
 
 
Bestuurlijke termijnkalender gemeente Den Helder 2023 en lijst met moties en toezeggingen 
 
Versie 9 maart 2023  
 

Termijnkalender 

 : Onderwerp voor de commissie Bestuur en Middelen 

 : Onderwerp voor de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling 

 : Onderwerp voor de commissie Stadsontwikkeling en Beheer 

 

Agenderingsverzoeken in behandeling bij agendacommissie 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

 
 

Informatieavond 20 maart 2023 
Onderwerp locatie portefeuillehouder eigenaar 

Openbare ruimte p.m. Bais Hulzebos 

 

 

Raadsvergadering 27 maart – commissievergadering 13, 14 en 15 maart – collegevergadering 14 februari 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

Protocol vermoedens integriteitschendingen politiek 
ambtsdragers gemeente Den Helder 2023 

27 maart 2023 
BenM 
13 maart 2023 

Alleen commissie en 
raad 

De Boer Griffier 

Vaststellen archiefverordening gemeente Den Helder 2023 27 maart 2023 BenM 
13 maart 2023 

14 februari 2023 Camara Dovator 

Bestemmingsplan Veld 5 fase 2 ‘t Laar 27 maart 2023 
SenB 
15 maart 2023 

14 februari 2023 Bais Fijma 

Bestemmingsplan Jan Verfailleweg 15 27 maart 2023 
SenB 
15 maart 2023 

14 februari 2023 Bais Goverde 

Informatieavond 21 maart 2023 
Onderwerp locatie portefeuillehouder eigenaar 

Wonen in samenwerking met Woningstichting Den Helder p.m. Bais De Wit 



Startnotitie Koegraspolder 27 maart 2023 
SenB 
15 maart 2023 

14 februari 2023 Bais Worm 

Het Arsenaal (wijziging bestemming bedrijfswoningen) 27 maart 2023 
SenB 
15 maart 2023 

21 februari 2023 Bais Houtkamp 

Plan van aanpak accommodatie FC Den Helder 27 maart 2023 
MO 
14 maart 2023 

21 februari 2023 Camara Van der Horst 

Presentatie conceptplan FC Den Helder Alleen commissie 
MO 
14 maart 2023 

14 februari 2023 BBv&J  

Evaluatie Jongerenadviesraad Alleen commissie 
MO 
14 maart 2023 

14 februari 2023 Camara Dijkstra 

 

Thema-avond 6 april 2023 
Onderwerp locatie portefeuillehouder eigenaar 

Kadernota p.m. Kos Koning 

 

Extra commissie BenM 12 april 2023 
Onderwerp locatie portefeuillehouder eigenaar 

Rapportage verbonden partijen  Kos Franssen 

 

Informatieavond 11 april 2023 
Onderwerp locatie portefeuillehouder eigenaar 

Verblijfsrecreatie  Camara Borrias 

 

Raadsvergadering 17 april – commissievergadering 3, 4, 5 april – collegevergadering 7 maart 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

Gebiedsvisie Mariëndal & Donkere Duinen 17 april 2023 
SenB 
5 april 2023 

7 maart 2023 Bais Schijf 

Startnotitie flexibel wonen en arbeidsmigranten op de 
Dogger 

17 april 2023 
SenB 
5 april 2023 

7 maart 2023 Bais Ter Hart 

Startnotitie mobiliteit en bereikbaarheid 17 april 2023 
SenB 
5 april 2023 

7 maart 2023 Augustijn Worm 

Invulling voormalige ‘Sanatorium’ gebouw te Donkere 
Duinen tbv Gebiedsvisie Mariëndal & Donkere Duinen. 
Presentatie BOEZT Stiltecentrum Den Helder 

Alleen commissie 
SenB  
5 april 2023 

   

Startnotitie Kwetsbare buurten 17 april 2023 
MO  
4 april 2023 

7 maart 2023 De Vrij Boselie 

Presentatie Wijkgericht werken Alleen commissie 
MO 
4 april 2023 

7 maart 2023 De Vrij Van Egerschot 

Plan van aanpak nieuwbouw tribune en kleedkamers FC Den 
Helder 

17 april 2023 MO 
4 april 2023 

7 maart 2023 Camara Van der Horst 

Beleidsplan Toezicht, Handhaving, Vergunningen en Veiligheid 17 april 2023 
BenM 
3 april 2023 

7 maart 2023 De Boer Ingelse 

Bespreking evaluatie uitvoeringsplan Helders Perspectief Niet van toepassing BenM 7 maart 2023 Camara Borrias 



3 april 2023 

Bespreking evaluatie samenwerking stichting Citymarketing Niet van toepassing 
BenM 
3 april 2023 

7 maart 2023 Camara Koning 

 
 

Informatieavond 8 mei 2023 
Onderwerp locatie portefeuillehouder eigenaar 

Cocensus  Kos Van de Lagemaat 

 

Raadsvergadering 15 mei – commissievergadering 24, 25, 26 april – collegevergadering 28 maart 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

Grondexploitatie Molenwerf 15 mei 2023 BenM 
24 april 2023 

28 maart 2023 Wouters De Wit 

Grondexploitatie Willem Alexanderhof 15 mei 2023 BenM 
24 april 2023 

28 maart 2023 Wouters De Wit 

Presentatie NIVZ over bevindingen en adviezen 
zwemveiligheid stranden 

Alleen commissie BenM 
24 april 2023 

4 april 2023 Camara Bor 

Bespreken regeling Topsport (fonds) 15 mei 2023 MO 
25 april 2023 

4 april 2023 Camara Van der Horst 

Presentatie onderzoek regionaal doelgroepenvervoer Alleen commissie MO 
25 april 2023 

28 maart 2023 De Vrij Willems 

Visie op laadinfrastructuur elektrische voertuigen 15 mei 2023 
SenB 
26 april 2023 

4 april 2023 Bais Van der Woerd 

Programma Stedelijk Water & Riolering 2023 - 2027 15 mei 2023 SenB  
26 april 2023 

4 april 2023 Bais Braak 

Contouren van de duurzaamheidsagenda 15 mei 2023 
SenB 
26 april 2023 

4 april 2023 
Augustijn 
(waarneming) 

Iam 

 

Informatieavond 30 mei 2023 
Onderwerp locatie portefeuillehouder eigenaar 

Strandrecreatie: exploitatie en activiteiten  Camara Bor 

 

Raadsvergadering 5 juni – commissievergadering 22, 23, 24 mei – collegevergadering 18 april 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Havenvisie* 5 juni 2023 
BenM 
22 mei 2023 

18 april 2023 Kos (waarneming) Boeree 

Presentatie scenario’s WMO taxivervoer Alleen commissie 
MO 
23 mei 2023 

18 april 2023 De Vrij Willems 

* Vrijdag 16 december jl. heeft het college de raad een RIB verzonden over het proces en de plandata, het college heeft dinsdag 20 december jl. het raadsvoorstel voor de startnotitie, waarin wordt 

ingegaan op de planning, vastgesteld. Indachtig de motie communiceert het college in het eerste kwartaal over het vervolg. 

