
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 22 mei 2018 (BSL18.0025)  
 
Aanwezig: 
J. Bakker en G. Assorgia (Beter voor Den Helder), F.H. Camara en J.J. Lobles (CDA), D.M. Ruiter en  
J.K. Visser (VVD), J.H. Kanon (PVV), H.S. Mosk en C.J. Papo (D66), M.J. Driehuis-Jak en  
R.D. Meijëring (Seniorenpartij) D.S. Salverda en S. Wisgerhof (Stadspartij Den Helder),  
T. Biersteker-Giljou en S.T. Pavlotzky (ChristenUnie), P. de Vrij (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 G.K. Visser (Gemeentebelangen Den Helder), leden; 
 
H.M. Krul, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
K.F. Schuiling, burgemeester; 
E.M. Krijns en O.R. Wagner, wethouders. 

 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. De commissiegriffier geeft een korte toelichting op de spelregels 
met betrekking tot de orde van de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De heer Wouters dient een ordevoorstel in om de behandeling van agendapunt 6, het voorstel tot het 
vaststellen van het Beleidskader Verbonden partijen, tot nader order uit te stellen in verband met de 
relatie tot de coalitieonderhandelingen. Voor het ordevoorstel bestaat geen meerderheid in de 
commissie. De fracties van het CDA, de VVD, D66, de Stadspartij Den Helder, de PvdA en 
GroenLinks stemmen tegen het ordevoorstel. Hiermee is het punt op de agenda gehandhaafd en is de  
agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter bespreking 
 
4. Financieringsbehoefte Port of Den Helder. 
De commissie neemt kennis van de presentatie van wethouder Krijns. Van de zijde van de commissie 
worden veel vragen gesteld. De wethouder beantwoordt het grootste deel van de vragen en zegt 
schriftelijk terug te komen op de vragen die niet zijn beantwoord. De commissie wacht verder de 
nadere concrete voorstellen af en spreekt de wens uit dat vóór de behandeling van deze voorstellen 
het bedrijfsplan van Port of Den Helder beschikbaar moet zijn. 
 
Ter advisering 
 
5. Voorstel tot vaststellen van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente  
 Den Helder 2018. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 4 juni 2018. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van het Beleidskader Verbonden partijen. 
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp. De fractie van de PVV vindt het voorstel 
nog niet besluitrijp en zou een verdiepingslag willen maken. De burgemeester biedt in dit kader een 
bilateraal overleg aan. Ook de fractie van de Seniorenpartij vindt het voorstel nog niet besluitrijp en zal 
zich intern nader beraden. De commissie adviseert het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor 
de raadsvergadering van 4 juni 2018. Naar voren gebrachte bespreekpunten zijn het aangaan van 
verplichtingen (Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder en de ChristenUnie) en de actieve 
informatieplicht (ChristenUnie). Over deze punten overwegen de fracties Behoorlijk Bestuur en de 
ChristenUnie amendementen in te dienen. 
 
7. Voorstel met betrekking tot de ontwerpbegroting 2019 van GR Cocensus. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 4 juni 2018. 
Wethouder Wagner komt schriftelijk terug op de vraag van de fractie van de Seniorenpartij over de 
overige kosten en wat de invloed van de  taakstelling van 2% is geweest. De wethouder zal ook 
schriftelijk reageren op de vraag van de fractie van GroenLinks over de contractsduur. Tenslotte zegt 
hij een raadsinformatiebrief toe over het kwijtscheldingsbeleid. 



 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.05 uur. 


