
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 30 augustus 2010 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Haitsma, opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Kleine spreekt namens Horeca Nederland, afdeling Den Helder in over agendapunt 4 (spreektekst bij 
deze besluitenlijst opgenomen).  
 
3. Vaststelling agenda. 
De fracties van de Stadspartij Den Helder en de ChristenUnie geven aan graag een korte vraag te willen stellen 
over respectievelijk overlast in Julianadorp en het afsluiten van de steeg in de Diaconiestraat. Op voorstel van 
de voorzitter wordt die gelegenheid geboden bij agendapunt 9. De agenda is overigens vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Sluitingstijden in de horeca in relatie tot het plan "Helder in de Kop". 
De commissie geeft in meerderheid aan geen behoefte te hebben de huidige sluitingstijden te wijzigen. De 
fracties van Behoorlijk Bestuur en CDA kunnen de logica inzien als aangesloten wordt bij de in de 
regiogemeenten gehanteerde sluitingstijden.  
 
De burgemeester licht toe geen standpunt in te hebben genomen vanwege de gewenste open discussie met de 
commissie. Wat het plan “Helder in de Kop” ziet de portefeuillehouder meer in regulier overleg met de Horeca 
en inzet op preventie. In dit kader zal niet ingezet worden op beperking van toegang of een wijziging van de 
sluitingstijden, maar op een veiliger en aantrekkelijker uitgaansleven. In overleg met de Horeca zullen andere 
maatregelen worden bezien. 
 
Ter advisering 
 
5. Voorstel tot vaststelling van de Winkeltijdenverordening gemeente Den Helder 2010. 
Met uitzondering van de fractie van de ChristenUnie en het CDA adviseert de commissie positief over het 
voorstel. In verband met het door de ChristenUnie aangekondigde amendement over de openingstijden stelt de 
commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 6 september 2010.  
 
Wethouder Visser zegt, in verband met de agendering voor de raadsvergadering van 6 september 2010, toe 
uiterlijk woensdag 1 september 2010 (voor 12.00 uur) de Winkeltijdenverordening qua lay-out/opzet en stijl aan 
te passen overeenkomstig het VNG model.  
 
6. Voorstel tot het vaststellen van een verordening tot wijziging van de Bouwverordening. 
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 6 september 2010.  
 
7. Voorstel tot vaststelling van de nota Inkoopbeleid Gemeente Den Helder 2010. 
8. Besluit tot intrekken van de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Den Helder. 
De agendapunten 7 en 8 zijn gecombineerd behandeld. De commissie adviseert de raad in meerderheid positief 
over beide voorstellen en stelt daarbij voor deze te agenderen als hamerpunten voor de raadsvergadering van 6 
september 2010. De fractie van de Stadspartij Den Helder neemt het voorstel terug naar de fractie en geeft aan 
eventueel met een stemverklaring te komen tijdens de raadsvergadering.  
Naar aanleiding van de vraag van het CDA zegt de portefeuillehouder dat maatschappelijk aanbesteden als 
vraagstuk een afzonderlijke discussie verdient om dit nader handen en voeten te geven. E.e.a. kan nader 
worden uitgewerkt door de griffie met steun vanuit de ambtelijke organisatie.  
 
De burgemeester zegt toe uiterlijk woensdag 1 september 2010 (voor 12.00 uur) het dictum van het voorstel tot 
vaststelling van de nota Inkoopbeleid Gemeente Den Helder 2010 aan te passen (waarbij de lijn van de fractie 
van Behoorlijk Bestuur zou kunnen worden gevolgd).  
 



Overige 
 
9. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 14 juni 2010. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
De burgemeester antwoord op de vraag van de Stadspartij inzake overlast in Julianadorp. De burgemeester 
ontvangt op zijn verzoek een afschrift van de aan de fractie van de Stadspartij toegezonden brief.  
 
De burgemeester antwoord op de vraag van de fractie van de ChristenUnie inzake het afsluiten van een steeg 
bij de Diaconiestraat. Gezien de primaire verantwoordelijkheid voor de Woningstichting in deze geeft de 
burgemeester aan dit uit te zoeken en e.e.a. terug te koppelen. 
 
10. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. De voorzitter geeft aan in de agendacommissie de 
planning nader te bezien op haalbaarheid en de raad daarover nader te berichten.  
 
11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