 



Informatieavond 19 juni 2023 
Onderwerp locatie portefeuillehouder eigenaar 

Informatiebijeenkomst over omgevingsvisie (resultaat na ter inzagelegging) n.t.b. Bais Zwier 

    

 

Raadsvergadering 26 juni – commissievergadering 12, 13, 14 juni – collegevergadering 16 mei 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Zienswijze op jaarstukken 2022 en begroting 2024 Cocensus 26 juni 2023 
BenM 
12 juni 2023 

16 mei 2023 Kos Lagemaat 

Visie op Planning en Control 26 juni 2023 Auditcommissie  
24 mei 2023 
BenM 
12 juni 2023 

16 mei 2023 Kos Ooyevaar 

Startnotitie verblijfsrecreatie 26 juni 2023 
SenB 
14 juni 2023 

16 mei 2023 Camara Bor 

Zienswijze op jaarstukken 2022 en begroting 2024 GGD 26 juni 2023 
RRN 
1 juni 2023 

16 mei 2023 Kos Ott 

Zienswijze op jaarstukken 2022 en begroting 2024  
Veiligheidsregio NHN 

26 juni 2023 
RRN 
1 juni 2023 

16 mei 2023 De Boer Engel 

Zienswijze op jaarstukken 2022 en begroting 2024  RHCA 26 juni 2023 
RRN 
1 juni 2023 

16 mei 2023 Camara Lamers 

Zienswijze op jaarstukken 2022 en begroting 2024 OD 26 juni 2023 
RRN 
1 juni 2023 

16 mei 2023 Bais Roosendaal 

Zienswijze op jaarstukken 2022 en begroting 2024  GrGa 26 juni 2023 
RRN 
1 juni 2023 

16 mei 2023 Kos Heemstra 

Lokale inclusieagenda 26 juni 2023 MO 13 juni 2023 16 mei 2023 Augustijn Van der Kruijs 

 

Raadsvergadering 3 juli – commissievergadering BenM 20 juni – collegevergadering 9 en 23 mei 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Jaarrekening- en verslag 2022 3 juli 2023 

Auditcommissie 
24 mei 2023/7 juni 2023 
BenM 
20 juni 2023 

9 mei 2023 Kos Ooyevaar 

1e Tussenrapportage 2023 3 juli 2023 

Auditcommissie 
7 juni 2023 
BenM 
20 juni 2023 

23 mei 2023 Kos Ooyevaar 

Financiële verordening 3 juli 2023 

Auditcommissie  
7 juni 2023 
BenM  
20 juni 2023 

23 mei 2023 Kos Ooyevaar 

 

Raadsvergadering 28 juni en 10 juli – commissievergadering BenM 15 juni – collegevergadering 9 mei 



onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Kadernota 2024-2027 

28 juni 2023 
(algemene 
beschouwingen) 
10 juli 2023 

BenM 
15 juni 2023 

9 mei 2023 Kos Ruiten 

 

2e kwartaal 2023 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder Eigenaar 

Voorstel wijkplatforms  p.m. p.m. p.m. Augustijn Bozelie 

BP Maximalaan 63-67  SenB  Bais De Vries 

 

3e kwartaal 2023 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder Eigenaar 

Aanwijzen Het Koggeschip als gemeentelijk beschermd 
stadsgezicht 

 SenB  Camara Wessels 

Beleidskader Lokale Heffingen p.m. BenM p.m. Kos Ooyevaar 

Beleidskader Bedrijfsvoering p.m. BenM p.m. Kos Ooyevaar 

Verordening Rekenkamer p.m. p.m. p.m. - Griffie 

Veiligheidscontour Luchthaven p.m. SenB p.m.  Bais Houtkamp 

Verordening Regionale Raadscommissie Noordkop p.m. p.m. p.m. - Griffie 

      

      

      

 
 

4e kwartaal 2023 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder Eigenaar 

BP Dijkbuurt fase 1  SenB  Bais De Wit 

Veeg-paraplubestemmingsplan  SenB  Bais Goverde 

      

Begroting 2024 
1 november 2023 
(optioneel uitloop op 6 
november 2023 

BenM 
11 oktober 2023 

5 september 2023 Kos Ruiten 

2e Tussenrapportage 2023 30 oktober 2023 
BenM 
18 oktober 2023 

26 september 2023 Kos Ruiten 

Datavisie 30 oktober 2023 
BenM 
18 oktober 2023 

26 septeber 2023 Wouters Vader 

Veegwijziging en resultaatbestemming 18 december 2023 
BenM 
4 december 2023 

7 november 2023 Kos Ruiten 

Verordening toeristenbelasting Den Helder 2024 1 november 2023 BenM 
11 oktober 2023 

5 september 2023 Kos Van de Lagemaat 

Verordening forensenbelasting Den Helder 2024 1 november 2023 BenM 
11 oktober 2023 

5 september 2023 Kos Van de Lagemaat 

Verordening lijkbezorgingsrechten Den Helder 2024 1 november 2023 BenM 
11 oktober 2023 

5 september 2023 Kos Van de Lagemaat 



Verordening afvalstoffenheffing Den Helder 2024 1 november 2023 BenM 
11 oktober 2023 

5 september 2023 Kos Van de Lagemaat 

Verordening rioolheffing Den Helder 2024 1 november 2023 BenM 
11 oktober 2023 

5 september 2023 Kos Van de Lagemaat 

Verordening op de heffing en invordering van leges Den Helder 
2024 

1 november 2023 BenM 
11 oktober 2023 

5 september 2023 Kos Van de Lagemaat 

Verordening op de heffing en invordering van onroerende 
zaakbelastingen Den Helder 2023 

18 december 2023 BenM  
4 november 2023 

7 november 2023 Kos Van de Lagemaat 

 
 
  



Moties en toezeggingen 

 : Afgedaan door college 

 

Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving Startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

116 Motie 
 
Houtstook 

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. 

Raadsvergadering 
6 april 2021 

 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. 
Daarna wordt de raad met een 
raadsinformatiebrief (uiterlijk 31 
augustus 2023) 

Augustijn 
(waarnemin
g) 

Lommelaars  

132 Motie 
 
Terugstorten van de 
aan Port of Den 
Helder verleende 
ruimtevrager 

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 

Raadsvergadering 
7 juli 2021 

 Zodra gronden zijn verkocht 
kan uitvoering gegeven worden 
aan deze motie.  
 
Onderzoek naar PoDH en 
ruimtevragen worden 28 
februari in de commissie BenM 
besproken. 
 
Per jaarrekening moet worden 
bezien en beoordeeld of de 
solvabiliteit van PoDH 
toereikend is. De uitvoering van 
deze motie is daarmee 
gekoppeld aan de p&c-cyclus. 
 
Uit de jaarcijfers 2021 (w.o. de 
beperkte liquiditeitspositie en 
geen grondverkopen) van 
PoDH blijkt dat de 
onderneming niet in staat is om 
een deel van de beschikbaar 
gestelde ruimtevrager (€ 
250.000) terug te betalen. De 
uitkomsten van het “Panteia 
rapport” onderstrepen dit. 
 

Kos 
(waarnemin
g) 

Machgeels  



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving Startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

Presidium van 28 november 
2022 vindt de motie, ondanks 
voor het college als afgedaan 
beschouwd, niet afgedaan. 
 

133 Motie 
 
Oplossen TESO-
problematiek 

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. 

Raadsvergadering 
7 juli 2021 

 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 2022-
033168 geïnformeerd over de 
stand van zaken. 

Augustijn Wolters  

134 Motie 
 
Tegengaan 
Parkeeroverlast 
TESO 

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 

Raadsvergadering 
7 juli 2021 

 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 2022-
033168 geïnformeerd over de 
stand van zaken. 

