
Bestuurlijke termijnkalender 2019 – 2022 
 
d.d. 21 november 2019 

 
 

Raadsvergaderingen 

onderwerp oorsprong 
portefeuille-
houder 

eigenaar 
college-
vergadering 

commissie-
vergadering 

raads-
vergadering 

agenderings-
verzoek 

        

        

commissie 11 november - raadsvergadering 25 november 2019 (college 15 oktober) 

Beeldkwaliteitsplan Kooypunt  Keur Op ten Berg 15 oktober 2019 
SenB 
14 november 
2019 

25 november 
2019 

AV19.00060 

Beeldkwaliteitsplan Tiny houses  Keur Op ten Berg 15 oktober 2019 
SenB 
14 november 
2019 

25 november 
2019 

AV19.00061 

Keuze gebieden gebiedsgerichte aanpak 2020 Coalitieprogr. Biersteker Looije 15 oktober 2019 
SenB 
11 november 
2019 

25 november 
2019 

AV19.00065 

Besluitvorming erfgoedorganisatie  Keur Kaag 15 oktober 2019 
BenM 
11 november 
2019 

25 november 
2019 

 

1e begrotingswijziging 2019 Omgevingsdienst 
NHN 

 Wouters Mossou 15 oktober 2019 
BenM 
11 november 
2019 

25 november 
2019 

AV19.00078 

Wijziging GR Omgevingsdienst NHN  Wouters Mossou 15 oktober 2019 
BenM 
11 november 
2019 

25 november 
2019 

AV19.00080 

        

commissie 2 en 4 december - raadsvergadering 16 december 2019 (college 5 november) 

Beleidskader Sociaal beleid  De Vrij Booms 
5 november 
2019 

MO 
2 december 
2019 

16 december  

Meerjaren BCF’s culturele instellingen  Keur Koning 
5 november 
2019 

MO 
2 december 
2019 

16 december 
2019 

 

Re-integratieverordening  Kos Torringa 
5 november 
2019 

MO 
2 december 
2019 

16 december 
2019 

 

Implementatie WMO abonnementstarief 2020  Biersteker Reekers 
12 november 
2019 

MO 
2 december 
2019 

16 december 
2019 

AV19.00087 



Jaarprogramma De Kop Werkt!  Keur Hansen 29 oktober 2019 
RRN 
21 november 
2019 

16 december 
2019 

 

Omgevingsvisie Julianadorp  Keur Zwier 
5 november 
2019 

SenB 
2 december 
2019 

16 december 
2019 

 

Omgevingskwaliteit in Omgevingsplan  Keur Zwier 
5 november 
2019 

SenB 
2 december 
2019 

16 december 
2019 

 

Evaluatie proces omgevingsvisies Huisduinen en 
Julianadorp 

 Keur Zwier 
5 november 
2019 

SenB 
2 december 
2019 

n.v.t. AV19.00073 

Wijziging afvalstoffenverordening en meerjarige 
DVO HVC 

 Wouters Van der Sande 
5 november 
2019 

SenB  
2 december 
2019 

16 december 
2019 

AV19.00085 

Kamerverhuur in Omgevingsplan  Keur Vermeulen 
5 november 
2019 

SenB 
4 december 
2019 

n.v.t.  

Beleid huisvesting buitenlandse werknemers  Keur Vermeulen 
5 november 
2019 

SenB 
4 december 
2019 

16 december 
2019 

 

Treasurystatuut 2019  Visser Ruiten 
5 november 
2019 

BenM 
2 december 
2019 

16 december 
2019 

 

Nota gemeentelijke garanties  Visser Hof 
5 november 
2019 

BenM 
2 december 
2019 

16 december 
2019 

 

Verordening onroerende zaak belastingen 2020  Visser 
Van de 
Lagemaat 

19 november 
2019 

BenM 
2 december 
2019 

16 december 
2019 

AV19.00077 

Veegwijziging begroting 2019  Visser Van Leerdam 
5 november 
2019 

BenM 
2 december 
2019 

16 december 
2019 

AV19.00081 

        

commissie 20 januari - raadsvergadering 4 februari 2020 (college 17 december) 

Startnotitie omgevingsvisie Den Helder  Keur Zwier 
17 december 
2019 

SenB 
20 januari 2020 

n.v.t.  

