
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 11 januari 2021  
 
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 en S.R.J. Wegman (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), L.G.J.M. van Esdonk en G.J.S. Oudijk (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp) en  
M.C. Apan Vega en R.A.J.R. Koekebakker (Gemeentebelangen Den Helder), leden; 
 
H.M. Krul, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
T. Biersteker-Giljou, H. Keur-Polman, 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 over herfinanciering en uitbreiding leningenpakket gemeente Den Helder. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit te agenderen voor de raadsvergadering van 
25 januari 2021. Op aangeven van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp wordt het 
voorstel als bespreekpunt in de raad behandeld. Het te bespreken onderwerp voor de fractie is dat zij 
van mening is dat een surplus aan geld wordt geleend waarvoor nog geen directe bestemming is 
benoemd. De overige fracties zijn van mening dat het voorstel als hamerpunt kan worden behandeld. 
 
5. Voorstel met betrekking tot budgetoverheveling 2020 naar 2021. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 25 januari 2021. 
 
6. Voorstel met betrekking tot ophoging kade en aanpassing steigerwerk Museumhaven ten 
 behoeve van Stichting Museumhaven. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit te agenderen voor de raadsvergadering van 
25 januari 2021. Op aangeven van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp wordt het 
voorstel als bespreekpunt in de raad behandeld. De te bespreken onderwerpen voor de fractie zijn de 
toetsing aan de Monumentenwet 1988 en de noodzaak tot ophoging van de kade. De overige fracties 
zijn van mening dat het voorstel als hamerpunt kan worden behandeld. 
De commissie neemt kennis van de volgende toezegging: 
Wethouder Visser zegt toe dat hij tekeningen (artist impressions en technische tekeningen) van de 
aanpassingen van de kade en het steigerwerk Museumhaven aan de raad beschikbaar zal stellen.  
 
Overig 
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.10 uur. 


