
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 15 april 2019 (BSL19.0018)  
 
Aanwezig: 
B.M.H. Dielemans-Angevare en E.C. Saliha (Beter voor Den Helder), F.H. Camara en  
S. Janssen-Dikmans (CDA), D. Ruiter (VVD), J.H. Kanon (PVV), H.S. Mosk (D66), R.D. Meijëring 
(Seniorenpartij), D.S. Salverda (Stadspartij Den Helder), J.P. van Donkelaar (ChristenUnie),  
P. Blank (PvdA), M. Boessenkool (GroenLinks), N. de Haan en G.J.S. Oudijk (Behoorlijk Bestuur) en  
M.C.L. De Knijf (Gemeentebelangen Den Helder), leden; 
 
R.N. Bruin, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
J.K. Visser en M.C. Wouters, wethouders; 
M. Huisman, raadsgriffier. 

 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij meldt dat er helaas een storing is in de vergaderinstallatie, 
waardoor het geluid niet werkt. (Na een half uur vergaderen zijn de technische problemen verholpen.) 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter bespreking 
 
4. Rapportage Verbonden Partijen. 
De commissie neemt kennis van de rapportage en spreekt haar tevredenheid uit over het format en 
ziet de rapportage als een goede start. Ook is de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de 
verbonden partijen, voorafgaand aan de vergadering, gewaardeerd. Een aantal fracties vraagt in de 
volgende rapportages dieper in te gaan op zaken als risico’s, milieu-aspecten, kansen, mogelijkheden, 
SWAT-analyse, maatschappelijk rendement, trends en het toevoegen van een balans. Wethouder 
Visser geeft aan de input mee te nemen in het vervolgtraject.   
 
Ter advisering 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 
 2019. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 6 mei 2019. 
De fractie van de VVD overweegt een amendement in te dienen met betrekking tot ICT-middelen 
(aanpassing bruikleenregeling en verduidelijken van wat wordt verstaan onder abonnementen). 
 
6. Voorstel tot wijzigen van de naam van de gemeenschappelijke regeling Regionale 
 Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 6 mei 2019. 
  
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.05 uur. 
 
 


