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Aanwezig: 
C. Assorgia en D. Salverda (Stadspartij Den Helder), K. Visser (VVD), H. Baanstra en C. Papo (D66),  
E. Krijns (CDA), E. Dieleman en O. Visser (Helder Onafhankelijk!), J. Kasander en B. Spandaw 
(PvdA), T. Biersteker en W. van Donkelaar (ChristenUnie), M. Hoekstra (GroenLinks), M. Wouters 
(Behoorlijk Bestuur) en M. Juffermans (Vrije Socialisten), leden; 
R. Slort, voorzitter;  
F. Hoogervorst, commissiegriffier; 
P. Kos, G. Visser, wethouders; 
K. Schuiling, burgemeester.  

 
 
 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De heer Salverda doet het ordevoorstel om punt 8, de toelichting besluit garantstelling ten behoeve 
van het regionaal havengebonden bedrijventerrein, van de agenda af te voeren in verband met het 
late beschikbaar stellen van de geheime stukken. Het ordevoorstel is in meerderheid aanvaard (13/2). 
Tegen het voorstel stemmen de fracties van het CDA en de VVD.  
De agendacommissie wordt voorgesteld het punt voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie van 13 april 2015 te agenderen, en wel in een besloten gedeelte.   
De agenda is overigens vastgesteld. 
 
Ter bespreking 
 
4. Vergunningenbeleid. 
Naar aanleiding van het agenderingsverzoek van de Stadspartij Den Helder wordt een toelichting op 
het vergunningenbeleid gegeven door burgemeester Schuiling, de heer Boersma (afdeling VVH) en 
de heer Dekker (politie). Daarna volgt enige discussie. De burgemeester geeft aan dat hij met 
Koninklijke Horeca Nederland in gesprek is over een totaalpakket aan maatregelen om het 
uitgaansklimaat in Den Helder voor de horeca-ondernemers te verbeteren. Dit met inachtneming van 
alle veiligheidsaspecten. De bevindingen zal hij terugkoppelen aan de commissie en mogelijk komt hij 
op basis van de bevindingen met nadere voorstellen naar de raad. 
 
Ter advisering 
 
5. Voorstel tot het vaststellen de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel 
 beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële 
 organisatie van de gemeente Den Helder 2015 (art. 212 Gemeentewet). 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp. Op basis van een verzoek van de fractie van  
D66 wordt geadviseerd het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van  
30 maart 2015. De fractie geeft als bespreekpunt de criteria voor het volgen van een wensen- en 
bedenkingenprocedure aan. Wellicht dient de fractie hierover een amendement in. 
 
6. Voorstel tot vaststelling van de verordening tot wijziging van de Legesverordening 2015. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp.  Op basis van een verzoek van de fractie van  
De VVD wordt geadviseerd het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van  
30 maart 2015. De fractie geeft als bespreekpunt de hoogte van de legesbedragen aan, waarbij de 
vraag wordt gesteld of de door het Rijk vastgestelde maximumbedragen moeten worden gevolgd of 
dat de gemeente Den Helder op een lager bedrag kan gaan zitten. Wellicht dient de fractie hierover 
een amendement in. Het amendement zou dan gaan over de vraag of alleen het bedrag dat nodig is 
om kostendekkend te zijn in rekening wordt gebracht in plaats van het bedrag dat het Rijk oplegt. 
 
7. Raadsvoorstel met betrekking tot uitwerking amendement op raadsbesluit 
 grondprijsbeleid. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 30 maart 2015. 
De commissie neemt kennis van de toezegging van wethouder Visser dat hij de commissie een 
overzicht doet toekomen van de gemeentelijke gebouwen die worden beheerd tegen leegstand.  



 
Ter informatie 
 
8. Toelichting besluit garantstelling ten behoeve van het regionaal havengebonden 
 bedrijventerrein. 
Het onderwerp is van de agenda afgevoerd (zie ook vaststelling agenda). 
   
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  


