
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 8 juni 2015 (BSL15.0034) 
 
 
Aanwezig: 
P. Jansen en D. Salverda (Stadspartij Den Helder), K. Visser (VVD), H. Baanstra en C. Papo (D66),  
J. Lobles (CDA), E. Dieleman (Helder Onafhankelijk!), J.C. Kasander en B. Spandaw (PvdA),  
T. Biersteker (ChristenUnie), R. van Groesen en M. Timmers (GroenLinks), J. Bierens (Behoorlijk 
Bestuur), M. Driehuis en M. Juffermans (Vrije Socialisten) en M. Mooijman (Fractie Vermooten), leden; 
 
R. Slort, voorzitter;  
M. Versteeg, commissiegriffier; 
J.E.T.M. van Dongen, wethouder.  

 
 
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 voorzitter stelt voor de heer Kat bij het behandelen van agendapunt 5 een toelichting te laten 
geven. De commissie stemt hiermee in. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel met betrekking tot de Ontwerp Jaarstukken 2014 en Ontwerp Begroting 2016 
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 15 juni 2015. 
 
Ter bespreking 
 
5. Brief van een aantal ondernemers over het ondernemersklimaat in Den Helder 
Een deel van de commissie geeft aan dat de aanwezigheid van de wethouder gewenst is. De 
voorzitter doet hierop een ordevoorstel, waarna de meerderheid van de commissie besluit het 
agendapunt van de agenda af te voeren in verband met de afwezigheid van wethouder Kos. Het punt 
zal voor de volgende vergadering opnieuw worden geagendeerd. 
 
6. Presentatie ontwikkelen app voor de begroting (vanaf 2017). 
Mevrouw Van Dooren (D66) en de heer Bosveld, concerncontroller van de gemeente Almelo geven 
een presentatie over een voor de gemeente Almelo ontwikkelde app voor de begroting.  
De commissie wordt tevens in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over het onderwerp. De 
initiatiefnemer van dit agendapunt, mevrouw Van Dooren, geeft aan met vervolgstappen te komen. 
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  