Resultaatbestemming 2019  Visser Van Leerdam 
17 december 
2019 

BenM 
20 januari 2020 

4 februari 2020  

Helders Perspectief  Kos Hanegraaf 
17 december 
2019 

BenM 
20 januari 2020 

4 februari 2020 
Verplaatst in overleg 
met agenda-
commissie 

Aanpassing legesverordening op 
duurzaamheidsdoelstellingen 

 Duijnker Boer 
17 december 
2019 

BenM 
20 januari 2020 

4 februari 2020 AV19.00089 

Benoemen leden commissie bezwaarschriften  Wouters Kuhl 
17 december 
2019 

n.v.t. 4 februari 2020 AV19.00093 



Presentatie omgekeerde toets / omgekeerde 
verordening 

 Biersteker Dito 
17 december 
2019 

MO 
20 januari 2020 

 
n.a.v. vraag uit 
commissie 11/11 

Presentatie over armoedeval  De Vrij Buis 
17 december 
2019 

MO 
20 januari 2020 

 AV19.00090 

        

commissie 10 februari - raadsvergadering 27 februari 2020 (college 14 januari) 

Zienswijze op kadernota GGD  Biersteker Van Tatenhove 14 januari 2020 
RRN 
13 februari 2020 

27 februari 
2020 

 

Zienswijze op kadernota Veiligheidsregio NHN  Nobel Engel 14 januari 2020 
RRN 
13 februari 2020 

27 februari 
2020 

 

Zienswijze op kadernota RHCA  Duijnker Dovator 14 januari 2020 
RRN 
13 februari 2020 

27 februari 
2020 

 

Zienswijze op kadernota OD  Wouters Mossou 14 januari 2020 
RRN 
13 februari 2020 

27 februari 
2020 

 

Zienswijze op kadernota GrGa  Kos Torringa 14 januari 2020 
RRN 
13 februari 2020 

27 februari 
2020 

 

Zienswijze op kadernota Cocensus  Visser 
Van de 
Lagemaat 

14 januari 2020 
BenM 
10 februari 2020 

27 februari 
2020 

 

Investering complex Ruyghweg  Wouters Boeree 14 januari 2020 
BenM 
10 februari 2020 

27 februari 
2020 

 

NGE Boerenverdrietsluis  Nobel Mossou 14 januari 2020 
BenM 
10 februari 2020 

27 februari 
2020 

 

Verordening Jeugdhulp Den Helder 2020  De Vrij Booms 14 januari 2020 
MO 
10 februari 2020 

27 februari 
2020 

 

Verordening maatschappelijke ondersteuning Den 
Helder 2020 

 Biersteker  14 januari 2020 
MO 
10 februari 2020 

27 februari 
2020 

 

        

commissie 2 maart - raadsvergadering 16 maart 2020 (college 4 februari) 

Bestemmingsplan Luchthaven  Keur Houtkamp 4 februari 2020 
SenB 
2 maart 2020 

16 maart 2020  

Evaluatie gebiedsgerichte aanpak Coalitieprogr. Biersteker Looije 4 februari 2020 
SenB 
2 maart 2020 

16 maart 2020  

        

commissie 24 maart - raadsvergadering 6 april 2020 (college 25 februari) 

Beleid detailhandel Coalitieprogr. Wouters Van der Laan 25 februari 2020 
BenM 
24 maart 2020 

n.v.t.  

Grondexploitatie Vinkenterrein  Wouters Hafkenscheid 25 februari 2020 
BenM 
24 maart 2020 

6 april 2020 
 

Beleidskader sport  De Vrij Van der Horst 25 februari 2020 
MO 
24 maart 2020 

6 april 2020  

Doorontwikkelen wijkgericht werken Coalitieprogr. Biersteker Looije 25 februari 2020 
MO 
24 maart 2020 

n.v.t.  

