
 
 
Besluitenlijst raadsvergadering 29 maart 2022. 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter, de heer De Boer is verhinderd. De waarnemend voorzitter, de heer Krul opent de 
vergadering. Daarnaast is bericht van verhindering ontvangen van de heren Assorgia, Niggendijker en 
Van den Born. De heer Houben is eveneens verhinderd.  
 
2. Spreekrecht burgers.   
Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 
 
3. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij de heer Van Donkelaar. 
 
4. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
5.  Verslag commissie onderzoek geloofsbrieven. 

De voorzitter van het centraal stembureau heeft de kandidaat raadsleden op 21 maart 2022 benoemd. 

Mevrouw M. Anthonijsz-Keizer heeft aangegeven de benoeming niet te aanvaarden. In plaats daarvan 

is de heer J.P. de Leeuw benoemd door het centraal stembureau.  

De kandidaten hebben vervolgens binnen de daartoe in de wet gestelde termijn medegedeeld de 

benoeming te aanvaarden en daarbij een verklaring overgelegd dat zij geen openbare betrekking 

bekleden.  
De commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de heer Krul (voorzitter), mevrouw Anthonijsz-
Keizer en de heer Houben, heeft de geloofsbrieven van de benoemde kandidaat raadsleden 
onderzocht en brengt advies uit aan de raad over de toelating van de nieuw benoemde raadsleden tot 
de raad. De heer Krul, voorzitter van de commissie, brengt namens de commissie verslag uit.  
De commissie adviseert de raad alle benoemde leden tot de raad toe te laten. 
De commissie heeft vastgesteld dat er tijdens de verkiezingen geen onrechtmatigheden of 
onregelmatigheden hebben plaatsgevonden die van invloed zijn of hadden kunnen zijn op de uitslag 
van de verkiezingen. De commissie adviseert de raad de verkiezingen geldig te verklaren. 
 
6. Voorstel tot het geldig verklaren van de verkiezingen en tot de toelating van de 
 benoemde raadsleden. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder van 16 maart 2022 geldig te verklaren. 

2.  toelaten van onderstaande, door de voorzitter van het centraal stembureau op 21 maart 2022 

benoemd verklaarden, tot lid van de raad van de gemeente Den Helder: 

 

S.  Hamerslag 

G.J.S. Oudijk 

G. Kooij 

L.G.J.M. van Esdonk 

M. Pastoor 

M.W.B. Karhof 

M.E. Dijk 

G. Assorgia 

B. Niggendijker 

P.W.H. Houben 

L.R. Hough-de Boer 

P.T. Bais 

H. Weerstand-Slot 



R.N. Bruin 

H.M. Krul 

R.J.J. Bak 

E.M. Krijns 

J.P. Verhoef 

J. Meijer 

M. Boessenkool 

M.C. Timmers 

V.H. Van den Born 

F. Feeburg 

P.J.R. Kos 

A.J. Gatowinas 

N. List 

C.M. Bazen 

P. de Vrij 

J.P. de Leeuw 

T.C. Polonius-Padmore 

M. Vermooten 
 
 
7. Afsluiting van de raadsperiode 2018-2022 en afscheid van de vertrekkende 
 Raadsleden. 
De voorzitter geeft een korte beschouwing op de afgelopen bestuursperiode en de met elkaar bereikte 
resultaten. Vervolgens spreekt hij de vertrekkende raadsleden toe en spreekt een woord van dank uit 
voor hun inzet. De raadsleden ontvangen een tekening van een raadsvergadering in de Stadshal van 
theater De Kampanje gemaakt door mevrouw M. Dozy en een bos bloemen. 
 
De dames Houtveen, Pater en Vorstman en de heer Klut ontvangen de zilveren legpenning. 
Mevrouw Pater en de heer Klut ontvangen op een later moment een Koninklijke Onderscheiding in 
verband met het aantal jaren dat zij het raadslidmaatschap hebben vervuld. 
Mevrouw Pater en de heer Klut spreken de raad toe. 
 
8. Sluiting 
De voorzitter deelt mede dat op 30 maart 2022 een extra digitale raadsvergadering plaatsvindt om de 
nieuwe nestor van de raad, de heer De Vrij, te installeren. Hiervoor wordt nog een aparte uitnodiging 
gestuurd. De heer De Vrij zal dan ’s avonds in de fysieke raadsvergadering van 19.30 uur de overige 
raadsleden installeren. 
 
De voorzitter nodigt de raadsleden en andere aanwezigen uit voor een hapje en een drankje en sluit 
de vergadering. 
 
 
voorzitter     griffier     
H.M. Krul.     mr. drs. M. Huisman 

                           
 