Augustijn 
 

Wolters  

146 Motie 
 
Paraplubestemmings
plan 
Kamerverhuur, 
woningsplitsing en 
Bed&Breakfast 2021 

Jaarlijks met een evaluatie van 
de resultaten van het 
paraplubestemmingsplan te 
komen en de raad hiervan op 
de hoogte te houden 

Raadsvergadering 
6 september 2021 

 In kwartaal drie van 2022 
(uiterlijk 30 september) wordt 
de eerste evaluatie 
aangeboden met een 
raadsinformatiebrief. 
Stand van zaken 15 september 
2022: 
Het voorstel is het proces vanaf 
het eerste kwartaal van 2023 
op te nemen in de VTH cyclus. 
Over de VTH cyclus wordt de 
raad ieder kwartaal 
geïnformeerd.  

Bais Leijen 2022-055729 Evaluatie 
paraplu-
bestemmingsplan 



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving Startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

Eveneens wordt de raad voor 
het kerstreces van 2022 met 
een raadsinformatiebrief 
geïnformeerd over het eerste 
evaluatiemoment 

148 Ideeënmarkt Initiatief Anton Pieck, dhr. B. 
van Uggelen 

18 september 
2019 

 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. 
Over de stand van zaken volgt 
een RIB uiterlijk 31 december 
2022 

Camara Leijen 2022-060891 

149 Ideeënmarkt Jaargetijde zonnewijzer, dhr. 
E. de Boer 

18 september 
2019 

 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 

Camara Leijen 2022-060891 



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving Startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

oorspronkelijke idee is zeer 
ingewikkeld (met betrekking tot 
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. 
Over de stand van zaken volgt 
een RIB uiterlijk 31 december 
2022 

150 Ideeënmarkt Duintjes Julianadorp, dhr. D 
Reitsma 

18 september 
2019 

 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 

Bais Leijen 2022-060891 



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving Startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

vooropgesteld kan worden dat 
bij de haalbaarheid van 
Panorama Lokaal het 
achterliggende doel van het 
idee gerealiseerd wordt. 
11 juli 2022: 
Op kleine schaal wordt, in 
samenspraak met de 
initiatiefnemer, een pilot 
uitgewerkt. Het oorspronkelijke 
idee krijgt een andere 
uitwerking. In Kruiszwin  zal 
een deel van de schuttingen 
worden ‘verstopt’. 
Over de stand van zaken volgt 
een RIB uiterlijk 31 december 
2022 

151 Motie 
 
Behoud vuurtoren 
‘Lange Jaap’ 

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. 

Raadsvergadering 
27 september 
2021 

1 
november 
2021 

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. 
 
Presidium van 28 november 
2022 vindt de motie, ondanks 
voor het college als afgedaan 
beschouwd, niet afgedaan. 
 

Camara Cremer  

154 Motie 
 

In de motie over het 
'Toevoeging addendum's 

Raadsvergadering 
1 november 2021 

 Uiterlijk 30 juni 2023 wordt de 
inclusieagenda vastgesteld 

Augustijn Van der 
Kruijs 

 



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving Startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

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

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. 

door de gemeenteraad. Hierin 
zal deze motie worden 
verwerkt. 

155 Motie 
 
Voortgang uitvoering 
inclusieagenda 

In de motie van de fractie van 
GroenLinks over 'Voortgang 
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. 

Raadsvergadering 
1 november 2021 

 Uiterlijk 30 juni 2023 wordt de 
lokale inclusieagenda 
vastgesteld door de 
gemeenteraad. 

Augustijn Van der 
Kruijs 

 

164 Motie  
 
Instellen Kees de 
Jager-prijs 

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 

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 

Raadsvergadering 
3 november 2021 

 De gevraagde dekking wordt 
verwerkt in de concept-
meerjarenraming 2023-2026.  
De voorbereidingen (punt 3) 
zijn in handen gesteld van het 
college. 
Uiterlijk 30 juni wordt de 
gemeenteraad met een RIB 
geïnformeerd over de vorm van 
de Kees de Jager-prijs. 

Augustijn Van der 
Kruijs 

 



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving Startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

hoogte van € 5.000,- 
structureel in de 
meerjarenbegroting te 
verwerken 

183 Motie 
 
Budget wijkplatforms 

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 
van de wijkplatforms 
mogelijk te maken 

Raadsvergadering 
14 februari 2022 

 We gaan met de wijkplatforms 
in gesprek over hun behoeften 
en de mogelijkheden in dit 
verband. Dit zal per wijk 
verschillen en wij streven 
ernaar hier maatwerk te 
leveren. Het onderwerp is 
opgenomen op de BTK in april 
2023. 
 
Presidium van 28 november 
2022 vindt de motie, ondanks 
voor het college als afgedaan 
beschouwd, niet afgedaan. 
 

Augustijn Bozelie  

184 Motie 
 
Realiseren 
jongerenhuisvesting 

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 

Raadsvergadering 
14 februari 2022 

14 februari 
2023 

Uiterlijk 31 december 2022 
wordt de gemeenteraad met 
een raadsinformatiebrief 
geïnformeerd 

Bais Ter 
Hart/Nijland 

2022-059505 Motie 
Jongerenhuisvesting 

186 Toezegging 
 
Uitvoerings-
programma van de 
Agenda voor het 
Waddengebied 2050 

Wethouder Visser zegt toe dat 
hij het uitvoeringsprogramma 
aan de gemeenteraad zal 
toezenden zodra de 
hoofdstukken 4 en 9.1 verder 
zijn ingevuld 

Raadsvergadering 
14 februari 2022 

 De hoofdstukken worden 
toegezonden zodra deze 
beschikbaar zijn. Dit zal niet op 
korte termijn zijn. Zodra de 
uitvoeringsagenda is 
vastgesteld (juli 2022) worden 
deze hoofdstukken gevuld. Een 
concrete termijn is daarom 

Bais 
(waarnemin
g) 

Van der 
Werff 

 



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving Startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

moeilijk te geven. 
30 juni 2022: 
Het vaststellen van de agenda 
voor het Waddengebied 2050 
is met 6 maanden vertraagd. 
Meer informatie is beschikbaar 
uiterlijk 31 maart 2023. 
 

188 Toezegging 
 
Alternatieven voor 
strooizout 

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 

Raadsvergadering 
14 februari 2022 

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

Wouters Rolsma  

192 Toezegging 
 
Opvang in oude 
stadhuis 

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 huisvestingsmogelijk-
heden van deze groepen.   

Raadsvergadering 
7 maart 2022 

 Uiterlijk 30 juni wordt de 
gemeenteraad met een 
raadsinformatiebrief 
geïnformeerd. 
 
6/10: deze toezegging wordt in 
combinatie met motie 184 
behandeld. Uiterlijk 31 
december wordt de raad 
geïnformeerd met een 
raadsinformatiebrief. 

Bais Nijland 2022-059505 Motie 
Jongerenhuisvesting 

198 Toezegging 
 
Subsidies Regio Deal 
Maritiem Cluster 

Wethouder De Koning zegt toe 
dat de raad wordt 
geïnformeerd over subsidies 
die worden verstrekt obv de 
subsidieverordening Regio 
Deal Maritiem Clusiter 

Commissie BenM 
30 augustus 2022 

 De verstrekte subsidies worden 
meegenomen in de P&C-cyclus  
 
Presidium van 28 november 
2022 vindt de motie, ondanks 
voor het college als afgedaan 
beschouwd, niet afgedaan. 
 

