Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 27 maart 2017 (BSL17.0014)
Aanwezig:
C.P.J. Jansen en D.S. Salverda (Stadspartij Den Helder), P.A.G. Conijn en J.K. Visser (VVD),
R. van Deutekom en C.J. Papo (D66), J.J. Lobles en J.F. Schrijver (CDA), C.J. de Kleijn (Sociaal
Lokaal Den Helder), P. Blank en P. de Vrij (PvdA), T. Biersteker-Giljou en J.P. van Donkelaar
(ChristenUnie), C.J. Dol-Cremers en M.C. Hoekstra-Timmers (GroenLinks), M.C. Wouters (Behoorlijk
Bestuur), D.R. Pastoor (Vrije Socialisten), M. Vermooten (fractie Vermooten) en G. Assorgia en
J.E. Vorstman-Gorter (Beter voor Den Helder), leden;
H. van Dongen, voorzitter;
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier;
B.O.B. Haitsma en L. Kuipers, wethouders.

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.
2. Spreekrecht burgers.
Mevrouw T. Lont, oud-burgemeester van Wieringen en beschermvrouwe van de stichting RockArt,
spreekt in over agendapunt 6, het voorstel tot vaststelling van de nota Afstoten gemeentelijk vastgoed
(2017-2018).
3. Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
Ter advisering
4.

Voorstel tot het aanwijzen van een accountant voor de boekjaren 2017 tot en met 2019 met
een optie voor de jaren 2020 en 2021.
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als
hamerpunt voor de raadsvergadering van 10 april 2017.
5.

Voorstel tot vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden 2017.
De heer Wouters haalt artikel 7 van de modelverordening aan, waarin is bepaald dat “het college van
burgemeester en wethouders ten behoeve van de raadsleden één of meer collectieve verzekeringen
afsluit, waarbij wordt voorzien in de opbouw van een ouderdomspensioen en in geldelijke
voorzieningen bij invaliditeit en overlijden”. Hij vraagt waarom de toepassing van dit artikel niet is
overwogen en wil dat de raad hierin een weloverwogen keuze kan maken.
Wethouder Haitsma geeft aan dat hij dit wil laten uitzoeken en zal laten doorrekenen wat de gevolgen
zijn. Hij geeft aan dat dit enige tijd zal kosten. Op basis hiervan besluit de commissie het voorstel aan
te houden.
6. Voorstel tot vaststelling van de nota Afstoten gemeentelijk vastgoed (2017-2018).
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp en adviseert in meerderheid het voorstel te
agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 10 april 2017.
Genoemde bespreekonderwerpen hierbij zijn onder meer: uitgangspunt 3 van de nota waarin wordt
uitgegaan van kostendekkendheid, het al dan niet afstoten van perceel 72 van de lijst (Middenweg
172), wijzigingen in de dynamische lijst van objecten en het toevoegen van een vierde criterium onder
de doelstellingen, te weten de cultureel-historische waarde van objecten. Een aantal fracties
overwegen hierbij amendementen in te dienen.
Ter bespreking
7. Stand van zaken beheer (duurzaamheid en meerjarenonderhoud) vastgoed.
Gelet op het tijdstip op de avond en de te verwachten tijdsduur van de behandeling van dit onderwerp
besluit de commissie dit agendapunt aan te houden tot de volgende commissievergadering.
8. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

