
 
 
Bestuurlijke termijnkalender gemeente Den Helder 2020 en lijst met moties en toezeggingen 
 
Versie 12 maart 2020 

 
 
 

Raadsinformatieavond 12 maart 
onderwerp locatie portefeuillehouder eigenaar 

    

Kadernota 2021 Theater de Kampanje, KeyKegzaal Visser Ruiten 

 
 
 

Raadsinformatieavond 25 maart om 17.30 uur 
onderwerp locatie portefeuillehouder eigenaar 

    

Lokale informatieavond RES Waddenzeezaal Keur Stam 

 
 
 

Raadsinformatieavond 30 maart 
onderwerp locatie portefeuillehouder eigenaar 

    

Lobby in Den Helder Nader te bepalen Visser Kaag 

 
 
 

Raadsvergadering 6 april – commissievergadering 23 maart – collegevergadering 25 februari 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Actualisatie grondexploitatie Willem Alexanderhof 6 april 2020 
BenM 
23 maart 2020 

25 februari 2020 Wouters De Wit 

1e wijziging verordening toeristenbelasting 2020 6 april 2020 
BenM 
23 maart 2020 

25 februari 2020 Visser Van de Lagemaat 



1e wijziging GR Cocensus 2020 6 april 2020 
BenM 
23 maart 2020 

25 februari 2020 Visser Van de Lagemaat 

Aanwijzingsbesluit griffier en wijziging Verordening 
werkgeverscommissie 2011 

6 april 2020 
BenM 
23 maart 2020 

Geen collegebesluit 
noodzakelijk 

 Griffie 

Uitvoeringsplan sociale wijkteams en uitvoeringsplan omgekeerd 
werken 

6 april 2020 
MO 
23 maart 2020 

03 maart 2020 Biersteker Dito  

Informatie over subsidies alleen commissie 
MO 
23 maart 2020 

25 februari 2020 Visser Ruiten 

Uitvoeringsplan schuldhulpverlening 6 april 2020 
MO  
23 maart 2020 

03 maart 2020 De Vrij Dito 

Initiatiefvoorstel herziening bestemmingsplan Willemsoord 2012 
om de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te 
maken 

alleen commissie 
SenB 
23 maart 2020 

25 februari 2020 Wouters Verhoef 

 
 
 

Raadsinformatieavond 14 april (van 18.30 – 19.30 uur) 
onderwerp locatie portefeuillehouder eigenaar 

    

Organisatieontwikkeling Stadhuis Kerkgracht Wouters Reus 

 
 
 

Extra commissievergadering 20 april – collegevergadering 17 maart 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

1e rapportage privaatrechtelijke verbonden partijen alleen commissie 
BenM 
20 april 2020 

31 maart 2020 Visser Breukink 

 
 
 

Raadsvergadering 11 mei – commissievergadering 14 april – collegevergadering 17 maart 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Grondexploitatie Vinkenterrein 11 mei 2020 
BenM 
14 april 2020 

17 maart 2020 Wouters Hafkenscheid 

Behandeling rapport RKC Den Helder naar Toezicht en 
Handhaving op het gebied van de Openbare Orde en 
Veiligheid 

11 mei 2020 
BenM 
14 april 2020 

Geen collegebesluit 
noodzakelijk 

 RKC 

Presentatie over de pilot in samenwerking met GGZ (inhoud en 
resultaten 2019) 

alleen commissie 
MO 
14 april 2020 

17 maart 2020 Kos De Vroome 

Beleidskader sport 11 mei 2020 
MO 
14 april 2020 

17 maart 2020 De Vrij Van der Horst 

Notitie containerwoningen alleen commissie MO  17 maart 2020 Biersteker Oskam 



14 april 2020 

Beheerplannen openbare verlichting en spelen 11 mei 2020 
SenB 
14 april 2020 

17 maart 2020 De Vrij Hulzebos 

Presentatie Panorama Lokaal Julianadorp alleen commissie 
SenB 
14 april 2020 

17 maart 2020 Keur Zwier 

Modernisering advisering omgevingskwaliteit 11 mei 2020 
SenB 
14 april 2020 

17 maart 2020 Keur Op ten Berg 

 
 
 

Raadsinformatieavond 25 mei 
onderwerp locatie portefeuillehouder eigenaar 

    

Verzilting Nader te bepalen Keur Griffie 

 
 
 

Raadsvergadering 2 juni – commissievergadering 18 mei – collegevergadering 21 april 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Cofinanciering Regiodeal 2 juni 2020 18 mei 2020 21 april 2020 Visser Breukink 

Beleidsregels detailhandel alleen commissie 
BenM 
18 mei 2020 

21 april 2020 Wouters Van der Laan 

 
 

Raadsinformatieavond 22 juni 
onderwerp locatie portefeuillehouder eigenaar 

    

    

 
 
 

Raadsvergadering 29 juni – commissievergadering 4, 8 of 15 juni – collegevergadering 19 mei 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Jaarrekening en –verslag 2019 29 juni 2020 
BenM 
15 juni 2020 

12 mei 2020 Visser Ruiten 

1e Tussenrapportage 2020 29 juni 2020 
BenM 
15 juni 2020 

19 mei 2020 Visser Ruiten 

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 Cocensus 29 juni 2020 
BenM 
8 juni 2020 

19 mei 2020 Visser Van de Lagemaat 

Erfgoedorganisatie stap 2 n.v.t. 
BenM 
8 juni 2020 

19 mei 2020 Keur Kaag 



Beleidsregels evenementen 29 juni 2020 
BenM 
8 juni 2020 

19 mei 2020 Visser Laan 

Fietsbeleid 29 juni 2020 
SenB 
8 juni 2020 

19 mei 2020 Keur Wijnands 

Visie t.a.v. ontwikkeling Ruyghweg-Spoorweghaven en 
Westoever 

29 juni 2020 
SenB 
8 juni 2020 

19 mei 2020 Keur Boeree 

Versnellen verduurzamen vastgoed 29 juni 2020 
SenB 
8 juni 2020 

19 mei 2020 Wouters Kaaijen 

Beheerplannen Verkeer en Groen  29 juni 2020 
SenB 
8 juni 2020 

19 mei 2020 De Vrij Holthuijsen 

Regionale energietransitie 29 juni 2020 
RRN 
4 juni 2020 

19 mei 2020 
Keur Stam 

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 GGD 29 juni 2020 
RRN 
4 juni 2020 

