Bestuurlijke termijnkalender gemeente Den Helder 2022 en lijst met moties en toezeggingen
Versie 12 mei 2022

Informatieavond 16 mei 2022
onderwerp
vervalt

locatie

portefeuillehouder

eigenaar

Raadsvergadering 23 mei – (geen voorbereidende commissie, dus alleen voor onderwerpen die direct naar de raad kunnen)
onderwerp

raadsvergadering

commissievergadering

collegevergadering

portefeuillehouder

eigenaar

Raadsvergadering 13 juni – commissievergadering 30 en 31 mei, 1 juni – RRN 19 mei en 2 juni– collegevergadering 10 mei
onderwerp

raadsvergadering

Zienswijze op jaarstukken 2021 en begroting 2023 Cocensus

13 juni 2022

Wijziging GR Cocensus

13 juni 2022

Beleidskader reserves en voorzieningen 2022

13 juni 2022

Zienswijze op jaarstukken 2021 en begroting 2023 GGD

13 juni 2022

Zienswijze op jaarstukken 2021 en begroting 2023
Veiligheidsregio NHN

13 juni 2022

Zienswijze op jaarstukken 2021 en begroting 2023 RHCA

13 juni 2022

Zienswijze op jaarstukken 2021 en begroting 2023 OD

13 juni 2022

Zienswijze op jaarstukken 2021 en begroting 2023 GrGa

13 juni 2022

commissievergadering
BenM
30 mei 2022
BenM
30 mei 2022
Auditcommissie
25 mei 2022
RRN
2 juni 2022
RRN
2 juni 2022
RRN
2 juni 2022
RRN
2 juni 2022
RRN
2 juni 2022

collegevergadering

portefeuillehouder

eigenaar

10 mei 2022

Visser

Van de Lagemaat

10 mei 2022

Visser

Van de Lagemaat

10 mei 2022

Visser

Ruiten

17 mei 2022

Biersteker

Ott

17 mei 2022

De Boer

Smit

17 mei 2022

Duijnker

Lamers

17 mei 2022

Wouters

Klaver

17 mei 2022

Kos

Heemstra

locatie
volgt

portefeuillehouder
Duijnker

eigenaar
Bozelie

Informatieavond 27 juni 2022
onderwerp
Duurzaamheid

Raadsvergadering 4 juli (uitloop op 11 juli) – commissievergadering 20, 21 en 22 juni – collegevergadering 24 mei
onderwerp

raadsvergadering

Kadernota 2023

4 juli 2022

Jaarrekening 2021

4 juli 2022

Eerste tussenrapportage 2022

4 juli 2022

BCF Stichting Strandexploitatie Noordkop

4 juli 2022

Voortgang plan van aanpak WMO wachttijden

Niet van toepassing

commissievergadering
BenM
20 juni 2022
BenM
23 juni 2022
BenM
20 juni 2022
BenM
23 juni 2022
MO
21 juni 2022

collegevergadering

portefeuillehouder

eigenaar

24 mei 2022

Visser

Ruiten

10 mei 2022

Visser

Ruiten

24 mei 2022

Visser

Ruiten

24 mei 2022

Keur

Cremer

24 mei 2022

Biersteker

Van Dorsselaer

locatie
volgt

portefeuillehouder
Visser

eigenaar
Boeree

Informatieavond 5 september 2022
onderwerp
Maritiem Cluster

Raadsvergadering 12 september – commissievergadering 29, 30, 31 augustus – collegevergadering 12 juli
onderwerp

raadsvergadering

commissievergadering

collegevergadering

portefeuillehouder

eigenaar

Geluidsreductieplan haven, zienswijze gemeenteraad

12 september 2022

12 juli 2022

Duijnker

Houtkamp

Subsidieverordening i.h.k.v. de Regio Deal

12 september 2022

12 juli 2022

Visser

Lommelaars

Stand van zaken Regio Deal met voortgangsrapportage

Alleen commissie

BenM
29 augustus 2022
BenM
29 augustus 2022
BenM
29 augustus 2022

12 juli 2022

Visser

Lommelaars

locatie

portefeuillehouder

eigenaar

collegevergadering

portefeuillehouder

eigenaar

23 augustus 2022

Visser

Ooyevaar

23 augustus 2022

Visser

Ruiten

Informatieavond 26 september 2022
onderwerp

Raadsvergadering 3 oktober – commissievergadering 19, 20, 21 september – collegevergadering 23 augustus
onderwerp

