 
Verkeersafwikkeling 
bij winkelcentrum De 
Riepel en het 
Loopuytpark 

Wethouder Keur zegt toe dat 
zij deze week een afspraak 
heeft met de 
winkeliersvereniging ‘De 
Riepel’ en wil inzetten op een 
onafhankelijk 
verkeersonderzoek van de 
Schoolweg waarin alle 
aspecten worden 
meegenomen. 

Raadsvergadering 
 
2 november 2020 

 23/11 De portefeuillehouder 
heeft gesprekken met partijen 
gevoerd, Na een inventarisatie 
bij de verschillende partijen 
wordt een complete 
onderzoeksopdracht 
geformuleerd. In het eerste 
kwartaal 2021 wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd of 
het stappenplan van het 
onderzoek.   

Keur Wolters  

93 Motie 
 
Slagvaardig de 
toekomst tegemoet. 
Juist nu! 

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

1. Julianadorp. 

Raadsvergadering 
 
4 november 2020 

 De raad wordt in december 
2020 met een 
raadsinformatiebrief 
geïnformeerd over deze motie 

College  De raad is 
geïnformeerd met 2020-
063999 



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

2. Stadshart Den 
Helder & 
Willemsoord 

3. Havenontwikkeling 
4. Duurzaam Den 

Helder 
5. Vernieuwd 

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

Cultuurstad 
10. Corona 

 

94 Toezegging 
 
Fabrieksgracht/Spoor
gracht 

Wethouder Keur zegt toe: 
1. de mogelijkheid van 
realisatie van de aanpak 
kruispunt 
Fabrieksgracht/Spoorgracht in 
2021 te 
onderzoeken; 
2. hierna in een 
raadsinformatiebrief de raad te 
informeren over het resultaat 
van het onderzoek, 
inclusief de financiële 
consequenties. 

Raadsvergadering 
 
4 november 2020 

 In het eerste kwartaal van 2021 
wordt de gemeenteraad met 
een raadsinformatiebrief 
geïnformeerd.  

Keur Wolters  

95 Toezegging 
 
Herschikking 
schoolgebouwen 
Scholen aan Zee 

Wethouder Wouters zegt toe 
dat het college van 
burgemeester en 
wethouders in het eerste 
kwartaal een startnotitie over 
omgeving drs. F. Bijlweg aan 
de raad zal toesturen waarin 
ook op de 
herschikking van de 
schoolgebouwen van Scholen 
aan Zee wordt ingegaan. 

Raadsvergadering 
 
4 november 2020 

 De startnotitie is in 
voorbereiding en wordt in het 1e 
kwartaal aan de raad 
aangeboden. 

Wouters Hafkenscheid  

96 Motie 
 
Onttegelen van 
tuinen 

1. te onderzoeken hoe de 
gemeente inwoners kan 
stimuleren en aanmoedigen 
om hun tuinen te 
vergroenen; 
2. de raad in het eerste 
kwartaal van 2021 van de 

Raadsvergadering 
 
4 november 2020 

 De raad wordt in het 1e 
kwartaal 2021 geïnformeerd. 

De Vrij Lommelaars  



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

uitkomsten van dit onderzoek 
op de hoogte te 
stellen zodat beleid hierop 
meegenomen kan worden in 
de kadernota 2022. 

97 Motie 
 
Subsidie LOS 

Met de motie wordt het college 
van burgemeester en 
wethouders opgedragen: 
1. gedurende de periode 
2020-2022 de jaarlijkse 
subsidie uitgekeerd aan de 
LOS te handhaven op 
het incidentele bedrag van € 
115.000,- uit 2019, te dekken 
vanuit overige ruimtevragers 
als 
beschreven in het NOS-fonds; 
2. deze periode samen met de 
raad, het college en de LOS te 
evalueren; 
3. op basis van deze evaluatie 
de raad vóór de 
kadernotabehandeling 2023 
een voorstel te doen 
toekomen tot het structureel 
maken van het incidenteel 
verleende subsidiebedrag. 

