
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 11 november 2013 (BSL13.0033) 
 
Aanwezig: 
 
B. Fritzsche, voorzitter;  
W. Fokker (VVD), R. van Deutekom (D66), J. Kasander en T. Rijnten (PvdA), M. Bakker (CDA), K. Schmitz en 
P. Jansen (Stadspartij Den Helder, M. Hoekstra-Timmers (GroenLinks), M. Wouters (Behoorlijk Bestuur),  
D. Pastoor (Vrije Socialisten) en M. Nihot (Helder Onafhankelijk!), leden; 
F. Hoogervorst, commissiegriffier; 
S. den Dulk-Winder, K. Schuiling en K. Visser, portefeuillehouders.  
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Wethouder Den Dulk wil, conform haar toezegging in de 
commissievergadering van 28 oktober, terugkomen op de gronduitgifte door Port of Den Helder in relatie tot de 
Nota Grondbeleid. Dit onderwerp komt vóór agendapunt 4 aan de orde. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
  
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
Ter advisering 
 
Toelichting wethouder Den Dulk op de gronduitgifte door Port of Den Helder in relatie tot de Nota 
Grondbeleid. 
In de commissievergadering van 28 oktober 2013 zijn de problemen aan de orde gekomen die zouden ontstaan 
bij het vestigen van nieuwe bedrijven vanwege het feit dat door Port of Den Helder gronden in erfpacht worden 
uitgegeven terwijl het uitgangspunt in de Nota Grondbeleid is dat bij gronduitgiften verkoop de standaard is. 
Wethouder Den Dulk licht toe dat de havenovereenkomst voor Kooypunt voorziet in de mogelijkheid van zowel 
verkoop- als erfpachtconstructies door Port of Den Helder, waarmee maatwerk dus mogelijk is. De commissie 
neemt hiervan met instemming kennis.  
 
4. Voorstel tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening 2012 (i.v.m. wijzigingen Drank- 
 en Horecawet). 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 18 november 2013. 
De burgemeester zegt toe dat hij bij de behandeling van de veiligheidsmatrix in januari/februari 2014 een 
overzicht zal aanbieden met betrekking tot de diverse bevoegdheden in het kader van de drank- en 
horecaregelgeving. 
 
5. Voorstel met betrekking tot het afsluiten van een raamovereenkomst subsidie publieksactiviteiten 
 2014-2018. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt in meerderheid voor dit als bespreekpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 18 november 2013. De fracties van het CDA, D66 en de Stadspartij 
Den Helder zijn van mening dat het voorstel als hamerpunt door de raad kan worden behandeld. De overige 
fracties dragen de volgende bespreekpunten aan: 
- de contractduur; 
- de controlemogelijkheid van de raad op het college van burgemeester en wethouders; 
- het budgetrecht van de raad; 
- nut en noodzaak van een andere werkwijze dan de thans gehanteerde werkwijze; 
- wijze van bezwaar en beroep voor de aanvragers.  
Deze punten dienen bij amendement in de raadsvergadering aan de orde te worden gebracht.  
 
Wethouder Visser geeft desgevraagd aan dat de subsidieperiode vier jaar behelst, te weten de jaren 2014 tot 
en met 2017. Tevens zal hij vóór de behandeling van het voorstel in de raadsvergadering van 18 november 
2013 de bedragen op juistheid controleren en de commissie en raad hierover informeren.  
 
De heer Fokker heeft de vergadering in de eerste termijn van dit agendapunt verlaten uit onvrede over de 
bijdrage van de fractie van Helder Onafhankelijk! De voorzitter geeft aan dat van deze gebeurtenis melding zal 
worden gedaan bij de voorzitter van de raad. 
 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