19 mei 2020 
Biersteker Van Tatenhove 

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 
Veiligheidsregio NHN 

29 juni 2020 
RRN 
4 juni 2020 

19 mei 2020 
Nobel Smit 

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 RHCA 29 juni 2020 
RRN 
4 juni 2020  

19 mei 2020 
Duijnker Lamers 

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 OD 29 juni 2020 
RRN  
4 juni 2020 

19 mei 2020 
Wouters Mossou 

Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 GrGa 29 juni 2020 
RRN 
4 juni 2020 

19 mei 2020 
Kos Torringa 

 
 
 

Raadsvergadering 1 juli - commissievergadering 17 juni – collegevergadering 6 mei 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder Eigenaar 

      

Kadernota 2021 1 juli 2020 
BenM 
17 juni 2020 

6 mei 2020 Visser Ruiten 

 
 
 

3e kwartaal 2020 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder Eigenaar 

      

Omgevingsverordening  SenB  Keur Zwier 

Uitvoeringsplan Julianadorp  SenB  Keur Zwier 

Bestemmingsplan KWS/BVS  SenB  Keur Houtkamp 

Beheerplannen Bomen en Wegen  SenB  De Vrij Holthuijsen 

2e rapportage privaatrechtelijke verbonden partijen  
Extra BenM 
29 september 2020 

alleen commissie Visser Breukink 

Wijziigng GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord  BenM  Wouters Mossou 

NGE beleidskaart  BenM  Nobel Mossou 

Vastgoednota  BenM  Wouters Kaaijen 



 
 
 

4e kwartaal 2020 
onderwerp raadsvergadering commissievergadering collegevergadering portefeuillehouder eigenaar 

      

Begroting 2021 4 november 2020 
BenM 
26 oktober 2020 

8 september 2020 Visser Ruiten 

2e Tussenrapportage 2020 2 november 2020 
BenM 
26 oktober 2020 

29 september 2020 Visser Ruiten 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 4 november 2020 
BenM 
26 oktober 2020 

29 september 2020 
Visser Van de Lagemaat 

Verordening op de heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing 2021 

4 november 2020 
BenM 
26 oktober 2020 

29 september 2020 
Visser 

Van de Lagemaat 

Verordening op de heffing en invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2021 

4 november 2020 
BenM 
26 oktober 2020 

29 september 2020 
Visser 

Van de Lagemaat 

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021 4 november 2020 
BenM 
26 oktober 2020 

29 september 2020 
Visser 

Van de Lagemaat 

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 
2021 

4 november 2020 
BenM 
26 oktober 2020 

29 september 2020 
Visser 

Van de Lagemaat 

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 
2021 

4 november 2020 
BenM 
26 oktober 2020 

29 september 2020 
Visser 

Van de Lagemaat 

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 
2021 

4 november 2020 
BenM 
26 oktober 2020 

29 september 2020 
Visser Van de Lagemaat 

Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2021  
BenM 
 

 Biersteker  

Verordening onroerende zaak belastingen 2021 
 

BenM 
 

 
Visser Van de Lagemaat 

Verordening Jeugdhulp Den Helder 2021  MO  De Vrij Booms 

Regionaal en lokaal transformatieplan (zorg voor de jeugd)  MO  De Vrij Booms 

Regionale visie binnenduinrand  SenB  Keur Stam 

Bestemmingsplan Koningstraat  SenB  Keur De Vries 

Bestemmingsplan Nieuw Den Helder  SenB  Keur De Vries 

Warmte transitie visie  SenB  Duijnker Stam 

Bestemmingsplan Parkstraat  SenB  Keur De Vries 

Bestemmingsplan Luchthaven  SenB  Keur Houtkamp 

Beheerplannen Water en civiele kunstwerken  SenB  De Vrij Holthuijsen 

Integraal Huisvestingsplan onderwijs    Kos Van der Horst 

BCF 2021-2023 Museumhaven Willemsoord    Keur  

Meerjarige BCF wildopvang/Helderse Vallei    Duijnker Koning 

Geluidsreductieplan haven, zienswijze gemeenteraad     Houtkamp 

 
  



 

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

3 Motie: 
 
CDA BvDH PvdA 
SPDH SenP over 
instellen particulier 
gevelrenovatiefonds 

draagt het college van 
burgemeester en wethouders 
op: 

1. met partner Zeestad 
te komen tot een 
particulier 
gevelrenovatiefonds; 

2. in oktober 2019 een 
voorstel aan de raad 
voor te leggen 
waarin wordt 
voorgesteld dat 
particulieren en 
verenigingen van 
eigenaren in de 
binnenstad een 
beroep kunnen doen 
op dit fonds; 

3. te onderzoeken of 
verdere uitbreiding in 
andere gebieden in 
de stad mogelijk is. 

 

8 juli 2019 
 
Raadsvergadering 
 

Uiterlijk 31-
10-2020 

De intentie van het college was 
om in december met een 
antwoord te komen op de motie 
particulier gevelrenovatiefonds, 
maar vanwege zorgvuldigheid 
wordt dit met een maand 
uitgesteld. In januari vindt de 
beantwoording plaats.   
 

Wouters De Wit RI2019-034427 
Uitvoering motie 
particulier 
gevelrenovatiefonds 

6 Motie: 
 
GL over de raad te 
informeren over 
subsidiebudgetten 

draagt het college op: 
-     jaarlijks, in aanloop naar de 
begroting, de raad te 
informeren over het aantal 
aanvragen bij de diverse 
subsidiebudgetten dat is 
afgewezen, omdat het budget 
ontoereikend was alhoewel de 
aanvraag voldeed aan de 
voorwaarden. Of, indien het 
beschikbare budget verdeeld 
werd over alle aanvragers, wat 
het aantal daadwerkelijke 
aanvragers was ten opzichte 
van het verwachte aantal. 
 

2 september 2019 
 
Raadsvergadering 
 

31-5-2020 In het proces naar de Kadernota 
2021 wordt de raad geïnformeerd 
over de subsidiebudgetten.  
Agenderingsverzoek voor 
behandeling in commissie op 23 
maart volgt eind februari 2020. 

