
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 21 september 2015  
(BSL15.0049) 
 
 
Aanwezig: 
P. Jansen en D. Salverda (Stadspartij Den Helder), R. Bruin en K. Visser (VVD), C. Papo (D66),  
E. Krijns en J. Lobles (CDA), J. Kasander en T. van der Paard (PvdA), T. Biersteker en W. van 
Donkelaar (ChristenUnie), N. Dol en M. Hoekstra-Timmers (GroenLinks), M. Wouters en J. Bierens 
(Behoorlijk Bestuur), C. van Driesten en Z. de Nooij (Vrije Socialisten) en M. Vermooten (Fractie 
Vermooten), leden; 
 
R. Slort, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
O. Wagner, wethouder. 

 
 
 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Komen spreekt namens KAVB en LTO in over agendapunt 4, het voorstel tot het wijzigen van 
de Algemene plaatselijke verordening 2012 voor het gebruik van knalapparatuur in de landbouw. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening 2012 voor het gebruik 
 van knalapparatuur in de landbouw. 
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de eerstvolgende raadsvergadering. 
 
De commissie neemt kennis van de toezegging van wethouder Wagner dat het college met de 
agrariërs in overleg gaat over de uitvoeringsregels en deze pas na het overleg zal vaststellen.  
De wethouder zal de vastgestelde uitvoeringsregels ter kennis brengen van de raad en commissie.   
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de Kwijtscheldingsverordening 2015. 
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp en adviseert eveneens in meerderheid het 
voorstel vooralsnog te agenderen als bespreekpunt voor de eerstvolgende raadsvergadering.  
De volgende bespreekpunten worden aangegeven: 
- de verschillen in de uitvoering ten opzichte van de gemaakte afspraken hierover; 
- de eventuele inhoudelijke verschillen tussen de vigerende en de voorgestelde regelgeving. 
Het college van burgemeester en wethouders zal nog vóór de raadsvergadering nadere informatie 
over de bespreekpunten geven. Op basis van deze informatie kan de raad alsnog besluiten het 
voorstel als hamerpunt te behandelen.  
 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering en deelt mee dat wethouder Wagner na de vergadering de stand 
van zaken met betrekking tot de asielzoekers zal weergeven. 
  


