Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 12 juni 2019 (BSL19.0034)
Aanwezig:
C. Assorgia en E.C. Saliha (Beter voor Den Helder), F.H. Camara en H. Krul (CDA), P. Bais en
D.M. Ruiter (VVD), J.H. Kanon (PVV), J.P. Verhoef (D66), R.D. Meijëring en M. Driehuis
(Seniorenpartij), D.S. Salverda en H. van Dongen (Stadspartij Den Helder), J.P. van Donkelaar en
S. Pavlotzky (ChristenUnie), J. de Leeuw (PvdA), M. Boessenkool en C.J. Col- Cremers(GroenLinks),
N. de Haan en G.J.S. Oudijk (Behoorlijk Bestuur) en M.C. Apan Vega en R.A.J.R. Koekebakker
(Gemeentebelangen Den Helder), leden;
C.M. Bazen, voorzitter;
F. Blok, commissiegriffier;
K.F. Schuiling, burgemeester;
R. Duijnker, P.J.R. Kos, J.K. Visser, P. de Vrij en M.C. Wouters, 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 Kanon verzoekt om voor de vergadering van 19 juni 2019, waarin de kadernota wordt
behandeld, de raadsinformatiebrief RI19.0038, gevolgen vervallen tarief OZB gebruik niet woningen,
toe te voegen aan de stukken. (De voorzitter heeft na de vergadering bij de heer Kanon aangegeven
dat hij hiervoor een agenderingsvoorstel moet doen richting agendacommissie)
De agenda is overigens ongewijzigd vastgesteld.
4. Voorstel tot vaststelling van de Programmarekening 2018 van de gemeente Den Helder.
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als
hamerpunt voor de raadsvergadering van 24 juni 2019.
Het college geeft aan de adviezen van de auditcommisie over te nemen. Mocht er met betrekking tot
de uitvoering van de adviezen aanleiding zijn de raad te informeren dan zal het college dat doen.
Het college geeft aan voor de raadsvergadering van 24 juni 2019 met een aanvullend memo te komen
met betrekking tot inkoop- en aanbestedingsregels.
5. Voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2019.
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als
hamerpunt voor de raadsvergadering van 24 juni 2019.
6. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 21:45 uur.