Visser Ruiten Op commissie MO 
23 maart 2020 

9 Toezegging: 
 
D66 over 
beschikbaarheid 
woningen irm 
hulpverlening 

Met de motie wordt het college 
van burgemeester en 
wethouders opgedragen om 
voor de situatie dat meerdere 
organisaties, waaronder DNO-
doen, te kennen hebben 

6 november 2019 
 
Raadsvergadering 
 

31-5-2020 Via uitvraag bij organisaties wordt 
de aard en omvang van de 
problematiek in kaart gebracht en 
hierover zal in gesprek met 
corporaties worden gegaan in een 
poging tot passende oplossing te 

Biersteker Oskam  



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

gegeven dat er veel te weinig 
huizen beschikbaar zijn waar 
ouders met kinderen, onder 
begeleiding van 
maatschappelijk werkers, op 
adem kunnen komen en de 
constatering dat wordt 
aangegeven dat die situatie 
zich meer voordoet in Den 
Helder dan gemiddeld in de 
Kop van Noord-Holland, een 
oplossing te vinden samen met 
de woningbouwcorporaties. 
De fractie trekt haar motie in 
omdat het college van 
burgemeester en wethouders 
deze heeft overgenomen. 
 

komen. De gemeenteraad 
ontvangt uiterlijk in mei 2020 een 
voortgangsbericht. 

12 Toezegging: 
 
PvdA over Omgeving 
Scholen aan Zee 

Op grond van de 
beraadslagingen past de fractie 
haar motie aan door de 
passage ‘voor 1 januari 2020’ 
te schrappen. 
Met de motie wordt het college 
van burgemeester en 
wethouders opgedragen: 
-     regie te nemen tot een 
overleg met gebruikers en 
eigenaren van het plangebied 
met als doel inzichtelijk te 
maken welke kansen er liggen 
om tegemoet te komen aan de 
wens tot meer woningbouw en 
betere huisvesting van Scholen 
aan Zee; 
-     hierover de raad voor 1 
januari 2020 een 
(proces)voorstel te doen. 
De fractie trekt haar motie in 
omdat het college van 
burgemeester en wethouders 
deze heeft overgenomen. 
 

6 november 2019 
 
Raadsvergadering 
 

31-3-2020 Een procesvoorstel voor dit 
gebied is in voorbereiding en zal 
in het eerste kwartaal 2020 aan 
de raad worden aangeboden. 

Wouters Hafkenscheid  

14 Motie: 
 

Met de motie wordt het college 
van burgemeester en 
wethouders opgedragen om 

6 november 2019 
 
Raadsvergadering 

 De gemeente start de gesprekken 
met de provincie over het 
openbaar vervoer in relatie tot 

Keur Wolters  



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

motie D66 over 
Openbaar vervoer 
Huisduinen 

met dezelfde vastberadenheid 
bij Connexxion te pleiten voor 
een adequate busverbinding 
naar Huisduinen. 
De raad besluit in meerderheid 
(25/2) de motie te aanvaarden. 
 

 Huisduinen, vervolgens wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd over 
het vervolg proces. Op dit 
moment kunnen wij hier nog geen 
termijn aan verbinden, 

15 Motie: 
 
motie D66 over 
verbetering openbaar 
vervoer Julianadorp 

Met de motie wordt het college 
van burgemeester en 
wethouders gevraagd “meer 
druk uit te oefenen op de 
Provincie” om tijdig (ver voor 
de volgende periode van drie 
jaar) tot betere dienstverlening 
te komen en waar nodig in een 
RIB aan te geven of voor een 
betere dienstverlening 
financiële middelen van 
gemeente 
Den Helder en wellicht andere 
Noordkop-gemeenten van 
belang kunnen zijn en zo ja, 
welk bedrag dit betreft. 
De raad besluit unaniem de 
motie te aanvaarden. 
 

6 november 2019 
 
Raadsvergadering 
 

 De gemeente start de gesprekken 
met de provincie over het 
openbaar vervoer in relatie tot 
Julianadorp, vervolgens wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd over 
het vervolg proces. Op dit 
moment kunnen wij hier nog geen 
termijn aan verbinden. 

Keur Wolters  

16 Motie: 
 
motie GroenLinks over 
aanpassing ambitie 
energielabel 
gemeentelijk vastgoed 
 

Met de motie wordt het college 
van burgemeester en 
wethouders opgedragen 
1.   te onderzoeken wat de 
financiële gevolgen zijn om te 
komen tot energielabel B; 
2.   de raad hierover in het 
eerste kwartaal van 2020 te 
informeren. 
De raad besluit in meerderheid 
(23/4) de motie te aanvaarden. 
 

6 november 2019 
 
Raadsvergadering 
 

Uiterlijk 31 
maart 2020 

Op 21 januari heeft een 
raadsinformatieavond plaats 
gevonden over het programma 
Energieneutraal 2020.  
Met motie M 6.17 over het 
energielabel vastgoed en 
amendement am19.00052 over 
5% energie besparing conform de 
CO2-ladder heeft u aangegeven 
dat u een ambitieuzer programma 
op duurzaamheid wilt zien.  
Deze aangescherpte ambities 
vergen gedegen onderzoek. In 
maart kunnen wij u informeren 
over de stand van zaken van dit 
onderzoek op dat moment. 
Uiterlijk 31 maart komt een RIB 
over stand van zaken. ‘Versnellen 
verduurzamen vastgoed’ komt 
naar de raad op 29 juni 2020. 

Wouters Kaaijen  



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

 

18 Motie: 
 
VVD CDA over 
Julianadorp 
 

Met de motie wordt het college 
van burgemeester en 
wethouders opgedragen: 
1.   het initiatief van ONS 
Julianadorp te onderzoeken op 
haalbaarheid; 
2.   het initiatief Loopuytpark 
verder te faciliteren en over te 
gaan tot realisatie; 
3.   met stakeholders in 
gesprek te gaan over mogelijke 
cofinanciering ten behoeve van 
de initiatieven; 
4.   de raad te informeren over 
mogelijke toekomstige 
woningbouwlocaties in 
Julianadorp; 
5.   mogelijke grondexploitatie 
van deze nieuwe 
ontwikkellocaties mee te 
nemen in het 
haalbaarheidsonderzoek; 
6.   met de regio en de 
provincie Noord-Holland in 
contact te treden om te komen 
tot woningbouw langs de 
Langevliet tussen Willem 
Alexanderhof en ‘t Laar; 
7.   de eventuele ontwikkelaar 
van dat gebied te betrekken bij 
de inrichting van de openbare 
ruimte en andere 
ontwikkelingen; 
8.   beheerkosten, onderhoud 
en vervangingsinvesteringen 
van de huidige sportparken 
mee te nemen bij het 
haalbaarheidsonderzoek; 
9.   een permanente locatie 
voor een evenemententerrein 
aan te wijzen om zo de 
toekomst van evenementen in 
Julianadorp te kunnen borgen; 
10.  vanuit het nog beschikbare 
budget voor ‘nieuw beleid 

6 november 2019 
 
Raadsvergadering 
 

 In het eerste kwartaal van 2020 
informeren wij u met een 
procesvoorstel over de uitvoering 
van de motie. 
 