        

commissie 14 april - raadsvergadering 11 mei 2020 (college 17 maart) 
        

        



raadsvergadering 27 mei 2020  
Installatie nieuwe burgemeester      27 mei 2020  

        

        

commissie 18 mei - raadsvergadering 2 juni 2020 (college 21 april) 
        

        

        

        

commissie 8 of 15 juni - raadsvergadering 29 juni 2020 (college 19 mei) 

Jaarrekening en –verslag 2019  Visser Ruiten 12 mei 2020 
BenM 
15 juni 2020 

29 juni 2020  

1e Tussenrapportage 2020  Visser Ruiten 19 mei 2020 
BenM 
15 juni 2020 

29 juni 2020  

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 
Cocensus 

 Visser 
Van de 
Lagemaat 

19 mei 2020 
BenM 
8 juni 2020 

29 juni 2020  

Fietsbeleid Coalitieprogr. Keur Wijnands 19 mei 2020 
SenB 
8 juni 2020 

29 juni 2020  

Regionale energietransitie  Keur Stam  
RRN 
4 juni 2020 

29 juni 2020  

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 
GGD 

 Biersteker Van Tatenhove  
RRN 
4 juni 2020 

29 juni 2020  

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 
Veiligheidsregio NHN 

 Nobel Engel  
RRN 
4 juni 2020 

29 juni 2020  

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 
RHCA 

 Duijnker Dovator  
RRN 
4 juni 2020  

29 juni 2020  

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 
OD 

 Wouters Mossou  
RRN  
4 juni 2020 

29 juni 2020  

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 
GrGa 

 Kos Torringa  
RRN 
4 juni 2020 

29 juni 2020  

        

        

commissie 17 juni - raadsvergadering 1 juli 2020 (college 6 mei) 

Kadernota 2021  Visser Ruiten 6 mei 2020 
BenM 
17 juni 2020 

1 juli 2020  

        

        

3e kwartaal 2020 
Omgevingsverordening  Keur Zwier  SenB   

        

4e kwartaal 2020 
Bestemmingsplan Haven  Keur Houtkamp  SenB   

Regionaal en lokaal transformatieplan (zorg voor 
de jeugd) 

Coalitieprogr. De Vrij Booms  MO   



Begroting 2021  Visser Ruiten 
8 september 
2020 

BenM 
26 oktober 2020 

4 november 
2020 

 

2e Tussenrapportage 2020  Visser Ruiten 
29 september 
2020 

BenM 
26 oktober 2020 

2 november 
2020 

 

Verordening op de heffing en invordering van 
leges 2021 

 Visser 
Van de 
Lagemaat 

29 september 
2020 

BenM 
26 oktober 2020 

4 november 
2020 

 

Verordening op de heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing 2021 

 Visser 
Van de 
Lagemaat 

29 september 
2020 

BenM 
26 oktober 2020 

4 november 
2020 

 

Verordening op de heffing en invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2021 

 Visser 
Van de 
Lagemaat 

29 september 
2020 

BenM 
26 oktober 2020 

4 november 
2020 

 

Verordening op de heffing en invordering van 
rioolheffing 2021 

 Visser 
Van de 
Lagemaat 

29 september 
2020 

BenM 
26 oktober 2020 

4 november 
2020 

 

Verordening op de heffing en invordering van 
toeristenbelasting 2021 

 Visser 
Van de 
Lagemaat 

29 september 
2020 

BenM 
26 oktober 2020 

4 november 
2020 

 

Verordening op de heffing en invordering van 
precariobelasting 2021 

 Visser 
Van de 
Lagemaat 

29 september 
2020 

BenM 
26 oktober 2020 

4 november 
2020 

 

Verordening op de heffing en invordering van 
forensenbelasting 2021 

 Visser 
Van de 
Lagemaat 

29 september 
2020 

BenM 
26 oktober 2020 

4 november 
2020 

 