Raadsvergadering 
 
4 november 2020 

 1. in uitvoering; 
2. , 3. :de gemeenteraad wordt 
in proces richting de kadernota 
2023 meegenomen over de 
eventuele ruimtevrager 
subsidie LOS 

Keur Koning Op 8 december heeft 
het college conform de 
motie besloten over de 
subsidie voor 2021 

98 Toezegging 
 
Vragen opslag BVA 

Wethouders Wouters zegt toe 
de vragen over de opslag bij 
BVA Auction door de fractie 
van BB schriftelijk te 
beantwoorden. 

Raadsvergadering 
 
22 november 
2020 

 De beantwoording van de 
vragen komen in december 
2020 naar de raad. 
21/1: De beantwoording wordt 
meegenomen bij de 
beantwoording van vragen 1.95 
op 26 januari 2021  

Wouters Slijkerman  

99 Toezegging 
 
Pilot forensisch-
psychiatrische 
cliënten GGZ-NHN  

Wethouder Kos zegt toe de 
agendacommissie een 
voorstel te doen voor 
agendering van de evaluatie 
van het tweede jaar van de 
pilot in het eerste kwartaal van 
2021 in de commissie 
Maatschappelijke ontwikkeling. 

Raadsvergadering 
 
22 november 
2020 

 Het agenderingsverzoek wordt 
het eerste kwartaal 2021 
aangeboden aan de 
agendacommissie 
 

Kos De Vroome  

100 Toezegging 
 

Wethouder Duijnker zegt toe 
dat hij gaat onderzoeken op 
welke manier de 
dierenambulance kan worden 

Raadsvergadering 
 
22 november 
2020 

 In het eerste kwartaal van 2021 
kan de gemeenteraad een 
raadsinformatiebrief 
verwachten over de uitkomst. 

Duijnker Laan  



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

Nacht- en 
weekenddiensten bij 
dierenartsen 

ingezet voor huisdieren tijdens 
spoed- en weekenddiensten. 

101 Toezegging 
 
Uitvoeringsplannen 
schuldhulpverlening 
en armoedebeleid 

Wethouder De Vrij zegt toe in 
de commissie van februari 
2021 met een stand van zaken 
te komen met betrekking tot de 
uitvoeringsplannen 
schuldhulpverlening en 
armoedebeleid. 

Commissie MO 
 
1 december 2020 

2 maart 
2021 

Opgenomen op BTK van 2 
maart 2021. (Eén maand 
eerder geeft te weinig tijd ivm 
kerstreces om de presentatie 
en update goed voor te 
bereiden) 

De Vrij De Vroome  

102 Toezegging 
 
Nevenactiviteiten 

De heer Nobel zegt een brief 
toe waarin wordt ingegaan op 
de redenen waarom de 
nevenactiviteiten 
eerst niet op de website waren 
vermeld en de overwegingen 
deze nu wel op de website op 
te nemen. 
In deze brief, die in 2021 zal 
worden verzonden, zal nadere 
uitleg worden gegeven over 
het begrip 
‘nevenactiviteiten’ als bedoeld 
in artikel 41 van de 
Gemeentewet. 

Raadsvergadering 
 
14 december 
2020 

31 januari 
2021 

De raad zal in januari een brief 
ontvangen met een toelichting 
op nevenactiviteiten 

Nobel   

103 Motie 
 
Luiden kerkklokken 
jaarwisseling 

De fracties van het CDA en de 
ChristenUnie dienen een motie 
in (M15) inhoudende het 
college van 
burgemeester en wethouders 
op te dragen het gesprek te 
openen met de kerken van 
Den Helder om 
te kijken of het luiden van de 
kerkklokken tijdens de 
jaarwisseling mogelijk is en 
hierbij de inzet pleegt 
om juridische en 
organisatorische 
belemmeringen weg te nemen. 

Raadsvergadering 
 
14 december 
2020 

31 
december 
2020 

Alle kerkgenootschappen in 
Den Helder zijn aangeschreven 
over de mogelijkheid tot het 
luiden van hun klokken tijdens 
de jaarwisseling. 
4/1 Tijdens de jaarwisseling 
hebben enkele kerken hun 
klokken laten luiden om 00.00 
uur. 

Duijnker   

 
 

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



1.86 De fractie van D66 over gasinfrastructuren bij nieuwbouwplannen. 4 november 2020 4 december 
2020 

Duijnker Wijnands 2020-062936 

1.87 De fracties van Behoorlijk Bestuur voor D-H&J, D66, GroenLinks, de PVV en Senioren 
Actief over asbest in gebouw 72 op Willemsoord. 

