
 
Besluitenlijst raadsvergadering 28 juni 2021 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Bruin 
en de heer Camara.  
 
Op 14 juni 2021 heeft de raad de Verordening Subsidie Energievoucher Den Helder 2020 
gewijzigd, zodanig dat de regeling is verlengd tot 31 december 2021. Per abuis is ambtelijk verzuimd 
in het voorgelegde raadsbesluit op te nemen dat de wijziging ingaat met terugwerkende kracht tot 1 
april 2021. Hierdoor dreigen inwoners die na 31 maart 2021 een verzoek in het kader van deze 
regeling hebben ingediend gedupeerd te worden. De voorzitter vraagt of de raad ermee kan 
instemmen dat het raadsbesluit van 14 juni 2021 ambtshalve wordt aangepast in die zin dat de 
wijziging van regeling ingaat met terugwerkende kracht tot 1 april 2021. 
De raad besluit unaniem: 
dat de wijziging van regeling ingaat met terugwerkende kracht tot 1 april 2021. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht burgers is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Anthonijsz. 
 
5. Vaststelling agenda 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2022-2025. 
De fracties van Senioren Actief Den Helder en omstreken; D66; Beter voor Den Helder; de PvdA; 
GroenLinks; het CDA; de ChristenUnie; Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp; de Stadspartij 
Den Helder; Gemeentebelangen Den Helder; de PVV en de VVD geven, in voornoemde volgorde, hun 
algemene beschouwingen weer. Vervolgens is de vergadering kort geschorst. 
 
Na de schorsing geven achtereenvolgens de wethouders Visser, Kos, Biersteker en De Vrij een 
reactie op de algemene beschouwingen. De volgende behandeltermijn van het voorstel is op 
woensdag 7 juli 2021. 
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 uur.  
 
 
 
voorzitter     griffier     
J.A. de Boer MSc.    mr. drs. M. Huisman 
 

                              
 


