Bestuurlijke termijnkalender gemeente Den Helder 2021 en lijst met moties en toezeggingen
Versie 9 september 2021
Raadsvergadering 27 september – commissievergadering 13, 14 en 15 september – collegevergadering 17 augustus
onderwerp

raadsvergadering

Stand van zaken ontwikkeling detailhandel en horeca

Alleen commissie

Ontwikkeling luchthaven

Alleen commissie

Aanbestedingsdocument accountancydiensten boekjaren 2022
t/m 2026
Financiering Woningstichting Den Helder en Helder Vastgoed
BV
ontwerp -"Paraplubestemmingsplan Parkeren 2021" ex artikel
3.8 Wro

27 september 2021
27 september 2021
27 september 2021

Nota parkeernormen Den Helder 2022

27 september 2021

Oprichting Mobipunten beheer BV

27 september 2021

Consultatie hoofdlijnen keuzeopgaven Omgevingswet

Alleen commissie

Honden in de openbare ruimte

Alleen commissie

Strategische uitgangspunten bij de omgevingsvisie

27 september 2021

commissievergadering
BenM
13 september 2021
BenM
13 september 2021
BenM
13 september 2021
BenM
13 september 2021
SenB
14 september 2021
SenB
14 september 2021
SenB
14 september 2021
SenB
14 september 2021
SenB
14 september 2021
SenB
22 september 2021

collegevergadering

portefeuillehouder

eigenaar

17 augustus 2021

Wouters

Van Essen

17 augustus 2021

Visser

Breukink

-

Presidium

Griffie

17 augustus 2021

Visser

Machgeels

17 augustus 2021

Keur

Goverde

17 augustus 2021

Keur

Van der Woerd

17 augustus 2021

Keur

Wijnands

27 juli 2021

Keur

Zwier

17 augustus 2021

De Vrij

Holthuijsen

17 augustus 2021

Keur

Zwier

Extra commissie Bestuur en Middelen 11 oktober
onderwerp

raadsvergadering

commissievergadering

collegevergadering

portefeuillehouder

eigenaar

Verbonden partijen

Alleen commissie

BenM
11 oktober 2021

28 september 2021

Visser

Breukink

portefeuillehouder
Kos

eigenaar
Van der Horst

25 oktober - Informatieavond
onderwerp
Onderwijsnetwerk

Datum
25 oktober 2021

Raadsvergadering 1 november – commissievergadering 4, 5 en 6 oktober – collegevergadering 7 september
onderwerp

raadsvergadering

2e Tussenrapportage 2021

1 november 2021

Woonzorgvisie

1 november 2021

Inclusieagenda
Nieuwe wet inburgering en asielopvang
Eindrapport haalbaarheidsonderzoek ONS dorp & mogelijke
gebiedsontwikkeling Julianadorp
Afgifte definitieve verklaring van geen bedenkingen tijdelijk
motorcrossterrein

1 november 2021
Alleen commissie
1 november 2021
1 november 2021

Woonwagenbeleid

Alleen commissie

Luchthavenbesluit

1 november 2021

Verklaring van geen bezwaar Middenvliet 19

1 november 2021

Wijziging GR GGD voor het inregelen van Veilig Thuis

1 november 2021

Transformatievisie JeugdzorgPlus

1 november 2021

commissievergadering
BenM
27 oktober 2021
MO
5 oktober 2021
MO
5 oktober 2021
MO
5 oktober 2021
SenB
6 oktober 2021
SenB
6 oktober 2021
SenB
6 oktober 2021
SenB
6 oktober 2021
SenB
6 oktober 2021
RRN
23 september 2021
RRN
23 september 2021

collegevergadering

portefeuillehouder

eigenaar

28 september 2021

Visser

Ooyevaar

7 september 2021

Biersteker

Iam

7 september 2021

Biersteker

7 september 2021

Biersteker

Kloosterman

7 september 2021

Visser

Meerburg

7 september 2021

Duijnker

Goverde

7 september 2021

Wouters

Van der Horst

7 september 2021

Keur

Houtkamp

7 september 2021

Visser

Schooljan

7 september 2021

Biersteker

Verrips

7 september 2021

De Vrij

Booms

collegevergadering

portefeuillehouder

eigenaar

7 september 2021

Visser

Ooyevaar

28 september 2021

Visser

Van de Lagemaat

28 september 2021

Visser

Van de Lagemaat

28 september 2021

Visser

Van de Lagemaat

28 september 2021

Visser

Van de Lagemaat

28 september 2021

Visser

Van de Lagemaat

28 september 2021

Visser

Van de Lagemaat

28 september 2021

Visser

Van de Lagemaat

Iam

Raadsvergadering 3 november – commissievergadering BenM 27 oktober – collegevergadering 7 september
onderwerp

raadsvergadering

Begroting 2022

3 november 2021

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

3 november 2021

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing
2022
Verordening op de heffing en invordering van
lijkbezorgingsrechten 2022
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting
2022
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting
2022
Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting
2022

3 november 2021
3 november 2021
3 november 2021
3 november 2021
3 november 2021
3 november 2021

commissievergadering
BenM
27 oktober 2021
BenM
27 oktober 2021
BenM
27 oktober 2021
BenM
27 oktober 2021
BenM
27 oktober 2021
BenM
27 oktober 2021
BenM
27 oktober 2021
BenM
27 oktober 2021

