
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 22 november 2010 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Verhoef, opent de vergadering. Hij maakt melding van de bijeenkomst van de 
rekenkamercommissie eerder op de avond, waarbij het rapport over meldingen in de openbare ruimte is 
gepresenteerd. Hij heeft daar een lage opkomst van raads- en commissieleden waargenomen.  
Tevens brengt hij de bijeenkomst op het politiebureau van komende donderdagavond onder de aandacht.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer R. Wegman spreekt namens de HOB in over agendapunt 5, het voorstel tot vaststelling van de 
Verordening Parkeerbelastingen 2010. Hij doet een oproep om negatief te adviseren over het verhogen van de 
parkeertarieven. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De heer Kruijer stelt voor het rapport Deetman/Mans (agendapunt 7) raadsbreed te behandelen en dus niet 
hedenavond. Een meerderheid van de commissie is echter voor behandeling in de commissie Bestuur en 
Middelen waarna de agenda ongewijzigd is vastgesteld. 
 
Ter bespreking 
 
4. Veiligheidsbeleid. 
De commissie wisselt met de burgemeester van gedachten over het concept evaluatierapport Lokaal  
Integraal Veiligheidsprogramma 2006 - 2009, de 1e marap Veiligheidshuis, de voortgangsrapportage 
Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2010 en de evaluatie van het Wijkveiligheidsplan  
Visbuurt 2006 - 2009.  
De voorzitter wijst nogmaals op de bijeenkomst bij de politie op donderdag 25 november 2010. 
De burgemeester zegt in antwoord op de heer Bakker van de Stadspartij Den Helder dat hij direct zal uitzoeken 
hoe het is gesteld met de uitvoering van een eerdere toezegging over het kunnen neerlaten van klappaaltjes in 
de binnenstad door hulpverleningsdiensten. 
  
Ter advisering 
 
5. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Parkeerbelastingen 2010. 
Van de zijde van het college van burgemeester en wethouders is toegezegd dat vóór de raadsbehandeling van 
29 november 2010 schriftelijk wordt aangegeven wat de financiële consequenties zijn bij een verhoging van 2% 
in plaats van 3%. (Een technische vraag van de heer Kasander van de PvdA wordt hierbij meegenomen.)  
Enkele fracties geven aan hun oordeel daar van af te laten hangen. Gelet op deze omstandigheid stelt de 
commissie in meerderheid voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van  
29 november 2010. De fracties van Trots, Behoorlijk Bestuur, de Stadspartij Den Helder en de SP geven reeds 
aan tegen het voorstel te zullen stemmen.  
  
6. Voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van de 2e programmarapportage 2010 en de daarbij 
 behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
De voorzitter deelt mee dat de op het raadsinformatiesysteem beschikbaar gestelde versie van de 
programmarapportage niet de juiste is. De daarvóór beschikbare papieren versie is het goede exemplaar. 
Wethouder Den Dulk geeft aan waarin de verschillen zitten en zegt toe de juiste versie voor de 
raadsvergadering digitaal beschikbaar te stellen. 
De commissie heeft zich bij de behandeling beperkt tot de volgende hoofdstukken: 
-  hoofdstuk 1 voor zover dit het aandachtsgebied van de commissie en het algemeen financieel beleid 
 betreft; 
-  hoofdstukken 2.1 en 2.2; 
-  hoofdstuk 2.12; 
-  de hoofdstukken 3 en 4 voor zover dit het aandachtsgebied van de commissie en het algemeen financieel  
 beleid betreft. 
De commissie adviseert de raad in meerderheid positief over het vaststellen van de begrotingswijziging en stelt 
daarbij voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 29 november 2010.  
De fractie van de Stadspartij Den Helder geeft aan het voorstel terug te nemen naar de fractie. De fracties van 
de ChristenUnie en Behoorlijk Bestuur komen met een stemverklaring in de raad. De fractie van Trots wil het 
voorstel agenderen als bespreekpunt met als onderwerp het al dan niet instellen van bestemmingsreserves. 
 



Ter bespreking 
 
7. Rapport Team Deetman/Mans 'Krimp of Niet'. 
De commissie bespreekt het rapport. De burgemeester zegt dat het college van burgemeester en wethouders 
de analyse en de aanbevelingen volledig overneemt. Het college is in gesprek met buurgemeenten, provincie, 
rijk, bedrijfsleven en Koninklijke Marine. Hij geeft aan dat nog veel met de raad zal worden gecommuniceerd 
over de stappen die voortvloeien uit het rapport en zegt daarbij toe dat in dit kader ook een plan van aanpak aan 
de raad zal worden aangeboden. 
De voorzitter wijst in dit verband op de bijeenkomst over de haven, die op 7 december 2010 plaatsvindt.  
 
8. Jaarrekening 2009 en bestuursrapportage 1e halfjaar 2010 Willemsoord B.V. 
Wegens het tijdstip en de te verwachten duur van de behandeling van dit agendapunt besluit de commissie het 
agendapunt aan te houden tot de vergadering van 6 december 2010. 
 
Overig 
 
9. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 8 november 2010. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
10. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


