
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 18 juni 2018 (BSL18.0029)  
 
Aanwezig: 
E.C. Saliha en J.E. Vorstman-Gorter (Beter voor Den Helder), F.H. Camara en J.J. Lobles (CDA),  
R.N. Bruin en D.M. Ruiter (VVD), M.R. Abrahams en J.H. Kanon (PVV), R. van Deutekom en  
J.P. Verhoef (D66), M.J. Driehuis-Jak en R.D. Meijëring (Seniorenpartij) D.S. Salverda en  
S. Wisgerhof (Stadspartij Den Helder), S.T. Pavlotzky en T.C. Polonius (ChristenUnie), P. Blank 
(PvdA), M. Boessenkool en M.C. Hoekstra-Timmers (GroenLinks), G.J.S. Oudijk en M.C. Wouters 
(Behoorlijk Bestuur) en M.C.L. De Knijf en N. List (Gemeentebelangen Den Helder), leden; 
 
J. Klopstra, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
O.R. Wagner, wethouder. 

 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter bespreking 
 
4. Ontwikkeling recreatieknooppunt Helderse Vallei. 
Na een inleiding van wethouder Wagner verzorgt beleidsambtenaar mevrouw J. Koning een 
presentatie. De commissie neemt kennis van de presentatie en wacht nadere voorstellen van het 
college van burgemeester en wethouders af. 
 
Ter advisering 
 
5. Voorstel tot vaststelling van de Programmarekening 2017 van de gemeente Den Helder. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert in meerderheid het voorstel te 
agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 9 juli 2018. Naar voren gebrachte 
bespreekpunten zijn de vulling van de reserve van het sociaal domein, waarover de fractie van de 
Seniorenpartij overweegt een amendement in te dienen, en het al dan niet loskoppelen van de 
programmarekening 2017 enerzijds en de financiële positie van Port of Den Helder anderzijds.  
De fractie van de VVD geeft aan een aantal moties te zullen indienen over de uitvoering van het 
advies van de auditcommissie. Tenslotte neemt de commissie kennis van de toezegging van 
wethouder Wagner dat hij de nog openstaande vragen schriftelijk zal beantwoorden.  
  
6. Voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2018. 
Wethouder Wagner heeft er - gelet op het grote aantal vragen - voor gekozen een aantal vragen (over 
ICT, de reserve sociaal domein, de Spinaker, de brandweer en het baggerdepot) ter plekke te 
beantwoorden en op de overige vragen schriftelijk terug te komen. Hij zegt daarbij toe dat de 
schriftelijke beantwoording uiterlijk aan het einde van deze week (week 25) aan de commissie en de 
raad wordt aangeboden. Van de zijde van de commissie is verzocht bij de beantwoording de gevolgen 
te schetsen indien de raad niet overgaat tot besluitvorming over het voorstel. 
 
Onder meer de onvolledige beantwoording tijdens de vergadering heeft een aantal fracties bewogen 
het voorstel niet besluitrijp te achten. Een aantal fracties die het voorstel wel als besluitrijp beoordelen, 
hebben dit gedaan onder de voorwaarde van een goede beantwoording van de openstaande vragen. 
De fracties van de VVD, D66, de PVV, Beter voor Den Helder en de PvdA achten het voorstel nog niet 
besluitrijp. De fracties van de Stadspartij Den Helder, het CDA, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks, 
Gemeentebelangen Den Helder, de Seniorenpartij en de ChristenUnie vinden het voorstel wel 
besluitrijp. Hiermee acht de commissie het voorstel dus in meerderheid besluitrijp (14/9).  
 
Mede op basis van de nog volgende schriftelijke beantwoording adviseert de commissie het voorstel 
te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 9 juli 2018.  
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.35 uur. 