Verordening maatschappelijke ondersteuning Den 
Helder 2021 

 Biersteker   BenM 
 

  

Verordening onroerende zaak belastingen 2021  Visser Van de 
Lagemaat 

 BenM 
 

  

Verordening Jeugdhulp Den Helder 2021  De Vrij Booms  MO   

Regionale visie binnenduinrand Coalitieprogr. Keur Stam  SenB   

Beleidsregels evenementen Coalitieprogr. Visser Laan  BenM nvt  

Meerjarige BCF wildopvang/Helderse Vallei  Duijnker Koning     

Bestemmingsplan Koningstraat  Keur De Vries  SenB   

Bestemmingsplan Nieuw Den Helder  Keur De Vries  SenB   

        

1e kwartaal 2021 
Visie op detailhandel Coalitieprogr. Wouters Van de Laan  BenM   

Zienswijze op kadernota GGD  Biersteker Van Tatenhove  RRN   

Zienswijze op kadernota Veiligheidsregio NHN  Nobel Engel  RRN   

Zienswijze op kadernota RHCA  Duijnker Dovator  RRN   

Zienswijze op kadernota OD  Wouters Mossou  RRN   

Zienswijze op kadernota Cocensus  Visser 
Van de 
Lagemaat 

 BenM   

Zienswijze op kadernota GrGa  Kos Torringa  MO   

        

2e kwartaal 2021 
Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 
GGD 

 Biersteker Van Tatenhove  RRN    

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 
Veiligheidsregio NHN 

 Nobel Engel  RRN    

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 
RHCA 

 Duijnker Dovator  RRN    



Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 
OD 

 Wouters Mossou  RRN    

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 
Cocensus 

 Visser 
Van de 
Lagemaat 

 BenM   

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 
GrGa 

 Kos Torringa  MO   

Jaarrekening en –verslag 2019  Visser Ruiten  BenM   

1e Tussenrapportage 2020  Visser Ruiten  BenM   

Kadernota 2021  Visser Ruiten  BenM   

Omgevingsvisie gemeente Den Helder  Keur Zwier  SenB   

        

3e kwartaal 2021 
        

        

4e kwartaal 2021 
Begroting 2022  Visser Ruiten  BenM   

2e Tussenrapportage 2021  Visser Ruiten  BenM   

Verordening op de heffing en invordering van 
leges 2022 

 Visser 
Van de 
Lagemaat 

 
BenM 

  

Verordening op de heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing 2022 

 Visser 
Van de 
Lagemaat  

BenM   

Verordening op de heffing en invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2022 

 Visser 
Van de 
Lagemaat 

 
BenM   

Verordening op de heffing en invordering van 
rioolheffing 2022 

 Visser 
Van de 
Lagemaat  

BenM   

Verordening op de heffing en invordering van 
toeristenbelasting 2022 

 Visser 
Van de 
Lagemaat 

 
BenM   

Verordening op de heffing en invordering van 
precariobelasting 2022 

 Visser 
Van de 
Lagemaat  

BenM   

Verordening op de heffing en invordering van 
forensenbelasting 2022 

 Visser 
Van de 
Lagemaat 

 
BenM   

Verordening maatschappelijke ondersteuning Den 
Helder 2022 

 Biersteker   MO   

Verordening Jeugdhulp Den Helder 2022  De Vrij   MO   

Verordening onroerende zaak belastingen 2022  Visser Van de 
Lagemaat 

 BenM 
 

  

        

        

1e kwartaal 2022 
Zienswijze op kadernota GGD  Biersteker Van Tatenhove  RRN   

Zienswijze op kadernota Veiligheidsregio NHN  Nobel Engel  RRN   

Zienswijze op kadernota RHCA  Duijnker Dovator  RRN   

Zienswijze op kadernota OD  Wouters Mossou  RRN   

Zienswijze op kadernota Cocensus  Visser 
Van de 
Lagemaat 

 BenM   

Zienswijze op kadernota GrGa  Kos Torringa  MO   



        

