Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 7 september 2016 (BSL16.0032)
Aanwezig:
P. Jansen en D.S. Salverda (Stadspartij Den Helder), J. Klopstra en R.N. Bruin (VVD),
C.J. Papo en J.P. Verhoef (D66), J.J. Lobles (CDA), E. Dieleman en R. Post (Helder Onafhankelijk!),
J.C. Kasander en P. Blank (PvdA), T. Biersteker-Giljou en W.J. van Donkelaar (ChristenUnie),
C.J. Dol-Cremers en M.C. Hoekstra-Timmers (GroenLinks), M.C. Wouters en J. Bierens (Behoorlijk
Bestuur), K. van Driesten en M.J. Driehuis (Vrije Socialisten), M. de Knijf (Beter voor Den Helder),
leden;
R. Slort, voorzitter;
F. Blok, commissiegriffier;
B.O.B. Haitsma, E.M. Krijns, L. Kuipers.

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vaststelling agenda.
Wethouder Kuipers verzoekt om eerst agendapunt 5 te behandelen (presentatie Willemsoord) en
vervolgens agendapunt 4 (presentatie Port of Den Helder). De commisie stemt hiermee in. De
voorzitter geeft aan dat de presentaties informatief bedoeld zijn.
De agenda wordt overigens ongewijzigd vastgesteld.
4. Presentatie ontwikkelingen en ambities Port of Den Helder.
De commissie neemt kennis van de presentatie van wethouder Krijns. Vervolgens geeft de wethouder
antwoord op de diverse vragen van de commissieleden
5. Presentatie ontwikkelingen Willemsoord.
De commissie neemt kennis van de presentatie van wethouder Kuipers. Vervolgens geeft de
wethouder antwoord op de diverse vragen van de commissieleden.
6. Voorstel met betrekking tot de tussenrapportage 2016.
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als
hamerpunt voor de raadsvergadering van 12 september 2016.
Wethouder Haitsma zegt toe de vragen die betrekking hebben op de tussenrapportage 2016 voor de
raadsvergadering van 12 september 2016 schriftelijk te zullen beantwoorden. De overige vragen die
niet gerelateerd zijn aan de tussenrapportage 2016 worden in een later stadium schriftelijk
beantwoord.
De fractie van de ChristenUnie geeft aan dat zij het voorstel, afhankelijk van de beantwoording van de
vragen door de wethouder, mogelijk alsnog als bespreekpunt zullen agenderen.
De voorzitter geeft aan dat commissieleden hun eventuele openstaande vragen vóór morgenochtend
naar de griffie kunnen mailen zodat deze nog meegenomen kunnen worden bij de beantwoording.
7. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