22 november - Informatieavond
onderwerp

Datum
22 november 2021

portefeuillehouder

eigenaar

Raadsvergadering 29 november – commissievergadering 15, 16 en 17 november – collegevergadering 19 oktober
onderwerp

raadsvergadering

Maritiem cluster

Alleen commissie

Geluidsreductieplan haven, zienswijze gemeenteraad

29 november 2021

Financiële verordening art 212 gemeentewet

29 november 2021

Stand van zaken sociale wijkteams

Alleen commissie

Stand van zaken uitvoering armoedebeleid en
schuldhulpverlening – deel 2

Alleen commissie

Stand van zaken Westoever

Alleen commissie

Keuzeopgaven Omgevingswet

29 november 2021

Bestemmingsplan Schoolweg 78 / 78a

29 november 2021

commissievergadering
BenM
15 november 2021
BenM
15 november 2021
BenM
15 november 2021
MO
16 november 2021
MO
16 november 2021
SenB
17 november 2021
SenB
17 november 2021
SenB
17 november 2021

collegevergadering

portefeuillehouder

eigenaar

19 oktober 2021

Visser

Kaag

19 oktober 2021

Duijnker

Houtkamp

19 oktober 2021

Visser

Ooyevaar

19 oktober 2021

Biersteker

Molenaar

19 oktober 2021

De Vrij

De Vroome

19 oktober 2021

Wouters

Poley

19 oktober 2021

Keur

Zwier

19 oktober 2021

Keur

De Vries

Raadsvergadering 20 december – commissievergadering 6, 7, en 8 december – collegevergadering 9 november
onderwerp

raadsvergadering

Verordening onroerende zaak belastingen 2022

20 december 2021

Veegwijziging begroting 2021

20 december 2021

Resultaatbestemming 2021

20 december 2021

APV

20 december 2021

Verordening Jeugdhulp Den Helder 2022

20 december 2021

Bereikbaarheid algemeen

Alleen commissie

Stedenbouwkundig plan Dijkbuurt

20 december 2021

Omgevingsverordening

20 december 2021

Warmte transitie visie

20 december 2021

commissievergadering
BenM
6 december 2021
BenM
6 december 2021
BenM
6 december 2021
BenM
6 december 2021
MO
7 december 2021
SenB
8 december 2021
SenB
8 december 2021
SenB
8 december 2020
SenB
8 december 2020

collegevergadering

portefeuillehouder

eigenaar

9 november 2021

Visser

Van de Lagemaat

9 november 2021

Visser

Van Leerdam

9 november 2021

Visser

Van Leerdam

9 november 2021

De Boer

Smit

9 november 2021

De Vrij

Booms

9 november 2021

Keur

Wolters

9 november 2021

Keur

De Wit

9 november 2020

Keur

De Vries

9 november 2020

Duijnker

In ‘t Veld

3e kwartaal 2021
Buitenstedelijk locatieonderzoek Sweco

RRN

6 juli 2021

Keur

Roosendaal

commissievergadering

collegevergadering

portefeuillehouder

Eigenaar

Keur
Keur
Keur
Keur
Visser
Keur
Keur
Keur
Presidium
Keur
Keur

Zwier
Houtkamp
De Vries
De Vries
Van Leerdam

4e kwartaal 2021

1e kwartaal 2022
onderwerp
Omgevingsvisie gemeente Den Helder
Veiligheidscontour Luchthaven
Bestemmingsplan Meidoornstraat / Jan Verfailleweg
IJsselmeerstraat fase 4 (bouwblok vergroten)
Budgetoverheveling 2021 naar 2022
Bestemmingsplan WA-hof fase 2/3.1
Bestemmingsplan WA-hof fase 4.2
Bestemmingsplan WA-hof fase 3.1
Aanwijzing accountant voor de boekjaren 2022 t/m 2026
Bestemmingsplan KVS/BVS
Leisure

raadsvergadering

SenB
SenB
SenB
SenB
BenM

Alleen commissie

Zelfbewoningsplicht
Bestemmingsplan Luchthaven
Huisvestingsverordening
Kerkenvisie

Alleen commissie

BenM
SenB
SenB
SenB
Januari 2022
SenB
SenB
SenB

Griffie
Houtkamp
Franssen

Biersteker
Keur

Houtkamp

Keur

Den Oudsten

portefeuillehouder
Kos

Eigenaar
De Vroome

2e kwartaal 2022
onderwerp
Pilot GGZ, eindevaluatie

raadsvergadering

commissievergadering
MO

collegevergadering

Moties en toezeggingen
Nr.
37

naam
Toezegging
Illegale dumpingen

59

Toezegging
Ambtenaar
woonwagencentra

89

Toezegging
Stadscamping

93

Motie
Slagvaardig de
toekomst tegemoet.
Juist nu!

omschrijving
Op 2 december 2019 is het
DVO met de HVC aan de orde
geweest in de commissie
Stadsontwikkeling en -beheer.
Op een verzoek van de fractie
van Beter voor Den Helder
heeft wethouder Wouters
toegezegd een evaluatie in
cijfers van illegale dumpingen
over een periode 2 jaar aan te
bieden.

startdatum
2 december 2019

De fractie van Behoorlijk
Bestuur vraagt of het mogelijk
is binnen wijkgericht werken
een ambtenaar aan te wijzen
die zich bezighoudt met de
woonwagencentra binnen
onze gemeente.
Wethouder Keur zegt toe dat
ze hierover in overleg gaat met
wethouder Biersteker en dat
de vraag daarna schriftelijk
wordt beantwoord.

2 juni 2020

Wethouder Keur zegt toe de
mogelijkheid van een
stadscamping in een breder
verband in de omgevingsvisie
van Den Helder aan de orde te
brengen.
Gerichte inspanning te leveren
op het realiseren,
bewerkstelligen en uitvoeren
van de navolgende
werkterreinen:
1. Julianadorp.
2. Stadshart Den
Helder &
Willemsoord
3. Havenontwikkeling
4. Duurzaam Den
Helder

Raadsvergadering

einddatum

stand van zaken
Evaluatie wordt 1e kwartaal
2022 aan de Raad
aangeboden.

port.houder
De Vrij

eigenaar
Rolsma

1 sept.
2020

Er wordt momenteel gewerkt
aan het woonwagenbeleid.
28/1: De VNG komt pas in het
2e kwartaal met een
handreiking. Als de handreiking
tijdig beschikbaar is komt het
woonwagenbeleid 5 juli naar de
raad.
6/5: De handreiking van de
VNG is nog niet beschikbaar.
Het woonwagenbeleid is
daarom doorgeschoven naar
het 4e kwartaal. Mede om de
participatie met betrokkenen
goed te kunnen afronden

Wouters

Van der
Horst

De mogelijkheid van een
stadscamping wordt
meegenomen in de
omgevingsvisie Stelling die
eind 2021 gereed is.

