
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 23 januari 2012 (IR12.0037) 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Haitsma, opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer W. (Pim) Visser spreekt in over agendapunt 6, het voorstel over de verbreding en herinrichting van een 
deel van de Visserijkade. De heer Visser heeft de raads- en commissieleden hierover ook al een brief gestuurd. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder doet het ordevoorstel de behandeling van agendapunt 6 uit te stellen 
totdat duidelijkheid bestaat over agendapunt 5, De commissie is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot vaststelling van de Prijzenlijst 2012, waarin de door de gemeente te hanteren 
 grondprijzen zijn vastgelegd. 
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 30 januari 2012.  
 
5. Voorstel met betrekking tot de afwikkeling van het geschil (AWR 15) met Ballast Nedam Infra b.v. 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, de PvdA en de ChristenUnie geven aan het voorstel op basis van de 
beraadslagingen in de commissie nogmaals aan de orde te stellen in de fractie. Mede op basis hiervan adviseert 
de commissie de raad het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 30 januari 
2012. 
 
6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van middelen voor de verbreding en herinrichting van een 
 deel van de Visserijkade. 
De commissie komt niet tot een eensluidend advies over het voorstel. Een groot aantal fracties heeft geen 
problemen met het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet van € 550.000,--, maar geeft aan het te 
prematuur te vinden om nu reeds het uitvoeringskrediet van € 4.600.000,-- beschikbaar te stellen. Naar hun 
mening dient eerst volledige overeenstemming met de visserijbranche te zijn over de uitvoering. Ter borging 
hiervan en ter aanvulling op het voorstel dat niet eerder wordt overgegaan tot uitvoering en gunning van de 
werkzaamheden zijn amendementen aangekondigd. Op basis hiervan adviseert de commissie in meerderheid 
de raad het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 30 januari 2012. (De fracties 
van de PvdA, de Christenunie en de Stadspartij Den Helder willen de raadsbehandeling uitstellen tot 13 februari 
2012.)  
 
Overig 
 
7. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 12 december 2011. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
8. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter bedankt iedereen voor hun begrip voor de technische problemen met de geluidinstallatie en sluit 
de vergadering. 


