
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 7 december 2015 (BSL15.0067) 
 
Aanwezig: 
C.P.J. Jansen en D.S. Salverda (Stadspartij Den Helder), R.N. Bruin en J.K. Visser (VVD),  
H.C. Baanstra en C.J. Papo (D66), J.J. Lobles en R. Slort (CDA), B. Blom en J.C. Kasander (PvdA),  
T. Biersteker-Giljou en W.J. van Donkelaar-Wietsma (ChristenUnie), M.C. Hoekstra-Timmers 
(GroenLinks), J.L. Bierens en M.C. Wouters (Behoorlijk Bestuur) en M.C.L. De Knijf (Beter voor  
Den Helder), leden; 
 
H. van Dongen, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
K.F. Schuiling, burgemeester; 
B.O.B. Haitsma, E.M. Krijns en L. Kuipers, wethouders. 

 
 
 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.    
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel met betrekking tot het rapport 'In zee met de marine' van de 
 Rekenkamercommissie Den Helder. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 14 december 2015.  
De fractie van de ChristenUnie overweegt een amendement in te dienen om aanbeveling 5, “verken 
samen de ontwikkeling van de stad als vestigingsplaats voor bedrijven met een hoog risicoprofiel” niet 
over te nemen. 
De commissie neemt kennis van de toezegging van de burgemeester dat de visie, die momenteel in 
ontwikkeling is, over welke bedrijven met een hoog risicoprofiel eventueel worden toegestaan nog met 
de raad zal worden besproken. Tevens zal deze visie dan nog moeten worden vertaald naar de 
bestemmingsplannen die door de raad worden vastgesteld. 
 
5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 120.000,-- voor het 
 realiseren van nutsvoorzieningen voor de reddingsposten. 
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 14 december 2015.  
De fracties van Behoorlijk Bestuur en Beter voor Den Helder zien het voorstel als bespreekpunt omdat 
zij de taakverdeling en daarmee ook de financiële aspecten tussen de gemeente enerzijds en 
Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) anderzijds onduidelijk vinden. Wethouder Krijns zegt in dit 
verband toe dat hij vóór de behandeling van het voorstel in de raadsvergadering van 14 december 
2015 de beleidsgestuurde contractfinanciering waarin de taken voor SSN zijn vastgelegd, aan de raad 
beschikbaar zal stellen.  
 
6. Voorstel met betrekking tot de implementatie van de Wet markt en overheid. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 14 december 2015. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2015. 
De commissie neemt kennis van de presentatie van mevrouw M. Reitsma en de heer N. Steur.  
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
bespreekpunt voor de raadsvergadering van 14 december 2015. Het bespreekpunt is de hoogte van 
de weerstandsratio. 
 
  



8. Voorstel met betrekking tot afstoot van gemeentelijke vastgoedobjecten. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert op aangeven van de fracties van 
Behoorlijk Bestuur en de ChristenUnie het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de 
raadsvergadering van 14 december 2015, waarbij het bespreekonderwerp de relatie van het voorstel 
tot de door de gemeente gehanteerde begrotingssystematiek is. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 


