
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 10 december 2012 (IR12.0366) 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Fritzsche, opent de vergadering. Hij deelt mee dat de op 26 november 2012 aangehouden 
behandeling van de evaluatie van de afstootnota wegens agendatechnische redenen naar januari 2013 is 
doorgeschoven. 
Wethouder Den Dulk geeft in het kort een toelichting op de personele situatie bij de HVC en de wijze waarop het 
college van burgemeester en wethouders daarop actie heeft ondernomen. 
De fractie van Trots is niet vertegenwoordigd in de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw D. de Vries (bewoner Boerhaavestraat) spreekt in over agendapunt 4, het voorstel met betrekking tot 
het inleidend verzoek voor het houden van een referendum over nieuwbouw stadhuis. 
De heer R. de Graaf spreekt in over agendapunt 5, het voorstel met betrekking tot de ontwikkeling Julianadorp 
Oost, Nieuw Den Helder en het Stadshart. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De heer Pastoor doet het ordevoorstel de behandeling van agendapunt 6 naar voren te halen. De commissie 
stemt in meerderheid in met het voorstel. 
De voorzitter stelt voor agendapunt 7 (begroting Milieudienst Kop van Noord-Holland) door te schuiven naar een 
volgende vergadering als het tijdverloop hiertoe aanleiding toe geeft. De commissie stemt hiermee in. 
 
Ter advisering 
 
6. Voorstel tot het benoemen van mevrouw C. van Driesten als commissielid voor de Vrije 
 Socialisten. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 17 december 2012. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur geeft aan met een motie te komen om de verordening op de raadscommissies 
aan te passen voor wat een verdere verruiming betreft. 
 
4. Voorstel met betrekking tot het inleidend verzoek voor het houden van een referendum over 
 nieuwbouw stadhuis. 
De fractie van de ChristenUnie wil de behandeling van het voorstel het liefst aanhouden in afwachting van nader 
overleg met de omwonenden.  
De fracties van de VVD, D66 en het CDA beschouwen het voorstel als een hamerpunt.  
De fractie van GroenLinks geeft aan een motie of amendement te zullen indienen over het mogelijk maken van 
een referendum en wil het voorstel op basis hiervan agenderen als bespreekpunt. De fracties van de PvdA, de 
Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur sluiten zich op basis van de 
voorgenomen motie of het amendement van GroenLinks aan bij het standpunt het voorstel als bespreekpunt te 
agenderen. 
Daarnaast geeft de fractie van Behoorlijk Bestuur aan de juridische positie, de efficiency, de kosten en het 
omgaan met de uitkomst van het referendum als bespreekpunten te willen opvoeren.  
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp en stelt voor dit te agenderen voor de 
raadsvergadering van 17 december 2012 onder verwijzing naar de door de fracties opgebrachte debatpunten. 
 
5. Voorstel met betrekking tot de ontwikkeling Julianadorp Oost, Nieuw Den Helder en het Stadshart. 
De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks en de Vrije Socialisten vinden het voorstel nog niet besluitrijp.  
De fracties van de VVD, D66 en het CDA beschouwen het voorstel als een hamerpunt.  
De fracties van de PvdA, de Stadspartij Den Helder en Behoorlijk Bestuur willen het voorstel agenderen als 
bespreekpunt.  
Bespreekpunten hierbij zijn: 
- de locatie ‘t Huys Tydtverdrijf en de zekerheden met betrekking tot de invulling van het centrum (PvdA); 
- in te dienen moties of amendementen met betrekking tot de HBK en ’t Huys Tydtverdrijf (Stadspartij  
 Den Helder); 
- al dan niet instemmen met het voorstel (Behoorlijk Bestuur); 
- het opdelen van het voorstel in separate voorstellen (ChristenUnie). 
De commissie is in meerderheid van mening dat het voorstel besluitrijp is en stelt voor dit onder verwijzing naar 
de bovenstaande bespreekpunten als bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering van 17 december 
2012.  
 
7. Voorstel met betrekking tot het indienen van zienswijzen tegen de gewijzigde begroting en het 
 milieuwerkprogramma 2013 van de Milieudienst Kop van Noord-Holland. 
De behandeling van dit voorstel is vanwege de beschikbare tijd tot de volgende vergadering uitgesteld. 



Overig 
 
8. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 26 november 2012. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.  
 
9. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


