
 
 
Besluitenlijst extra raadsvergadering 21 juli 2021 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter, de heer Krul, opent de vergadering. Hij vervangt burgemeester De Boer die op vakantie 
is. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de dames Dijk, Van Driesten, Hamerslag en 
Vorstman en de heren Van den Born, Feeburg en Krijns. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer M. Nihot (Helder Onafhankelijk!) spreekt in over agendapunt 5, het voorstel tot het 
bekrachtigen van geheimhouding op documenten in relatie tot Het Heersdiep en agendapunt 6, 
onderzoek Port of Den Helder N.V. 
 
3. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij de heer Niggendijker. 
 
4. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Hamerpunt 
 

5. Voorstel tot het bekrachtigen van geheimhouding op documenten in relatie tot Het 

 Heersdiep.   
De raad besluit in meerderheid (20/4): 
de op grond van de artikelen 25 lid 2 van de Gemeentewet in combinatie met artikel 10, aanhef en 
onder b (de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen 
of de ander bedoelde bestuursorganen) en g (het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van 
derden) door het college opgelegde geheimhouding, tot het moment dat het geschil tussen partijen 
definitief in der minne is beslecht of tot het moment de Raad van arbitrage in bouwgeschillen in de 
zaak een laatste uitspraak heeft gedaan, op de documenten 19RA0503, d.d. 20 februari 2020, 2021-
032361; 18RA0294, d.d. 6 september 2018, 2021-032361; bijlage, d.d. 29 juni 2021, 2021-032361 op 
grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen. 
De fracties van Senioren Actief Den Helder en omstreken, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur v D-H & 
Julianadorp en mevrouw Wisgerhof stemmen tegen het voorstel. 
 
Bespreekpunt 
 

6. Onderzoek Port of Den Helder N.V. 

De fracties van D66, GroenLinks en Senioren Actief Den Helder en omstreken dienen een motie in 

(M6.1), waarmee het volgende wordt besloten: 
1. het verzoek van N.V. Port of Den Helder gevraagde bedrag ad € 5,6 mln. voor projecten in 2021 
 en 2022 niet in behandeling te nemen; 
2. N.V. Port of Den Helder per project de noodzaak en het benodigde bedrag aan te laten tonen; 
3. N.V. Port of Den Helder opdracht te geven om functies te schrappen, met uitzondering van 
 functies die publiek of noodzakelijk zijn (Havendienst); 
4. de uitgebreide reactie op projectniveau en het resultaat van het schrappen in functies dient 
 uiterlijk 20 oktober 2021 plaats te vinden, een week voor de begrotingsbehandeling 2022 en 
 verdere jaren in de commissie BenM; 
5. het college te verzoeken de punten 1 tot en met 4 te communiceren met N.V. Port of Den Helder; 
6. in de commissie BenM van 27 oktober 2021, voorafgaande aan de Begrotingsraad, het aan de  
 N.V. Port of Den Helder ter beschikking te stellen bedrag te bepalen ter dekking van de 
 begroting. 
De raad besluit in meerderheid (5/19): 
de bovengenoemde motie te verwerpen. 
De fracties van D66, Senioren Actief Den Helder en omstreken, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur 
v D-H & Julianadorp stemmen voor de motie. 



 
De fracties van Beter voor Den Helder, het CDA, de VVD, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, 
de PvdA, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Gemeentebelangen Den Helder dienen een 
motie in (M6.2), inhoudende: 
1. het op 25 mei 2021 gedane verzoek aan het college van burgemeester en wethouders een 

onderzoek uit te laten voeren gericht op visie, structuur, personeel, financiële prognose en 
marketingstrategie van de N.V. Port of Den Helder in te trekken;  

2. de griffier namens het presidium opdracht te geven voor te bereiden: 
a. een voorstel tot het instellen van een Begeleidingscommissie Onderzoek Port of Den Helder 

ex artikel 82 Gemeentewet die wordt belast met het onderzoek als bedoeld onder punt 1; 
b. een verordening op de Begeleidingscommissie Onderzoek Port of Den Helder; 
c. een nadere planning van het onderzoek naar de N.V. Port of Den Helder, zodanig dat de 

rapportage van bevindingen in deze bestuursperiode van de raad behandeld kunnen worden;  
d. een budgettoewijzing ter uitvoering van het onderzoek naar de N.V. Port of Den Helder.  

De raad besluit in meerderheid (22/2): 
de bovengenoemde motie te aanvaarden. 
De fractie van Senioren Actief Den Helder en omstreken en de heer Mosk stemmen tegen de motie.  
 
13. Sluiting. 
De voorzitter stelt in overleg met de raad vast dat op woensdag 28 juli 2021 een extra 
raadsvergadering wordt gehouden ter verdere uitvoering van de aangenomen motie (vaststellen 
verordening en instellen commissie) en sluit vervolgens de vergadering rond 21.00 uur. 
 
 
 
 
voorzitter     griffier     
H.M. Krul     mr. drs. M. Huisman 

                                       