Wouters 
(waarnemin
g) 

Boeree  

202 Toezegging 
 
Inzetten subsidie om 
de realisatie van de  
woningbouwopgave 
te versnellen 

Wethouder Bais zegt toe om 
tijdens een 
informatiebijeenkomst over de 
woningbouwopgave in te gaan 
op de inzet van de 
“Uitvoeringsregeling 
subsidieversnelling 
woningbouw” van de provincie 
Noord-Holland. 

Commissie BenM, 
10 oktober 2022 

 Voor het kerstreces ontvangt 
de gemeenteraad de 
uitnodiging voor de 
raadsinformatieavond over de 
woningbouwopgave 
15/12 Op 8 maart  2023 is een 
informatieavond over wonen 
gereserveerd op de kalender 
van de gemeenteraad. 

Bais De Wit  

209 Toezegging 
 
Grip op uitgaven 
Sociaal Domein 

Wethouder Kos zegt toe te 
komen met voorstellen om 
meer grip te krijgen op de 
uitgaven in het sociaal domein. 

Commissie BenM 
13 oktober 2022 

 Het college onderzoekt de 
mogelijkheden en komt hier 
voor 30 juni 2023 bij de 
gemeenteraad op terug. Vorm 
n.n.t.b. 

Kos/ De Vrij Van 
Dorsselaer 

 



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving Startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

210 Toezegging  
 
Openbare ruimte 
Willemsoord 

Wethouder Wouters zegt toe 
in overleg te gaan de directeur 
van Zeestad over overlast van 
omliggende schepen en 
uitloop van bezoekend 
publiek.  

Commissie BenM 
13 oktober 2022 

 De raad wordt voor het 
kerstreces geïnformeerd met 
een raadsinformatiebrief. 

Wouters Franssen 2022-061430 

213 Toezegging 
 
Kosten 
doorberekening HVC 

Wethouder Wouters zegt toe 
dat de kostenelementen van 
de afvalstoffenheffing 
inzichtelijk worden gemaakt. 

Commissie BenM 
13 oktober 2022 

 E.e.a wordt toegelicht in een 
informatieavond voor de 
gemeenteraad met HVC 
05-01: De informatieavond 
wordt gehouden op 29 maart 
2023. 

Wouters Rolsma  

214 Motie 
 
Stikstofberekening 
evenementenver-
gunningen 

Het college wordt verzocht: 
1. voor locaties die voor 
evenementen regelmatig 
gebruikt worden onderbouwde 
kaders op te laten stellen en 
een proefberekening te laten 
maken wat er maximaal 
mogelijk is. En zo dus kaders 
te stellen welke evenementen 
er dus doorgang kunnen 
vinden zonder aanvullende 
berekening vanuit deze 
organisaties. Deze locaties en 
evenementen zijn bekend bij 
de gemeente. Deze 
kadergebieden helpen huidige 
organisatoren zodat zij deze 
berekening en dus de kosten 
niet hoeven te betalen om 
deze uit te voeren omdat de 
uitstoot al vast is gelegd 
binnen de door de gemeente 
gestelde kaders; 
2. voor evenementen die 
worden georganiseerd die 
buiten punt 2 vallen de 
mogelijkheid te creëren dat de 
kosten voor het laten maken 
van een berekening en/of 
rapportage kunnen worden 
ingediend als extra 
gemeentelijke 
subsidieaanvraag die buiten 
de reguliere aanvraagtermijn 
wordt behandeld en verstrekt; 
3. een aanspreekpunt binnen 
de gemeentelijke organisatie 

Gemeenteraad  
2 november 2022 

 16/11 Het college informeert 
de gemeenteraad voor  1 
januari 2023 met een 
raadsinformatiebrief over een 
plan van aanpak  

Bais Klaver 2022-058552 Plan van 
Aanpak 
stikstofberekening 
evenementenvergunnin
gen 



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving Startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

te faciliteren waar deze 
organisaties terecht kunnen 
om deze berekening te laten 
uitvoeren; 
4. een rekentool beschikbaar 
te stellen die organisaties 
kunnen gebruiken om zelf de 
berekening uit te laten voeren 
bij een aanvraag van een 
vergunning die stelt dat het 
evenement is vrijgesteld van 
aanvullend onderzoek of 
onderbouwing; 
5. voor de periode 2023-2026 
binnen het reguliere budget 
voor evenementen ad € 
150.000,- een bedrag van € 
15.000,- te bestemmen voor 
ondersteuning bij 
vergunningaanvragen inclusief 
de Aerius-modelberekening 
voor evenementen waarbij 
deze eis wordt gesteld 

215 Motie 
 
Inzetten van 
grootschalige, 
onafhankelijke 
draagvlak-
onderzoeken bij 
beleidsprocessen. 

Het college wordt verzocht in 
beleidsprocessen zoveel 
mogelijk in te zetten op 
grootschalige, onafhankelijke 
draagvlakonderzoeken, 
teneinde het vertrouwen in het 
lokale bestuur te vergroten. 

Raadsvergadering 
2 november 2022 

 Dit onderwerp wordt 
meegenomen in de 
startnotitie 
inwonersbetrokkenheid en 
wordt op 30 januari 2023 in 
de commissie BenM 
besproken. 

Augustijn Visser Commissie BenM 30 
januari 

216 Motie 
 
Evaluatie 
Citymarketing 

Het college wordt opgedragen: 
1. Citymarketing te evalueren, 
waarbij het bereik en het effect 
zichtbaar wordt gemaakt; 
2. de gemeenteraad in het 
eerste kwartaal van 2023 te 
informeren over de resultaten 
van de evaluatie; 
3. duidelijke doelen en 
verwachtingen richting 
Citymarketing te stellen 

Raadsvergadering 
2 november 2022 

 De raad wordt voor 31 maart 
2023 geïnformeerd met een 
raadsinformatiebrief. 

Camara Koning  

217 Motie 
 
Ondernemersfonds 
versus OZB 
sportverenigingen 

Het college wordt opgedragen: 
1. het ondernemersfonds naar 
tevredenheid van de 
sportverenigingen en 
buurthuizen in te zetten; 
2. indien dit niet mogelijk is, de 
buurthuizen en 

Raadsvergadering 
2 november 2022 

 Het college informeert de 
gemeenteraad uiterlijk 31 
maart 2023 over de 
mogelijkheden. 

Camara Van der 
Horst 
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sportverenigingen met ingang 
van 1-1-2024 te compenseren 

218 Motie 
 
Instellen 
begeleidingscommis-
sie onderzoek 
ambtelijke organisatie 

1. een ‘Begeleidingscommissie 
onderzoek ambtelijke 
organisatie’ ex artikel 84 
Gemeentewet in te stellen, 
bestaande uit vijf raadsleden; 
2. de griffier, uit naam van het 
presidium, op te dragen een 
voorstel tot benoeming van vijf 
leden van de 
begeleidingscommissie voor te 
bereiden voor de 
raadsvergadering van 
december 2022; 
3. het college van 
burgemeester en wethouders 
op te dragen: 
a. de concept-offerteaanvraag 
voor een zienswijze voor te 
leggen aan de 
begeleidingscommissie; 
b. de begeleidingscommissie 
te betrekken bij de selectie van 
het onderzoeksbureau; 
c. de begeleidingscommissie 
gedurende het 
onderzoeksproces periodiek te 
informeren over de 
voortgang van het onderzoek 
en afstemming met het 
onderzoeksbureau; 
d. de conclusies van het 
onderzoek te bespreken met 
de begeleidingscommissie; 
e. de aanbevelingen voor een 
zienswijze voor te leggen aan 
de begeleidingscommissie 
voorafgaand 
aan besluitvorming. 

