
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 20 februari 2012 (IR12.0096) 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Fritzsche, opent de vergadering. Wethouder Den Dulk zegt dat de raad conform afspraak 
elk kwartaal wordt geïnformeerd over de uitgaven uit het frictiefonds. In dit kader deelt ze mee dat het laatste 
kwartaal geen uitgaven zijn gedaan uit dit fonds.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter bespreking 
 
4. Presentatie veiligheidsmatrix. 
Burgemeester Schuiling geeft een presentatie over de behaalde resultaten van het integraal veiligheidsplan 
2011 en op basis van het integraal veiligheidsplan 2012 schetst hij wat in 2012 staat te gebeuren. Hij zegt dat hij 
in een later stadium in de commissie specifieker zal ingaan op de situatie in De Schooten en in de horeca. 
Hierover vindt namelijk thans nog overleg plaats met betrokkenen.  
De commissie is in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Ook de heren R. Mud (officier van justitie),  
G. Dekker (politie), A. Dijkman (Veiligheidshuis) en P. Hofstra (VVH) zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. 
De commissie neemt met tevredenheid kennis van de presentatie. Deze wordt via het raadsinformatiesysteem 
beschikbaar gesteld.  
 
5. Concept nota Burgerparticipatie gemeente Den Helder. 
Van de zijde van de commissie zijn een aantal kanttekeningen geplaatst. Zo is de nota weinig concreet, niet 
duaal en doorspekt met ‘wollig’ taalgebruik. Als zwaartepunt van de nota wordt bijlage 5 gezien, waarin tien 
spelregels voor behoorlijk omgaan met inbreng en inspraak van burgers zijn beschreven.  
De burgemeester onderkent de reactie van de commissie en stelt dat je voor wat burgerparticipatie betreft zou 
kunnen volstaan met de genoemde bijlage. Hij benadrukt dat het meer om houding, gedrag en integriteit in de 
houding naar burgers toe gaat dan om hoe het op papier wordt beschreven.  
Er zal over burgerparticipatie nog nader overleg plaatsvinden met onder andere de wijkplatforms.  
De suggesties van de commissie worden meegenomen in het verdere traject.  
De fractie van D66 zal haar vragen via de griffie aan de burgemeester toezenden.  
Ten aanzien van de ter sprake gebrachte Referendumverordening meldt de fractie van D66 dat de fractie van 
GroenLinks deze op 22 februari 2012 zal worden aangeboden aan de griffie. Er komt dan een verzoek naar de 
agendacommissie om een en ander te agenderen. 
 
Overig 
 
6. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 6 februari 2012. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
7. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 


