
 
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 6 december 2021  
 
Aanwezig:  
G. Assorgia en E.C. Saliha (Beter voor Den Helder), S.H.M. Houtveen en H.M. Krul (CDA), P.T. Bais en 
G. Kraak (VVD), F. Feeburg (PVV), H.S. Mosk (D66), R.D. Meijëring (Samen Actief sr.), D.S. Salverda 
en S. Wisgerhof (Stadspartij Den Helder), J.P. van Donkelaar (ChristenUnie), P. Blank (PvdA), R.J. de 
Graaf en M.C. Timmers (GroenLinks), G.J.S. Oudijk en M. Pastoor (Behoorlijk Bestuur v D-H & 
Julianadorp) en M.C. Apan Vega (Gemeentebelangen Den Helder), leden; 
 
R.N. Bruin, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
J.A. de Boer, burgemeester; 
J.K. Visser 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. 
 
4. Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van onroerende 
 zaakbelastingen Den Helder 2022. 
In het raadsvoorstel is abusievelijk een verkeerde tabel opgenomen, te weten het rekenvoorbeeld op 
pagina 3. De commissie verzoekt het college van burgemeester en wethouders deze tabel aan te 
passen vóór de raadsvergadering van 20 december 2021. Met inachtneming hiervan acht de 
commissie het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 20 december 2021. 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de veegwijziging 2021. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 20 december 2021. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de budgetoverheveling 2021-2022. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 20 december 2021. 
Wethouder Visser zegt toe dat wethouder Kos de raad schriftelijk een technische toelichting zal 
toesturen over de jobcoach en de TONK-regeling.  
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2021. 
De fracties van het CDA en de PvdA hebben geconstateerd dat de artikelen 2:34f (verbod happy 
hours) en 2:22 (verbod op magneetvissen) niet in overeenstemming zijn met eerder in deze 
raadsperiode aangenomen amendementen. 
Burgemeester De Boer zegt toe dat hij deze artikelen nader zal bezien en dat het voorstel, afhankelijk 
van zijn bevindingen, vóór de behandeling in de raadsvergadering zal worden aangepast. 
Burgemeester De Boer zegt tevens toe dat hij de raad nader schriftelijk zal informeren over de 
mogelijkheid tot het beperken van speelautomaten in horeca-inrichtingen.  
De commissie acht het voorstel overigens besluitrijp en stelt voor dit als bespreekpunt te agenderen 
voor de raadsvergadering van 20 december 2021. 
  



Als bespreekpunten zijn in ieder geval de volgende onderwerpen naar voren gebracht:  
- rookverbod in bossen en natuurterreinen (D66, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp); 
- (de)regulering, ook in relatie tot handhavingscapaciteit (CDA, PvdA); 
- verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, 
 PVV, GroenLinks); 
- binnentreden woningen (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, GroenLinks); 
Over een aantal van deze punten worden wellicht amendementen ingediend.   
 
De voorzitter doet, gelet op het tijdstip van bijna 22.00 uur, het ordevoorstel de agenda van de 
vergadering desondanks geheel af te handelen. De commissie stemt in met het ordevoorstel.  
 
8. Voorstel tot het vaststellen van het Beleidskader vastgoed 2022-2024. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp is van mening dat het voorstel een aantal 
tegenstrijdigheden bevat. De fractie zal hierover wellicht een amendement indienen. De commissie 
acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit vooralsnog als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 20 december 2021. Mocht de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & 
Julianadorp inderdaad een amendement indienen, dan kan het voorstel worden behandeld als een 
bespreekpunt. 
Wethouder Wouters zegt toe de raad een overzicht toe te sturen over de verkopen in 2020.  
Wethouder Wouters zegt ook toe dat de eerste ronde van de discussie over Zeestad nog in deze 
bestuursperiode in commissieverband aan de orde zal komen op basis van een visie en dat in de 
komende bestuursperiode hierover verdere besluitvorming kan plaatsvinden. 
 
9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de 
 organisatieontwikkeling. 
Wethouder Wouters zegt toe vóór de vergadering de raad een nadere schriftelijke onderbouwing van 
het voorstel aan te bieden waarin wordt ingegaan op de structureel en incidenteel benodigde gelden 
en de risico’s voor de organisatie en de bedrijfsvoering als de besluitvorming wordt uitgesteld. 
Met inachtneming van deze toezegging stelt de commissie voor het voorstel als bespreekpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 20 december 2021. De fractie van het CDA overweegt een 
amendement in te dienen waarmee de besluitvorming wordt gesplitst en besluitpunt 2 wordt 
doorgeschoven naar de volgende bestuursperiode, voorzien van een betere onderbouwing. 
 
10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.25 uur. 