Keur

Zwier

De raad is in december 2020
met een raadsinformatiebrief
geïnformeerd over deze motie
2020-063999;
Tevens krijgen onderwerpen
aandacht in gesprek met de
raadscommissies:
1. Gemeenteraad 1 november
2021
2. Toelichting in Kadernota
proces
3. Toelichting in
kadernotaproces;

College

Commissie SenB

Raadsvergadering

28 september
2020
Raadsvergadering
4 november 2020

afgedaan

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

Moties en toezeggingen
Nr.

naam

omschrijving
5. Vernieuwd
ondernemerschap.
6. Armoedebeleid.
7. Buurt- en wijkbeheer
8. Jeugd en onderwijs
9. Den Helder
Cultuurstad
10. Corona

startdatum

94

Toezegging

Wethouder Keur zegt toe:
1. de mogelijkheid van
realisatie van de aanpak
kruispunt
Fabrieksgracht/Spoorgracht in
2021 te
onderzoeken;
2. hierna in een
raadsinformatiebrief de raad te
informeren over het resultaat
van het onderzoek,
inclusief de financiële
consequenties.

Raadsvergadering

Fabrieksgracht/Spoor
gracht

4 november 2020

einddatum

stand van zaken
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
In het eerste kwartaal van 2021
wordt de gemeenteraad met
een raadsinformatiebrief
geïnformeerd.
In de antwoorden 2020066378 is een tussenbericht
gegeven.
‘De aanleg van een vrijliggend
fietspad langs de westelijke
zijde van de Fabrieksgracht is
een optie die is
ingebracht in de plannen voor
de verdere ontwikkeling van het
vml. Vinkenterrein. De aanleg
zal pas plaats
kunnen vinden als de
bouwwerkzaamheden op het
Vinkenterrein grotendeels zijn
uitgevoerd en met de
inrichting van de openbare
ruimte wordt begonnen. Voorts
moet voor het maken van een
goede en veilige
aansluiting ook het kruispunt
Fabrieksgracht-Spoorgracht
worden aangepast. Dat zal
gelijktijdig gebeuren. De
verwachting is dat dit medio
2022-2023 kan gebeuren.
Zodra het voorlopig ontwerp
voor het inrichtingsplan

port.houder

eigenaar

Keur

Wolters

afgedaan

Moties en toezeggingen
Nr.

naam

omschrijving

startdatum

95

Toezegging

Wethouder Wouters zegt toe
dat het college van
burgemeester en
wethouders in het eerste
kwartaal een startnotitie over
omgeving drs. F. Bijlweg aan
de raad zal toesturen waarin
ook op de
herschikking van de
schoolgebouwen van Scholen
aan Zee wordt ingegaan.

Raadsvergadering

Wethouder Kos zegt toe de
agendacommissie een
voorstel te doen voor
agendering van de evaluatie
van het tweede jaar van de
pilot in het eerste kwartaal van
2021 in de commissie
Maatschappelijke ontwikkeling.
Wethouder Biersteker zegt toe
zes maanden - na de
ingangsdatum van de
eigenbijdrage - met een
evaluatierapport te komen
waarin;
- Overzicht van de
opbrengsten;

Raadsvergadering

Herschikking
schoolgebouwen
Scholen aan Zee

99

Toezegging
Pilot forensischpsychiatrische
cliënten GGZ-NHN

104

Toezegging
Evaluatie WMOtaxivervoer

einddatum

stand van zaken
voor het kruispunt akkoord is
zullen wij dit overleggen met de
Fietsersbond en Veilig Verkeer
Nederland.’
16 juni 2021
In de kadernota is een
ruimtevrager opgenomen:
De weg 30 km/u maken en
asfalt vervangen door klinkers
met in het verlengde een
fietspad langs het
Vinkenterrein. Er ligt hier
mogelijkheid tot het aanvragen
van BDU-subsidie. De
uitvoering kan pas plaatsvinden
als het Vinkenterrein is
ontwikkeld. Netto krediet €
80.000.
De raad is geïnformeerd met
2021-010912

port.houder

eigenaar

Wouters

Hafkenscheid

Kos

De Vroome

Biersteker

Boerstra

afgedaan

4 november 2020

22 november
2020

Raadsvergadering
25 januari 2021

1 oktober
2021

In deze RIB is aangegeven dat
eerst een bredere afweging op
hoofdlijnen voor de diverse
zoekgebieden komt voordat
een uitwerking op
deelgebieden volgt (zie alinea 2
van RIB en verder voor het
vervolgtraject)
31/5 - Presidium heeft om
startnotitie verzocht
15/6: agendering in commissie
23 juni
De gevraagde informatie over
2020 kan onder geheimhouding
door raadsleden worden
ingezien en wordt aangeboden
in de 1e helft van mei 2021.
De raad is geïnformeerd.
Onderwerp wordt besproken in
commissie MO. Zie ‘afgedaan’.
De raad wordt in het 3e
kwartaal geïnformeerd.

Onderwerp is geplaatst
op BTK, 2e kwartaal
2022.

Moties en toezeggingen
Nr.

naam

107

Motie
Ondersteuning voor
digibeten

108

Toezegging

omschrijving
- Overzicht van de kosten;
- Hoeveel taxibonnen zijn er
gebruikt, hoe verhoudt zich dit
tot 2019 (Wij kiezen voor 2019
in verband met de Corona
maatregelen in 2020, welke
mogelijk een vertekend beeld
geven op het gebruik van de
Wmo-taxi);
- Hoeveel facturen zijn er
uitgeschreven en welk
percentage hiervan is betaald.
1. zo snel mogelijk met
relevante partners (o.a.
gemeente gerelateerde
organisaties, het MKB, de
financiële en zorgsector) te
onderzoeken op welke wijze
de dienstverlening voor
genoemde
doelgroepen kan worden
verbeterd, zodat zij volwaardig
kunnen blijven participeren in
onze
samenleving;
2. de raad over de uitkomsten
hiervan voor het zomerreces
te informeren.
Beleidskader schuilstallen
Julianadorp

Beleid schuilstallen

startdatum

einddatum

stand van zaken

port.houder

eigenaar

afgedaan

Raadsvergadering
15 februari 2021

15 juli
2021

De raad wordt voor het
zomerreces geïnformeerd.

