
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 18 mei 2015 (BSL15.0032) 
 
 
Aanwezig: 
P. Jansen en D. Salverda (Stadspartij Den Helder), K. Visser (VVD), H. Baanstra en C. Papo (D66),  
J. Lobles en R. Slort (CDA), E. Dieleman en O. Visser (Helder Onafhankelijk!), T. van der Paard en  
B. Spandaw (PvdA), T. Biersteker en W. van Donkelaar (ChristenUnie), R. van Groesen en 
M. Timmers (GroenLinks), J. Bierens en W. Kloosterhuis (Behoorlijk Bestuur), M. Driehuis en 
Z. de Nooij (Vrije Socialisten) en M. Vermooten (Fractie Vermooten), leden; 
 
H. van Dongen, voorzitter;  
F. Blok, commissiegriffier; 
K. Schuiling, burgemeester.  

 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering.  
De burgemeester geeft de commissie nadere informatie over de mishandeling van een wijkagent die  
vandaag heeft plaatsgevonden.      
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De fractie van Helder Onafhankelijk! heeft een actuele vraag over het Last Minute Summer Event. 
Deze vraag wordt als laatste agendapunt behandeld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot vaststellen van de nota Strategisch Handhavingsbeleid 2015-2018. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 26 mei 2015. 
 
5. Voorstel tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening 2012. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 26 mei 2015. 
 
Ter bespreking 
 
6. Presentatie implementatie bevolkingszorg 8.0. 
De gemeentelijke crisisbeheersing wordt vanaf 1 juni 2015 anders georganiseerd. De Veiligheidsregio 
Noord- Holland Noord is er  in geslaagd om deze complexe ingreep te realiseren. De heer Spiegelaar 
(beleidsambtenaar afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving) geeft een presentatie waarbij hij 
ingaat op wat deze wijzigingen betekenen voor burgers en bedrijven in onze gemeente. Daarnaast 
beantwoordt de heer Spiegelaar vragen vanuit de commissie.  
 
7. Presentatie ontwikkelen app voor de begroting (vanaf 2017). 
Dit onderwerp is van de agenda afgevoerd. 
 
8. Vraag van de fractie van Helder Onafhankelijk over Last Minute Summer Event (LMSE). 
De fractie van Helder Onafhankelijk! vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de 
vergunningverlening en of er verdere belemmeringen zijn met betrekking tot het doorgaan van het 
LMSE. 
De burgemeester geeft een uitgebreide toelichting waarbij hij onder andere ingaat op de overtredingen 
die vorig jaar zijn geconstateerd. Sinds de laatste editie is er intensief contact geweest met de 
organisatie van het LMSE. Op dit moment is er nog geen goed veiligheidsplan. De organisatie heeft 
tot eind mei 2015 de tijd gekregen een volledige aanvraag met een goed veiligheidsplan in te dienen.          
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  