College 28 januari 2020 

Keur Zwier 2020-003547 
 
Uitvoering motie 
Julianadorp 



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

coalitieakkoord’ op voorhand 
een bedrag van 
      € 350.000,- structureel te 
bestemmen voor de 
ontwikkeling van Julianadorp. 
De raad besluit unaniem de 
motie te aanvaarden. 
 

20 Toezegging 
 
Wethouder Keur over 
de pilots 
omgevingskwaliteit 

Op 23 september 2019 is in de 
commissie Stadsontwikkeling 
en -beheer gesproken over het 
in 2020 starten met een aantal 
pilots met betrekking tot 
omgevingskwaliteit met als 
doel de CRK eind 2020 op te 
heffen. 
Wethouder Keur heeft daarbij 
toegezegd dat de uitwerking 
van de pilots eerst terug komt 
in de commissie voordat deze 
van start gaan. 
 

23 september 
2019 
 
Commissie SenB 

1 januari 
2020 

De raad wordt in december 2019 
geïnformeerd met een 
raadsinformatiebrief. Hierin wordt 
het verdere proces toegelicht. De 
RIB staat in december op de 
college-agenda. 

Keur Op ten Berg RI2019-033135  
Nieuw beleid 
omgevingskwaliteit 

22 Toezegging 
 
Wethouder Keur over 
de woonleningen 
 

Op 23 september 2019 zijn de 
woonleningen behandeld in de 
commissie Stadsontwikkeling 
en -beheer. 
Wethouder Keur heeft daarbij 
toegezegd dat 
de  woonleningen in ieder 
geval na een jaar worden 
geëvalueerd of zoveel eerder 
als nodig blijkt. 
 

23 september 
2019 
 
Commissie SenB 

23-9-2020 Uiterlijk september 2020 wordt de 
raad geïnformeerd over de 
evaluatie woonleningen. 

Keur Vermeulen  

23 Toezegging 
 
Wethouder Wouters 
over parkeren in de 
binnenstad 

Wethouder Wouters heeft in de 
vergadering van de commissie 
Stadsontwikkeling en -beheer 
op 11 november (met een 
uitloop naar 14 november) 
2019 een aantal toezeggingen 
gedaan over parkeren.  
1. de mogelijkheid van een 

light-
parkeerverwijssysteem 
wordt nader bezien; 

14 november 
2019 
 
Commissie SenB 

 1. een globaal plan voor een 
light versie wordt uitgewerkt. 
Dit is een dynamische 
parkeerverwijzing vanaf de 
parkeerring naar de daaraan 
gelegen grotere 
parkeerclusters, met een 
indicatie van het aantal vrije 
plekken. Er wordt geen 
voorinformatie gegeven op 
de toeleidende wegen naar 
het centrum. Najaar 2020. 

Keur Wolters  



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

2. de huidige bebording naar 
de parkeerterreinen wordt 
nader bezien; 

3. de openingstijden 
(inrijtijden) van de 
parkeergarages worden 
verruimd; 

4. het reguleren van de 
toenemende overlast door 
Texel-parkeerders in de 
stad nader wordt bezien; 

5. er wordt een inventarisatie 
gemaakt van het aantal 
invaliden-parkeerplaatsen 
in de stad; 

6. het college gaat met de 
ondernemers in de 
binnenstad in overleg over 
het bezetten van 
parkeerplaatsen door 
werknemers; 

7. er wordt een vergelijking 
van cijfers uit het verleden 
en de verwachtingen in 
een grafische vorm 
opgesteld en 
toegezonden; 

8. de gewenste maatregelen 
in het kader van het 
parkeerbeleid en de 
financiële middelen die 
daarbij horen worden 
betrokken bij de 
Kadernota 2021-2024; 

9. het college gaat de 
mogelijkheden voor het 
stallen van fietsen in het 
centrum nader bezien; 

10. bij het jaarlijkse overzicht 
van de parkeerbalans 
wordt voortaan een kort 
overzicht bijgevoegd van 
knelpunten en 
oplossingen. 

2. Er is een inventarisatie 
gemaakt. Er ontbreken 
borden, die zijn blijkbaar bij 
reconstructiewerkzaamheden 
verwijderd en niet 
teruggeplaatst. Dit wordt 
hersteld, daarmee is de 
parkeerroute rond het 
centrum in de richting, met-
de-klok-mee weer compleet. 
Een plan om te komen tot 
uitbreiding van de 
parkeerbebording naar een 
parkeerring in twee 
richtingen, zal worden 
uitgewerkt en een kostprijs 
wordt berekend. Hiervoor zal 
een krediet worden 
aangevraagd. Wij proberen 
dit voor de kadernota gereed 
te hebben. 

3. De openingstijden van de 
garage Koninckshoek 
worden niet verruimd i.v.m. 
de problematiek in de 
omgeving en de 
overlast/vandalisme die dit 
met zich meebrengt. Op 
termijn bij een wijziging van 
de omgeving kan uitbreiding 
worden overwogen, als daar 
een behoefte voor is. 
De openingstijden van de 
Sluisdijk garage zijn onlangs 
verruimd t.b.v. van de 
horeca. Men kan inrijden tot 
21.00 uur en onbeperkt 
uitrijden met gebruik van de 
verkregen parkeerticket. Ook 
hier moet men bedachtzaam 
zijn voor hangjeugd die hier 
gaat verpozen bij langere 
openstelling. Vernielingen 
etc. leiden nu reeds tot extra 
kosten beveiliging. 
Vooralsnog zijn er geen 
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geluiden gehoord dat de 
huidige openingstijden niet 
voldoen. Indien er 
aantoonbare behoefte voor is 
kan verruiming worden 
overwogen. 

4. In februari is een 
bewonersavond voor de 
Weststraat e.o. over een 
eventuele blauwe zone. 
Tevens wordt een enquête 
gehouden onder de 
bewoners Kanaalweg voor 
regulerende maatregelen en 
de noodzaak/wens daarvoor. 
Afhankelijk van de uitkomst 
van deze participatieslag zal 
een voorstel worden 
gemaakt voor uitbreiding van 
de blauwe zone (college). De 
Raad krijgt dan een RIB, april 
2020. 

