
 
 
 
Besluitenlijst raadsvergadering 6 maart 2023. 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw List en 
de heren Bak en Krul. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
De heer Verhoef stelt de volgende vragen over fietsbrug tussen Julianadorp en Breezand: 
1. hoe zijn de afspraken met de gedeputeerde geborgd? 
2. hoe wordt de voortgang bewaakt?  
Wethouder Bais geeft aan dat ze de beantwoording niet paraat heeft en zegt toe dat het college van 
burgemeester en wethouders hier schriftelijk op terugkomt. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Dijk. 
 
5. Vaststelling agenda. 
De fracties Pastoor en Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp kondigen een motie aan bij agendapunt 
13, het voorstel tot het afgeven van een ontwerp VVGB en ontwerpbesluit fietsloods gemeentehuis 
Willemsoord. 
 
De fractie van de VVD kondigt een amendement aan bij agendapunt 14, het voorstel met betrekking 
tot het rapport van de rekenkamercommissie Den Helder naar Effectiviteit milieu-gerelateerde 
VTH-taken Omgevingsdienst NHN.  
 
De fracties van Beter voor Den Helder en Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en de fractie 
Pastoor kondigen een motie aan bij agendapunt 14, het voorstel met betrekking tot het rapport van de 
rekenkamercommissie Den Helder naar Effectiviteit milieu-gerelateerde VTH-taken Omgevingsdienst 
NHN.  
 
De fractie Pastoor kondigt aan mogelijk een motie in te dienen. Dit is afhankelijk van de besluitvorming 
rond agendapunt 13, het voorstel tot het afgeven van een ontwerp VVGB en ontwerpbesluit fietsloods 
gemeentehuis Willemsoord. 
 
HAMERPUNTEN 
 
6. Voorstel tot benoeming en ontslag van commissieleden van de fractie Samen Actief als lid 
 van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en 
 Stadsontwikkeling en -beheer. 
De raad besluit bij acclamatie: 
1.  de heer R.D. Meijëring per 6 maart 2023 te ontslaan als lid voor de raadscommissies Bestuur en  
 Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer; 
2.  de heer N. de Vos per 6 maart 2023 te benoemen tot lid van de raadscommissies Bestuur en 
 Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De heer De Vos legt de belofte af. 
 
7. Voorstel tot het benoemen van een voorzitter voor de raadscommissies Bestuur en 
 Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
Voor de schriftelijke stemming wordt een stembureau gevormd, bestaande uit de heer Verhoef 
(voorzitter), mevrouw Hamerslag en de heer Feeburg. 
Er zijn 28 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 15 stemmen op mevrouw Boessenkool en 13 
stemmen op de heer Krijns. 
 



 
De raad besluit hiermee: 
mevrouw Boessenkool te benoemen tot voorzitter van de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
 
8. Voorstel met betrekking tot het vaststellen van de suppletie uitkering Bommenregeling 
 2023. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de totale gemaakte kosten voor onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten vast te stellen op 
 € 172.601,- ;  
2.  het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om 68% van dit 
 bedrag (€ 117.369,-) uit te keren als suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds op grond van de 
 Bommenregeling. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie datavisie. 
De raad besluit unaniem: 
de startnotitie Datavisie 2023-2027 vast te stellen. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Starterslening Den Helder 2023. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening Starterslening Den Helder 2023, zoals opgenomen in de bijlage (Bijlage 1 
Verordening Starterslening Den Helder 2023) vast te stellen. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van het beleidskader Activabeleid 2023. 
De raad besluit unaniem: 
1.  het Beleidskader Activabeleid 2023 vast te stellen; 
2.  het Beleidskader Rente en Afschrijvingen 2016 inclusief het bijbehorende addendum in te 
 trekken. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van het Beleidskader rechtmatigheid. 
De raad besluit unaniem: 
het Beleidskader rechtmatigheid vast te stellen. 
 