        

2e kwartaal 2022 
Cultuurvisie: krachtig en trots Coalitieprogr. Keur Koning  MO   

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 
GGD 

 Biersteker Van Tatenhove  RRN    

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 
Veiligheidsregio NHN 

 Nobel Engel  RRN    

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 
RHCA 

 Duijnker Dovator  RRN    

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 
OD 

 Wouters Mossou  RRN    

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 
Cocensus 

 Visser 
Van de 
Lagemaat 

 BenM   

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 
GrGa 

 Kos Torringa  MO   

Jaarrekening en –verslag 2019  Visser Ruiten  BenM   

1e Tussenrapportage 2020  Visser Ruiten  BenM   

Kadernota 2021  Visser Ruiten  BenM   

        

 

  



 

Raadsinformatieavonden 

datum (voorlopig) onderwerp locatie voorbereiding 

9 december 
2019 

Gebiedsagenda Wadden 2050 N.T.B. Kaag 

27 januari 2020 Lobby in Den Helder  Kaag 

9 maart 2020 Toekomstig omgevingsplan en de gemeenteraad  Zwier 

30 maart 2020    

    

 

Regionale raadscommissie Noordkop 

datum onderwerp locatie naar raadsvergadering 

    

21 november Jaarprogramma De Kop Werkt!  16 december 

    

 
 

Raadsvergaderingen 

Commissie BenM 

Commissie SenB 

Commissie MO 

Raadsinformatieavonden 

Regionale raadscommissie Noordkop 

  



Moties en toezeggingen 

Nr. naam omschrijving startdatum einddatum stand van zaken  

1 Toezegging: 
 
D66 BB GemBel over cameratoezicht op de 
algemene begraafplaats 

Motie over cameratoezicht op de algemene begraafplaats. 
De fractie van D66, Behoorlijk Bestuur en 
Gemeentebelangen Den Helder dienen een motie in (M 
18), waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen: 
1.   te inventariseren wat het aanbrengen van (wellicht 
minimaal noodzakelijke aantal) vier camera's kost op de 
algemene begraafplaats, te weten 1 aan het begin aan de 
Jan Verfailleweg kant, 1 aan de ingangzijde vanaf de 
Huisduinerweg en 2 stuks op de meest goede plaats op 
de begraafplaats zelf; 
2.   bij de inventarisatie ook alternatieven qua aantal, 
plaats en kosten te onderzoeken, waarbij het 
“zichtresultaat” en daardoor de eventuele pakkans 
eveneens optimaal dient te zijn; 
3.   hierover de gemeenteraad -gelet op de behandeling 
van de begroting 2020- uiterlijk 11 oktober 2019 te 
informeren. 
De indienende fracties houden de motie aan op basis van 
de toezegging van wethouder De Vrij dat hij de raad zal 
informeren via een raadsinformatiebrief. 
 

16 september 
2019 
 
 

11 oktober 
2019 

De gemeenteraad wordt in 
november 2019 geïnformeerd met 
een raadsinformatiebrief. 

2 Toezegging: 
 
GemBel en Seniorenpartij over 
camperstaanplaatsen Willemsoord 

Motie over camperstaanplaatsen op Willemsoord. 
De fracties van Gemeentebelangen Den Helder en de 
Seniorenpartij dienen een motie in (M 16) waarmee het 
college van burgemeester en wethouders c.q. de 
burgemeester wordt opgedragen: 
1.   BV Willemsoord er op te wijzen dat zij 
verantwoordelijk is voor uitvoering van het collegebesluit 
om tijdelijk maximaal 40 campers op Willemsoord toe te 
staan en niet meer dan dat aantal; 
2.   BV Willemsoord en de exploitant van het 
camperterrein te laten weten dat de toestemming voor 
maximaal 40 campers wordt ingetrokken indien 
laatstgenoemde zich niet per direct aan de afspraken 
houdt. 
3.   de gemeenteraad binnen drie maanden te informeren 
over de resultaten hiervan. 
De indieners houden hun motie aan op basis van de 
toezegging van wethouder Visser dat het college van 
burgemeester en wethouders punt 1 en punt 3 van de 
motie overneemt. 
 

