
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 10 februari 2020  
 
Aanwezig:  
G.J. Krab en E.C. Saliha (Beter voor Den Helder), E.M. Krijns en J.J. Lobles (CDA), R.N. Bruin en  
D. Dekker (VVD), H.S. Mosk (D66), R.D. Meijëring (Seniorenpartij), D.S. Salverda en S. Wisgerhof 
(Stadspartij Den Helder), J.P. van Donkelaar (ChristenUnie), P. Blank (PvdA), M. Boessenkool 
(GroenLinks) en N. de Haan en G.J.S. Oudijk (Behoorlijk Bestuur), leden; 
 
H.M. Krul, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
J.K. Visser, wethouder.  

 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. De heer Bruin deelt mee dat in de agendacommissie is besproken 
dat een lokale bijeenkomst over de Regionale Energiestrategie gewenst is, voordat dit onderwerp aan 
de orde komt in de Regionale raadscommissie Noordkop. Dit betekent dat dit nog vóór de meivakantie 
door het college dient te worden georganiseerd. De heer Bruin doet een oproep om dit onderwerp 
binnen de fracties onder de aandacht te brengen. De heer Blank wijst in dit verband op de 
tweedaagse werkconferentie die eveneens betrekking zal hebben op dit onderwerp. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Aanvraag suppletie uitkering 'Bommenregeling' kosten Niet-Gesprongen Explosieven. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 24 februari 2020.  
 
5. Kadernota 2021-2025 GR Cocensus. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 24 februari 2020.  
De commissie neemt kennis van de volgende toezeggingen van wethouder Visser: 
- het in kaart brengen welke systematiek voor het berekenen en innen van de toeristenbelasting het 
 best kan worden gehanteerd. Op aangeven van de voorzitter wordt dit gedaan vóór de behandeling 
 van de toeristenbelasting in de commissie Bestuur en Middelen van 23 maart 2020; 
- het tijdig aanbieden van de jaarlijkse rapportages van Cocensus; 
- Het delen van de inhoud van de evaluatie met betrekking tot de kostenneutraliteit van het 
 generatiepact zodra deze bij hem bekend is; 
- de commissie en raad vóór de raadsvergadering van 24 februari 2020 schriftelijk te informeren 
 over de implementatie van de ICT en de datum die hierbij hoort.  
 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 20.02 uur. 