raadsvergadering

Beleidskader rente en afschrijvingen 2022

3 oktober 2022

Visie op Planning en Control

3 oktober 2022

commissievergadering
BenM
19 september 2022
BenM
19 september 2022

Presentatie besteding NPO gelden

Alleen commissie

MO
20 september 2022

Kos

Austman

portefeuillehouder

eigenaar

collegevergadering

portefeuillehouder

eigenaar

13 september 2022

Visser

Ruiten

13 september 2022

Visser

Ooyevaar

13 september 2022

Kos

Visser

Informatieavond 24 oktober 2022
onderwerp

locatie

Raadsvergadering 31 oktober – commissievergadering 10, 11, 12 oktober – collegevergadering 13 september
onderwerp

raadsvergadering

Tweede tussenrapportage 2022

31 oktober 2022

Financiële Verordening

31 oktober 2022

Participatieverordening en nota participatie

31 oktober 2022

commissievergadering
BenM
10 oktober 2022
BenM
10 oktober 2022
BenM
10 oktober 2022

Raadsvergadering 26 oktober en 2 november – commissievergadering BenM 13 oktober – collegevergadering
onderwerp

raadsvergadering

commissievergadering

collegevergadering

portefeuillehouder

eigenaar

Begroting 2023

26 oktober 2022 (alg.
beschouwingen)
2 november 2022
(besluitvorming)

BenM
13 oktober 2022

6 september 2022

Visser

Ruiten

locatie

portefeuillehouder

eigenaar

collegevergadering

portefeuillehouder

eigenaar

11 oktober 2022

Visser

Ooyevaar

11 oktober 2022

Visser

Ooyevaar

locatie

portefeuillehouder

eigenaar

Informatieavond 14 november 2022
onderwerp

Raadsvergadering 21 november – commissievergadering 7, 8, 9 november – collegevergadering 11 oktober
onderwerp

raadsvergadering

Beleidskader Bedrijfsvoering

21 november 2022

Beleidskader Lokale Heffingen

21 november 2022

commissievergadering
BenM
7 november 2022
BenM
7 november 2022

Informatieavond 12 december 2022
onderwerp

Raadsvergadering 19 december – commissievergadering 28, 29, 30 november – collegevergadering 2 november
onderwerp

raadsvergadering

commissievergadering

collegevergadering

portefeuillehouder

eigenaar

Veegwijziging begroting 2022

19 december 2022

2 november 2022

Visser

Ruiten

Resultaatbestemming 2022

19 december 2022

2 november 2022

Visser

Ruiten

Benoeming nieuwe leden RvT Meerwerf

19 december 2022

BenM
28 november 2022
BenM
28 november 2022
Alleen raad

29 november 2022

Kos

Van der Horst

raadsvergadering

commissievergadering

collegevergadering
Alleen commissie en
raad

portefeuillehouder

Eigenaar

De Boer

Griffier

collegevergadering

portefeuillehouder
Kos
Keur
Keur
Keur
Keur
Keur

Eigenaar
De Vroome
Houtkamp
Franssen
Houtkamp
De Vries
Houtkamp

Keur
Keur

Schijf
Fijma

portefeuillehouder
Keur
Keur
Wouters

Eigenaar
De Wit
Zwier
Franssen

2e kwartaal 2022
onderwerp
Protocol vermoedens integriteitschendingen politiek
ambtsdragers gemeente Den Helder 2021

