Besluitenlijst digitale raadsvergadering 4 maart 2021
1. Opening en mededelingen.
De (plaatsvervangend) voorzitter van de raad, de heer Krul, opent de digitale vergadering.
De vergadering zou in eerste instantie fysiek plaatsvinden in de Stadshal van theater De Kampanje,
maar wegens de lokale ontwikkeling van de coronacijfers heeft het presidium van de raad er alsnog
voor gekozen de vergadering digitaal te houden. In de Stadshal is slechts een beperkte groep mensen
aanwezig.
Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Camara.
De stadsdichter, mevrouw Yanaika Zomer, draagt een gedicht voor.
De voorzitter leest het Koninklijk Besluit voor, waarmee de heer J.A. de Boer tot burgemeester van de
gemeente Den Helder is benoemd.
2. Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
3.

Beëdiging en installatie van de heer J.A. de Boer als burgemeester van de gemeente
Den Helder.
De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, de heer A.Th.H. van Dijk, houdt een
toespraak. Vervolgens legt de burgemeester in handen van de commissaris van de Koning de eed af
en is daarmee geïnstalleerd als burgemeester.
4. Toespraken.
De volgende personen houden toespraken:
a. H.M. Krul, plaatsvervangend voorzitter namens de raad.
b. Lotte Mollema, kinderburgemeester.
c. M.J.P. van Kampen, burgemeester van de gemeente Schagen, namens burgemeesterskring
Noordkop. In haar toespraak is een videoboodschap verwerkt van burgemeester A. van Dam
van de gemeente Hollands Kroon en burgemeester M.C. Uitdehaag van de gemeente Texel.
d. J.K. Visser, locoburgemeester, namens het college van burgemeester en wethouders.
5. Overhandigen voorzittershamer en ambtsketen.
De echtgenote van burgemeester De Boer overhandigt de ambtsketen en zijn dochter reikt hem de
voorzittershamer uit.
6. Installatierede burgemeester J.A. de Boer.
Burgemeester De Boer houdt een toespraak.
7. Sluiting.
Burgemeester De Boer sluit als voorzitter van de raad met een ferme klap met de voorzittershamer de
vergadering rond 19.15 uur.

