
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 19 oktober 2020 (met uitloop op 
27 oktober 2020)  
 
Aanwezig bij opening:  
G.J. Krab en E.C. Saliha (Beter voor Den Helder), E.M. Krijns en H.M. Krul (CDA), E.J. Dasbach 
(VVD), J.H. Kanon (PVV), H.S. Mosk (D66), R.D. Meijëring en M.J. Driehuis-Jak (Senioren Actief  
Den Helder en omstreken), D.S. Salverda en S. Wisgerhof (Stadspartij Den Helder), J.P. van 
Donkelaar (ChristenUnie), P. Blank (PvdA), M. Boessenkool en M.C. Timmers (GroenLinks), M.E. Dijk 
en G.J.S. Oudijk (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp) en R.A.J.R. Koekebakker 
(Gemeentebelangen Den Helder), leden; 
 
R.N. Bruin, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
J.K. Visser en M.C. Wouters, wethouders.  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij wijst op de regels die gelden wegens het coronavirus.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
Ter bespreking 
 
4. Rapportage Verbonden partijen september 2020. 
De heer Broekmeulen geeft een presentatie over de activiteiten van Willemsoord BV.  
 
Vervolgens blijkt het geluid van de uitzending van de vergadering het niet te doen waarop de 
voorzitter in overleg met de commissie de vergadering schorst. 
 
<schorsing> 
 
De voorzitter heropent de vergadering op dinsdag 27 oktober 2020, 20.00 uur. Vanwege de stand van 
zaken met betrekking tot het coronavirus en de uitspraak van het presidium op basis hiervan, is de 
vergadering digitaal voortgezet. De leden Krab en Driehuis zijn niet aanwezig bij de voortzetting van 
de vergadering. De heer Krijns is vervangen door mevrouw Lobles. Wethouder Keur is thans wel 
aanwezig. De voorzitter deelt mee dat het eerste deel van de vergadering inmiddels -met geluid- op de 
gebruikelijke wijze is terug te zien op de website van de gemeenteraad. 
 
Mevrouw Van den Hoff geeft een presentatie over Luchthaven Den Helder BV, mevrouw Bolderheij 
over NV Port of Den Helder en de heer Scholten (als vervanger van de heer Vreugdenhil) over 
Zeestad CV/BV. Zij beantwoorden daarna de vragen van de zijde van de commissie.  
 
Vervolgens bespreekt de commissie de rapportage met het college van burgemeester en wethouders 
(de wethouders Keur, Visser en Wouters).   
 
5. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.20 uur. 