3e kwartaal 2022
onderwerp
Pilot GGZ, eindevaluatie
Veiligheidscontour Luchthaven
Leisure
Bestemmingsplan Luchthaven
Omgevingsverordening
Bestemmingsplan KVS/BVS

raadsvergadering
Alleen commissie
Alleen commissie

Consultatie gebiedsvisie Donkere Duinen/Mariëndal
Bestemmingsplan Veld 5 fase 2 ‘t Laar

commissievergadering
MO
SenB
SenB
SenB
SenB
SenB
SenB
SenB

4e kwartaal 2022
onderwerp
BP Dijkbuurtfase 1
Omgevingsvisie gemeente Den Helder
Investeringskrediet voor Winkelhart en Willemsoord

raadsvergadering

commissievergadering
SenB
SenB
SenB

collegevergadering

Moties en toezeggingen
Nr.
93

naam
Motie

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

startdatum
Raadsvergadering
4 november 2020

einddatum

stand van zaken
De raad is in december 2020
met een raadsinformatiebrief
geïnformeerd over deze motie
2020-063999;

port.houder
College

eigenaar

afgedaan
Planning van
onderwerpen is
opgenomen onder
‘stand van zaken’.

Moties en toezeggingen
Nr.

naam
Slagvaardig de
toekomst tegemoet.
Juist nu!

omschrijving
werkterreinen:
1. Julianadorp.
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

startdatum

116

Motie

In de motie over houtstook
(M19) van de fracties van de
fracties van GroenLinks en
D66 wordt uw college
verzocht:
1. het in januari 2021 gestarte
onderzoek bij de drie
pilotgemeenten (Helmond,
Utrecht en Nijmegen) te
monitoren en de evaluatie af
te wachten;
2. voorlichting aan de
inwoners te verstrekken over
het stoken van houtp;
3. de uitkomsten van de
evaluatie als genoemd onder
punt 1 zo spoedig mogelijk
met de raad te delen.
1. Het deel van de
ruimtevrager ad € 500.000 dat
bedoeld is voor andere kosten
dan het onderzoek en
heroriëntatie bedrijfsvoering

Raadsvergadering
6 april 2021

Houtstook

132

Motie
Terugstorten van de
aan Port of Den

Raadsvergadering
7 juli 2021

einddatum

stand van zaken
Tevens krijgen onderwerpen
aandacht in gesprek met de
raadscommissies:
1. Gemeenteraad 1 november
2021
2. Toelichting in Kadernota
proces
3. Toelichting in
kadernotaproces;
4. Stand van zaken
duurzaamheid commissie 14/4;
5. Stand van zaken
ontwikkeling detailhandel en
horeca commissie 15/9;
6. Stand van zaken uitvoering
armoedebeleid en
schuldhulpverlening commissie
23/3 en commissie 16/11;
7. Stand van zaken sociale
wijkteams commissie 16/11
8. Toelichting in Kadernota
proces
9. Toelichting bij onderwerp
Leisure op 17/11
10. Toelichting bij
kadernotaproces
Zodra de evaluatie gereed is
wordt deze met de raad
gedeeld. Dit betreft een pilot
onder coördinatie van de
gemeente Utrecht. Een exacte
planning is niet aan te geven.
Verwacht wordt dat de pilot
in Q2 2023 wordt afgerond.

port.houder

eigenaar

Duijnker

Lommelaars

Zodra gronden zijn verkocht
kan uitvoering gegeven worden
aan deze motie.

Visser

Kaag

afgedaan

Moties en toezeggingen
Nr.

naam
Helder verleende
ruimtevrager

133

Motie
Oplossen TESOproblematiek

134

Motie
Tegengaan
Parkeeroverlast
TESO

146

Motie

omschrijving
Port of Den Helder wordt
verstrekt onder de voorwaarde
dat deze middelen worden
teruggestort in de
gemeentekas bij verkoop van
gronden die in het bezit zijn
van de Port of Den Helder
2. De voorwaarde als
genoemd onder 1 bij Port of
Den Helder bekend is
3. het terugstorten van het
bedrag in de gemeentekas, als
genoemd onder 1, zal
plaatsvinden, indien de
solvabiliteit dit toelaat
In het aanstaande
bestuursakkoord tussen de
deelnemende partijen in het
havencluster-overleg tot
bindende afspraken te komen
over een fundamentele
oplossing voor de ontsluiting
van het TESO-verkeer en
hierbij uitdrukkelijk de ‘Nieuwe
Diep’-variant in ogenschouw
te nemen.