Raadsvergadering 
2 november 2022 

 Het onderzoek zal starten 
zodra een nieuwe 
gemeentesecretaris is 
aangewezen. 

Wouters Van Veen  

219 Motie 
 
Overleg met DNO en 
het Leger des Heils 
over de problematiek 
dak- en 
thuislozen 

Het college wordt opgedragen: 
1. het gesprek te openen met 
DNO-doen, als 
verantwoordelijke organisatie, 
over, de te nemen 
maatregelen om deze nood te 
lenigen; 
2. in gesprek te gaan met het 
Leger des Heils dat recentelijk 

Raadsvergadering 
2 november 2022 

 De raad wordt voor 1 februari 
2023 geïnformeerd met een 
raadsinformatiebrief. 

De Vrij Veenstra 2023-001478 



Moties en toezeggingen 
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heeft aangegeven meer te 
kunnen betekenen voor deze 
doelgroep; 
3. vóór 1 februari 2023 de 
raad te informeren over de 
uitkomst van de gesprekken 
en de richting van een 
structurele oplossing van dit 
probleem 

221 Motie 
 
Ambtelijke 
knelpunten met 
betrekking tot 
woningbouw 

Het college wordt verzocht 
vóór 1 maart 2023 in kaart te 
brengen waar eventuele 
ambtelijke knelpunten zitten 
inzake capaciteit en 
deskundigheid op gebied van 
woningbouw, teneinde de 
bouw van nieuwe woningen te 
versnellen. 

Raadsvergadering 
2 november 2022 

1 maart 
2023 

Voor het kerstreces ontvangt 
de gemeenteraad de 
uitnodiging voor de 
raadsinformatieavond over de 
woningbouwopgave. 
15/12 Op dinsdagavond 28 
februari 2023 is een 
informatieavond over wonen 
gereserveerd op de kalender 
van de gemeenteraad.  
(datum wijzigt nog ivm reces) 

Bais Leijen  

222 Motie 
 
Energieneutraal 
maken van 
verenigingen, buurt- 
en dorpshuizen 

Het college wordt opgedragen 
in overleg te treden met de 
eigenaren teneinde in het 
eerste kwartaal van 2023 een 
voorstel aan de raad aan te 
bieden om de verenigingen, 
buurt- en dorpshuizen te 
verduurzamen, waardoor 
toekomstige energie-armoede 
tot het minimum kan worden 
beperkt, bijvoorbeeld door 
middel van zonnepanelen en 
dergelijke. Ambitie daarbij is 
dat de verenigingen, buurt- en 
dorpshuizen binnen vijf jaar 
klimaatneutraal zijn. 

Raadsvergadering 
2 november 2022 

 Het college informeert de 
gemeenteraad uiterlijk 31 
maart 2023 over het 
gevoerde overleg met de 
eigenaren. 

Camara 
(waarnemin
g) 

Bozelie  

223 Motie 
 
Situatie met 
betrekking tot 
sportaccommodaties 
en sporthallen 

Het college wordt opgedragen: 
1. nog deze maand het 
eindrapport 
Sportaccommodaties aan de 
raad aan te bieden; 
2. begin december 2022 met 
een collegevoorstel te komen 
waarin benodigde 
vervolgstappen voortkomend 
uit deze eindrapportage zijn 
opgenomen; 
3. de eerstvolgende 
raadsvergadering daarna een 

Raadsvergadering 
2 november 2022 

 De gemeenteraad is met RIB 
2022-054918 geïnformeerd 
over de uitvoering van deze 
motie. 
Uiterlijk 21 december wordt 
het rapport met RIB 2022-
059841 aan de gemeenteraad 
verstuurd. 

Camara Van der 
Horst 

2022-059841 
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budgetvoorstel bij 
gemeenteraad in te dienen 
waarmee verenigingen kunnen 
worden gecompenseerd voor 
de extra kosten die ze moeten 
maken. 

224 Motie 
 
Inventariseren 
behoefte 
beweegtuinen en 
betrekking bij de 
Kadernota 2024-2027 

Het college wordt opgedragen: 
1. de behoefte aan 
beweegtuinen te 
inventariseren en waar nodig 
te (her)plaatsen, zodat 
iedereen die hier gebruik van 
wil maken dit (weer) kan doen; 
2. hiervoor de financiële 
consequenties onderzoeken 
en deze op te nemen in de 
kadernota 2024-2027 

Raadsvergadering 
2 november 2022 

 Het college is volop in 
beweging om dit in gang te 
zetten en informeert de 
gemeenteraad uiterlijk 31 mei 
2023 over de uitkomsten van 
de inventarisatie. 

Camara Van der 
Horst 

 

225 Motie 
 
Opdracht tot het 
herijken van de visie 
Dierenwelzijn, het 
verkennen van een 
dierenvoedselbank 
en het laten chippen 
van katten 

Het college wordt opgedragen 
de visie dierenwelzijn te 
herijken en hierna een gepast 
uitvoeringsplan te overleggen 
met de raad. 

Raadsvergadering 
2 november 2022 

 Het college komt met een 
nieuwe visie op 
dierenwelzijn. Deze wordt in 
Q4 2024 aangeboden aan de 
raad. 

Wouters Laan  

226 Toezegging 
 
“Jan Blanken” 
tentoonstelling 

Wethouder De Vrij zegt toe dat 
het college eind 2023 een “Jan 
Blanken” tentoonstelling te 
laten organiseren 

Raadsvergadering 
2 november 2022 

31 
december 
2023 

Het college zoekt een externe 
partij die dit kan organiseren. 
Het college informeert de 
raad hierover uiterlijk in juni 
2023 met een 
raadsinformatiebrief 

Wouters Franssen  

227 Toezegging 
 
Onderzoek naar 
aanstellen praktijk 
ondersteuner huisarts 
financiën binnen de 
WMO 

Wethouder de Vrij zegt toe: 
1. te onderzoeken of binnen 
de WMO het aanstellen van 
een POH-F in samenwerking 
met huisartsen en de koepel 
HKN huisartsen wenselijk is, 
2. de raad hierover voor 1 
maart 2023 nader te 
informeren 

Raadsvergadering 
2 november 2022 

28 februari 
2023 

De raad wordt voor 1 maart 
2023 met een 
raadsinformatiebrief 
geïnformeerd. 

De Vrij Veenstra 2023-002865 
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228 Toezegging 
 
Small Modular 
Reactor 

Wethouder De Koning zegt 
toe: 
1. in alle breedte te 
onderzoeken in hoeverre een 
SMR (op korte termijn) kan 
worden gerealiseerd binnen 
de gemeentegrenzen van Den 
Helder en dit binnen de 
diverse fora als optie uit te 
dragen, met name binnen de 
ontwikkeling van RES 2.0; 
2. de raad hierover medio 
2024 nader te informeren. 

Raadsvergadering 
2 november 2022 

1 juli 2024 Het college informeert de 
gemeenteraad met een 
raadsinformatiebrief, uiterlijk 
medio 2024. 

