
Besluitenlijst extra vergadering commissie Bestuur en Middelen van 28 juni 2017 (BSL17.0033)  
 
Aanwezig: 
C.P.J. Jansen en D.S. Salverda (Stadspartij Den Helder), P.A.G. Conijn en J.K. Visser (VVD),  
R. van Deutekom en J.P. Verhoef (D66), S.H.M. Houtveen en J.F. Schrijver (CDA), E. Dieleman en  
R. Post (Sociaal Lokaal Den Helder), A.J. Pruiksma en P. de Vrij (PvdA), T. Biersteker-Giljou en  
J.P. van Donkelaar (ChristenUnie), M. Boessenkool en C. Dol-Cremers (GroenLinks), M.C. Wouters 
(Behoorlijk Bestuur), M. J. Driehuis-Jak en K. van Driesten (Vrije Socialisten), R. Duynker en  
M. Vermooten (fractie Vermooten) en M.C.L. De Knijf en J.E. Vorstman-Gorter (Beter voor  
Den Helder), leden; 
 
H. van Dongen, voorzitter;  
M. Huisman, commissiegriffier; 
B.O.B. Haitsma, P.J.R. Kos, E.M. Krijns, L, Kuipers, F.F. van der Paard, O.R. Wagner, wethouders; 
K.F. Schuiling, burgemeester. 

 
 
 
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 tot het vaststellen van de programmarekening 2016. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel als bespreekpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 10 juli 2017. Het enige bespreekpunt is het door de fractie 
van de ChristenUnie (ondersteund door meerdere partijen) aangekondigde amendement over 
beslispunt 5 om het restant van het voordelig saldo van € 2.751.000,- niet vanuit de Algemene 
Reserve te storten in de bestemmingsreserve Strategische Visie, maar in de Algemene Reserve te 
laten.   
 
Daarnaast is door wethouder Kos toegezegd: 
- de interviews ‘I Sociaal Domein’ naar de raad toe te zenden; 
- het rapport, dat de onderbestedingen binnen het budget Sociaal Domein inzichtelijk maakt,  
 binnen enkele weken naar de raad toe te zenden.  
  
Voorts is aangegeven: 
-  dat er nog een procesvoorstel komt over het gebiedsgericht werken, waarbij het de vraag is of de 

datum van 5 juli 2017 zal worden benut (wethouder Kos).  
-  over de rugbyclub voor het zomerreces meer duidelijkheid zal worden gegeven (wethouder  
 Van der Paard). 
-  schriftelijk er nog een overzicht van de berekening volgt aangaande het VSB budget (wethouder 

Haitsma).  
 
5. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 21.40 uur. 


