Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 10 oktober 2016 (BSL16.0041)
Aanwezig:
P. Jansen en D.S. Salverda (Stadspartij Den Helder), R.N. Bruin en J.K. Visser (VVD),
R. van Deutekom (D66), J.J. Lobles (CDA), J. Vlaming (Helder Onafhankelijk!), P. de Vrij (PvdA),
T. Biersteker-Giljou en J.P. van Donkelaar (ChristenUnie), C.J. Dol-Cremers (GroenLinks),
M.C. Wouters en J.L. Bierens (Behoorlijk Bestuur), M.J. Driehuis-Jak (Vrije Socialisten),
M.C.L. De Knijf en J.E. Vorstman-Gorter (Beter voor Den Helder), leden;
R. Slort, voorzitter;
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier;
B.O.B. Haitsma, E.M. Krijns, L. Kuipers, wethouders.

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering. De vergadering vindt plaats in Theater De Kampanje vanwege de
nasleep van de brand in de trouwzaal van het stadhuis. Hij wijst op de technische beperkingen
hiervan. Zo zijn er minder microfoons beschikbaar, wordt de vergadering niet live uitgezonden en zal
enige tijd verstrijken voordat de vergadering is terug te luisteren op het raadsinformatiesysteem.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vaststelling agenda.
De heer Wouters doet het ordevoorstel om agendapunt 4, het voorstel met betrekking tot de
afwikkeling van het dossier Multimetaal, van de agenda af te voeren wegens het ontbreken van
stukken ter onderbouwing (met name de business-case). De commissie stemt in meerderheid in met
het ordevoorstel (9/7). De fracties van de PvdA, de VVD, het CDA, D66 en de Stadspartij Den Helder
stemmen tegen het ordevoorstel.
Ter advisering
4. Voorstel met betrekking tot de afwikkeling van het dossier Multimetaal.
Het voorstel is van de agenda afgevoerd (zie vaststelling agenda).
5. Voorstel tot het versterken van de financiële positie Port of Den Helder NV.
De commissie acht het unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als bespreekpunt
voor de raadsvergadering van 7 november 2016. Als bespreekpunten gelden de door diverse fracties
aangekondigde wensen en bedenkingen, die zij als amendement zullen indienen.
Ter bespreking
6. Rapportage Port of Den Helder eerste halfjaar 2016.
De rapportage is in de commissie besproken en wethouder Krijns heeft de gestelde vragen
beantwoord.
Ter advisering
7. Voorstel aanvraag suppletie-uitkering 'Bommenregeling' 2017.
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als
hamerpunt voor de raadsvergadering van 7 november 2016.
Ter bespreking
8. Rapportage Zeestad eerste halfjaar 2016.
De rapportage is in de commissie besproken en wethouder Kuipers heeft de gestelde vragen
beantwoord.
9. Rapportage Willemsoord eerste halfjaar 2016.
De rapportage is in de commissie besproken en wethouder Kuipers heeft de gestelde vragen
beantwoord.

10. Rapport van Schouten en Nelissen “Het schip is zo sterk als zijn bemanning”.
Mevrouw Dol stelt het opereren tot nu toe door het college van burgemeester en wethouders in dit
dossier aan de orde. Wethouder Haitsma geeft een toelichting op de taakverdeling en geeft verder
aan hoe het college zijn rol heeft opgepakt.
11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