startdatum

1. In het aanstaande
bestuursakkoord tussen de
deelnemende partijen in het
havencluster-overleg tot
bindende afspraken te komen
m.b.t. het wegnemen van
‘Texel-gerelateerde’
parkeerdruk in de omgeving
van de TESO-veerhaven
2. Tijdens de behandeling van
het Maritiem Cluster in
november met concrete
voorstellen te komen met
betrekking tot de
aanpassingen in het Helderse
parkeerregime door het
instellen van maximale
tijdsduren
Jaarlijks met een evaluatie van
de resultaten van het
paraplubestemmingsplan te

Raadsvergadering
7 juli 2021

Raadsvergadering
7 juli 2021

Raadsvergadering
6 september 2021

einddatum

stand van zaken
Onderzoek naar PoDH en
ruimtevragen worden 28
februari in de commissie BenM
besproken.

port.houder

eigenaar

Dit onderwerp komt aan de
orde bij het informeren van de
commissie over het onderwerp
bereikbaarheid algemeen op 8
december 2021.
Nav de commissie SenB van 8
december 2021 wordt een
raadsinformatiebrief
voorbereid. Uiterlijk 8 maart
2022
De raad is met RIB 2022033168 geïnformeerd over de
stand van zaken.
Dit onderwerp komt aan de
orde bij het informeren van de
commissie over het onderwerp
bereikbaarheid algemeen op 8
december 2021
Nav de commissie SenB van 8
december 2021 wordt een
raadsinformatiebrief
voorbereid. Uiterlijk 8 maart
2022
De raad is met RIB 2022033168 geïnformeerd over de
stand van zaken.

Keur

Wolters

Keur

Wolters

In kwartaal drie van 2022
(uiterlijk 30 september) wordt
de eerste evaluatie

Keur

Goverde

afgedaan

Moties en toezeggingen
Nr.

omschrijving
komen en de raad hiervan op
de hoogte te houden

startdatum

148

naam
Paraplubestemmings
plan
Kamerverhuur,
woningsplitsing en
Bed&Breakfast 2021
Ideeënmarkt

Initiatief Anton Pieck, dhr. B.
van Uggelen

18 september
2019

149

Ideeënmarkt

Jaargetijde zonnewijzer, dhr.
E. de Boer

18 september
2019

einddatum

stand van zaken
aangeboden met een
raadsinformatiebrief.

port.houder

eigenaar

Woningstichting Den Helder
heeft het initiatief om het
geboortehuis van Anton Pieck
in ere te herstellen.
Om de uitstraling gerelateerd
aan Anton Pieck van de
ontwikkeling extra te
benadrukken wordt € 20.000
euro
gereserveerd vanuit het budget
van de ideeënmarkt. Wij zijn in
contact met Woningstichting
Den Helder over
de termijn van de ontwikkeling.
Ondanks dat op dit moment
nog geen concrete resultaten
zichtbaar zijn achten
wij het onlogisch om naast het
initiatief van Woningstichting
Den Helder een eigen initiatief
te ontplooien met
betrekking tot het thema Anton
Pieck. Over de uiteindelijke
realisatie zullen wij uw raad
informeren.
Op initiatief van leden van uw
gemeenteraad en de inspirator
van het idee is een
schetsontwerp ontwikkeld
van de zonnewijzer. Het
oorspronkelijke idee betreft
uitzichtlocaties op de Helderse
stranden op in zee
geplaatste markeringspunten,
die de zon op bepaalde
momenten in het jaar ‘vangt’.
Ambtelijk is dit idee
onderzocht, waarbij contact is
gelegd met verschillende
betrokken partijen. De realisatie
van het
oorspronkelijke idee is zeer
ingewikkeld (met betrekking tot

Keur

Hanegraaf

Keur

Hanegraaf

afgedaan

Moties en toezeggingen
Nr.