BESPREEKPUNTEN 
 
13. Voorstel tot het afgeven van een ontwerp VVGB en ontwerpbesluit fietsloods 
 gemeentehuis Willemsoord. 
De raad besluit in meerderheid (24/4): 
1.  de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het oprichten van een fietsloods op 
 perceel D 6300 ter hoogte van Willemsoord 72 te Den Helder af te geven;  
2.  de ontwerp vvgb één week na afloop van de zienswijzeperiode als definitieve vvgb aan te 
 merken, indien gedurende de zienswijzeperiode geen zienswijzen tegen de ontwerp vvgb zijn 
 ingediend; 
3.  het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het realiseren van een fietsloods ter inzage te 
 leggen tegelijk met de concept vvgb;  
4.  de omgevingsvergunning te doen verlenen indien er geen zienswijzen worden ingediend tijdens 
 de  terinzagelegging. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp stemt tegen het voorstel. 
 
De raad neemt kennis van de mededeling van wethouder Wouters dat de fietsloods tijdens de 
openingstijden voor algemeen gebruik is bestemd en dat voor de toekomst zal worden bezien in 
hoeverre de loods kan worden opengesteld bij evenementen. 
 
De fractie Pastoor en de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp dienen een motie in 
(M13.1) waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. het initiële standpunt te heroverwegen; de fietsenloods wel ‘s avonds/’s nachts open te stellen 
 voor verblijfspubliek op Willemsoord tot een nader overeengekomen tijd. (Met als voorbeeld 
 01:30 uur, na de laatste voorstelling Theater, Bioscoop of Restaurant Horeca); 
2. een geschikte regeling te treffen om deze fietsenloods ‘veilig’ te houden, door middel van 
 dezelfde ontmoediging voor vandalisme. (bijvoorbeeld éénmalige kaartverkoop zoals een fiets-
 parkeerkaartje bij Willemsoord-ondernemers). 
De raad besluit in meerderheid (11/17): 
de motie te verwerpen. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de PVV en Samen Actief en de fractie Pastoor 
stemmen voor de motie. 
 



Op basis van de beraadslagingen en de besluitvorming over dit agendapunt dient de fractie Pastoor, 
samen met de fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Samen Actief, een motie in over 
het toerekenen van bouwkosten trafohuisjes en fietsenstalling. Deze motie is als motie vreemd aan de 
orde van de dag als punt 15 toegevoegd aan de agenda. 
 
14. Voorstel met betrekking tot het rapport van de rekenkamercommissie Den Helder naar 
 Effectiviteit milieu-gerelateerde VTH-taken Omgevingsdienst NHN. 
De fractie van de VVD dient een amendement in (A14.1)* waarmee de volgende beslispunten worden 
toegevoegd aan het ontwerpbesluit: 
3.  het college op te dragen de bevindingen van de Rekenkamercommissie betreffende de oorzaken 
 van de beperking van de mogelijkheden van de RRN om invloed uit te oefenen op de OD (zie 
 o.a. p. 32-33) te delen met de colleges van de RRN-gemeenten en zich in te spannen om in 
 RRN-verband te komen tot verbeteringen dienaangaande; 
4.  het college op te dragen de raad, behalve via het reguliere planning- en control-instrumentarium, 
 uiterlijk 1 december 2023 middels een raadsinformatiebrief te informeren over de (voortgang van 
 de) uitvoering van de in onderdeel 2 en 3 genoemde opdrachten en/of de wijze waarop daar 
 invulling aan is (of zal worden) gegeven, alsmede de eventuele resultaten daarvan en deze 
 raadsinformatiebrief vervolgens ter bespreking te agenderen in een vergadering van de 
 commissie SenB. 
5.  het college op te dragen dit rapport toe te sturen aan het AB van de Omgevingsdienst NHN. 
(Punt 5 van het amendement is op basis van de beraadslagingen geschrapt.) 
De raad besluit unaniem: 
het bovengenoemde amendement te aanvaarden. 
 