16 september 
2019 
 
 

 De gemeenteraad wordt in 
december 2019 geïnformeerd met 
een raadsinformatiebrief over de 
uitkomst van de gesprekken 

3 Motie: 
 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
1. met partner Zeestad te komen tot een 

particulier gevelrenovatiefonds; 

8 juli 2019 
 
 

Uiterlijk 31 
oktober 

De raad wordt in december 2019 
geïnformeerd met een 
raadsinformatiebrief. 



CDA BvDH PvdA SPDH SenP over instellen 
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. 

 

4 Toezegging: 
 
CDA vreemd aan de orde van de dag: 
Kinderburgemeester Den Helder 

De fractie van het CDA dient een motie in waarin het 
college van burgemeester en wethouders wordt verzocht: 
-     samen met scholen te inventariseren of er voldoende 
belangstelling bestaat voor het installeren van 
een       kinderburgemeester; 
-     hierover vóór de behandeling van de kadernota 2019 
aan de raad te rapporteren. 
  
De fractie van het CDA trekt haar motie in op basis van de 
toezegging van wethouder Kos dat het college van 
burgemeester en wethouders de motie overneemt. 
 

3 december 2018 
 
 

Uiterlijk juni 
2019 

Het college is inmiddels gestart 
met het werven van een 
kinderburgemeester. De raad is 
hierover geïnformeerd met 
raadsinformatiebrief RI19.0112 op 
18 november 2019. 
 
(gereed en zal in een volgende 
versie worden verwijderd) 

5 Toezegging: 
 
CDA over wijziging Verordening comfortabel 
wonen 

Art. 5 Maatregelen: 
I.  1. Alle maatregelen die bijdragen aan het meer 
levensloopbestendig maken van de woning met 
aanhorigheden, het verduurzamen van de woning met 
aanhorigheden, renovatie en groot onderhoud, 
asbestsanering op en/of in de woning met aanhorigheden 
en funderingsherstel van de woning. 
II. de 'lijst met maatregelen' als bedoeld in beslispunt 3 
van het ontwerpbesluit dienovereenkomstig aan te 
passen.  
  
Op basis van  toezegging wethouder ingetrokken! 
 

7 oktober 2019  De raad wordt in december 2019 
geïnformeerd met een 
raadsinformatiebrief. 

6 Motie: 
 
GL over de raad te informeren over 
subsidiebudgetten 

draagt het college op: 
-     jaarlijks, in aanloop naar de begroting, de raad te 
informeren over het aantal aanvragen bij de diverse 
subsidiebudgetten dat is afgewezen, omdat het budget 
ontoereikend was alhoewel de aanvraag voldeed aan de 
voorwaarden. Of, indien het beschikbare budget verdeeld 
werd over alle aanvragers, wat het aantal daadwerkelijke 
aanvragers was ten opzichte van het verwachte aantal. 
 

2 september 
2019 

  

7 Toezegging: 
 
SPDH over verbeteren participatie door 
invoering van de "Participatie app" 

AANGEHOUDEN eerst in commissieverband bespreken 
o.b.v. onderzoek van het college waarover de raad wordt 
geinformeerd. 
draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

27 mei 2019 Uiterlijk 31 
december 
2019 

Het opzetten van een burgerpanel 
(via e-mail) is in volle gang. Nog 
dit jaar zal de eerste peiling 
worden gestart. Onderzoek naar 
participatie-apps is zo goed als 



 te onderzoeken of een “participatie app” 
ingevoerd kan worden en welke kosten hiermee 
gemoeid gaan; 

 de raad hierover uiterlijk in de tweede helft van 
2019 te informeren, 

 

afgerond. De raad wordt hierover 
binnenkort geïnformeerd. 