Duijnker

Kloosterman

2021-028342

De raad wordt in het derde
kwartaal (14/9) geïnformeerd

Duijnker

Schijf

Commissie SenB
3 maart 2021

Naar aanleiding van de
beraadslagingen geeft
wethouder Duijnker aan
bereid te zijn tot
overleg met Landschap NoordHolland en de Vereniging
Huisduiner Belang over alle
bouwwerken in de
Huisduinerpolder;
dat er werk zal
worden gemaakt van
handhaving in de
Huisduinerpolder;
schriftelijk terug te
komen op de vraag van de
fractie van de VVD over het
overgangsrecht;

Moties en toezeggingen
Nr.

naam

110

Toezegging
Woonleningen en
startersleningen

111

Motie
Realisatie van een
HUB in Julianadorp

112

Motie
Verbetering van de
dienstverlening aan
ondernemers

omschrijving
schriftelijk terug te
komen op de vraag van de
fractie van de ChristenUnie
over de afstand tussen de
schuilstallen als clustering niet
mogelijk blijkt;
een plattegrondje
met een de nieuwe situering
van de schuilstallen toe te
sturen zodra een en ander
gerealiseerd is.
Wethouder Keur zegt toe dat
er aan het eind van 2021 weer
een evaluatie van het gebruik
van de
regelingen wordt gehouden en
ter informatie naar de raad
wordt gestuurd.
In de motie over de realisatie
van een hub in Julianadorp
(M11) van de fracties van de
VVD, het CDA,
Beter voor Den Helder, de
PvdA, de Stadspartij Den
Helder en de ChristenUnie
wordt uw college
opgedragen de gemeenteraad
op structurele basis, eens per
kwartaal, te informeren over
de voortgang
van de realisatie van de hub in
Julianadorp.
In de motie over de
verbetering van de
dienstverlening aan
ondernemers (M12) van de
fracties van de
VVD, het CDA, Beter voor Den
Helder, de PvdA, de
Stadspartij Den Helder, de
ChristenUnie en
Gemeentebelangen Den
Helder wordt uw college
opgedragen:
1. structureel ambtelijk en
bestuurlijk overleg te
organiseren met het
georganiseerd bedrijfsleven en
de

startdatum

einddatum

stand van zaken

port.houder

eigenaar

afgedaan

Commissie SB

De raad wordt eind 2021 met
een raadsinformatiebrief
geïnformeerd.

Keur

Ten Hart

24 maart 2021

31
december
2021

Raadsvergadering
31 maart 2021

31 maart
2021

De raad wordt het tweede
kwartaal 2021 met een
raadsinformatiebrief
geïnformeerd.
24/6: RIB staat 6 juli op college
en wordt daarna verstuurd aan
de raadsleden.

Wouters

Van de
Lagemaat

RIB 2021 - 028844

Raadsvergadering
31 maart 2021

31
december
2021

De raad wordt in het 2e
kwartaal 2021 met een
raadsinformatiebrief
geïnformeerd over de eerste
stappen.
24/6: RIB staat 6 juli op college
en wordt daarna verstuurd aan
de raadsleden.

Visser

Moleman

RIB 2021 - 030242

Moties en toezeggingen
Nr.

naam

113

Motie
Afvalstoffenheffing

omschrijving
raad middels een
raadsinformatiebrief te
informeren over de frequentie
daarvan;
2. in overleg te treden met
ondernemersverenigingen en
het georganiseerd
bedrijfsleven om te bezien
hoe knelpunten en irritaties bij
hun achterban of leden
geïnventariseerd en
geagendeerd kunnen
worden in deze structurele
overleggen;
3. te onderzoeken hoe
ondernemers zich beter
kunnen verenigen en hoe
mogelijk belemmeringen
weggenomen kunnen worden
om lid te worden van een
ondernemersvereniging;
4. via
ondernemersverenigingen en
middels diverse mediakanalen
ondernemers te informeren
over het
ondernemersloket, de
bedrijvencontactfunctionaris
met bijbehorende
contactinformatie;
5. een vast contactpersoon bij
een ondernemersvraag of een
vergunningaanvraag toe te
wijzen, of bij de
gemeente of bij een aan de
gemeente verbonden partij.
In de motie over kwijtschelding
afvalstoffenheffing (M14) van
de fracties van Beter voor Den
Helder,
Gemeentebelangen Den
Helder, het CDA en Behoorlijk
Bestuur v D-H & Julianadorp
wordt uw college
verzocht:
voor 1 september 2021 met
een voorstel te komen
waarmee de
afvalstoffenheffing kan worden

startdatum

einddatum

stand van zaken

port.houder

eigenaar

afgedaan

Raadsvergadering
6 april 2021

1
september
2021

Het college komt voor 1
september met een voorstel

Visser

Van de
Lagemaat

Wijziging
afvalstoffenheffing staat
op commissie 23
augustus 2021

Moties en toezeggingen
Nr.

naam

116

Motie
Houtstook

118

Toezegging
Lockdowneditie
Gameday

119

Toezegging
Informatie
duurzaamheid

120

Toezegging

omschrijving
aangepast naar de
gezinssamenstelling, zodat
restitutie geregeld wordt;
het voorstel met
terugwerkende kracht - tot 1
januari 2021 - in te laten gaan,
waarbij het college ook
een oplossing zoekt voor de
gezinssamenstelling van
meerpersoons- naar
eenpersoonshuishouden in
2021.
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.
Wethouder Kos zegt toe dat hij
schriftelijk informatie zal
verstrekken over wat de
lockdowneditie van Gameday
heeft opgeleverd.
Wethouder Duijnker zegt toe
dat:
1. er nog een schriftelijke
reacties komt op de vraag van
de fractie van D66 over
eventuele ervaringen met “van
gas los” in onze gemeente.
2. dat er nog nadere informatie
volgt over de verduurzaming
van de huurwoningen door de
woningcorporaties
Wethouder Duijnker zegt toe
dat:

startdatum

einddatum

Raadsvergadering
6 april 2021

stand van zaken

port.houder

eigenaar

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.

Duijnker

Lommelaars

afgedaan

Commissie BenM
12 april 2021

1 augustus
2021

De commissie zal voor het
zomerreces worden
geïnformeerd over de
resultaten.