naam

omschrijving

startdatum

150

Ideeënmarkt

Duintjes Julianadorp, dhr. D
Reitsma

18 september
2019

einddatum

stand van zaken
veiligheidsaspecten op zee) en
kostbaar. Op dit
moment wordt onderzocht of in
lijn met het idee de realisatie
van een kunstobject binnen
bestaande projecten
mogelijk is (zoals bijvoorbeeld
de hernieuwde dijkopgang in
Huisduinen). Een andere
mogelijkheid is dat met
een deel van het budget van de
ideeënmarkt en mogelijke
beschikbaarstelling van de
reserve ten behoeve
van een kunstobject het idee
(of in de gedachte van het idee)
op zichzelf wordt gerealiseerd
in samenspraak
met de initiatiefnemer.
Het idee van de duintuintjes in
Julianadorp heeft als
overkoepelend doel bij te
dragen aan een aantrekkelijker
Julianadorp. Met Panorama
Lokaal Julianadorp is een
uitvoerbaar voorstel voor
logische verbindingen tussen
de zee, de duinen, de oude
dorpskern en Noorderhaven,
met - waar nodig –
aantakkingen, zodat de
tussenliggende
bloemkoolwijken beter worden
ontsloten ontwikkeld. Over de
haalbaarheid wordt u
binnenkort
geïnformeerd. Beide initiatieven
hebben op macro en micro
niveau hetzelfde
overkoepelende doel. Het idee
van de duintuintjes wordt
meegenomen in de mogelijke
uitwerking van het voorstel van
Panorama lokaal. Waarbij
vooropgesteld kan worden dat
bij de haalbaarheid van
Panorama Lokaal het
achterliggende doel van het
idee gerealiseerd wordt.

port.houder

eigenaar

Keur

Hanegraaf

afgedaan

Moties en toezeggingen
Nr.
151

naam
Motie
Behoud vuurtoren
‘Lange Jaap’

154

Motie
Toevoeging
addendum 's Heeren
Loo Lokale Inclusie
Agenda 2021-2022

155

Motie

omschrijving
In de motie over het ‘Behoud
vuurtoren ‘Lange Jaap’’ (M12)
van de fracties van de fracties
van
Behoorlijk Bestuur v D-H &
Julianadorp, de VVD, D66, het
CDA, de ChristenUnie en
Senioren Actief Den
Helder e.o. wordt uw college
opgedragen:
1. met de grootst mogelijke
inzet het overleg met
Rijkswaterstaat voort te zetten
om 100 % zekerheid te
krijgen over het noodzakelijk
onderhoud om de Lange Jaap
optimaal te herstellen, vooral
de veiligheid
en de functionaliteit;
2. zo snel mogelijk, strevend
naar 1 november 2021, over
punt 1 aan de raad te
rapporteren om
eventuele vervolgstappen zo
snel mogelijk in te plannen en
aan te dringen op een plan
van aanpak
van het noodzakelijk
onderhoud, strevend naar 1
december 2021.
In de motie over het
'Toevoeging addendum's
Heeren Loo Lokale Inclusie
Agenda 2021-2022'
(M15.1) van de fracties van de
PvdA, D66 en de Stadspartij
Den Helder wordt uw college
opgedragen een
speciaal addendum met
concrete activiteiten en
inspanningen op te stellen en
op te nemen in de Lokale
Inclusie Agenda 2021-2022
ten aanzien van de
zorgbewoners van's Heeren
Loo.
In de motie van de fractie van
GroenLinks over 'Voortgang

startdatum
Raadsvergadering
27 september
2021

einddatum
1
november
2021

stand van zaken
Het college overlegt actief met
Rijkswaterstaat, en zal de
gemeenteraad voor 1
november 2021 informeren
over de stand van zaken.
Op 13 oktober is een
tussenbericht verzonden.
11 november 2021
In afwachting besluitvorming
Rijksoverheid. Hier is geen
exacte planning aan te
koppelen.
15/12
Inmiddels heeft
communicatie vanuit RWS
plaatsgevonden

port.houder
Keur

eigenaar
Kalle-Den
Oudsten

Raadsvergadering
1 november 2021

Het college is in overleg met ’s
Heeren Loo. In Q1 2022
(uiterlijk 31 maart 2022) wordt
de gemeenteraad in een RIB
geïnformeerd over de
resultaten.
Door personele wisselingen
wordt de termijn van 31
maart 2022 niet behaald.