6 november 2020 6 december 
2020 

Wouters Franssen 2020-063164 

1.88 De fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Juliandorp over het opheffen van 
de nacht- en weekenddiensten van de dierenartsen 

9 november 2020 9 december 
2020 

Duijnker Laan 2020-068773 

1.89 De fractie van Gemeentebelangen Den Helder over aanvulling uitkering van deelnemers 
aan de pilot GGZ. 

6 november 2020 6 december 
2020 

Kos De Vroome 2020-066319 

1.90 De fracties van GroenLinks en de PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld over een 
volkshuisvestingsfonds 

20 november 
2020 

20 december 
2020 

Keur De Wit 2020-071930 

1.91 De fractie van Behoorlijk Bestuur voor D-H&J heeft schriftelijke vragen gesteld over de 
fiets- en verkeersveiligheid 

19 november 
2020 

19 december 
2020 

Keur Wolters 2020-066378 

1.92 De fractie van Behoorlijk Bestuur voor D-H & Julianadorp heeft schriftelijke vragen 
gesteld over het openbaar vervoer. 

30 november 
2020 

30 december 
2020 

Keur Van Woerd 2021-001183 

1.93 De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de bezorging van Huis aan 
Huis bladen. 

30 november 
2020 

30 december 
2020 

Duijnker Reitsma 2020-072689 

1.94 De fractie van de PVV over mogelijke demonstraties van KOZP. 1 december 2020 31 december 
2020 

Nobel  2020-067960 

1.95 De fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp heeft schriftelijke 
vragen gesteld over de berichtgeving met betrekking tot de verzekering van de 
kunstcollectie Rob Scholte. 

1 december 2020 31 december 
2020 
(26 januari 
2021) 

Wouters Slijkerman Conform 2020-
069025 
beantwoording 
op 26-01-2021 

1.96 De fractie van de PVV heeft schriftelijke vragen gesteld over de inzameling van plastic 
afval. 

1 december 2020 31 december 
2020 

De Vrij Rolsma 2020-068876 

1.97 De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van de bouw van 
Tiny houses. 

2 december 2020 1 januari 2021 Keur  2020-067543 

1.98 De fractie van de PvdA over de beëindiging van een illegaal feest. 8 december 2020 7 januari 2021 Nobel  2020-068588 

1.99 De fracties van D66, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, GroenLinks, Senioren 
Actief Den Helder en omstreken en de PVV over asbest in Gebouw 72 

16 december 
2020 

15 januari 2021 Wouters Franssen 2021-001337 

1.100 De fractie van de PVV over ondersteuning inzake opvang asielzoekers. 23 december 
2020 

22 januari 2021 Biersteker Kloosterman 2020-072442 

2.01 De fracties van Beter voor Den Helder en het CDA over (on)veiligheid bij Station Zuid. 4 januari 2021 3 februari 2021 Nobel Ingelse  

2.02 De fractie van de PVV over het nooit uitsluiten van niet-gevaccineerden. 4 januari 2021 3 februari 2021 Biersteker De Vroome  



2.03 De fractie van de Stadspartij Den Helder over het WMO taxivervoer 5 januari 2021 4 februari 2021 Biersteker Reekers  

2.04 De fractie van de Stadspartij Den Helder over dnoDoen 7 januari 2021 6 februari 2021 Biersteker Boerstra  

2.05 De fractie van Behoorlijk Bestuur voor D-H & Julianadorp over de hoge grondwaterstand 11 januari 2021 10 februari 2021 De Vrij Braak  

2.06 De fractie van het CDA over het regenboogzebrapad 13 januari 2021 12 februari 2021 Keur Wolters  

2.07 De fractie van de PVV over de onbeantwoorde vragen in de commissie 
Maatschappelijke ontwikkeling van 12 januari 2021 inzake de visie Asielopvang 

14 januari 2021 13 februari 2021 Biersteker Kloosterman  

2.08 De fractie van de PVV over schuldhulpverlening op orde voor zelfstandig ondernemers 14 januari 2021 13 februari 2021 De Vrij Koningstein  

 


