
 
 
Besluitenlijst raadsvergadering 5 juli 2021 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Pater en 
de heer Houben. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht burgers is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
De heer Van Esdonk (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp) heeft de volgende vragen over ‘De 
Kleine Werf’:  
Naar aanleiding van de publicatie in de krant van donderdag1 juli “Den Helder mikt op 2026 voor 
opening Kleine Werf” en de recente antwoorden op vragen van Senioren Actief Den Helder en 
omstreken en Behoorlijk Bestuur v D-H & Juliandorp (2021-029375) en de RI 2021-028983 
“Ontwikkeling De Kleine Werf op Willemsoord” de volgende vragen: 
1. Wordt er nu wel of geen uitvoering gegeven aan de motie van de Stadspartij Den Helder? 
2. In hoeverre zijn de bevindingen van de lokale horeca daar in meegenomen? 
3 Hoe inzichtelijk is de communicatie over dit onderwerp naar alle betrokken partijen? 
4. Of in ieder geval woorden van gelijke strekking in deze vraagstellingen. 
Daarnaast stelt de heer Van Esdonk nog een aantal andere vragen.  
 
Wethouder Wouters geeft aan dat het college van burgemeester en wethouders volledige uitvoering 
geeft aan de motie van de Stadspartij Den Helder. Er is in diverse vormen contact geweest met de 
horeca. Op de vraag of er afspraken zijn met de firma Tuin, geeft de wethouder aan dat er geen 
overeenkomst is en dat er geen overeenkomsten worden getekend in deze bestuursperiode.  
De mogelijkheid van ‘De Kleine Werf’ wordt afhankelijk gemaakt van de actualisering van de   
ladderonderzoeken waarbij de horeca wordt betrokken. De wethouder neemt notie van de overige 
vragen. Deze worden indien nodig schriftelijk beantwoord vooral als het om de details gaat.  
 
Mevrouw Hamerslag (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp) heeft de volgende vragen over 
ontwikkelingen bij station zuid en burgerparticipatie: 
Naar aanleiding van een bewonersbrief en een bespreking in de commissie Stadsontwikkeling en -
beheer de volgende vragen over de ontwikkelingen bij station zuid en burgerparticipatie: 
1. Bent u bereid om de gemaakte afspraken alsnog na te komen? 
 Namelijk een fysieke bijeenkomst met en door de gemeente zelf te organiseren, waarin de input 

van de buurt en wijkplatform is meegenomen dan wel wordt mee genomen? 
2. Is naar aanleiding van de aangenomen motie van vorige maand de randvoorwaardenkaart op het 

onderdeel Rehorstpark inmiddels aangepast? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet. 
 
Wethouder Visser geeft aan dat een locatie voor een fysieke bijeenkomst lastig is vanwege de 
coronamaatregelen. Op 8 juli vindt daarom een digitale bijeenkomst plaats waarvoor 600 bewoners 
zijn uitgenodigd. Een extern bureau organiseert de digitale bijeenkomt; de organisatie van de 
bijeenkomst zelf is in handen van de gemeente. De randvoorwaardenkaart is aangepast en wordt 
tijdens de bijeenkomst uitgelegd. Op de aanvullende vraag om de bijeenkomst uit te stellen geeft de 
wethouder aan dat hij de buurt juist tijdig wil informeren.  
 
De heer Bruin (VVD) heeft de volgende vragen over afvalinzameling bij ondergrondse containers: 
De laatste tijd bereiken ons berichten dat op sommige plaatsen afval zich opstapelt rondom 
ondergrondse containers. De reden zou zijn dat deze dan vol zijn waardoor er niets meer bij past. 
Daarnaast blijkt dat bij het maken van een afspraak voor het ophalen van grof afval via de website van 
HVC veelal een eerst mogelijke datum wordt gegeven van ruim 4 weken later. Door (zwerf)afval en 
rommel ontsierde straten is nog steeds één van de grootste ergernissen van onze inwoners. Wij willen 
allemaal graag wonen in een wijk en buurt die schoon en zonder rommel is. Daarom is het belangrijk 
dat HVC tijdig volle ondergrondse containers leegt en dat inwoners niet te lang hoeven wachten indien 
zij grof huishoudelijk afval, dat niet in een grijze of ondergrondse afvalcontainer past, kwijt willen. 



1. Welke contractuele afspraken zijn gemaakt met HVC om zorg te dragen dat volle containers tijdig 

geleegd worden? 

