
RAADSCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN
Locatie: raadzaal

Datum: maandag 11 januari 2021 

Tijdstip: 19:30 uur

Voorzitter: de heer H.M. Krul

Griffier: de heer F.V.A. Hoogervorst

ALGEMEEN

1 Opening en mededelingen

2 Spreekrecht burgers

3 Vaststelling agenda

TER ADVISERING

4 Voorstel over herfinanciering en uitbreiding leningenpakket gemeente Den Helder
Samenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders wil een viertal leningen bij de BNG voor een 
bedrag van € 46 miljoen vervroegd aflossen tegen betaling van een boeterente. Het 
college wil de boeterente activeren en afschrijven in 20 jaar. Tenslotte wil het college 
nieuwe (her)financiering in de vorm van leningen bij de BNG aantrekken conform de 
liquiditeitenbehoefte tot en met 2022 voor een totaalbedrag van € 154 miljoen. De raad 
wordt in de gelegenheid gesteld hierover wensen en bedenkingen in te dienen. De 
commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.

5 Voorstel met betrekking tot budgetoverheveling 2020 naar 2021
Samenvatting:
Jaarlijks worden bij de behandeling van de programmarekening ook de voorstellen voor 
resultaatbestemming vastgesteld. Deze voorstellen hangen samen met de activiteiten die 
doorlopen in het volgende jaar, maar waarvoor in dat jaar geen extra budget beschikbaar 
is. Het knelpunt hierbij is dat de vaststelling van deze budgetten pas in de maand juni van 
het volgende jaar plaats vindt terwijl de uitvoering dan al lang aan de gang is. De raad 
heeft daarom aangegeven de voorstellen voor resultaatbestemming voortaan in de maand 
januari te willen behandelen. Dit voorstel ligt thans voor. De commissie dient de raad over 
het voorstel te adviseren.

6 Voorstel met betrekking tot ophoging kade en aanpassing steigerwerk 
Museumhaven ten behoeve van Stichting Museumhaven
Samenvatting:
De provincie Noord-Holland heeft -in opdracht van gemeente Den Helder- de vernieuwing 
van de Boerenverdrietsluis in voorbereiding. Dit als onderdeel van de te creëren 
omvaarroute ten gevolge van de renovatiewerkzaamheden aan de 
Koopvaardersschutsluis. De Stichting Museumhaven heeft ongeveer 100 meter werkkade 
in gebruik, die door de vernieuwing van de Boerenverdrietsluis moet worden 
gecompenseerd en naar een andere locatie moet worden verplaatst. Met de ophoging van 
de kade in de Museumhaven wordt hieraan invulling gegeven. De gemeente Den Helder 
heeft Willemsoord BV gevraagd deze werkzaamheden uit te voeren. Met het door het 
college van burgemeester en wethouders gevraagde krediet zullen de werkzaamheden 
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worden uitgevoerd. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.

OVERIG

7 Sluiting