Biersteker

-

Raadsvergadering
1 november 2021

Rapportage over de voortgang
wordt uiterlijk 30 juni 2022 met

Biersteker

-

afgedaan

Moties en toezeggingen
Nr.

naam
Voortgang uitvoering
inclusieagenda

163

Motie
Financiering LOS

164

Motie
Instellen Kees de
Jager-prijs

omschrijving
uitvoering inclusieagenda'
(M15.2) wordt uw
college opgedragen de
voortgang van de uitvoering
van de inclusieagenda voor te
leggen aan de raad in
het tweede kwartaal van 2022
en daarna ieder half jaar.
Het college wordt opgedragen:
1. Uitvoering te geven aan
de wens van de raad om
bij de kadernota 2023 tot
een structurele
financiering van de LOS
te komen, conform
ambitieniveau van raad,
college en stichting en
hierbij deze motie te
betrekken
2. In gesprek te gaan met
de LOS om de
mogelijkheid te
onderzoeken tot het
leveren van meer
diensten voor de
gemeente
3. Waar nodig faciliterend
en stimulerend te werken
met de LOS ten einde
een verdere uitbreiding
van commerciële
inkomsten te
bewerkstelligen als ook
bij he tuitvoeren van een
kijk- en luisteronderzoek
De raad wordt opgeroepen:
1. Eenmaal per jaar de
“Kees de Jager-prijs” toe
te kennen aan het beste
idee of ter ondersteuning
van een te realiseren
project, dat in de ogen
van de jury de beste
bijdrage levert aan
inclusie in Den Helder
2. Enthousiast uitvoering te
geven aan de motie en
hier jaarlijks publicitair
aandacht voor te vragen

startdatum

einddatum

stand van zaken
een RIB aan de raad
aangeboden.

port.houder

eigenaar

Raadsvergadering
3 november 2021

Punt één wordt betrokken bij de
kadernota 2023. Punt twee en
drie zijn reeds in uitvoering in
het reguliere contact met de
LOS.

Keur

Koning

Raadsvergadering
3 november 2021

De gevraagde dekking wordt
verwerkt in de conceptmeerjarenraming 2023-2026.
De voorbereidingen (punt 3)
zijn in handen gesteld van het
college.

De Boer

-

afgedaan

Moties en toezeggingen
Nr.

naam

176

Toezegging
Ontwikkelingen
jeugdbeleid

183

Motie
Budget wijkplatforms

omschrijving
3. Om de griffie te vragen
voor 1 maart 2022 een
uitvoeringsregeling
gekoppeld aan de
uitgangspunten van de
inclusieagenda voor de
“Kees de Jager-prijs” ter
besluitvorming aan te
bieden aan de
gemeenteraad
4. Om de dekking ter
hoogte van € 5.000,structureel in de
meerjarenbegroting te
verwerken
Wethouder De Vrij zegt toe
schriftelijk terug te komen op
de vraag of de verslagen van
de Jongeren Adviesraad
openbaar zijn en op de vraag
hoeveel probleemjongeren in
de stad op straat overlast
geven

startdatum

Het college wordt opgedragen:
1. In overleg te gaan met de
vertegenwoordigers van
wijken en buurten om de
inwoners van onze
gemeente de
mogelijkheid te geven
ook in de toekomst
“bottom up” te laten
participeren in het
besturen van onze
gemeente
2. Te onderzoeken wat
daarbij een passend
structureel budget is om
toe te kennen aan de
wijkaanpak om ze verder
te faciliteren en
toekomstbestendig te
maken en een zelfstandig
structureel voortbestaan
van de doorontwikkeling

Raadsvergadering
14 februari 2022

Commissie MO
7 december 2021

einddatum

stand van zaken

port.houder

eigenaar

afgedaan

De raad wordt voor 1 maart
2022 met een RIB
geïnformeerd;
De informatie over de vraag
m.b.t. probleemjongeren
volgt voor 1 april 2022
Intern bestuurlijke
afstemming heeft vertraging
opgeleverd in de reactie. De
raad wordt voor 1 mei
geïnformeerd.