2. Welke contractuele afspraken zijn er met HVC gemaakt wat betreft de termijn waarbinnen HVC 

grof huishoudelijk afval, dat door inwoners wordt aangeboden en dat niet in een container past, 

moet ophalen? 

3. Wat doet het college om zorg te dragen dat deze afspraken worden nagekomen? 

 
Wethouder Wouters geeft aan dat in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) staat dat de containers 
periodiek geleegd worden zodat de beschikbaarheid ervan gegarandeerd is. De frequentie van het 
legen is aan de HVC. Het aangeboden grof huishoudelijk afval dient op grond van de DVO binnen 10 
werkdagen opgehaald te worden. In de afgelopen coronatijd is het lastig geweest deze termijn te 
halen aangezien er veel meer grof huishoudelijk afval werd aangeboden. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft periodiek overleg met de directie van de HVC. Bij klachten wordt 
de HVC aangesproken en wordt direct geprobeerd met de HVC naar een oplossing te zoeken.  
Naar aanleiding van twee aanvullende vragen door de heer Krul en mevrouw Dijk geeft de wethouder 
aan dat er in de DVO ook clausules zitten voor als de HVC in gebreke blijft. De termijn voor het 
ophalen van grof huishoudelijk afval zal in het eerstvolgende overleg nadrukkelijk aan de orde worden 
gebracht. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij de heer Krul. 
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp heeft een motie vreemd aan de orde van de 
dag aangekondigd over een standbeeld voor zeehond Bertus. De motie is als punt 11 aan de agenda 
toegevoegd.  
 
De raadsleden Dijk, Van Dongen, Van Driesten, Van Esdonk, Hamerslag, Klut, Mosk en Vermooten 
hebben een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd over Stichting Leergeld. De motie is 
als punt 12 aan de agenda toegevoegd. 
 
HAMERPUNTEN 
 
6. Voorstel tot het benoemen van de heer G.J. Krab tot lid van de Raadscommissies Bestuur 

en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De raad besluit bij acclamatie: 
de heer G.J. Krab te benoemen tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De heer G.J. Krab legt de belofte af en ontvangt bloemen. 
 
7. Voorstel tot verlenging voor de duur van één jaar van de ontheffing van het vereiste van 

ingezetenschap aan mevrouw H. Keur-Polman. 
De raad besluit unaniem: 
op grond van artikel 36a lid 2 Gemeentewet de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap aan 
mevrouw H. Keur-Polman voor de duur van één jaar te verlengen. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Programmarekening 2020. 
De raad besluit unaniem: 
1. De programmarekening 2020 vast te stellen. 
2. Het saldo toe te voegen aan de Algemene Reserve. 
3. De begrotingswijziging behorende bij dit voorstel vast te stellen. 
 
9. Voorstel tot aanvullende resultaatbestemming Programmarekening 2020. 
De raad besluit unaniem: 
1.  De in de Decembercirculaire gemeentefonds 2020 extra ontvangen bedragen bedoeld voor 
 activiteiten als reïntegratie van bijstandsgerechtigden, het uitbreiden en versterken van het 
 gemeentelijk schuldenbeleid en het verwerken van extra aanvragen bijzondere bijstand over te 
 hevelen naar de begroting 2021. Deze bijdrage is € 398.962 groot. 
2.  Het saldo van Maatschappelijke opvang ad € 227.000 toe te voegen aan de Reserve Beschermd 
 Wonen. 
3.  Het restantbudget Vrouwenopvang, ontstaan in de vorm van een aanvullende 

decentralisatieuitkering vrouwenopvang, beschikbaar te houden voor vrouwenopvang en het 
bedrag van € 315.000 over te hevelen naar de begroting 2021. 

4.  Het restant van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GrGa), groot 



 € 700.000, in 2021 beschikbaar te houden voor de GrGa. 
5.  Het budget van € 50.000 voor het digitaliseren van het kindpakket door te schuiven naar 2021. 
6.  De overheveling van budgetten van 2020 naar 2021, zoals deze door de raad is vastgesteld op 

25 januari 2021, nummer 2020-065296 als volgt aan te passen: 
 

