
 
 
Besluitenlijst raadsvergadering 21 november 2022. 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw 
Polonius en de heren Feeburg en De Leeuw.  
 
2. Spreekrecht burgers.   
Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp stelt de volgende vragen over groot onderhoud 
in Kruiszwin: 
1. kunnen de illegale parkeersituatie(s) van gemeentewege gelegaliseerd of gedoogd worden?  
 We kunnen als bestuurders wel eisen dat bewoners een bepaalde route lopen, maar kunnen 
 immers ook kijken om de zo gehete ‘olifantenpaden’ veilig te faciliteren. 
2. is het college bereid om bij onveilige situaties, en dan met name tijdens spitsuren, 
 verkeerregelaars in te zetten? Wij zijn van mening dat (hoe goed bedoeld ook) de gemeente deze 
 last niet langer bij de uitvoerder kan neerleggen. 
Wethouder Bais beantwoordt de vragen. 
 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp stelt de volgende vragen over het opruimen van 
asbest naar aanleiding van brand bij bloembollenbedrijf Brouwer: 
1. is er inmiddels op alle locaties met saneringswerkzaamheden gestart?   
2. hoever zijn de saneringswerkzaamheden in het algemeen op dit moment gevorderd? 
  Graag krijgen wij een actuele update hierover. 
3. is er inmiddels zicht op vergoeding vanuit de verzekeringsmaatschappij? 
Burgemeester De Boer beantwoordt de vragen. 
 
De fractie Pastoor stelt de volgende vragen over de communicatie in de krant over de haven van 
Den Helder: 
1. Is het waar dat de toegangsroute van het nieuwe stadhuis op Buitenveld komt? 
2. Waarom is er sprake van bestuursdwang? 
3. Hoe staat het met het Overleg Maritiem Cluster en wanneer hoort de raad daar wat van? 
4. Is het college het ermee eens dat dit dossier niet de schoonheidsprijs wint? 
5. Begrijpt het college dat het vertrouwen van onze fractie volledig weg is? 
6. Wat denkt het college, maar ook de raad, daarmee te gaan doen?   
De wethouders De Koning en Wouters reageren op de vragen. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Timmers. 
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie Pastoor en de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp kondigen een 
amendement aan bij agendapunt 13, het voorstel tot het vaststellen van de Verordening Wet 
maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2022. De agenda is verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
HAMERPUNTEN 
 
6. Voorstel tot bekrachtiging van de geheimhouding op de Havenovereenkomst Den Helder 
 2023/Service Level Agreement Port of Den Helder. 
De raad besluit in meerderheid (24/4): 
op grond van artikelen 25, lid 3, en 86, lid 2, van de Gemeentewet in combinatie met artikel 5.1, lid 2, 
aanhef en onder b (financiële en economische belangen van de gemeente) en f concurrentiegevoelige 
bedrijfs- en fabricagegegevens) Wet open overheid de door het college opgelegde geheimhouding op 
de concept Havenovereenkomst Den Helder 2023/ Service Level Agreement Port of Den Helder en 
bijbehorend financiële overzicht te bekrachtigen. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp stemt tegen het voorstel. 



 
7. Voorstel tot het benoemen van mevrouw M. Kisteman tot lid van de raadscommissies 
 Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De raad besluit bij acclamatie: 
mevrouw M. Kisteman te benoemen tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
Mevrouw Kisteman is niet ter vergadering aanwezig en zal in een volgende vergadering de belofte 
afleggen. 
 