Augustijn 
(waarnemin
g) 

Looije  

229 Toezegging 
 
Bomen- en groenvisie 

Wethouder Bais zegt toe: 
1. een voorstel tot vaststelling 
van een bomen- of groenvisie 
aan te bieden, waarin 
onderbouwd kwaliteit boven 
kwantiteit gaat;  
2. in de bomenvisie rekening 
te houden met een uitbreiding 
van het aantal Tiny Forests 
inclusief het hiervoor 
benodigde budget 

Raadsvergadering 
2 november 2022 

 16/11 Het college onderzoekt 
op welke wijze en op welke 
plaats de intentie van de 
motie een plaats moet 
krijgen. In het eerste kwartaal 
van 2023 wordt de 
gemeenteraad meet een 
raadsinformatiebrief 
geïnformeerd.  

Bais Holthuijsen  

230 Toezegging 
 
PvA accommodatie 
FC Den Helder 

Wethouder Camara zegt toe: 
1. het overleg met de FC Den 
Helder aan te gaan zoekende 
naar een oplossing voor de 
ontstane problemen met de 
accommodatie; 
2. een uiterste inspanning te 
doen om overeenstemming te 
bereiken met FC Den Helder 
over een plan van aanpak 
waarin voldoende recht wordt 
gedaan aan de wensen van de 
vereniging en van beide 
partijen hierin; 
3. de gemeenteraad in het 
eerste kwartaal van 2023 een 
plan van aanpak aan te 
bieden; 
4. de financiële consequenties 
van het plan van aanpak te 
betrekken bij de kadernota 
2024-2027. 

Raadsvergadering 
2 november 2022 

 Het onderwerp is geplaatst 
op de planning: commissie 
MO 14 maart, raad 27 maart. 
 
Presidium van 28 november 
2022 vindt de motie, ondanks 
voor het college als afgedaan 
beschouwd, niet afgedaan. 
 

Camara Van der 
Horst 

Geplaatst op 
commissie MO van 14 
maart 2023 

231 Toezegging 
 
LED verlichting bij FC 

Wethouder Camara zegt toe 
een voorstel aan de raad aan 
te bieden waarmee FC Den 

Raadsvergadering 
2 november 2022 

 De raad wordt geïnformeerd 
met een raadsinformatiebrief 
uiterlijk 31 maart 2023 

Camara Van der 
Horst 

 



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving Startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

Den Helder Helder en andere 
verenigingen in staat worden 
gesteld om over te gaan op 
LED verlichting 

23 januari 2023 geagendeerd 
op de raadsvergadering 

232 Toezegging 
 
Verfijning 
tarievenindeling 
afvalstoffenheffing 

Wethouder Wouters zegt toe 
dat het college van 
burgemeester en wethouders 
met een overzicht komt waarin 
wordt weergegeven wat de 
consequenties zijn van een 
verfijnde tariefindeling. 

Raadsvergadering 
2 november 2022 

 De raad wordt geïnformeerd 
met een raadsinformatiebrief 
uiterlijk 31 maar 2023 

Wouters Rolsma  

233 Toezegging 
 
Verhoging 
inkomensgrens 
kwijtschelding  

Wethouder Wouters zegt toe: 
1. inzichtelijk te maken door 
middel van een doorrekening 
wat de financiële 
consequenties zijn als de 
kwijtscheldingsnorm wordt 
verhoogd naar 130% van het 
minimum inkomen  
2. de raad hierover vóór 1 
februari 2023 te informeren; 
3. de financiële consequenties 
op te nemen in de Kadernota 
2024 voor één jaar, waarna 
een evaluatie. 

Raadsvergadering 
2 november 2022 

1 februari 
2023 

De raad wordt uiterlijk 1 
februari 2023 met een 
raadsinformatiebrief 
geïnformeerd. 

Kos Zier Uitstelbericht per e-mail 
op 31 januari 2023 
 
2023-003395 

235 Toezegging 
 
Bereikbaarheid van 
strandslagen voor 
mensen die slecht ter 
been zijn 

Wethouder Camara zegt toe: 
1. onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden om het strand 
toegankelijk te maken voor 
mindervaliden en slecht ter 
been zijnde strandgangers; 
2. het masterplan “verbeteren 
strandslagen 2019” hierbij te 
betrekken; 
3. dit in overleg te doen met de 
Stichting Strandexploitatie 
Noordkop; 

Raadsvergadering 
2 november 2022 

 Op dit moment wordt er een 
Risk-Assessment uitgevoerd 
door de NIVZ (Nederlands 
Instituut Veiligheid 
Zwemlocaties)  waar de 
bereikbaarheid van de 
stranden in meegenomen 
wordt. Zo ook de 
toegankelijkheid voor 
mindervaliden. De 
bevindingen en adviezen 
zullen op 15 maart 2023 in de 
commissie gepresenteerd 
worden door de NIVZ. 

Camara Bor Op advies van 
agendacommissie 
geplaatst op de agenda 
van de commissie B&M 
van 24-04-2023. 

237 Toezegging 
 
Verordening 
maatschappelijke 
ondersteuning 

Wethouder De Vrij zegt toe dat 
het college de raad vóór de 
raadsvergadering van 19 
december 2022 een overzicht 
zal aanbieden over de 
financiële effecten het tarief 
van PGB HH wordt verhoogd 
tot € 21,- per uur, en daarin 
ook de relatie tussen het PGB 
en de zorg in natura mee te 

Raadsvergadering 
21 november 
2022 

19 
december 
2022 

De raad wordt voor 19 
december 2022 met een 
raadsinformatiebrief 
geïnformeerd. 

De Vrij Veenstra 2022-057640 



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving Startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

nemen. 

238 Toezegging 
 
Uitvoering zaken 
gemeentefonds 

Wethouder Kos zegt toe terug 
te komen op de vraag welke 
zaken uit het gemeentefonds 
niet zijn uitgevoerd, naar 
aanleiding van de behandeling 
van de Decembernota 2022. 

Commissie BenM 
28 november 
2022 

 Voor de raadsvergadering van 
19 december aanstaande wordt 
de gemeenteraad 
geïnformeerd.  

Kos Van Leerdam Donderdag 15 
december is de 
gemeenteraad met een 
memo geïnformeerd.  

239 Toezegging 
 
Bedragen PoDH 

Het college van burgemeester 
en wethouders informeert de 
raad schriftelijk over de in de 
Decembernota 2022 
opgenomen bedragen over 
Port of Den Helder, nadat de 
fractie Pastoor wethouder Kos 
haar vragen hierover nader 
heeft geduid. 

Commissie BenM 
28 november 
2022 

 Het college is in afwachting van 
de nadere duiding van de 
mondeling gestelde vragen van 
de fractie Pastoor 
05-01: er zijn nog geen 
vragen ontvangen. 

Kos  Machgeels  

240 Toezegging 
 
Eis SLA door BNG 

Wethouder Kos zegt toe om 
de brief waarin de BNG de eis 
van een SLA stelt toe te sturen 
aan de raad. 

Commissie BenM 
28 november 
2022 

  Kos  De tekst uit de 
financieringsovereen-
komst is op 29 
november 2022 per 
mail aan de 
gemeenteraad 
verzonden op  

241 Toezegging 
 
Opvolging Panteia 
rapport 

Wethouder De Koning zegt toe 
de raad een 
raadsinformatiebrief aan te 
bieden over de opvolging van 
het Panteiarapport in tijd, data 
enz. 