8 Motie: 
 
Wethouder Keur over huisvesting 
seizoenarbeiders 

De fracties van het CDA en Beter voor Den 
Helder hebben in de raadsvergadering van 24 september 
2018 een motie ingediend (M18.00018) inhoudende het 
college van burgemeester en wethouders op te dragen: 
1.   Vooruitlopend op het vaststellen van geactualiseerde 
‘Beleidsregels Huisvesting seizoenarbeiders’ toe te staan 
dat: 
      a.   er per bedrijf maximaal 50 seizoenarbeiders 
conform bestaande kwaliteitsnormen mogen worden 
gehuisvest, binnen of aangrenzend aan bestaande 
bouwblokken; 
      b.   huisvesting op satelliet locaties enkel toegestaan 
is mits de locatie aantoonbaar onderdeel is van het 
bedrijf; 
      c.   de onder punt 1. genoemde beleidswijzigingen zo 
spoedig mogelijk voldoende kenbaar te maken; 
2.   voor het zomerreces van 2019 geactualiseerde 
‘Beleidsregels seizoenarbeiders’ ter vaststelling aan 
de  raad aan te bieden; 
3.   de raad zo spoedig mogelijk te informeren over het 
voorbereidingstraject, waarvan de afstemming met de 
regiogemeenten en het maatschappelijk veld deel 
uitmaken. 
Let op: met betrekking tot punt 3 is zo spoedig mogelijk 
geïnterpreteerd als vóór 1 november 2018. 
Daarnaast dient voor het zomerreces van 2019 de 
geactualiseerde 'Beleidsregels seizoenarbeiders' ter 
vaststelling aan de raad aangeboden te worden.     
 

24 september 
2018 

Uiterlijk juli 
2019 

Beleid huisvesting buitenlandse 
werknemers staat geagendeerd 
voor de raadsvergadering van 16 
december 
 
(gereed en zal in een volgende 
versie worden verwijderd) 

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 
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. 
 

6 november 2019   



10 Toezegging: 
 
D66 over ruimtenet Van der Vaartplantsoen 

Met de motie wordt het college van burgemeester en 
wethouders opgedragen: 
1.   initiatief te nemen tot het vervangen van het ruimtenet 
in het Van der Vaartplantsoen; 
2.   voordat tot definitieve gunning wordt overgegaan, de 
raad te informeren. 
De fractie trekt haar motie in omdat het college van 
burgemeester en wethouders deze (in de gewijzigde 
vorm) heeft overgenomen 
 

6 november 2019  Het college heeft de raad 
geïnformeerd met RI19.0103. 
 
(gereed en zal in een volgende 
versie worden verwijderd) 

11 Toezegging: 
 
GroenLinks over draagkrachtregeling 

Met de motie wordt het college van burgemeester en 
wethouders opgedragen bij het voorgenomen voorstel 
voor armoedebeleid “de draagkrachtregeling” ook als 
mogelijkheid te betrekken, zoals deze in het verleden ook 
door de gemeente Den Helder werd uitgevoerd. 
De fractie trekt haar motie in omdat het college van 
burgemeester en wethouders deze heeft overgenomen. 
De motie kan nader worden besproken in de commissie 
Maatschappelijke ontwikkeling van 11 november 2019.   
 

6 november 2019  De commissie MO wordt op 20 
januari geïnformeerd over het 
onderwerp ‘armoedeval’. 
 
(het onderwerp is opgenomen op 
de bestuurlijke planning en zal in 
een volgende versie hier worden 
weggehaald) 

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   

13 Motie: 
 
motie CU over bijdrage noodhulp Ambon 
 

Met de motie wordt het college van burgemeester en 
wethouders verzocht: 
1.   in overleg met vertegenwoordigers uit de Molukse 
gemeenschap te onderzoeken op welke wijze vanuit Den 
Helder een bijdrage kan worden geleverd aan lokale 
projecten in het kader van hulp en wederopbouw; 
2.   zo spoedig mogelijk een voorstel aan de raad voor te 
leggen waarmee een eenmalige bijdrage kan worden 
verstrekt aan de onder 1. genoemde projecten. Gedacht 
wordt aan een bijdrage van € 20.000,-. 
De raad besluit in meerderheid (21/6) de motie te 
aanvaarden. 
 

