
Besluitenlijst commissie Bestuur en Middelen 10 juni 2015 
 
Aanwezig: 
P. Reenders en D. Salverda (Stadspartij Den Helder), B. Haitsma, K. Visser (VVD),  
L. Kuipers, H. Baanstra (D66), E. krijns (CDA), R. Post, E. Dieleman (Helder Onafhankelijk!),  
J.C. Kasander en B. Spandaw (PvdA), T. Biersteker (ChristenUnie), N. Dol, M. Boessenkool 
(GroenLinks), M. Wouters (Behoorlijk Bestuur), C. van Driesten, F. Piekhaar (Vrije Socialisten) en  
M. Vermooten, H. Mooijman (Fractie Vermooten), leden; 
 
R. Slort, voorzitter;  
R.de Jonge, commissiegriffier; 
O.R. Wagner, 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 agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Voorstel tot het vaststellen van de programmarekening 2014 van de gemeente. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 15 juni 2015. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur kondigt een amendement aan over de bestemming van de 
verzekeringsgelden ten gevolge van de brand in het casino op Huisduinen (vervallen voorstel 
resultaatbestemming). 
Wethouder Wagner heeft aangegeven dat het college van burgemeester en wethouders de adviezen 
van de auditcommissie integraal overneemt. Voorts heeft de wethouder toegezegd dat de gestelde 
vragen die ter vergadering niet zijn beantwoord alsnog schriftelijk worden beantwoord voor de 
raadsvergadering van 15 juni 2015. 
 

5. Voorstel tot het vaststellen van de technische uitgangspunten en autonome effecten 
ten behoeve van de begroting 2016. 

De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 15 juni 2015. 
De fractie van GroenLinks kondigt een amendement aan over de uitgangspunten (loon- en 
prijsontwikkelingen) voor de gesubsidieerde instellingen (de voorgestelde nullijn vervangen door 
0,75%). 
Wethouder Wagner heeft toegezegd dat het college van burgemeester en wethouders in augustus 
2015 een visie op het subsidiebeleid aanbiedt zodat deze kan worden betrokken in het afgesproken 
traject in aanloop naar de begroting 2016. 
 

6. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering (ca. 21.00 uur). 
  