Commissie BenM 
16 november 
2022 

  Kos 
(waarnemin
g) 

Boeree  

242 Toezegging 
 
Risico’s 
onderhoudswerk-
zaamheden PoDH 

Wethouder De Koning zegt toe 
schriftelijk terug te komen op 
de vraag van de fractie Bazen 
over de bandbreedte van de 
risico’s in de 
onderhoudswerkzaamheden 
van Port of Den Helder. 

Commissie BenM 
16 november 
2022 

  Kos 
(waarnemin
g) 

Boeree E-mail van 30 
december 2022 

243 Toezegging 
 
Nieuw raadsvoorstel 
SLA 

Wethouder Kos zegt toe een 
nieuw raadsvoorstel aan te 
bieden met betrekking tot de 
SLA PoDH waarin de 
commerciële assets (de C-
categorie) niet meer worden 
meegenomen. 

Commissie BenM 
16 november 
2022 

  Kos Boeree Het nieuwe 
raadsvoorstel is 
geagendeerd voor 6 
december 2022 

244 Toezegging 
 
Aanlijnplicht op de 
Zeedijk 

Wethouder Bais zegt toe de 
commissie nader te informeren 
wat de juridische grondslag is 
van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier om 
het college te verplichten een 

Commissie SenB 
30 november 
2022 
 

 Het college informeert de 
gemeenteraad met een 
raadsinformatiebrief voor 1 
maart 2023. 

Bais Holthuijsen Raadsinformatiebrief 
2022-060269 



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving Startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

aanlijnplicht in te stellen voor 
honden op De Dijk. 

245 Toezegging 
 
Evaluatie enquête 
hondenuitlaatbeleid 

Wethouder Bais zegt toe om 
een evaluatie van deze 
enquête met betrekking tot het 
‘Hondenuitlaatbeleid’ op 
ingesprek.denhelder.nl door te 
geleiden naar de 
verantwoordelijk wethouder 
mevrouw Augustijn en hierover 
een terugkoppeling aan de 
commissie te geven. 

Commissie SenB 
30 november 
2022 
 

 Dit zal worden meegenomen in 
een evaluatie van 
ingesprek.denhelder.nl. Uiterlijk 
31 maart 2023 wordt de raad 
met een RIB geïnformeerd. 

Augustijn Visser  

246 Toezegging 
 
Spoedeisende hulp 
huisdieren 

Wethouder Wouters zegt toe 
bij de dierenartsen onder de 
aandacht te brengen dat 
duidelijk moet zijn wie de 
dienstdoende dierenarts is en 
dat dit voor de jaarwisseling 
bekend moet zijn. Daarnaast 
zal, in overleg met regionale 
collega-bestuurders, 
dierenartsen, de 
dierenambulance en eventuele 
andere belanghebbenden, 
onderzoek gedaan worden 
naar oplossingen en wordt de 
raad hierover in het eerste 
kwartaal van 2023 
geïnformeerd. 

Raadsvergadering 
19 december 
2022 

 De raad wordt uiterlijk 31 maart 
met een raadsinformatiebrief 
geïnformeerd. 

Wouters Laan  

247 Motie 
 
Graven van Molukse 
oud marinemensen 
en het realiseren van 
een 
herdenkingsteken. 

De fracties van Behoorlijk 
Bestuur v D-H & Julianadorp, 
de Seniorenpartij, de 
Stadspartij Den Helder, Beter 
voor Den Helder, de 
ChristenUnie, Samen Actief 
Sr, de PVV, fractie Pastoor, 
het CDA, D66, de VVD, fractie 
Bazen, GroenLinks en de 
PvdA dienen een motie 
vreemd aan de orde van dag 
in (M17) inhoudende het 
college van burgemeester en 
wethouders te verzoeken: 
1. de graven van de eerste 
generatie Molukse 
marinemannen een bijzondere 
status te verlenen waarbij de 
grafrechten van de Molukse 
marinemannen worden 

Raadsvergadering 
19 december 
2022 

 Op 20 december jl. heeft de 
burgemeester met een 
delegatie van de Molukse 
gemeenschap gesproken voor 
de verdere uitvoering van de 
motie. 
Voor het vaststellen van de 
Kadernota wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd 
met een raadsinformatiebrief. 

De Boer Hanegraaf  



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving Startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

overgenomen; 
2. een gedenkteken voor de 
eerste generatie Molukse 
marinemannen in Den Helder 
te plaatsen; 
3. in overleg met 
nabestaanden en/of 
vertegenwoordigers van de 
Molukse gemeenschap 
in Den Helder om het 
bovenstaande te realiseren; 
4. ter dekking de kosten van 
deze motie uit de lopende 
begroting te halen. 

248 
 
 

Motie 
 
Motie van afkeuring 
over het proces 
havenvisie 

Fractie Pastoor dient een 
motie vreemd aan de orde van 
de dag in (M18) inhoudende 
het college te verzoeken: 
- de portefeuillehouder/college 
nadrukkelijk te laten 
reflecteren op het doorlopen 
proces rondom het agenderen 
van de havenvisie en daarbij 
ook een feitenrelaas van 
gemaakte besluiten hierin aan 
te leveren; 
het college op te dragen: 
- in januari 2023 met concrete 
stappen te komen om de 
voortgang van dit proces te 
borgen en daarbij opgeroepen 
om kritisch te kijken naar de 
huidige verdeling van taken; 
- in januari 2023 een plan van 
aanpak in te presenteren, 
waarbij de 
portefeuillehouder/college 
aangeeft hoe het de 
gebrekkige communicatie en 
informatievoorziening bij dit en 
eventuele andere besluiten in 
de toekomst gaat voorkomen; 
en spreekt uit: 
- de gemaakte fouten van het 
college van b&w af te keuren; 
- indien hetgeen genoemd 
onder “verzoekt het college & 
draagt het college op” goed 
doorlopen wordt, dat een 

Raadsvergadering 
19 december 
2022 

31 januari 
2023 

19-1: Het college informeert 
de gemeenteraad uiterlijk 31 
januari 2023 met een 
raadsinformatiebrief over de 
afhandeling van de motie. 

Kos 
(waarnemin
g) 

Boeree 2023-003067 



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving Startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

streep zet onder het verleden 
en in gezamenlijkheid 
voorwaarts wordt gegaan met 
het college op de 
gezamenlijke marsroute. 

249 Recreatief parkeren 
Huisduinen 

De fracties van de PvdA, het 
CDA, de Stadspartij Den 
Helder, D66 en Samen Actief 
dienen een motie in (M16.1) 
waarmee het college van 
burgemeester en wethouders 
(na wijziging) wordt 
opgedragen: 
1. in de uitwerking van het 
schetsplan Tillenhof 2 de 
aanleg van recreatieve 
parkeerplaatsen te 
minimaliseren; 
2. in de directe nabijheid van 
Huisduinen op zoek te gaan 
naar een mogelijkheid tot 
recreatief parkeren. Dit in 
samenspraak met de 
stakeholders; 
3. het schetsplan polderzoom 
Huisduinen organisatorisch los 
van de verdere uitwerking van 
het Schetsplan Tillenhof 2 te 
organiseren; 
4. ten aanzien van de 
uitvoering van bovenstaande 
punten voor het zomerreces 
2023 de raad te informeren. 