6 november 2019   



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   

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   

16 Motie: 
 
motie GroenLinks over aanpassing ambitie 
energielabel gemeentelijk vastgoed 
 

Met de motie wordt het college van burgemeester en 
wethouders opgedragen 
1.   te onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn om te 
komen tot energielabel B; 
2.   de raad hierover in het eerste kwartaal van 2020 te 
informeren. 
De raad besluit in meerderheid (23/4) de motie te 
aanvaarden. 
 

6 november 2019   

17 Motie: 
 
motie PvdA over onderbrengen Wildopvang bij 
Helderse Vallei 
 

De motie is mede-ingediend door de fracties van de 
Seniorenpartij, Beter voor Den Helder, het CDA, de VVD, 
de ChristenUnie, de Stadspartij Den Helder en Behoorlijk 
Bestuur. Op grond van de beraadslagingen wordt het 
jaartal 2019 gewijzigd in 2020. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en 
wethouders opgedragen: 
-     in 2019 2020 de raad een voorstel aan te bieden voor 
het onderbrengen van wildopvang bij de Helderse 
      Vallei; 
-     in dit voorstel het realiseren van een passende 
accommodatie voor de wettelijke taken ten aanzien van 
wildopvang op te nemen; 
-     in dit voorstel een dekkingsvoorstel voor de integratie 
van een voorziening voor wildopvang in de Helderse 
Vallei te verwerken, waarbij kan worden gedacht aan de 
reserve ‘Duinen Noordkop/Bezoekerscentrum à 
      € 150.000,-; 
-     met de Helderse Vallei het gesprek aan te gaan over 
de invulling van een van de overeengekomen 
hoofddoelstellingen ‘focus op behoud en positieve 
ontwikkeling van eigen omzet’. Hierbij kan in het bijzonder 
gedacht worden aan het heffen van billijke entreetarieven. 

6 november 2019   



De raad besluit in meerderheid (24/3) de motie te 
aanvaarden. 
 

18 Motie: 
 
VVD CDA over Julianadorp 
 

Met de motie wordt het college van burgemeester en 
wethouders opgedragen: 
1.   het initiatief van ONS Julianadorp te onderzoeken op 
haalbaarheid; 
2.   het initiatief Loopuytpark verder te faciliteren en over 
te gaan tot realisatie; 
3.   met stakeholders in gesprek te gaan over mogelijke 
cofinanciering ten behoeve van de initiatieven; 
4.   de raad te informeren over mogelijke toekomstige 
woningbouwlocaties in Julianadorp; 
5.   mogelijke grondexploitatie van deze nieuwe 
ontwikkellocaties mee te nemen in het 
haalbaarheidsonderzoek; 
6.   met de regio en de provincie Noord-Holland in contact 
te treden om te komen tot woningbouw langs de 
Langevliet tussen Willem Alexanderhof en ‘t Laar; 
7.   de eventuele ontwikkelaar van dat gebied te 
betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte en 
andere ontwikkelingen; 
8.   beheerkosten, onderhoud en 
vervangingsinvesteringen van de huidige sportparken 
mee te nemen bij het haalbaarheidsonderzoek; 
9.   een permanente locatie voor een evenemententerrein 
aan te wijzen om zo de toekomst van evenementen in 
Julianadorp te kunnen borgen; 
10.  vanuit het nog beschikbare budget voor ‘nieuw beleid 
coalitieakkoord’ op voorhand een bedrag van 
      € 350.000,- structureel te bestemmen voor de 
ontwikkeling van Julianadorp. 
De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden. 
 

6 november 2019   

19 Toezegging 
 
Proces Wildopvang 

Wethouder Duijnker zegt toe de raad te informeren met 
een raadsinformatiebrief over het proces rondom de 
Wildopvang. 

6 november 2019   

      

 