 Besluit 25-01-21 05-07-21 

1. Regionaal transitieplan Jeugd € 550.000,- € 568.000,- 

3. Project wijkgericht werken € 460.000,- € 495.000,- 

5. Voorbereiding Wet Inburgering € 85.000,- € 113.000,- 

7. Budget Jeugd Advies Raad € 40.000,- € 0,- 

9. Rijksgelden transitievisie warmte € 144.000,- € 163.800,- 

10. Vastgoedmanager € 110.000,- € 112.500,- 

12. Fondsenwerver cultuur € 26.000,- € 22.600,- 

14. Ontwikkeling woningbouwlocaties € 80.000,- € 72.400,- 

17. Verkeersmodel Den Helder € 90.000,- € 52.750,- 

18. Invoering Omgevingswet € 197.300,- € 192.997,- 

 
7.  De bedragen zoals genoemd onder beslispunten 1 tot en met 6 te onttrekken aan de Algemene 
 Reserve. 
8. De begrotingswijziging behorende bij dit voorstel vast te stellen.  
 
10. Voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2021. 
De raad besluit unaniem: 
1.  het investeringskrediet Ambachtsweg ad € 598.000 beschikbaar te stellen en te dekken uit een 
 kapitaalegalisatiereserve die gevoed wordt uit het meerjaren-onderhoudsplan; 
2.  het investeringskrediet Laadpalen ad € 28.000 beschikbaar te stellen omdat de gemeente 

overstapt op elektrische auto’s;  
3. het investeringskrediet De Rank, de onderwijshuisvesting in Drooghe Bol, met € 47.511 op te 
 hogen; 
4.  het investeringskrediet Speelplaatsen ad € 115.000 beschikbaar te stellen;  
5.  de reserve Ambachtsweg in te stellen en hieraan een bedrag van € 598.000 te doteren; 
6.  aan de reserve Beschermd Wonen € 143.000 te onttrekken;  
7.  aan de egalisatiereserve Bouwleges € 175.000 te onttrekken;  
8. kennis te nemen van de Eerste tussenrapportage 2021; 
9.  de begrotingswijziging behorende bij de Eerste tussenrapportage vast te stellen. 
 
BESPREEKPUNTEN 
 
11. Motie over standbeeld zeehond ‘Bertus’. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp dient een motie in (M11), waarmee het college 
van burgemeester en wethouders wordt verzocht: 
1. een nieuw standbeeld te laten maken, treffend in gelijkenis van de kegelrob ‘Bertus’; 
2. een voorstel te doen om het standbeeld een ‘passende’ plaats met plaquette in de gemeente 
 Den Helder te geven, waar het vele jaren kan blijven staan; 
3. eventueel een voorstel te doen om het standbeeld, mocht het wenselijk zijn, te bekostigen in 

samenwerking met onder andere inwoners, ondernemers, crowdfunding of anders. 
 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp besluit de motie naar aanleiding van de 
beraadslagingen in te trekken. Diverse fracties hebben een financiële bijdrage toegezegd aan het 
initiatief. 
 
12. Motie over Stichting Leergeld 

De raadsleden Dijk, Van Dongen, Van Driesten, Van Esdonk, Hamerslag, Klut, Mosk en Vermooten 

dienen een motie in (M12) inhoudende: 
1. het college van burgemeester en wethouders op te dragen met Stichting Leergeld in gesprek te 

gaan met als doel Stichting Leergeld toe te voegen aan de wijkteams om zo de samenwerking 
met andere ketenpartners in dit zorgveld te bewerkstelligen; 

2. het college van burgemeester en wethouders op te dragen Stichting Leergeld op te nemen in de 
zorgkaart zodat zij ook op die manier bekendheid zullen genereren onder de doelgroep; 

3. een presentatie van de Stichting Leergeld in de commissie Maatschappelijke ontwikkeling op te  
 nemen in de Bestuurlijke Termijnkalender van 2021. 
 
Naar aanleiding van de beraadslagingen wordt de motie als volgt gewijzigd: 



1. het college van burgemeester en wethouders op te dragen met Stichting Leergeld in gesprek te 
gaan. 

2. de raad te informeren over de uitkomsten van dit gesprek. 

 
Wethouder De Vrij zegt toe dat het college van burgemeester en wethouders in gesprek gaat met 
Stichting Leergeld en de uitkomst van dat gesprek te delen in de commissie. 
Op basis van deze toezegging trekken de indieners de motie in en komen met een 
agenderingsverzoek voor een presentatie van de Stichting Leergeld in de commissie 
Maatschappelijke ontwikkeling. 

 
13. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur. 
 
 
 
 
voorzitter     griffier     
J.A. de Boer MSc.    mr. drs. M. Huisman 
 

                              
 
 
 