23 januari 2023 21 juli 
2023 

De gemeenteraad wordt voor 
21 juli 2023 met een 
raadsinformatiebrief 
geïnformeerd.  

Bais Hafkenscheid   

250 Toezegging 
 
Kadernota Cocensus 

Wethouder Kos zegt toe: 
1. Dat het college van b&w het 
initiatief neemt een  
bijeenkomst te organiseren 
met en over de 
gemeenschappelijke regeling 
Cocensus. In de aanloop naar 
deze bijeenkomst zal een 
memo worden aangeboden ter 
algemene bespreking met 
daarin onder meer de 
antwoorden op de 
verschillende (algemene) 
vragen en opmerkingen. 
2. De in stukken opgenomen 
precario niet In Den Helder als 

Commissie BenM 
30 januari 2023 

 Het college organiseert een 
informatieve bijeenkomst  op 
8 mei 2023. 
Punten 2. en 3. zijn door het 
college onder de aandacht 
van Cocensus onder de 
aandacht gebracht. 

Kos Van de 
Lagemaat 

 



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving Startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

heffing te gaan innen en dit 
standpunt ook uit te dragen in 
de vergadering van de 
gemeenschappelijke regeling 
Concensus. 
3. Bij het bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling 
Cocensus in te brengen dat bij 
de ‘no cure no pay’ niet alleen 
doemscenario’s bestaan, maar 
ook een manier verwacht om 
daar goed mee om te gaan. 

251 Toezegging  
 
Startnotitie 
burgerparticipatie 

Wethouder Camara zegt toe 
de mogelijkheden om de 
besluitvorming te versnellen te 
onderzoeken en de uitkomsten 
daarvan terug te koppelen aan 
de raad. 

Commissie BenM 
30 januari 2023 

 Het college informeert de 
raad voor 13 februari met een 
raadsinformatiebrief. 

Augustijn Visser  

252 Toezegging 
 
Gebiedsvisie 
Mariëndal en 
Donkere Duinen 

Wethouder Wouters zegt toe 
dat het college in gesprek zal 
gaan met de Vogelwerkgroep 
Den Helder e.o. 

Commissie SenB 
1 februari 2023 

 Het gesprek wordt 
georganiseerd. 

Bais Schijf  

253 Motie 
 
Pilotproject Helderse 
Stadsmariniers 

In de motie van de fractie van 
de PVV (M19) over een 
onderzoek naar een 
pilotproject Helderse 
Stadsmariniers wordt uw 
college verzocht: 
- gedegen onderzoek te doen 
naar de haalbaarheid en de 
voor en nadelen van een 
pilotproject, dat als 
doel heeft Helderse 
Stadsmariniers te realiseren 
en in te zetten; 
- de gemeenteraad voor het 
zomerreces te informeren over 
de resultaten van het 
onderzoek. 

Gemeenteraad 13 
februari 2023 

21 juli 
2023 

Voor het zomerreces 
ontvangt de gemeenteraad 
een raadsinformatiebrief met 
de resultaten 

De Boer Ingelse  

254 Motie 
 
Effectiviteit milieu-
gerelateerde VTH-
taken 
Omgevingsdienst 
NHN 

Het college 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 

Gemeenteraad  
13 februari 2023 

Juli 2023  Bais Klaver  



Moties en toezeggingen 
Nr. naam omschrijving Startdatum einddatum stand van zaken  port.houder eigenaar afgedaan 

(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. 

 
 
  



Schriftelijke vragen 

 : Afgedaan door het college 

 
 

Schriftelijke vragen 
Nr. Naam datum einddatum port.houder eigenaar briefnummer 

3.49 De fractie Stadspartij Den Helder over brand bij firma Brouwer 4 november 2022 4 december 
2022 

De Boer Van de 
Bovenkamp 

2022-053790 

3.50 De fractie PVV over het gebruik van anti-stofspray als verdovend middel 7 november 2022 7 december 
2022 

De Vrij Ott 2022-057057 

3.51 De fractie Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over mogelijke betrokkenheid bij de 
oorlog in Oekraïne 

17 november 
2022 

17 december 
2022 

De Boer Ingelse 2022-057014 

3.52 De fractie van de PVV over de mogelijke inzet van stadsmariniers 23 november 
2022 

23 december 
2022 

De Boer Ingelse 2022-057244 

3.53 De gehele gemeenteraad over het aanpassen van het rapport over de rolstoelroute 
door de Donkere Duinen. 

29 november 
2022 

29 december 
2022 

Bais Van Veen 2022-059984 

3.54 De fractie Pastoor over communicatie rond Buitenveld. 2 december 2022 1 januari 2023 Wouters Boeree/ 
Franssen 

2022-061203 

3.55 De fractie van de Stadspartij Den Helder over het kruispunt Fabrieksgracht-Ruyghweg. 5 december 2022 4 januari 2023 Augustijn Wolters Termijnbericht 
2022-060989 
2022-063183 

3.56 De fractie van de Samen Actief Sr  over de uitvoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 

6 december 2022 6 januari 2023 De Vrij Veenstra 2022-061356 

3.57 De fractie van de Stadspartij Den Helder over illegale bewoning in de Visbuurt. 12 december 
2022 

11 januari 2023 Bais/De Boer Roosendaal 2022-060884 

3.58 De fractie GroenLinks over jacht binnen de bebouwde kom. 13 december 
2022 

12 januari 2023 De Boer Ingelse 2022-062599 

3.59 De fractie Samen Actief sr over de voortgang van de groene transitie 15 december 
2022 

15 januari 2023 Augustijn 
(waarneming) 

Breukink 2023-000237 

3.40 De fractie BBvDH&J over avond- en weekendbezetting dierenartsen. 16 december 
2022 

10 januari 2023 Wouters Laan 2022-061725 

3.41 De fractie Stadspartij Den Helder over plannen Schooten Plaza 29 december 
2022 

29 januari 2023 Wouters Zwier 2023-001051  

3.42 De fractie PVV over hulphonden in winkels, horeca en taxi’s 16 januari 2023 16 februari 2023 Augustijn Van der Kruijs 2023-005409 

3.43 De fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp over het Integraal 
Meerjarenveiligheidsplan 2023 

20 januari 2023 20 februari 2023 De Boer Ingelse 2023-005338 



3.44 De fractie van Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp over losloopgebieden voor 
honden en hondenpoep 

20 januari 2023 20 februari 2023 Bais Holthuijsen 2023-004403 

3.45 De fractie van PVV over burgers die geen geld hebben voor gezonde voeding 30 januari 2023 1 maart 2023 Kos Zier 2023-007573 

3.46 De fractie Samen Actief over de uitbreiding van horeca-terrassen 17 februari 2023 19 maart 2023 De Boer Ingelse  

3.47 De fractie van GroenLinks over energiecoaches en energiearmoede 22 februari 2023 24 maart 2023 De Vrij Zier-Reijerse  

3.48 De fractie van PVV over een verbod op het dragen van messen e.d. 23 februari 2023 25 maart 2023 De Boer Ingelse  

3.49 De fractie PvdA over Zwanenbalg van het gas af. 24 februari 2023 26 maart 2023 Augustijn Loth  

3.50 De fractie BBvDH&J over verkeersveiligheid 27 februari 2023 29 maart 2023 Augustijn Wolters  

3.51 De fractie Seniorenpartij over het brugwachtershuisje Ankerpark 1 maart 2023 31 maart 2023 Camara Cremer  

 