5. Hier wordt aan gewerkt. Naar 
verwachting in februari 2020 
gereed. In maart een RIB  

6. Wethouder Keur heeft een 
afspraak met de HOB 

7. Is in de maak. Februari 2020 
gereed. 

8. Wordt voor de komende 
kadernota een ruimtevrager 
opgevoerd voor het 
realiseren van een light 
versie van een dynamisch 
parkeerverwijssysteem 

9. Zit als uit te werken 
speerpunt binnen het 
binnenkort vast te stellen 
fietsbeleid. Daarna zal 
hiervoor een separaat 
voorstel/plan voor worden 
gemaakt. Ondertussen 
voeren wij overleg met 
Prorail over het parkeren van 
fietsen rond en onder het 
station. Najaar 2020. 
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10. Zal bij de volgende 
parkeerbalans worden 
meegenomen. Najaar 2020. 

24 Motie 
 
Consultatie 
gemeentebestuur over 
provinciale 
omgevingsverordening 

Met de motie wordt het college 
van burgemeester en 
wethouders opgeroepen: 
er bij het provinciaal bestuur op 
aan te dringen dat de 
Omgevingsverordening 
gedurende een 
periode van vier maanden ter 
consultatie wordt voorgelegd 
aan de gemeentebesturen in 
NoordHolland en de 
gemeentebesturen in die 
periode de gelegenheid te 
geven hun zienswijzen uit te 
brengen. 
 

8 juli 2019 
 
Raadsvergadering 

 De moties die in diverse raden 
zijn aangenomen hebben geleid 
tot een verlenging van de 
zienswijze termijn van 6 tot 8 
weken. Dit stond in de laatste 
nieuwsbrief van de provincie. De 
Verordening gaat nu vanaf 11 feb. 
8 weken ter inzage. Een regionale 
zienswijze wordt voorbereid, hier 
wordt u over geïnformeerd.  

Keur Zwier De moties die in 
diverse raden zijn 
aangenomen 
hebben geleid tot 
een verlenging van 
de zienswijze 
termijn van 6 tot 8 
weken. 

25 Toezegging 
 
Ingetrokken motie 
Stadspartij over 
beeldkwaliteitsplan 
Tiny Houses 
Falgatuinen Nw DH 
 

De fractie van de Stadspartij 
Den Helder dient een motie in 
(M10.1) waarmee het college 
van burgemeester en 
wethouders wordt verzocht: 
1.   in het eerste kwartaal  van 
2020 in overleg te gaan met de 
Lidl over de benodigde 
parkeerfaciliteiten bij 
winkelcentrum Duinpassage in 
relatie tot de voorziene 
ontwikkelingen; 
2.   de raad vóór het 
zomerreces van 2020 te 
informeren over de resultaten 
van dit overleg. 
De fractie houdt haar motie 
aan op basis van de 
toezegging van wethouder 
Wouters dat het college van 
burgemeester en wethouders 
de motie overneemt. 
 

25 november 
2019 
 
Raadsvergadering  

30-6-2020 De gemeenteraad wordt voor het 
zomerreces 2020 met een 
raadsinformatiebrief geïnformeerd 
over de resultaten van het 
overleg. 

Keur Op ten Berg  

26 Toezegging 
 
Nota Meedoen! 
Armoedebeleid 

Wethouder de Vrij zegt, naar 
aanleiding van een verzoek 
van de fractie van GroenLinks, 
toe op het moment dat de 

2 december 2019 
 
Commissie MO 

31-3-2020 Bij gelegenheid van de 
presentatie van het 
uitvoeringsplan 
schuldhulpverlening in de 

De Vrij De Vroome  
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gemeente Den Helder 
2017-2020 

uitvoeringsplannen in het 
eerste kwartaal aan de raad 
worden voorgelegd te bezien of 
de nota Meedoen! 
Armoedebeleid gemeente Den 
Helder 2017-2020 in 
werkingsduur met twee jaar zal 
worden verlengd.  
 

commissievergadering MO van 
23-03 wordt de verlenging 
meegenomen.  

28 Toezegging 
 
Beleidsregels 
kamerhuur 

Op 4 december 2019 is de 
beleidsnotitie kamerverhuur 
aan de orde geweest in de 
commissie Stadsontwikkeling 
en -beheer. 
het college heeft aangegeven 
dat er tot 2021 een tijdelijke 
regeling nodig is voor het 
omgaan met nieuwe 
aanvragen voor kamerverhuur, 
waarbij de beleidslijn voor de 
huisvesting van tijdelijke 
werknemers uitgangspunt is. 
Het al dan niet handhaven van 
de ‘nullijn’ wordt hierin 
meegenomen. Het voorstel 
volgt in het eerste kwartaal van 
2020. 
 

4 december 2019 
 
Commissie SenB 

31-3-2020 Wordt volgens toezegging 
opgevolgd. 

Keur Vermeulen  

29 Toezegging 
 
Omgevingsvisie 
Julianadorp 

Op 2 en 4 december 2019 is 
de Omgevingsvisie Julianadorp 
aan de orde geweest in de 
commissie Stadsontwikkeling 
en -beheer. 
Wethouder Keur heeft daarbij 
aangegeven dat het maken 
van een uitvoeringsplan de 
volgende stap is. Dit wordt 
betrokken bij het 
uitvoeringsplan van de 
gemeente en daarvoor is nog 
geen planning voorhanden. De 
wethouder zegt toe dat de 
uitvoering van de visie jaarlijks 
wordt gemonitord en wordt 
geagendeerd voor de 
commissie. 

2 en 4 december 
2019 
 
Commissie SenB 

1-12-2020 De planning van de monitoring 
volgt bij de behandeling van het 
uitvoeringsplan in het najaar van 
2020. 

Keur Zwier  
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30 Toezegging 
 
Beheerplannen 
openbare ruimte 

De jaarrekening 2018 is in 
mei/juni 2019 behandeld in de 
Auditcommissie. Daarbij zijn de 
beheerplannen openbare 
ruimte (wegen, kunstwerken, 
openbaar groen, bomen, 
openbare verlichting) aan de 
orde geweest. 
De Auditcommissie heeft de 
raad geadviseerd het college 
van burgemeester en 
wethouders op te dragen 
genoemde beheerplannen nog 
in 2019 ter vaststelling aan de 
raad aan te bieden. 
Wethouder Visser heeft 
toegezegd dat de 
beheerplannen in het eerste 
kwartaal van 2020 worden 
aangeboden. 
 