Kos

Koning

RIB 2021 - 025014

Commissie SenB
14 april 2021

1 juli 2021

De commissie zal voor het
zomerreces worden
geïnformeerd over
verduurzaming van
huurwoningen van corporaties
en over de ervaring met “van
gas los”

Duijnker

In ‘t Veld

RIB 2021-025469

Commissie SenB
12 mei 2021

1 augustus
2021

De commissie wordt met een
RIB geïnformeerd

Duijnker

Looije

RIB 2021 - 024507

Moties en toezeggingen
Nr.

naam
Informatie
energievoorziening

121

Motie
Het kwijtschelden van
gemeentelijke
schulden van
gedupeerden van de
Toeslagenaffaire (

122

Motie
Ontwikkeling van de
‘Kleine Werf’ op
Willemsoord

omschrijving
1. er informatie wordt
verstrekt over het aantal
vergunningsaanvragen voor
extra transformatorhuisjes en
of deze versneld worden
behandeld.
2. een standpunt volgt over de
wenselijkheid van
buurtbatterijen
Zo snel mogelijk in kaart te
brengen of Helderse
gedupeerden van de
Toeslagenaffaire ook schulden
hebben bij de gemeente en te
onderzoeken waar
mogelijkheden liggen om
deze schulden kwijt te
schelden, waarbij wordt
gewaakt dat gedupeerden in
een bureaucratische molen
terechtkomen.
1. de gemeenteraad uiterlijk op
1 juli 2021 een notitie aan te
bieden, waarin duidelijk in tijd
wordt
aangegeven:
a. wanneer en op welke wijze
inhoud wordt gegeven aan
inspraak- en participatieproces
(ondernemers,
omwonenden en andere
belanghebbenden); op basis
van de huidige planning een
apart schema te
maken met de overleg en
formele momenten waarop
zienswijze of bezwaren
kunnen worden
ingebracht;
b. wat de huidige planning in
tijd en ijkpunten is bij de
ontwikkeling van het project
Kleine Werf; welke
kan worden aangepast waarbij
de actualisatie van de
ladderonderbouwing i.r.t.
Corona wordt
opgenomen;

startdatum

einddatum

Raadsvergadering
25 mei 2021

Raadsvergadering
25 mei 2021

1 juli 2021

stand van zaken

port.houder

eigenaar

afgedaan

De raad wordt geïnformeerd
met een RIB

De Vrij

Onderweegs

RIB 2021 - 029816

De raad wordt geïnformeerd
met een RIB

Keur

Franssen

RIB 2021 - 028983

Moties en toezeggingen
Nr.

naam

123

Motie
Helder bos- en
bomenstrategie

omschrijving
c. wanneer en op welke wijze
de gemeenteraad wordt
betrokken in de planfase en
gedurende het
proces op de hoogte wordt
gesteld van de voortgang; als
uitwerking van eerdere
plannen wordt de raad
wel geïnformeerd, maar zal er
geen aparte besluitvorming
van de raad nodig zijn, wel op
meerdere
momenten door het college;
2. Zeestad opdracht te geven
deze bestuursperiode geen
overeenkomsten te sluiten met
mogelijke
ontwikkelaars van de Kleine
Werf;
3. voortgang van het project
kleine werf afhankelijk te
maken van een geactualiseerd
ladderonderzoek
voor zowel horeca- en
hotelcapaciteit uit te voeren
medio 2022 doch uiterlijk 1
september 2022, waarbij
nadrukkelijk aandacht wordt
besteed aan het economisch
herstel na Corona en de
uitkomsten met de
gemeenteraad zijn
geëvalueerd.
1. de raad een uitwerking te
geven van de mogelijkheden
voor het uitbreiden van het
bos-en bomenareaal
binnen de gemeentegrenzen
en hier ook onze bewoners bij
te betrekken;
2. het beheer van de huidige
bosarealen te toetsen aan de
doelstellingen zoals verwoord
in 'De
bossenstrategie';
3. een voorstel te doen voor
het invoeren van een monitor
met betrekking tot een CO2balans voor het

startdatum

einddatum

stand van zaken

port.houder

eigenaar

Raadsvergadering
25 mei 2021

1
november
2021

De raad wordt voor 1 november
geïnformeerd met een RIB

De Vrij

Holthuijsen

afgedaan

Moties en toezeggingen
Nr.

naam

124

Motie
Het uitvoeren van
een bedrijfsscan voor
Port of Den Helder

125

Motie
Budget/garantstelling
plan ‘Kleine Werf’

126

Toezegging
Inkoop- en
aanbestedingsbeleid

omschrijving
bos-en bomenbeheer;
4. een voorstel te doen over
het inrichten van een
herdenkingsbos met in het
bijzonder de mogelijkheden
daarvoor op het terrein van het
Vogelasiel 'De Paddenstoel' te
bezien;
5. ten aanzien van de
uitvoering van bovenstaande
beslispunten een zodanige
termijn te hanteren dat de raad
zich erover kan uitspreken
tijdens de behandeling van de
begroting 2022 dit najaar.
1. Een onderzoek gericht op
visie, structuur, personeel,
financiële prognose en
marketingstrategie, ten
aanzien van de Port of Den
Helder N.V. uit te laten voeren;
2. de uitkomst van dit
onderzoek uiterlijk 1 november
2021 met de raad te delen;
3. kansen en potenties te
herijken op basis van
informatie uit het verleden.
Dat de gemeente, bij monde
van het college van
burgemeester en wethouders
en de gemeenteraad, in de
toekomst geen garantstelling
en/of budget zal toekennen
aan door Zeestad BV
voorgenomen ontwikkeling op
het terrein Willemsoord
genaamd 'Kleine Werf'.
Voor de vergadering van de
commissie Bestuur en
Middelen van 23 augustus
2021 en de raadvergadering
van 6 september 2021 wordt
het voorstel van het college
van burgemeester en
wethouders tot vaststelling van
het inkoop- en
aanbestedingsbeleid
geagendeerd.

startdatum

einddatum

Raadsvergadering
25 mei 2021

1
november
2021

Raadsvergadering
25 mei 2021

Commissie BenM
31 mei 2021

23
augustus
2021

stand van zaken

port.houder

eigenaar

afgedaan

Visser

Kaag

Op 28 juli is een
begeleidingscommissie
onderzoek N.V. Port of
Den Helder door de
raad benoemd. Deze
commissie richt zich
erop om de
onderzoeksrapportage
voor maart 2022 aan de
raad aan te bieden.

