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Besluitenlijst raadsvergadering 15 juni 2020 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de digitale vergadering. De heren Van den Born en Camara zijn afwezig.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht burgers is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.   
      
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Van Dongen. 
 
5. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
Besluitvorming 
 
6. Voorstel tot het bekrachtigen van geheimhouding op een deel van het Bestuursverslag 2019 van 
 Port of Den Helder. 
De raad besluit in meerderheid (23/6): 
de op grond van de artikelen 25 lid 2 en 86 lid 2 van de Gemeentewet in combinatie met artikel 10, 
aanhef en onder c (bedrijfsgevoelige informatie) door het college opgelegde geheimhouding op het 
cijfermatige deel van paragraaf 5.1 van het Bestuursverslag 2019 van Port of Den Helder d.d. 7 april 2020 
op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen en de geheimhouding met ingang van  
1 januari 2021 op te heffen. 
De fracties van D66, Behoorlijk Bestuur en de PVV en de heer Vermooten stemmen tegen het voorstel. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de tijdsbestedingsnorm van wethouder Duijnker per 15 juni 2020 
 op 70 procent. 
De raad besluit in meerderheid (21/8): 
de tijdbestedingsnorm van wethouder R. Duijnker met ingang van 15 juni 2020 vast te stellen op 70%. 
De fracties van GroenLinks, de Seniorenpartij, de PVV, Behoorlijk Bestuur en D66 stemmen tegen het 
voorstel. 
 
Mevrouw Pater heeft de vergadering verlaten na de behandeling van agendapunt 7. 
 
Beeldvorming (ter voorbereiding op de besluitvormende raad van 29 juni a.s.) 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Programmarekening 2019. 
Het voorstel wordt ter besluitvorming als hamerpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 juni 2020.  
Wethouder De Vrij zegt toe de vraag van mevrouw Boessenkool over de indicators van het huishoudelijk 
restafval schriftelijk te beantwoorden. 
Wethouder Duijnker zegt toe de vraag van mevrouw Boessenkool over het percentage hernieuwbare energie 
schriftelijk te beantwoorden. 
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9. Voorstel tot het vaststellen van de resultaatbestemmingen gerelateerd aan de Programmarekening 
 2019. 
Het voorstel wordt, mede omdat de fractie van GroenLinks een amendement aankondigt over de niet bestede 
middelen voor huisvesting, als bespreekpunt ter besluitvorming geagendeerd voor de raadsvergadering van 
29 juni 2020.  
De voorzitter zegt toe dat mevrouw Boessenkool schriftelijk wordt geïnformeerd over de besluitvorming over 
de leges voor duurzaamheidsmaatregelen.  
  
10. Voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2020. 
Het voorstel wordt, mede door een aantal aangekondigde amendementen, als bespreekpunt ter 
besluitvorming geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 juni 2020. 
Op basis van een vraag van de heer Krul zegt de voorzitter toe dat er een schriftelijke specificatie wordt 
toegestuurd van de ‘overige kosten’. 
Wethouder Keur zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van de heer Saliha over het 
parkeerbelevingsonderzoek.  
 
Mevrouw Dijk heeft tijdens de behandeling van agendapunt 10 de vergadering verlaten.  
 
11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.20 uur. 


