
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 26 november 2012 (IR12.0344) 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Schilt, opent de vergadering. Hij brengt de nieuwe werkwijze en de rol van de commissie 
daarin onder de aandacht. Hij wijst vervolgens de aanwezige raadsleden erop dat de enquête over de evaluatie 
van de nieuwe werkwijze van de raad zo spoedig mogelijk dient te worden ingediend bij de griffie. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Er hebben zich twee insprekers aangemeld over agendapunt 8, de raadsinformatiebrief over de korte evaluatie 
van het plan van aanpak horeca "Veilig uitgaan regel je samen!". Omdat de portefeuillehouder met betrekking 
tot dit agendapunt pas later aanwezig is, besluit de commissie het spreekrecht voorafgaand aan de inhoudelijke 
behandeling van agendapunt 8 aan de orde te brengen.   
 
3. Vaststelling agenda. 
Mede op basis van ordevoorstellen van de PvdA en het CDA is de agenda als volgt gewijzigd: 
- agendapunt 2 (spreekrecht burgers) wordt behandeld voorafgaand aan agendapunt 8 (de 
 raadsinformatiebrief over horeca); 
- agendapunt 5 (inbreng onderneming NV Port of Den Helder) en 6 (vaststelling Havenbeheersverordening) 
 worden gecombineerd behandeld, uiteraard met aparte adviseringen; 
- de commissie begint met de behandeling van agendapunt 8 (raadsinformatiebrief over horeca) zodra de 
 burgemeester aanwezig is (na afhandeling van het agendapunt dat dan in behandeling is). Dit vanwege  
 de belangstelling op de publieke tribune voor dit onderwerp; 
- de evaluatie van de Afstootnota wordt, gelet op de vorige punten, doorgeschoven op de agenda,  
 eventueel zelfs naar een volgende vergadering.  
  
Ter advisering 
 
5. Voorstel met betrekking tot het al dan niet indienen van wensen en bedenkingen over de inbreng  
 onderneming NV Port of Den Helder. 
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp en stelt voor dit te agenderen voor de 
raadsvergadering van 3 december 2012. Op aangeven van de fracties van fracties van de PvdA, de 
ChristenUnie en Behoorlijk Bestuur stelt de commissie voor het voorstel als bespreekpunt te agenderen.  
De overige fracties beschouwen het voorstel als een hamerpunt. De genoemde debatpunten zijn de financiële 
consequenties voor de gemeentelijke begroting en de beoogde maatschappelijke effecten (PvdA), de positie ten 
opzichte van de garantstelling en het ontbreken van een bedrijfsplan ten opzichte van de besluitvorming 
(ChristenUnie) en een (globale) kwantificering van de risico’s en eveneens het bedrijfsplan (Behoorlijk Bestuur). 
 
Wethouder Visser zegt toe dat hij vóór de behandeling van het voorstel in de raadsvergadering van 3 december 
2012 een schriftelijke toelichting zal overleggen over de impact op de risicoparagraaf. 
Tevens geeft hij de raad in overweging een motie in te dienen waarin het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgedragen om het businessplan als aandeelhouder mee te nemen naar de directeur en raad 
van commissarissen.  
 
6. Voorstel tot vaststelling van de Havenbeheersverordening NV Port of Den Helder en de toelichting  
 hierop. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 3 december 2012. 
 
Ter informatie 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer R. Ippen (voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Den Helder) en de heer K. Schmitz 
(horecaondernemer) spreken in over agendapunt 8, de raadsinformatiebrief over de korte evaluatie van het plan 
van aanpak horeca "Veilig uitgaan regel je samen!". 
 
8. Raadsinformatiebrief over de korte evaluatie van het plan van aanpak horeca "Veilig uitgaan regel  
 je samen!" 
De uitgebreide evaluatie van het plan van aanpak van de horeca, waaronder de nieuwe sluitingstijden, zal begin 
januari 2013 gereed zijn. Op basis van de raadsinformatiebrief geeft de burgemeester tussentijds de stand van 
zaken weer. Hij zegt toe de bemerkingen van de commissie mee te nemen in de uitgebreide evaluatie. 



 
Ter advisering 
 
7. Voorstel tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2012 (verwijderen rijwielen). 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 3 december 2012. 
 
Ter informatie 
 
4. Evaluatie Afstootnota. 
De presentatie en de bespreking met betrekking tot de nota Afstoten gemeentelijk vastgoed 2012-2014 is 
vanwege de beschikbare tijd tot een volgende vergadering uitgesteld. 
 
Overig 
 
9. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 8 oktober 2012. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
10. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 