8. Voorstel met betrekking tot de inwerkingtreding van de Wet open overheid. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de algemeen jurist in het team Bestuur en Organisatie aan te wijzen als contactpersoon als 
 bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid; 
2.  de juridisch medewerker bezwaar & beroep Sociaal Domein in het team Bestuur en Organisatie 
 aan te wijzen als plaatsvervangend contactpersoon; 
3.  de afhandeling van verzoeken op basis van de Wet open overheid zonder politieke lading te
 mandateren aan de raadsgriffier, onder terugkoppeling in het presidium; 
4.  dit besluit de dag na bekendmaking in werking te laten treden en terug te laten werken tot en met 
 1 mei 2022. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van het startdocument Visie op planning en control. 
De raad besluit unaniem: 
het Startdocument Visie Planning en Control vast te stellen. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Tweede tussenrapportage 2022. 
De raad besluit unaniem: 
1.  kennis te nemen van de Tweede tussenrapportage 2022 en de daarin opgenomen voortgang van 
 de planning 2022 op de doelen en activiteiten per programma; 
2.  in te stemmen met de in deze rapportage opgenomen financiële aanpassingen en gewijzigde 
 Programmabegroting 2022 vast te stellen; 
3.  de in deze rapportage opgenomen mutaties in de reserves vast te stellen; 
4.  de in deze rapportage opgenomen financiële aanpassingen met een structureel karakter te 
 verwerken in de Programmabegroting 2023 en deze gewijzigde begroting vast te stellen; 
5.  een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 36.000 voor de investering afmeerpalen 
 Achterbinnenhaven. 
 
11. Voorstel tot vaststellen paraplubestemmingsplan Supermarkten. 
De raad besluit in meerderheid (26/2): 
1.  de 'Nota van Beantwoording' vast te stellen; 
2.  het bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Supermarkten bekend onder identificatienummer 
 NL.IMRO.0400.BPSUPERMARKT2021-VST1 gewijzigd vast te stellen; 
3.  in relatie tot het bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Supermarkten bekend onder 
 identificatienummer NL.IMRO.0400.BPSUPERMARKT2021-VST1 geen exploitatieplan als 
 bedoeld in artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 
De fractie Bazen en de heer Karhof stemmen tegen het voorstel. 
 
12. Voorstel tot afgeven van een zienswijze met betrekking tot de 5e wijziging 
 Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden. 
De raad besluit unaniem: 
1.  een positieve zienswijze af te geven op de voorliggende wijziging van de GR GGD HN 
 inhoudende het wijzigen van de gemeentenamen Heerhugowaard en Langedijk in ‘Dijk en Waard’ 
 en het toevoegen van de crisisfunctie Jeugd aan de GR GGD HN. Dit conform het advies van de 
 Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) in de bijlagen; 
2.  het college toestemming te verlenen om de wijziging van de GR GGD HN vast te stellen conform 
 het RRN advies in de bijlagen. 
 
BESPREEKPUNTEN 
 
13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning  
 Den Helder 2022. 
De fractie Pastoor en de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp dienen een amendement 
in (A13) inhoudende: 
I de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2022’ vast te stellen met dien 
 verstande dat artikel 19. Hoogte PGB, lid 4, onder a. als volgt komt te luiden: 
 a. € 21,00 per uur voor hulp bij het huishouden; 
II de lasten hiervoor over 2023 ten laste van de algemene reserve te brengen; 



III de lasten vanaf 2024 te dekken uit de beschikbare ruimte in de Kadernota 2024-2027. 
Wethouder De Vrij zegt desgevraagd toe dat het college van burgemeester en wethouders de raad 
vóór de volgende raadsvergadering een overzicht zal aanbieden over de financiële effecten als 
bedragen worden verhoogd. De heer Pastoor verzoekt hierin ook de relatie tussen het PGB en de 
zorg in natura mee te nemen. 
Op basis van de beraadslagingen en de toezegging van de wethouder dient de heer Pastoor een 
ordevoorstel in om het voorstel tot het vaststellen van de Verordening Wet maatschappelijke 
ondersteuning van de agenda af te voeren en deze verder te behandelen in de volgende reguliere 
raadsvergadering. 
De raad besluit in meerderheid (21/7): 
met dit ordevoorstel in te stemmen. De fracties van het CDA en de PvdA, mevrouw Weerstand en de 
heren Niggendijker en Visser stemmen tegen het ordevoorstel. 
 
OVERIG 
 
14. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 20.20 uur. 
 
 
voorzitter     griffier     
J.A. de Boer MSc.    mr. drs. M. Huisman 
 

                                          
 
 
 