De raad wordt geïnformeerd
met een RIB

Keur

Franssen

RIB 2021 - 028983

De raad wordt geïnformeerd
met een RIB

Visser

Krudde

RIB 2021-037879

Moties en toezeggingen
Nr.

naam

127

Toezegging

128

Subsidie
Energievoucher Den
Helder 2020
Motie
Behoud Rehorstpark

129

Motie
Ideeënmarkt

omschrijving
Wethouder Visser zegt toe
vóór deze behandeling te
komen met voorbeelden van
specialisaties, een onderzoek
naar social return en een
overzicht van
aanbestedingsopdrachten die
niet zijn ‘geland’ in Den
Helder.
Wethouder Duijnker zegt toe
dat hij terugkomt op de
beoogde besteding van het
communicatiebudget van €
10.000
1. Bij de planvorming van het
plan “ontwikkeling station-zuid
en omgeving” het
voorgenomen
kappen/verwijderen deel
Rehorstpark te verwijderen uit
alle documenten;
2. Intensief inzet te plegen om
met bewoners een
gezamenlijk gedragen plan te
realiseren, waarbij alle
ontwikkelrichtingen eerst met
inwoners worden besproken
1. Het initiatief ideeënmarkt
weer op te pakken, met
gebruikmaking van de reeds
beschikbare voor verdere
uitwerking geschikte ideeën en
nieuw in te dienen ideeën
2. Daarbij te streven naar het
houden van de markt in het
vierde kwartaal 2021
3. Minimaal € 60.000,structureel beschikbaar te
stellen voor het uitvoeren van
de ideeën in 2022 en volgende
jaren.
4. In 2022 in de dekking te
voorzien door te beschikken
over de algemene reserve van
de gemeente en vanaf 2023
door verlaging van het
positieve exploitatiesaldo.

startdatum

einddatum

stand van zaken

port.houder

eigenaar

afgedaan

Commissie SenB
2 juni 2021

1
september
2021

De raad wordt geïnformeerd
met een RIB

Duijnker

Van
Wezenbeek

RIB 2021 - 027652

De raad wordt in 2021 met een
raadsinformatiebrief
geïnformeerd.

Keur

De Wit

Wordt opgenomen in concept
begroting 2022.
Uitvoering ideeënmarkt ligt bij
de griffie.

Gemeenteraad

griffie

Raadsvergadering
14 juni 2021

Raadsvergadering
7 juni 2021

4e kwartaal
2021

Structurele dekking is
opgenomen in de
concept begroting,
programma 1

Moties en toezeggingen
Nr.
130

naam
Motie
Personeel werven op
scholen

131

Motie

132

Intensivering
activiteiten van het
Jongerenpunt
Motie
Terugstorten van de
aan Port of Den
Helder verleende
ruimtevrager

133

Motie
Oplossen TESOproblematiek

134

Motie

omschrijving
1. Ervoor te zorgen dat actief
op hogescholen en
universiteiten promotie wordt
gemaakt om Den Helder daar
op de kaart te zetten als
prachtige woon-werkgemeente
2. De raad uiterlijk voor de
begrotingsbehandeling 20222025 op de hoogte te brengen
van de acties die ondernomen
worden.
Het budget voor het
Jongerenpunt, ad. € 25.000,voor 2021, ook structureel
voor de jaren daarna in te
zetten tot in ieder geval 2025.
1. Het deel van de
ruimtevrager ad € 500.000 dat
bedoeld is voor andere kosten
dan het onderzoek en
heroriëntatie bedrijfsvoering
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.
1. In het aanstaande
bestuursakkoord tussen de

startdatum
Raadsvergadering
7 juli 2021

einddatum
2
november
2021

stand van zaken
De raad wordt voor 2 november
geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief.

port.houder
Kos

eigenaar
Koning

afgedaan

Raadsvergadering
7 juli 2021

2
november
2021

Wordt verwerkt in de begroting
2022, financieel en tekstueel.

De Vrij

Dito

Opgenomen in de
concept begroting
programma 2

Raadsvergadering
7 juli 2021

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

Visser

Kaag

Raadsvergadering
7 juli 2021

Dit onderwerp komt aan de
orde bij het informeren van de
commissie over het onderwerp
maritiem cluster op 15
november 2021

Keur

Kaag

Raadsvergadering
7 juli 2021

Dit onderwerp komt aan de
orde bij het informeren van de

Keur

Kaag

Moties en toezeggingen
Nr.

naam
Tegengaan
Parkeeroverlast
TESO

135

Motie
Woningbouw Den
Helder

136

Motie
Versnellen
woningbouw

omschrijving
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
1. De ambitie om tot 2030 in
totaal 1.500 woningen toe te
voegen, zoals uitgesproken in
de Woonvisie, te vertalen in
een concrete opdracht, waarbij
als startpunt wordt uitgegaan
van het aantal woningen per
01-01-2021
2. In deze opdracht in ieder
geval mee te nemen:
- hoeveel woningen Den
Helder heeft
- hoeveel woningen er tot
aan 2030 gaan verdwijnen
- waar en wanneer er
woningbouw gepland is tot
aan 2030
- hoeveel woningen er per
locatie gebouwd worden, voor
zover mogelijk, uitgesplitst per
doelgroep (starters, ouderen,
koop, sociale huur)
3. De gemeenteraad hierover
te informeren met een
raadsinformatiebrief, uiterlijk in
het derde kwartaal van 2021
1. Te onderzoeken of extra
budget nodig is voor het
versnellen van de woningbouw
en bij de
begrotingsbehandeling 2022
met een voorstel ter zake te
komen

startdatum

einddatum

stand van zaken
commissie over het onderwerp
maritiem cluster op 15
november 2021

port.houder

eigenaar

Raadsvergadering
7 juli 2021

30
september
2021

De gemeenteraad wordt in het
3e kwartaal met een
raadsinformatiebrief
geïnformeerd.
9 september 2021
28 september 2021 op het
college

Keur

De Wit

Raadsvergadering
7 juli 2021

30
september
2021

De raad wordt in 2021
geïnformeerd met een RIB.

