Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 5 oktober 2020
Aanwezig:
G.J. Krab en E.C. Saliha (Beter voor Den Helder), S.H.M. Houtveen en J.J. Lobles (CDA), P.T. Bais
en G. Kraak (VVD), J.H. Kanon (PVV), H.S. Mosk (D66), G.M. van Essen (Senioren Actief Den Helder
en omstreken), D.S. Salverda en S. Wisgerhof (Stadspartij Den Helder), J.P. van Donkelaar
(ChristenUnie), P. Blank en J.P. de Leeuw (PvdA), M. Boessenkool en M.C. Timmers (GroenLinks) en
N. de Haan en G.J.S. Oudijk (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp), leden;
H.M. Krul, voorzitter;
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier;
J.K. Visser, wethouder.
_________________________________________________________________________________
1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering. Hij wijst op de regels die gelden wegens het coronavirus. Voorts
brengt hij een tweetal zaken aan de orde die in de agendacommissie van 21 september 2020 zijn
besproken:
- de afspraak geldt dat technische vragen over raadsvoorstellen voorafgaand aan de
commissievergadering worden gesteld aan de behandelend ambtenaar of de wethouder;
- bij de wens een agendapunt als bespreekpunt naar de raad door te sturen, dienen de
bespreekpunten te worden aangegeven.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vaststelling agenda.
De voorzitter deelt mee dat de agendacommissie op verzoek van het college van burgemeester en
wethouders punt 7, de Nota evenementenvergunningen 2020, van de agenda heeft verwijderd.
De reden hiervoor is dat de inhoud van de nota momenteel niet strookt met de werkelijke situatie
vanwege de coronamaatregelen (zoals de noodverordening, toetsing door Veiligheidsregio e.d.).
De commissie is hierover vrijdag 2 oktober 2020 via de e-mail geïnformeerd.
De heer Mosk verzoekt het college het onderwerp zo snel mogelijk alsnog op de agenda te laten
plaatsen.
De agenda is vervolgens ongewijzigd vastgesteld.
Ter advisering
4. Voorstel tot het wijzigen van artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening
(cameratoezicht).
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de
raadsvergadering van 2 november 2020.
5. Voorstel tot wijziging van de financiering van Port of Den Helder.
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als bespreekpunt te agenderen voor de
raadsvergadering van 2 november 2020. De onderwerpen van bespreking zijn:
- onderzoeken op welke manier kan worden geborgd dat het geld niet in een bodemloze put
verdwijnt (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp);
- de kapitaalvernietiging bij een daling van de waarde van de aandelen (Senioren Actief Den Helder
en omstreken en GroenLinks).
6. Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot 2e wijziging van de Verordening op de
auditcommissie.
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de
raadsvergadering van 2 november 2020.
7. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 20.20 uur.

