
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 30 november 2020  
 
Aanwezig:  
G.J. Krab en E.C. Saliha (Beter voor Den Helder), S.H.M. Houtveen en J.J. Lobles (CDA), R.N. Bruin 
en G. Kraak (VVD), J.H. Kanon (PVV), H.S. Mosk (D66), G.M. van Essen en R.D. Meijëring (Senioren 
Actief Den Helder en omstreken), D.S. Salverda en S. Wisgerhof (Stadspartij Den Helder),  
J.P. van Donkelaar (ChristenUnie), P. Blank (PvdA), M. Boessenkool en M.C. Timmers (GroenLinks), 
G.J.S. Oudijk (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp) en R.A.J.R. Koekebakker (Gemeentebelangen 
Den Helder), leden; 
 
N. List, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
J.J. Nobel, burgemeester; 
T. Biersteker-Giljou, R. Duijnker, H. Keur-Polman, P.J.R. Kos, J.K. Visser, P. de Vrij en M.C. Wouters, 
wethouders.  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de digitale vergadering.  
 
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 Tweede Tussenrapportage 2020. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 14 december 2020. 
De commissie neemt kennis van de volgende toezeggingen: 
Wethouder Visser zegt toe dat hij frequent een update zal geven over de ontwikkelingen binnen het 
coronafonds. 
Wethouder Keur zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag wanneer bezwaren zijn gemaakt 
tegen de verplaatsing van de bushalte aan de Timorlaan. 
Wethouder Duijnker zegt toe de raad schriftelijk te informeren over de technische vertaling van de 
voor de wildopvang beschikbaar gestelde bedragen. 
Wethouder De Vrij zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag hoeveel trajecten zijn uitgezet in de 
jeugdzorg. 
 
5. Voorstel met betrekking tot de ontwikkeling van het Vinkenterrein. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 14 december 2020. 
Wethouder Wouters zegt toe dat het college van burgemeester en wethouders de bij het besluit 
behorende begrotingswijziging vóór de raadsvergadering van 14 december 2020 zal corrigeren. 
 
6. Voorstel tot het in erfpacht uitgeven van vastgoed aan de Stichting Erfgoed Den Helder. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als bespreekpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 14 december 2020. De bespreekpunten hierbij zijn onder meer: 
- de mogelijkheid van controle/invloed van de gemeenteraad op de erfgoedorganisatie; 
- de wijze waarop publieke taken bij organisatie kunnen worden ondergebracht. 
Met betrekking tot het tweede punt overweegt de fractie van de PvdA een amendement in te dienen 
waarmee de beslispunten 1 en 2 uit de besluitvorming worden verwijderd. 
 



 
Overig 
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.20 uur. 