De Vrij

Van
Egerschot

Informatie over JAR is
met 2022-008908 op 3
maart 2022 aan de raad
aangeboden
Tevens aangeboden
2022-013876 Vraag
naar overlast
probleemjongeren in
raadscommissie
Maatschappelijk
ontwikkeling

Kos

Kaag

Moties en toezeggingen
Nr.

naam

184

Motie
Realiseren
jongerenhuisvesting

185

Toezegging
Evenementenkalender

186

Toezegging

188

Uitvoeringsprogramma van de
Agenda voor het
Waddengebied 2050
Toezegging
Alternatieven voor
strooizout

190

Toezegging

191

Stand van zaken
uitvoeringsplan
Duurzaam
rondkomen
Toezegging
WMO-taxivervoer

omschrijving
van de wijkplatforms
mogelijk te maken
Het college wordt opgedragen
binnen een jaar tenminste één
bestaande locatie gereed te
maken voor zelfstandige
bewoning voor:
1. Jongeren en
jongvolwassenen in
algemene zin
2. Jongeren die
ondersteuning nodig
hebben
3. Inwoners die in een acute
noodsituatie verkeren
Wethouder Visser zegt toe dat
hij in contact zal treden met de
organisatie van de
Juliandorper kermis over het
gelijktijdig plaatsvinden van de
Julianadorper kermis en het
feest van Woningstichting
Wethouder Visser zegt toe dat
hij het uitvoeringsprogramma
aan de gemeenteraad zal
toezenden zodra de
hoofdstukken 4 en 9.1 verder
zijn ingevuld
Wethouder Wouters zegt toe
de gemeenteraad, aansluitend
op het onderzoek van HVC, te
informeren over mogelijke
milieuvriendelijkere
strooimiddelen en wanneer tot
het gebruik hiervan
overgegaan kan worden
Wethouder de Vrij zegt toe om
in het 3e of 4e kwartaal de
commissie te informeren over
de stand van zaken rond het
uitvoeringsplan Duurzaam
rondkomen in Den Helder.
Wethouder Kos zegt toe
schriftelijk terug te komen op
wat er bedoeld wordt met
“actief en passief gebruik”,
hoe data-inzicht baten kan op
leveren en over welke data het
hier gaat.

startdatum

einddatum

stand van zaken

port.houder

eigenaar

Raadsvergadering
14 februari 2022

14 februari
2023

Uiterlijk in het 4e kwartaal
wordt de gemeenteraad met
een raadsinformatiebrief
geïnformeerd

Keur

Ter
Hart/Nijland

Raadsvergadering
14 februari 2022

De gemeenteraad wordt voor
het zomerreces met een
raadsinformatiebrief
geïnformeerd

Visser

Valkena

Raadsvergadering
14 februari 2022

De hoofdstukken worden
toegezonden zodra deze
beschikbaar zijn. De
verwachting is voor het
zomerreces.

Visser

Van der
Werff

Raadsvergadering
14 februari 2022

Na het onderzoek en de
resultaten (winter 22/23)
wordt de raad geïnformeerd
in Q1 2023 (uiterlijk 31 maart
2023).