23 mei 2019 
5 december 2019 
 
Auditcommissie 

31-3-2020 2020-005673: beheerplan 
Openbare verlichting en 
beheerplan spelen bespreken in 
S&B 14-04-2020; agenderen in 
Raad 11-05-2020 

De Vrij Hulzebos Alle 8 
beheerplannen zijn 
geagendeerd op de 
BTK. 

31 Toezegging 
 
Controle levering SVB 

De jaarrekening 2018 is in 
mei/juni 2019 behandeld in de 
Auditcommissie. Daarbij kwam 
het onderdeel 'controle levering 
SVB' aan de orde.  
De accountant heeft 
geadviseerd een beleidsvisie te 
ontwikkelen ten aanzien van de 
controle op de levering van 
zorg. Wethouder Visser heeft 
ten overstaan van de 
Auditcommissie aangegeven 
dit advies op te volgen. 
Wethouder Visser heeft op 5 
december 2019 aan de 
Auditcommissie toegezegd dat 
deze beleidsvisie vóór de 
kadernota 2021-2024 wordt 
aangeboden. 
 

23 mei 2019 
5 december 2019 
 
Auditcommissie 

1-5-2020 De beleidsvisie wordt opgesteld 
en zo spoedig mogelijk 
aangeboden. 
Op agenda stafoverleg Tjitske 16-
03-2020 

Biersteker Maka  

32 Toezegging 
 
Toelichting op de 
risicoparagraaf 

De jaarrekening 2018 is in 
,mei/juni 2019 aan de orde 
geweest in de Auditcommissie. 
Daarbij is de toelichting op de 

23 mei 2019 
5 december 2019 
 
Auditcommissie 

30-4-2020 In de jaarrekening 2019 wordt de 
risicoparagraaf nader toegelicht. 
De jaarrekening wordt 12 mei 

Visser Ooyevaar  
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risicoparagraaf aan de orde 
geweest. 
De Auditcommissie heeft de 
raad geadviseerd het college 
van burgemeester en 
wethouders te verzoeken in het 
vervolg de toelichtingen op de 
risicoparagraaf in de 
jaarrekening en de begroting 
kwalitatief te verfijnen zodat de 
gekwantificeerde risico-
inschattingen voor de raad 
beter te volgen zijn. 
Wethouder Visser heeft 
aangegeven dat het advies van 
de Auditcommissie is 
overgenomen door het college. 
 

2020 vastgesteld door het 
college. 

33 Toezegging 
 
Fraude risico analyse 

De boardletter 2019 van Ipa 
Acon is op 5 december 2019 
aan de orde geweest in de 
Auditcommissie. 
In de reactie van het college op 
deze boardletter is 
aangegeven dat de door de 
accountant geadviseerde 
'fraude risico analyse' nog niet 
uitgevoerd is. 
Met de Auditcommissie is 
afgesproken  dat deze analyse 
medio 2020 wordt uitgevoerd. 
 

5 december 2019 
 
Auditcommissie 

30-6-2020 De fraude risico analyse wordt in 
het voorjaar 2020 uitgevoerd. De 
raad ontvangt de analyse met een 
raadsinformatiebrief uiterlijk 30 
juni 2020. 

Visser Ooyevaar  

34 Toezegging 
 
Gronden Spoorhaven 
en Westoever 

De jaarrekening 2018 is in 
mei/juni 2019 aan de orde 
geweest in de Auditcommissie. 
Wethouder Visser heeft daarbij 
aangegeven dat het college 
van burgemeester en 
wethouders de intentie heeft 
deze gronden te ontwikkelen 
en verwacht dat de raad 
hierover in het voorjaar van 
2020 nader geïnformeerd kan 
worden. 
 

23 mei 2019 
5 december 2019 
 
Auditcommissie 

21-6-2020 Staat geagendeerd op de 
bestuurlijke termijnplanning. 
Commissie SenB 8 juni 2020, 
raad 29 juni 2020. 

Keur/Wouters Boeree Commissie SenB 8 
juni, raad 29 juni. 



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

36 Toezegging 
 
Inkoop- en 
aanbestedingsregels 

De jaarrekening 2018 is in 
mei/juni 2019 behandeld in de 
Auditcommissie.  Daarbij kwam 
het onderdeel inkoop- en 
aanbestedingsregels aan de 
orde. 
De Auditcommissie heeft de 
raad geadviseerd het college 
van burgemeester en 
wethouders te verzoeken een 
raadsinformatiebrief op te 
stellen en daarin aan te geven 
welke organisatorische 
maatregelen worden getroffen 
ter voorkoming van 
onrechtmatigheden bij inkoop- 
een aanbestedingen in de 
toekomst. 
In de Auditcommissie van 5 
december 2019 heeft 
wethouder Visser toegezegd 
dat de RIB in het eerste 
kwartaal van 2020 wordt 
verstuurd. 
 

23 mei 2019 
5 december 2019 
 
Auditcommissie 

31-3-2020 Uiterlijk 31-3-2020 wordt de raad 
hierover geïnformeerd door 
middel van een 
raadsinformatiebrief. 
Op college van 18 februari 2020 

Visser Ruiten Met RI2020-007196 
is de raad 
geïnformeerd over 
de maatregelen. 

37 Toezegging 
 
Illegale dumpingen 

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. 
 

2 december 2019 
 
Commissie SenB 

  De Vrij Rolsma Evaluatie wordt 1e 
kwartaal 2022 aan 
de Raad 
aangeboden. 

38 Toezegging 
 
Opruimen glas op de 
openbare weg 

Op 2 december 2019 heeft de 
fractie van D66 een vraag 
gesteld in de commissie 
Stadsontwikkeling en -beheer 
over het opruimen van glas bij 
ongelukken (dit blijft relatief 
lang liggen). 

2 december 2019 
 
Commissie SenB 

 De raad wordt geïnformeerd met 
RI2020-006576. Deze staat 18 
februari 2020 op agenda college. 

De Vrij Markus Met RI2020-006576 
is de raad 
geïnformeerd over 
glas op de 
openbare weg 
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Wethouder Wouters heeft 
hierbij aangegeven hierop 
terug te komen. 
 

