
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 6 februari 2019 (BSL19.0006)  
 
Aanwezig: 
B. Niggendijker en E.C. Saliha (Beter voor Den Helder), H.M. Krul en S. Janssen-Dikmans (CDA),  
P.T. Bais en J. Klopstra (VVD), M.R. Abrahams en J.H. Kanon (PVV), H.S. Mosk en J.P. Verhoef 
(D66), D. Gorter en R.D. Meijëring (Seniorenpartij), D.S. Salverda en S. Wisgerhof (Stadspartij  
Den Helder), J.P. van Donkelaar en S.T. Pavlotzky (ChristenUnie), P. Blank (PvdA), M. Boessenkool 
en C.J. Dol-Cremers (GroenLinks), N. de Haan en G.J.S. Oudijk (Behoorlijk Bestuur) en  
M.C.L. De Knijf en R.A.J.R. Koekebakker (Gemeentebelangen Den Helder), leden; 
 
R.N. Bruin, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
M.C. Wouters, wethouder. 

 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Tegelberg heeft zich namens Stichting Museumhaven Willemsoord aangemeld om in te 
spreken over agendapunt 4, het voorstel met betrekking tot het scenario-onderzoek stadhuis  
Den Helder. 
De heer J. Kat, voorzitter van Detailhandelsfederatie Den Helder, heeft zich aangemeld om in te 
spreken over agendapunt 5, het actieplan Helderse winkelgebieden.  
Zij zullen bij de betreffende agendapunten hiertoe in de gelegenheid worden gesteld. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel met betrekking tot het scenario-onderzoek stadhuis Den Helder. 
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp. De fracties van GroenLinks, de PVV, 
Gemeentebelangen Den Helder en D66 vinden het voorstel niet besluitrijp.  
De commissie adviseert het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van  
25 februari 2019. Naar voren gebrachte bespreekpunten zijn in ieder geval: 
- de wenselijkheid van portakabins en de (on)mogelijkheden van het gebruik en het verbouwen van 
 Gebouw 66, mede in relatie tot het creëren van hubs elders in de gemeente (PvdA); 
- de koop-/verkooptransactie van de Kerkgracht (PVV); 
- de wenselijkheid van een referendum (Behoorlijk Bestuur, Gemeentebelangen Den Helder  
 en D66). 
De meeste fracties die het voorstel niet besluitrijp hebben geacht, hebben om deze reden geen 
bespreekpunten aangegeven. 
De fractie van D66 overweegt een motie in te dienen in de raadsvergadering. 
 
Ter bespreking 
 
5. Actieplan Helderse winkelgebieden. 
De commissie neemt kennis van het actieplan en geeft haar bevindingen en suggesties mee aan 
wethouder Wouters. Wethouder Wouters schetst het vervolgtraject om te komen tot een integrale 
lokale detailhandelsvisie.  
 
6 Sluiting. 
De voorzitter deelt mee dat hij de onevenredige vulling van de agenda’s in de agendacommissie aan 
de orde brengt. Vervolgens sluit hij de vergadering omstreeks 23.10 uur. 