Wouters

Rolsma

Uiterlijk in het 4e kwartaal
wordt de gemeenteraad
geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief

De Vrij

Zier

Uiterlijk 30 april wordt de
gemeenteraad met een
raadsinformatiebrief
geïnformeerd

Biersteker

Van
Dorsselaer

Commissie MO
1 maart 2022

Commissie MO
1 maart 2022

31
december
2022

afgedaan

Moties en toezeggingen
Nr.
190

naam
Toezegging
Afhandeltermijn
WMO

191

Toezegging
Besteding NPO
gelden

192

Toezegging
Opvang in oude
stadhuis

194

Motie
Herplanten van
bomen

195

Motie
Eigen bijdrage WMOtaxivervoer

omschrijving
Wethouder Kos zegt toe om
het in het volgende kwartaal
de voortgang van het Plan van
aanpak oplopende termijn
WMO met de commissie te
bespreken.
Wethouder Kos zegt toe dat in
het 3e kwartaal van 2022 een
presentatie wordt gehouden
over de besteding van de NPO
gelden.
Wethouder Wouters zegt toe
met Woningstichting Den
Helder in overleg te treden om
het pand van het oude
stadhuis aan de drs. F. Bijlweg
voor jongerenhuisvesting en
crisisopvang in te richten, gelet
op de huidige situatie waarin
veel en urgente behoefte is
aan huisvestingsmogelijkheden van deze groepen.
Het college wordt opgedragen
prioriteit te geven aan een
grootschalige herplant van
bomen.

startdatum
Commissie MO
1 maart 2022

einddatum
30 juni
2022

stand van zaken
Het onderwerp zal in het 2e
kwartaal op de BTK worden
geagendeerd

port.houder
Biersteker

eigenaar
Van
Dorsselaer

Raadsvergadering
7 maart 2022

30
september
2022

Presentatie vindt plaats in de
commissie MO op 20
september 2022

Kos

Austmann

Raadsvergadering
7 maart 2022

Uiterlijk 30 juni wordt de
gemeenteraad met een
raadsinformatiebrief
geïnformeerd

Wouters

Nijland

Raadsvergadering
7 maart 2022

De raadsinformatiebrief staat
op 19 april 2022 geagendeerd
op de collegevergadering.
Is aangehouden op het
college, vaststelling volgt
later

De Vrij

Holthuijzen

Het college wordt opgedragen:
1. Te starten met een
voorstel waarin de eigen
bijdrage voor het WMOtaxivervoer wordt
afgeschaft met
terugwerkende kracht
vanaf het moment van
invoering
2. Dit voorstel uiterlijk 18
april aan te bieden aan
de gemeenteraad en de
dan mogelijk formerende
partijen zodat de
financiële ruimte die
nodig is voor de
effectuering van deze
maatregel meegenomen
kan worden in een
akkoord en de kadernota
van juli 2023

Raadsvergadering
7 maart 2022

Biersteker

Boerstra

afgedaan

Moties en toezeggingen
Nr.

naam

omschrijving
3. In de bestuurlijke
termijnkalender het
WMO-taxivervoer te
agenderen voor Q2 2022
zodat raad en commissie
zich kunnen uitspreken
over de gewenste vorm
en uitvoering
4. Over het WMO-vervoer
een onderzoek te starten
waarbij verschillende
doelgroepen betrokken
worden om gezamenlijk
tot een alternatieve
uitvoering te komen,
waarbij geen opties
worden uitgesloten
5. De uitkomsten van dit
onderzoek aan te bieden
bij de
commissievergadering te
houden in Q2 2022

startdatum

einddatum

stand van zaken

port.houder

eigenaar

afgedaan

Schriftelijke vragen
Nr.
3.22

naam
De fractie PVV over overlast scooters en elektrische steps

datum
13 april 2022

einddatum
13 mei 2022

port.houder
De Boer

eigenaar
Bakker

briefnummer

3.23

De fractie van Samen Actief Sr over vernielingen aan wildopvang en vogelasiel De
Paddestoel

14 april 2022

14 mei 2022

Duijnker

Nijland

2022-021891

3.24

De fractie van de PVV Den Helder over het hacken van woningcorporaties waardoor IDbewijzen en bankgegevens op straat raken

21 april 2022

21 mei 2022

Keur

Ter Hart

3.25

De fractie van de PVV over duidelijkheid inzake de inkomensgrens met betrekking tot
de energietoeslag.

10 mei 2022

9 juni 2022

De Vrij

Zier

