
Besluitenlijst commissie Bestuur en Middelen 13 april 2015 (BSL15.0026) 
 
Aanwezig: 
P. Jansen en D. Salverda (Stadspartij Den Helder), K. Visser (VVD), H. Baanstra en L. Kuipers (D66),  
E. Krijns en R. Slort (CDA), E. Dieleman en O. Visser (Helder Onafhankelijk!), J. Kasander en 
P. de Vrij (PvdA), T. Biersteker en W. van Donkelaar (ChristenUnie), M. Hoekstra en R. van Groesen 
(GroenLinks), J. Bierens en M. Wouters (Behoorlijk Bestuur), M. Juffermans (Vrije Socialisten) en  
H. Mooyman (fractie Vermooten), leden; 
H. van Dongen, voorzitter;  
F. Hoogervorst, commissiegriffier; 
J. van Dongen, P. Kos, G. Visser, wethouders.  

 
 
 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De heer Baanstra stelt voor de behandeling van agendapunt 4, het voorstel met betrekking tot samen-
werken aan en naar een Noordkopraad, in een later stadium te laten plaatsvinden.  
Het ordevoorstel is in meerderheid verworpen. De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel met betrekking tot samen-werken aan en naar een Noordkopraad. 
Het voorstel is ingeleid met een presentatie door de heer Fijko van der Laan, voorzitter van de 
regionale raadswerkgroep ‘Slim Samenwerken bij de Kop’. 
 
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp. De fracties van de ChristenUnie, D66 en 
GroenLinks achten het voorstel nog niet besluitrijp of willen het voorstel in ieder geval als 
bespreekpunt voor de raadsvergadering van 20 april 2015 geagendeerd zien. Het voornaamste 
bespreekpunt hierbij is de korte termijn waarbinnen de Noordkopraad vorm dient te krijgen. 
 
Ter bespreking 
 
5. Effecten september- en decembercirculaire op de programmabegroting. 
Dit onderwerp is op verzoek van de fractie van D66 op de agenda gekomen. De fractie wil, samen met 
de fractie van de VVD, de financiële gevolgen (bijvoorbeeld voor de weerstandsratio) van voorstellen 
met betrekking tot garantstellingen e.d. goed in beeld gebracht zien in deze voorstellen. Wethouder 
Visser wijst op de in overleg met de auditcommissie afgesproken vaste momenten van rapportage 
over de stand van zaken van de algemene reserve en de weerstandsratio. Na enig debat zegt de 
wethouder toe de wens van de fracties in de auditcommissie nader aan de orde te stellen. 
De fractie van D66 verzoekt de wethouder voorts de vraag over de financiële implicaties met 
betrekking tot het sociaal domein deze week schriftelijk te beantwoorden. 
 
6. Rapportage tweede halfjaar 2014 over Zeestad. 
De rapportage is in de commissie besproken en wethouder Van Dongen heeft de gestelde vragen 
beantwoord. 
 
7. Rapportage tweede halfjaar 2014 over Willemsoord BV. 
8. Plan van aanpak "eindrapport onderzoekscommissie Willemsoord 2013". 
De agendapunten 7 en 8 zijn in samenhang behandeld. Wethouder Van Dongen beantwoordt de 
gestelde vragen. Ook de directeur van Willemsoord, heer Broekmeulen, beantwoordt een aantal 
vragen. 
 
9. Rapportage tweede halfjaar 2014 over Port of Den Helder. 
De commissie spreekt haar zorg uit over de solvabiliteitspositie van Port of Den Helder. Wethouder 
Kos en directeur Kolff beantwoorden vragen van de commissie. 
 



10. Toelichting besluit garantstelling ten behoeve van het regionaal havengebonden 
 bedrijventerrein. 
Wethouder Kos geeft een nadere toelichting op het eerder genomen collegebesluit tot het verlenen 
van een garantstelling van € 8,5 mln. ten behoeve van het regionaal havengebonden bedrijventerrein 
"Kooyhaven" van Port of Den Helder. Van de zijde van de commissie is vastgesteld dat de wensen- en 
bedenkingenprocedure met betrekking tot deze garantstelling al is gevoerd en dat de raad destijds 
geen wensen en bedenkingen had.  
 
Voorts vinden een aantal fracties dat dit onderwerp zich ook leent voor Slim Samenwerken. Als de 
hele regio meeprofiteert van de havenontwikkelingen, dan hoeft het immers niet zo te zijn dat  
Den Helder als enige gemeente garant staat voor geldleningen van Port of Den Helder. 
 
11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  


