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Oproep voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder 
op maandag 10 oktober 2016 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  R. Slort   
Commissiegriffier:  F.V.A. Hoogervorst 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR16.0164 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel met betrekking tot de afwikkeling van het dossier Multimetaal. 

 
Sinds 2006 zijn het ministerie van Defensie en de gemeente Den Helder met 
elkaar in gesprek over de afwikkeling van een schadeclaim van Defensie 
naar aanleiding van een door Defensie getroffen schikking met Multimetaal 
over geleden schade. Een oplossing in deze impasse is gevonden in het 
kader van het onderzoek naar de mogelijkheden van civiel medegebruik van 
Defensieterreinen. Defensie is bereid haar schadeclaim te laten vervallen en 
is bereid om € 0,6 mln bij te dragen als de gemeente € 1 mln investeert in de 
locatie RWS+ en eveneens € 0,6 mln bijdraagt in de onrendabele top.  
De commissie dient de raad te adviseren over het hiertoe door het college 
gedane voorstel. 

RVO16.0095 

 
005 Voorstel tot het versterken van de financiële positie Port of Den Helder NV. 

 
Het college van burgemeester en wethouders neemt zich voor een aantal 
besluiten te nemen ter versterking van de financiële positie van Port of  
Den Helder NV. Het gaat om het beschikbaar stellen van een bedrag van  
€ 7 miljoen in de vorm van aandelenkapitaal, het verlengen van de 
bestaande gemeentelijke garantstelling ten behoeve van de BNG tot 2033 
conform de voorwaarden van de nieuw af te sluiten lening met de BNG en 
het onderzoeken van de mogelijkheid tot het toetreden van een tweede 
aandeelhouder. De raad mag over deze voorgenomen besluiten van het 
college wensen en bedenkingen indienen. De commissie adviseert de raad 
hierover. 
 

RVO16.0086 
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A G E N D A 
 

 

 
Ter bespreking 
 
006 Rapportage Port of Den Helder eerste halfjaar 2016. 

 
Het college van burgemeester en wethouders rapporteert twee keer per jaar 
over Port of Den Helder om de raad inzicht te geven in de ontwikkelingen. 
De rapportage wordt in de commissie besproken. 

ID16.03746 

 
 
Ter advisering 
 
007 Voorstel aanvraag suppletie-uitkering 'Bommenregeling' 2017. 

 
De gemeente Den Helder is 100% aandeelhouder van Willemsoord BV. 
Willemsoord BV heeft bij de renovatie van de Boerenverdrietsluis kosten 
gemaakt betreffende het opsporen van niet-gesprongen explosieven uit de 
Tweede Wereldoorlog. Gemeenten kunnen hiervoor een bijdrage van 
maximaal 70% in de kosten ontvangen door het indienen van een 
raadsbesluit bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 
Omdat de bijdrage vanuit het ministerie wordt toegekend aan de gemeente, 
stelt het college van burgemeester en wethouders vanuit liquiditeitsoogpunt 
voor om, vooruitlopend op deze bijdrage, Willemsoord BV nog dit jaar te 
compenseren voor 70% van de werkelijk gemaakte kosten. De commissie 
dient de raad over het voorstel te adviseren. 

RVO16.0093 

 
 
Ter bespreking 
 
008 Rapportage Zeestad eerste halfjaar 2016. 

 
Het college van burgemeester en wethouders rapporteert twee keer per jaar 
over Zeestad om de raad inzicht te geven in de ontwikkelingen.  
De rapportage wordt in de commissie besproken. 
 

ID16.03488 

 
009 Rapportage Willemsoord eerste halfjaar 2016. 

 
Het college van burgemeester en wethouders rapporteert twee keer per jaar 
over Willemsoord de raad inzicht te geven in de ontwikkelingen.  
De rapportage wordt in de commissie besproken. 
 

ID16.03521 
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A G E N D A 
 

 

010 Rapport van Schouten en Nelissen “Het schip is zo sterk als zijn 
bemanning”. 
 
Op 26 september heeft de gemeentesecretaris, de heer R. Reus, een 
toelichting gegeven op dit rapport met betrekking tot de afdeling Sociaal 
Domein en daarbij de rollen en bevoegdheden geschetst. Naast deze 
inhoudelijke bespreking bestaat bij de fractie van GroenLinks de behoefte 
om de wijze van opereren door het college van burgemeester en 
wethouders tot nu toe te bespreken in commissieverband. 

IR16.0156 

 
 
011 Sluiting. 

 
 

 


