
Besluitenlijst extra vergadering commissie Bestuur en Middelen van 13 september 2017 
(BSL17.0037)  
 
Aanwezig: 
C.P.J. Jansen en D.S. Salverda (Stadspartij Den Helder), J. Klopstra en J.K. Visser (VVD),  
R. van Deutekom en C.J. Papo (D66), J.J. Lobles en J.F. Schrijver (CDA), E. Dieleman en  
R. Post (Sociaal Lokaal Den Helder), P. Blank en P. de Vrij (PvdA), T. Biersteker-Giljou en  
J.P. van Donkelaar (ChristenUnie), C.J. Dol-Cremers en M.C. Hoekstra-Timmers (GroenLinks),  
M.C. Wouters (Behoorlijk Bestuur), M. J. Driehuis-Jak en K. van Driesten (Vrije Socialisten),  
R. Duynker en M. Vermooten (fractie Vermooten) en G. Assorgia (Beter voor Den Helder), leden; 
 
R. Slort, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
K.F. Schuiling, burgemeester, 
B.O.B. Haitsma, P.J.R. Kos, E.M. Krijns, L. Kuipers, F.F. van der Paard en O.R. Wagner, wethouders. 

 
 
 
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.  
 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel met betrekking tot de tussenrapportage 2017. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp. Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt 
geadviseerd het voorstel als bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering van 25 september 
2017. Het bespreekpunt hierbij is beslispunt 4, waarover de fractie het standpunt inneemt dat nu geen 
bedragen dienen te worden teruggedraaid op het gebied van het sociaal domein. 
 
Tenslotte neemt de commissie kennis van de toezeggingen van het college van burgemeester en 
wethouders om de raad vóór zijn vergadering van 25 september 2017 schriftelijk te informeren over de 
volgende punten: 
-  het baggerbedrijf, toegezegd door wethouder Wagner op verzoek van de fractie van  
 Behoorlijk Bestuur; 
- het blijvend financieren van uitkeringsgerechtigden als genoemd in de tussenrapportage, 
 toegezegd door wethouder Kos op verzoek van de fractie van de VVD; 
- de rente-effecten, toegezegd door wethouder Haitsma op verzoek van de fractie van de 
 ChristenUnie; 
- toelichting op het UPD van de parkeergarage aan de Koningdwarsstraat, toegezegd door 
 wethouder Wagner op verzoek van de fractie van Vermooten; 
- de exploitatiekosten van parkeren, toegezegd door wethouder Wagner op verzoek van de fractie 
 van Beter voor Den Helder. 
 
 
Ter bespreking 
 
5. Verplaatsing coffeeshops. 
Wethouder Kuipers heeft in de raadsvergadering van 10 juli 2017 toegezegd de raadscommissie 
Bestuur en Middelen te informeren over de verplaatsing van de drie coffeeshops. Tijdens de 
vergadering geeft hij, samen met beleidsambtenaar de heer N. Langedijk, een presentatie over het 
verplaatsingsproces waarbij twee locaties worden genoemd. De commissie geeft hierop een eerste 
reactie. De wethouder geeft aan dat hij de commissie zal blijven informeren over eventuele 
ontwikkelingen. 
 
 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 22.00 uur. 