Keur

De Wit

afgedaan

Moties en toezeggingen
Nr.

naam

137

Toezegging
RABO Smartbuilds
en Dogger

138

Motie
Terugdringen blik in
de wijken

139

Motie
Tracékeuze
doorfietsroute
Julianadorp-Den
Helder

omschrijving
2. Particuliere initiatieven op
het gebied woningbouw te
faciliteren en te stimuleren
3. Zorg te dragen dat de
burgerparticipatie mee gaat in
deze versnelling
4.Op korte termijn
ontwikkelingslocaties aan te
wijzen waar tijdelijke woningen
kunnen worden gerealiseerd
tegen een zo laag mogelijk of
kostendekkend huurbedrag.
De wethouder zegt toe om bij
het onderzoek naar
ontwikkelingslocaties mee te
nemen:
1. de Dogger als locatie voor
tijdelijke woningbouw
2. mogelijkheden voor RABO
SmartBuilds
En de gemeenteraad
regelmatig te informeren over
de voortgang
1. Alle initiatieven op het
gebied van de bouw van
garageboxen te faciliteren en
te stimuleren en dit te zien als
één van de deeloplossingen
2. in gesprek te gaan met de
inwoners van de wijken om het
blik in de wijken verder terug
te dringen
1. Voorbereidingen aan te
vangen voor het maken van
een tracékeuze voor een
snelfietsroute tussen
Julianadorp en Den Helder
(binnenstad en haven)
2. Met de regiogemeenten
acties te starten ter realisatie
van een doorfietsroutenetwerk
en daarover in het bijzonder
een intentieverklaring af te
sluiten met de provincie
3. voor de
begrotingsbehandeling 20222025 een realisatie routekaart
voor tenminste het tracé

startdatum

stand van zaken

port.houder

eigenaar

Raadsvergadering
7 juli 2021

De raad zal eind 2021 voor een
eerste keer worden
geïnformeerd.

Keur

De Wit

Raadsvergadering
7 juli 2021

De raad wordt in de week van
14 september geïnformeerd
met een raadsinformatiebrief.

Keur

Wijnands

De raad wordt voor 2 november
2021 geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief.

Keur

Wijnands

Raadsvergadering
7 juli 2021

einddatum

2
november
2021

afgedaan

Moties en toezeggingen
Nr.

naam

140

Motie
Instellen
zelfbewoningsverplichting voor
toekomstige kopers
van woningen in de
gemeente Den
Helder

141

Motie
Opwaardering
Beatrixstraat

142

Motie
Klokkentoren
Tuindorpschool

143

Motie
Structureel budget
voor de
Seniorenmiddagen

omschrijving
Julianadorp Den Helder aan
de raad aan te bieden
1. Na het zomerreces te
komen met een voorstel voor
een verordening die de
zelfbewoningsverplichting
regelt en daarmee verdere
opdeling en versnippering van
woningen voorkomt, teneinde
huidige starters meer kansen
te geven
2. De huidige
startersondersteuning te
evalueren inzake effectiviteit
3. Te zoeken naar een
mogelijkheid om starters nog
beter te ondersteunen bij het
vinden van een betaalbare
woningen in Den Helder
1. Te onderzoeken of de
genoemde wensen, te weten:
a. een gecombineerde
overdekte fietsenstalling en
openbaar toilet
b. een locatie voor Kunsthal
45, te realiseren zijn in het
voormalige V&D gebouw
2. Te onderzoeken hoe het
mogelijk is om het aantal
gestalde fietsen in de
Beatrixstraat drastisch te
verminderen
3. De gemeenteraad hierover
in het vierde kwartaal van dit
jaar te informeren
1. de mogelijkheden te
onderzoeken om de
Tuindorpschool aan te wijzen
als gemeentelijk monument
2. de
financieringsmogelijkheden
hierbij te betrekken
3. richting de begrotingsraad
met een voorstel te komen.
1. Voor 2022 een bedrag van
€ 4.000,- beschikbaar te
stellen waardoor in 2022 de
twee Seniorenmiddagen
gegarandeerd zijn

startdatum

einddatum

Raadsvergadering
7 juli 2021

stand van zaken

port.houder

eigenaar

De raad wordt in Q4 schriftelijk
geïnformeerd over de punten 2
en 3

Keur

Kaag

Raadsvergadering
7 juli 2021

31
december
2021

Overleg met de
Woningstichting over het
gebruik van het voormalige
V&D gebouw zijn gaande. De
raad zal eind 2021 met een
raadsinformatiebrief worden
geïnformeerd.

Wouters

Franssen

Raadsvergadering
7 juli 2021

2
november
2021

De raad wordt in Q4 schriftelijk
geïnformeerd over de
mogelijkheden.

Keur

Kalle- Den
Oudsten

Wordt verwerkt in de begroting
2022, financieel en tekstueel.

Biersteker

Loogman

Raadsvergadering
7 juli 2021

afgedaan

Verwerkt in de concept
begroting programma 2

Moties en toezeggingen
Nr.

naam

144

Toezegging
Stand van zaken IKC
vorming

145

Toezegging
Overleg
Sportfederatie

146

Motie

147

Paraplubestemmings
plan
Kamerverhuur,
woningsplitsing en
Bed&Breakfast 2021
Motie
Wildopvang De
Paddenstoel

omschrijving
2. Het benodigde budget
structureel op te nemen in de
meerjarenraming
De wethouder zegt toe dat in
januari 2022 een presentatie
wordt verzorgd in de
commissie over de stand van
zaken met betrekking tot IKCvorming
De wethouder zegt toe de
raad schriftelijk te informeren
over de resultaten van de zijn
komende gesprek met de
voorzitter van de
Sportfederatie
Jaarlijks met een evaluatie van
de resultaten van het
paraplubestemmingsplan te
komen en de raad hiervan op
de hoogte te houden

startdatum

einddatum

stand van zaken

port.houder

eigenaar

Vergadering
commissie MO
24 augustus 2021

Januari
2022

Presentatie zal in januari 2022
plaatsvinden

Kos

Van der
Horst

Vergadering
commissie MO
24 augustus 2021

De Vrij

Van der
Horst

Raadsvergadering
6 september 2021

Visser

Goverde

1. snelheid te brengen in het
dossier wildopvang door de
kortste procedure te
doorlopen, zodat in ieder geval
een begin kan worden
gemaakt met de bouw;
2. daarbij wel overleg te
plegen met betrokken partijen
de Provincie Noord-Holland en
Landschapsbeheer NoordHolland;
3. de gemeenteraad
tussentijds te informeren over
de ondernomen acties
hierover;
4. een winterbestendige
shelter te realiseren voor 15
november 2021;
5. een terugkoppeling aan de
raad over het doorlopen
proces tot nu toe voor 1
oktober 2021 aan te leveren

