
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 12 mei 2014 (BSL14.0021) 
 

 
Aanwezig: 
 
D.R. Pastoor, voorzitter;  
P. Jansen en D. Salverda (Stadspartij Den Helder), R. Bruin en A. Hogendoorn (VVD), H. Baanstra en  
C. Papo (D66), E. Krijns en R. Slort (CDA), R. Duijnker en M. Ram (Helder Onafhankelijk!), T. van der Paard en 
B. Spandaw (PvdA), T. Biersteker (ChristenUnie), N. Dol en H. van Groesen (GroenLinks) en J. Bierens en  
M. Wouters (Behoorlijk Bestuur) en R. van Beveren en C. van Driesten (Vrije Socialisten), leden; 
F. Hoogervorst, commissiegriffier; 
P. Bruin, S. den Dulk en K. Visser, portefeuillehouders.  

 
 

 

1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering.  
Hij deelt mee dat hij in afwisseling met de heer Van Dongen de komende vier jaar de commissie Bestuur en 
Middelen zal voorzitten.  
Omdat het de eerste commissievergadering van deze raadsperiode is, geeft de heer Hoogervorst een korte 
toelichting op de werkwijze van de commissie. 
  

2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
 

3. Vaststelling agenda. 
Wegens de gewenste aanwezigheid van de wethouders in de andere commissievergaderingen brengt de 
commissie de volgende wijzigingen aan in de agenda: 
De agendapunten 4 (Museumhaven Willemsoord) en 5 (toetreding gemeenschappelijke regeling Cosensus) 
worden omgedraaid en hetzelfde geldt voor de agendapunten 6 (rapportage Willemsoord) en 7 (rapportage 
Zeestad). 
 
Ter advisering 
 

5. Voorstel tot toetreding van de gemeente Den Helder tot de Gemeenschappelijke Regeling 

 Cocensus. 
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp. De fractie van Helder Onafhankelijk! is van mening 
dat het voorstel niet besluitrijp is omdat meer onderzoek naar verschillende vormen van samenwerking gedaan 
moet worden. 
Op voorspraak van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur 
adviseert de commissie het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 19 mei 2014. 
Het voornaamste bespreekpunt is de visie over samenwerking, mede in relatie tot de zaken waarmee de 
werkgroep Slim Samenwerken bezig is. De fracties van het CDA, de Stadspartij Den Helder, de VVD, de PvdA 
en D66 zijn van mening dat het voorstel als hamerpunt kan worden behandeld. 
 

4. Voorstel met betrekking tot de Beleidsgestuurde Contractfinanciering van Museumhaven 

 Willemsoord 2014-2015. 
Wethouder Bruin licht toe dat abusievelijk in het begin van het raadsvoorstel is opgenomen dat het een 
tweejarige subsidie tot en met 2015 betreft. Het gaat namelijk om een vierjarige subsidie tot en met het jaar 
2017, met een correctie op de twee laatste jaren. Het voorstel wordt hierop gecorrigeerd vóór de 
raadsvergadering van 19 mei 2014. 
 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 19 mei 2014. De fracties van GroenLinks (over het bevorderen zelfstandigheid inwoners 
en de vrijwillige maatschappelijke bijdrage), Behoorlijk Bestuur (over de looptijd van de subsidie) en de 
Stadspartij Den Helder (over de beleidsdoelstellingen en resultaten, genoemd onder punt 1a en 1b van de 
conceptbudgetovereenkomst) kondigen aan middels amendementen wensen en bedenkingen te zullen 
indienen. 
 
Ter bespreking 
 

7. Rapportage tweede halfjaar 2013 over Zeestad. 
Het college van burgemeester en wethouders rapporteert twee keer per jaar over Zeestad om de raad inzicht te 
geven in de ontwikkelingen. De commissie neemt kennis van de rapportage. 



6. Rapportage tweede halfjaar 2013 over Willemsoord B.V. 
Het college van burgemeester en wethouders rapporteert twee keer per jaar over Willemsoord B.V. om de raad 
inzicht te geven in de ontwikkelingen. De commissie neemt kennis van de rapportage. 
 

8. Rapportage tweede halfjaar 2013 over Port of Den Helder. 
Het college van burgemeester en wethouders rapporteert twee keer per jaar over Port of Den Helder om de 
raad inzicht te geven in de ontwikkelingen. De commissie neemt kennis van de rapportage. 
 

9. Sluiting. 
De voorzitter complimenteert in het bijzonder alle debuterende commissieleden met hun inbreng en sluit de 
vergadering. 