39 Motie 
 
Registratie 
werknemers bij 
agrarische 
ondernemingen 
 

De fractie van het CDA dient 
een motie in (M19.1) waarmee 
het college van burgemeester 
en wethouders wordt 
opgedragen:. 
Op basis van de 
beraadslagingen wijzigt de 
fractie haar motie als volgt: 
1. geen stappen te 
ondernemen omtrent registratie 
van buitenlandse werknemers 
op agrarische percelen anders 
dan op de locatie waar deze 
verblijven; 
2. het gesprek aan te gaan met 
alle agrarische ondernemers 
over registratie op locatie; 
3. het opstarten van een pilot 
waarbij onderzocht wordt of 
registratie op locatie haalbaar 
en wenselijk is voor agrarische 
ondernemers; 
4. de verplichting tot registratie 
te blijven beperken; 
5. de gemeenteraad uiterlijk 
vóór de behandeling van de 
kadernota 2021 te informeren 
over de voortgang middels een 
raadsinformatieavond waarbij 
nadrukkelijk de inbreng van de 
sector betrokken wordt. 
 

16 december 
2019 
 
Raadsvergadering 

  Keur Vermeulen  

40 Toezegging 
 
Containerwoningen 
 

De fractie van 
Gemeentebelangen Den 
Helder dient een motie in 
(M21), waarmee het college 
van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen: 
1. de raad uiterlijk op 1 april 
2020 een voorstel te doen 
waarmee een pilot met drie 
containerwoningen kan worden 

16 december 
2019 
 
Raadsvergadering 

31 maart 
2020 

Agenderingsverzoek voor 
commissie-avond van 24 maart 
komt in januari 2020. 

Biersteker Oskam Onderwerp staat 
geagendeerd op 
commissie MO van 
14 april 2020. 
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gerealiseerd; 
2. in het voorstel nader in te 
gaan op de beoogde locatie(s) 
en de afspraken in dit kader 
met de instellingen die hierbij 
een rol spelen. 
De fractie trekt haar motie in op 
basis van de toezegging van 
wethouder Biersteker dat het 
onderwerp aan het einde van 
het eerste kwartaal van 2020 in 
commissieverband aan de orde 
komt op basis van een notitie 
over de problematiek van het 
college van burgemeester en 
wethouders. 
 

41 Motie 
 
Openbare en 
opengestelde toiletten 

De fractie van de 
Seniorenpartij dient een motie 
in (M20), waarmee het college 
van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen: 
1. de raad ruim vóór de 
kadernota 2021-2024 te 
informeren over de huidige 
situatie van de openbare en 
opengestelde toiletten in onze 
gemeente, de ambities die het 
college op dit gebied heeft en 
de eventueel hiervoor 
benodigde budgetten; 
2. winkeliers en ondernemers 
enthousiast te maken hun 
toiletten open te stellen en dit 
ook kenbaar te maken bij de 
Hoge Nood-app. 
 

16 december 
2019 
 
Raadsvergadering 

31 maart 
2020 

RI2020-010401 in proces. 
Agenda college 03-03-2020. 

De Vrij Kaag Met RI2020-010401 
is de raad 
geïnfomeerd over 
de uitvoering van 
deze motie. 

42 Motie 
 
Beleid huisvesting 
tijdelijke werknemers 
Den Helder 

De fractie van de VVD dient 
een motie in (M19.2) waarmee 
het college van burgemeester 
en wethouders wordt 
opgedragen in februari 2020 
een voorstel aan de raad te 
doen tot wijziging van de 
Verordening op de 
toeristenbelasting (bijvoorbeeld 

16 december 
2019 
 
Raadsvergadering 

29 februari 
2020 

In februari ontvangt de 
agendacommissie een 
agenderingsverzoek  
 
De nieuwe verordening 
toeristenbelasting is geagendeerd 
op 23 maart. 

Keur Vermeulen Verordening 
toeristenbelasting 
wordt 23 maart in 
de commissie en 6 
april in de raad 
behandeld  
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door aanvulling van artikel 3), 
inhoudende dat voor het verblijf 
van (tijdelijke) werknemers in 
onze gemeente geen 
toeristenbelasting meer is 
verschuldigd. 
 

43 Toezegging 
 
Den Helder 
Regenboogstad 

Met de motie wordt 
uitgesproken dat Den Helder 
zich aansluit bij de overige 
Regenboogsteden van 
Nederland en wordt het college 
verzocht daartoe de 
noodzakelijke stappen te 
zetten. 
De fractie heeft haar motie 
ingetrokken. De reden hiervoor 
is dat wethouder Biersteker 
aangeeft dat deze is 
overgenomen door het college. 
 

7 november 2018 
 
Raadsvergadering 

 RIB met afdoening van motie 
wordt voor collegevergadering 
van 25 februari  ter vaststelling 
aangeboden. 
 
2020-005609 

Biersteker Torringa Met RI2020-005609 
is de raad 
geïnformeerd over 
de regenboog-
gemeente 

45 Toezegging 
 
Visie op 
gebiedsontwikkeling 
Ruyghweg 

Wethouder Wouters heeft in de 
commissie Maatschappelijke 
ontwikkeling van 20 januari 
2020 toegezegd dat er medio 
de zomer van dit jaar een visie 
komt over de 
gebiedsontwikkeling. 
 

20 januari 2020 
 
Commissie MO 

30-09-2020 Staat geagendeerd op de 
bestuurlijke termijnplanning. 
Commissie SenB 8 juni 2020, 
raad 29 juni 2020. 

Keur/Wouters Boeree Commissie SenB 8 
juni, raad 29 juni. 

46 Toezegging 
 
Renovatie Sportpark 
Ruyghweg, 
verduurzaming 

Wethouder Wouters heeft in de 
commissie maatschappelijke 
ontwikkeling toegezegd dat bij 
de renovatie van het sportveld 
binnen het gebied goed zal 
worden gekeken naar de 
verduurzaming. 
 

20 januari 2020 
 
Commissie MO 

 De renovatie van het sportpark zal 
niet eerder dan eind 2020 
aanvangen. Zodra meer bekend 
is over de renovatie zal de 
gemeenteraad met een 
raadsinformatiebrief geïnfomeerd 
worden. 

De Vrij Boeree RIB volgt 3e/4e 
kwartaal 2020 

47 Toezegging 
 
Aantal personen in de 
bijstand (armoedeval) 

Wethouder de Vrij heeft in de 
commissie Maatschappelijke 
ontwikkeling van 20 januari 
2020toegezegd dat mevrouw 
Houtveen schriftelijk antwoord 
krijgt (met in cc de 
commissieleden) op haar 
technische vraag over het 
aantal personen vanuit een 

20 januari 2020 
 
Commissie MO 

 Vraagverheldering uitgezet; 
ontvangen. Antwoord is in proces. 

