
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 11 oktober 2021  
 
Aanwezig:  
E.C. Saliha (Beter voor Den Helder), S.H.M. Houtveen en J.J. Lobles (CDA), E.J. Dasbach en 
G. Kraak (VVD), F. Feeburg (PVV), H.S. Mosk (D66), G.J. Krab en R.D. Meijëring (Senioren Actief 
Den Helder en omstreken), D.S. Salverda (Stadspartij Den Helder), J.P. van Donkelaar 
(ChristenUnie), U.N. Fuchs en J.P. de Leeuw (PvdA), M. Boessenkool en M.C. Timmers (GroenLinks), 
G.J.S. Oudijk (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp) en N. List (Gemeentebelangen Den Helder), 
leden; 
 
H.M. Krul, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
H. Keur-Polman, J.K. Visser en M.C. Wouters, wethouders.   
_________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
Mevrouw Houtveen verzoekt of zij een actuele vraag aan het college van burgemeester en 
wethouders mag stellen. De commissie stemt hiermee in. Mevrouw Houtveen zegt vernomen te 
hebben dat de Helderse locatie voor testen voor toegang per direct gesloten is. Uit navraag is haar 
gebleken dat dit inderdaad het geval is omdat door het vergoedingensysteem van het rijk de 
testlocatie in Den Helder minder rendabel is. Omdat in de nabije omgeving van Den Helder verder 
geen testlocaties zijn, wordt de locatie komende week voor de periode van een maand heropend.  
Ze wijst op de gevolgen hiervan voor inwoners en bedrijven in Den Helder en vraagt het college of de 
portefeuillehouder bereid is om met de organisatie van testlocaties te zoeken naar een oplossing 
waarmee gratis testen voor toegang in onze gemeente mogelijk blijft.  
De agenda is verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Rapportage Verbonden partijen september 2021. 
De directeuren van de verbonden partijen verzorgen een presentatie. Eerst komt de heer N. 
Waterdrinker als vervanger van mevrouw J.H. van den Hoff (Luchthaven Den Helder BV) aan het 
woord, vervolgens mevrouw J.F. Bolderheij (NV Port of Den Helder), daarna mevrouw A. Hoog 
(Willemsoord BV) en tenslotte de heer F. Vreugdenhil (Zeestad CV/BV). Zij beantwoorden na hun 
presentatie de vragen van de zijde van de commissie. De commissie bespreekt de Rapportage 
Verbonden partijen september 2021 vervolgens met het college van burgemeester en wethouders. 
 
5. Sluiting. 
De voorzitter deelt mee dat het college van burgemeester en wethouders de door mevrouw Houtveen 
gestelde vraag over de sluiting van de locatie voor testen voor toegang zo spoedig mogelijk schriftelijk 
zal beantwoorden. Vervolgens sluit hij de vergadering rond 22.00 uur. 