Raadsvergadering
6 september 2021

Duijnker

Koning

4.:
15
november
2021
5.:
1 oktober
2021

afgedaan

De raad is
geïnformeerd met 2021040214

Schriftelijke vragen
Nr.
2.68

naam
De fractie van SeniorenActief over de kleine werf

datum
31 mei 2021

einddatum
30 juni 2021

port.houder
Keur

eigenaar
Franssen

briefnummer
2021-029375

2.71

De fractie van Senioren Actief Den Helder en omstreken over wijkkantonniers.

21 juni 2021

21 juli 2021

De Vrij

2021 - 029762

2.72

De fractie van GemeenteBelangen Den Helder over het kappen van bomen

24 juni 2021

24 juli 2021

De Vrij

2021 - 029684

2.73

De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over geconstateerde
onrechtmatigheden in de jaarrekening 2020.

24 juni 2021

24 juli 2021

Visser

Van Leerdam

2021-029199

2.74

De fractie van D66 over de voortgang en communicatie van bouwprojecten.

12 juli 2021

11 augustus
2021

Keur

De Wit

10/8
uitstelbericht

2.75

De fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp en Senioren Actief
Den Helder en omstreken over de uitvoering van de WMO taxi

13 juli 2021

12 augustus
2021

Biersteker

Boerstra

10/8
uitstelbericht

2.76

De fractie van PVV over de toewijzing van sociale huurwoningen aan eigen inwoners

13 juli 2021

12 augustus
2021

Keur

Arno

2021-035125

2.77

De fractie van D66 over de Bonaire

26 juli 2021

25 augustus
2021

Keur

Laan

2021 - 038814

2.78

De fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp over zwembad Het
Heersdiep

28 juli 2021

27 augustus
2021

Wouters

Nijland

2021 - 038961

2.79

De fractie van de Stadspartij Den Helder over de invulling van de OLVOO kerk

30 juli 2021

29 augustus
2021

Duijnker

Leijen

2021 - 038637

2.80

De fractie van Beter voor Den Helder over het vogelasiel

30 juli 2021

29 augustus
2021

Duijnker

Koning

24/8
uitstelbericht

2.81

De fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp over huisartsen versus
de zorgplicht

2 augustus 2021

1 september
2021

Biersteker

Loogman

31/8
uitstelbericht

2.82

De fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp over de
Boerenverdrietsluis

2 augustus 2021

1 september
2021

Visser

Leijen

2021-040618

2.83

De fractie van D66 over het vogelasiel

2 augustus 2021

1 september
2021

Duijnker

Koning

31/8
uitstelbericht

2.84

De fractie van PVV over gevolgen zonnepaneelbranden

2 augustus 2021

1 september
2021

De Boer

Engel

2021 - 036310

2.85

De fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp over bonnenboekjes
JOC

4 augustus 2021

3 september
2021

De Vrij

Loogman

2021 - 037784

2.86

De fractie Senioren Actief Den Helder en omstreken over de brandgevaarlijke situatie
van het nieuw te bouwen stadhuis

9 augustus 2021

8 september
2021

Wouters

Franssen

7/9
uitstelbericht

2.87

De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over brandveiligheid stadhuis
Willemsoord

9 augustus 2021

8 september
2021

Wouters

Franssen

7/9
uitstelbericht

2.88

De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over de veiligheid van de
omvaarroute in relatie tot het stadhuis op Willemsoord

9 augustus 2021

8 september
2021

Wouters

Franssen

7/9
uitstelbericht

2.89

De fractie van Gemeentebelangen Den Helder over het Brugwachtershuisje Ankerpark.

10 augustus 2021

9 september
2021

Visser

Kalle-Den
Oudsten

2021 - 037359

2.90

De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over de dak- en thuislozen.

10 augustus 2021

9 september
2021

Biersteker

Oskam

2021-039583

2.91

De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over de onkruid- en
veegbeheersing.

12 augustus 2021

11 september
2021

De Vrij

Markus

7/9
uitstelbericht

2.92

De fractie Beter voor Den Helder en raadslid de heer Bazen over de bouw van
garageboxen

16 augustus 2021

15 september
2021

Keur

Goverde

2.93

De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over het functioneren van het
Wijkgericht werken

17 augustus 2021

16 september
2021

Biersteker

Molenaar

2.94

De fractie van de PVV over meer toezicht bij station Den Helder Zuid.

24 augustus 2021

23 september
2021

De Boer

Kistemaker

2.95

De fractie Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over verplaatsing coffeeshops.

24 augustus 2021

23 september
2021

Wouters

Franssen

2.96

De fractie Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over leefbaarheid van de Visbuurt irt
zelfbewoningsplicht.

24 augustus 2021

23 september
2021

Biersteker

Kaag

2.97

De fractie van D66 over deelname aan het IPCEI

25 augustus 2021

24 september
2021

Duijnker

Breukink

2.98

De fractie van Senioren Actief Den Helder over het WMO-beleid

30 augustus 2021

29 september
2021

Biersteker

Boerstra

2.99

De fractie van Stadspartij Den Helder over handhaving

31 augustus 2021

30 september
2021

Duijnker

Schouwenaars

2.100

De fractie van GroenLinks over de huisvesting van de gemeentelijke organisatie

1 september 2021

1 oktober 2021

Wouters

Franssen

2.101

De fractie van Senioren Actief Den Helder over huisvesting Verkeerstorenweg

1 september 2021

1 oktober 2021

Wouters

Franssen

2.102

De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over verwarming van het
stadhuis op Willemsoord.

6 september 2021

6 oktober 2021

Wouters

Franssen

2.103

De PVV over het voornemen tot invoering vaccinatie of testbewijs voor toegang tot
horeca.

8 september 2021

8 oktober 2021

De Boer

Hanegraaf