De Vrij De Vroome Memo is verzonden 
op 20-02-2020 
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betaalde baan/voormalig 
ondernemers in relatie tot het 
aantal uit de bijstand. Op 
verzoek formuleert zij haar 
vraag nog concreter op papier 
voor de wethouder. 
 

48 Toezegging 
 
Memo over 
terugvorderingen 
(armoedeval) 

Wethouder De Vrij zegt naar 
aanleiding van vragen van de 
VVD en de ChristenUnie in de 
commissie Maatschappelijke 
ontwikkeling van 20 januari 
2020 een memo toe waarin 
nader wordt ingegaan op hoe 
de gemeente omgaat met haar 
beleid als personen te veel 
toeslag hebben ontvangen en 
hoe dan omgegaan wordt met 
de terugvordering. Voorts 
komen in het memo een aantal 
voorstellen voor de 
commissie/raad waarin wordt 
bezien waar nog mechanismen 
zijn om de armoedeval tegen te 
gaan.  
 

20 januari 2020 
 
Commissie MO 

 Memo besproken in stafoverleg 
17-02 

De Vrij De Vroome Memo is verzonden 
op 20-02-2020 

49 Toezegging 
 
Implementatie ICT 
Cocensus 
 

Wethouder Visser heeft in de 
vergadering van de commissie 
Bestuur en Middelen van 10 
februari 2020 toegezegd dat hij 
de commissie en raad vóór de 
raadsvergadering van 24 
februari 2020 schriftelijk zal 
informeren over de 
implementatie van de ICT en 
de datum die hierbij hoort.  
 

10 februari 2020 
 
Commissie BenM 

24-02-20  Visser Van de 
Lagemaat 

Met memo 2020-
008626 beantwoord 
op 17-02-2020 

50 Toezegging 
 
Generatiepact 
Cocensus 

Wethouder Visser heeft in de 
commissie Bestuur en 
Middelen van 10 februari 2020 
toegezegd dat hij de inhoud 
van de evaluatie met 
betrekking tot de 
kostenneutraliteit van het 
generatiepact van Cocensus 

10 februari 2020 
 
Commissie BenM 

  Visser Van de 
Lagemaat 

Met memo 2020-
008626 beantwoord 
op 17-02-2020 
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zal delen zodra deze bij hem 
bekend is.  
 

51 Toezegging 
 
Systematiek 
toeristenbelasting 

Wethouder Visser heeft in de 
commissie Bestuur en 
Middelen van 10 februari 2020 
toegezegd dat hij in kaart zal 
brengen welke systematiek 
voor het berekenen en innen 
van de toeristenbelasting het 
best kan worden gehanteerd. 
Op aangeven van de voorzitter 
wordt dit gedaan vóór de 
behandeling van de 
toeristenbelasting in de 
commissie Bestuur en 
Middelen van 23 maart 2020;  
 

10 februari 2020 
 
Commissie BenM 

20-03-20  Visser Van de 
Lagemaat 

Met memo 2020-
008626 beantwoord 
op 17-02-2020 

52 Toezegging 
 
Verordening 
maatschappelijke 
ondersteuning Den 
Helder 
 

Wethouder Biersteker-Giljou 
heeft in de commissie Mo van 
10 februari 2020 toegezegd de 
algemene vragen van de 
Seniorenpartij en GroenLinks 
over de verordening, in het 
bijzonder over artikel 2.2, 8, lid 
5 onder c en artikel 15, 
schriftelijk te beantwoorden.  
 

10 februari 2020 
 
Commissie MO 

21-02-20  Biersteker Reekers De vragen zijn 
beantwoord met 
een memo. 

53 Toezegging 
 
Informatie 
woningmarkt 

Wethouder Keur heeft in de 
raadsvergadering van 24 
februari 2020 toegezegd dat 
het college van burgemeester 
en wethouders vóór de zomer 
informatie zal geven over de 
woningmarkt in Den Helder.  
 

24 februari 2020 
 
Raadsvergadering 

21-06-2020  Keur Vermeulen  

54 Toezegging 
 
Veiligheidsmatrix 2020 

Burgemeester Nobel heeft in 
de raadsvergadering 
toegezegd aan het begin van 
het tweede kwartaal van 2020 
het uitvoeringsplan 2020 aan 
de raad aan te bieden.  
 

24 februari 2020 
 
Raadsvergadering 

15-05-2020  Nobel Ingelse  

 
 



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

1.10 De fractie van de PVV heeft vragen gesteld over geheime documenten. 
 

6 januari 2020 5 februari 2020 Nobel Hanegraaf RV2020-005370 

1.11 De fractie van de ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over rivaliserende 
bendes in Den Helder en drill video's. 
 

15 januari 2020 14 februari 2020 Nobel Ingelse RV2020-005816 

1.12 De fractie van D66 stelt vragen over kleine gasvelden 29 januari 2020 28 februari 2020 Visser Breukink RV2020-006295 

1.13 De fractie van de D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitgestelde oplevering 
van het pand aan de Kerkgracht.  

4 februari 2020 5 maart 2020 Wouters Ligthart RV2020-007177 

1.14 De fractie van de Stadspartij Den Helder heeft schriftelijke vragen gesteld over de 
aanwezigheid van loden waterleidingen in de gemeente Den Helder. 

10 februari 2020 11 maart 2020 Duijnker Van der Horst RV2020-009657 

1.15 De fractie van de PVV heeft schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting van 
statushouders en asielzoekers.  

10 februari 2020 11 maart 2020 Keur Vermeulen  

1.16 De fractie van Behoorlijk Bestuur heeft schriftelijke vragen gesteld over de Sluisdijkbuurt.  
 

27 februari 2020 28 maart 2020 De Vrij Hulzebos  

1.17 De fractie van Behoorlijk Bestuur heeft schriftelijke vragen gesteld over de Balistraat. 2 maart 2020 1 april 2020 Keur Vermeulen  

1.18 De fractie van Behoorlijk  Bestuur stelt vragen over ontwikkelingen op Willemsoord 3 maart 2020 2 april 2020 Keur Kaag  

1.19 De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de omvaarroute in verband met 
de renovatie van de Koopvaardersshutssluis.  

3 maart 2020 
 

2 april 2020 Visser Kaag  

1.20 Behoorlijk Bestuur en PVV over het woonwagenkamp aan de Blankmanstraat. 9 maart 2020 8 april 2020 Wouters Kaijen  

1.21 De fractie van de Stadspartij Den Helder heeft schriftelijke vragen gesteld over 
kamerverhuur in de visbuurt.  

9 maart 2020 8 april 2020 Keur Vermeulen  

 