De raad besluit vervolgens unaniem: 
1. de conclusies zoals die door de rekenkamercommissie Den Helder in het rapport worden 
 beschreven en met betrekking tot het onderzoek worden getrokken te onderschrijven; 
2.  het college van burgemeester en wethouders de volgende opdrachten als uitvoering van de  
 aanbevelingen te geven, waarbij het college bij uitvoering per afzonderlijke opdracht de financiële  
 consequenties in beeld brengt: 
 a. stuur jaarlijks de kwartaalrapportage Q4 over het gemeentelijke uitvoeringsprogramma naar 
   de raad, met daarbij enkele scenario’s voor een mogelijke gewijzigde prioritering van de 
   werkzaamheden voor het volgende jaar en die prioritering aan de OD NHN mee te geven voor 
   het Uitvoeringsprogramma voor het volgende jaar; 
 b.  span je in om de ambtelijke en bestuurlijke afstemming met de OD NHN te verbeteren, inzake  
   informatie-uitwisseling en afstemming op met name tactisch en strategisch niveau; 
 c.  actualiseer de DVO (dienstverleningsopdracht); 
 d.  zoek uit of het mandaat passend is geregeld;  
 e.  zoek uit op welke prestatie-indicatoren (beperkte set, zoek ook aansluiting bij   
   Uitvoeringsprogramma) de dienstverlening door OD NHN beoordeeld kan worden; 
 f.  neem deze prestatie-indicatoren meetbaar op in de VTH-strategie; 
 g.  rapporteer jaarlijks op deze prestatie-indicatoren; 
 h.  geef inzicht in de financieringsstructuur van de OD NHN;  
 i.  oefen via gemeentelijk VTH- en/of omgevingsbeleid of beleid in Noordkop-verband (en door 
   dat mee te geven aan het AB-lid) invloed uit bij het opstellen en vaststellen van de nieuwe 
   regionale VTH-strategie van OD NHN; 
 j.  wees alert op de (financiële) implicaties van gemeentespecifiek beleid ten aanzien van  
   ruimtelijke normen (de ‘bruidsschat’ in de Omgevingswet); 
 k.  maak een brede afweging van de taken die de gemeente, voorsorterend op de   
   Omgevingswet, (extra) wil beleggen bij de OD NHN; 
 l.  beoordeel of het wenselijk is om de verordening houdende Kwaliteitsregels VTH te  
   actualiseren; 
3.  het college op te dragen de bevindingen van de Rekenkamercommissie betreffende de 
 oorzaken van de beperking van de mogelijkheden van de RRN om invloed uit te oefenen 
 op de OD (zie o.a. p. 32-33) te delen met de colleges van de RRN-gemeenten en zich in te 
 spannen om in RRN-verband te komen tot verbeteringen dienaangaande; 
4.  het college op te dragen de raad, behalve via het reguliere planning- en control-
 instrumentarium, uiterlijk 1 december 2023 middels een raadsinformatiebrief te informeren 
 over de (voortgang van de) uitvoering van de in onderdeel 2 en 3 genoemde opdrachten 
 en/of de wijze waarop daar invulling aan is (of zal worden) gegeven, alsmede de eventuele 
 resultaten daarvan en deze raadsinformatiebrief vervolgens ter bespreking te agenderen in 
 een vergadering van de commissie SenB.* 
 
  



De fracties van Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en de fractie Pastoor 
dienen een motie in (M14.1), waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen:  
1. aan de raad inzichtelijk te (laten) maken welke taken er door de Omgevingsdienst NHN 
 momenteel worden uitgevoerd voor de gemeente, zowel wettelijk als niet-wettelijk;  
2. daarbij ook inzichtelijk te (laten) maken met welke frequentie deze taken worden uitgevoerd;  
3. de uitvoering van de taken door de Omgevingsdienst NHN strakker te monitoren;  
4.  voor het zomerreces van 2023 een voorstel aan de raad te doen toekomen welke niet-wettelijke 
 taken door de gemeente zelf zouden kunnen worden uitgevoerd, in lijn met ons beleid. 
De raad besluit unaniem: 
de bovengenoemde motie te aanvaarden. 
 
Wethouder Bais zegt toe de raad vóór het zomerreces met een raadsinformatiebrief te informeren 
over de aangepaste dienstverleningsovereenkomst en de mandaatregeling. 
 
15. Motie over toerekenen bouwkosten trafohuisjes en fietsenstalling. 
De fractie Pastoor en de fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Samen Actief dienen 
een motie vreemd aan de orde van de dag in (M15) waarmee het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen: 
1. de kosten van de fietsenstalling stadhuis toe te rekenen aan de kosten van het stadhuis; 
2. dit inzichtelijk te maken in de financiële verantwoording over het stadhuis.  
De raad besluit in meerderheid (13/15): 
de bovengenoemde motie te verwerpen. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, GroenLinks, de PVV en Samen Actief en de 
fractie Pastoor stemmen voor de motie. 
  
OVERIG 
 
16. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.20 uur. 
 
 
 
voorzitter     griffier     
J.A. de Boer MSc.    mr. drs. M. Huisman 
 

                                          


