
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 13 september 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 en S.R.J. Wegman (D66), K. van Driesten en 
R.D. Meijëring (Senioren Actief Den Helder en omstreken), D.S. Salverda en S. Wisgerhof (Stadspartij 
Den Helder), J.P. van Donkelaar (ChristenUnie), H.J. Regtop (PvdA), M. Boessenkool en 
C.J. Dol-Cremers (GroenLinks), M. Pastoor en G.J.S. Oudijk (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp) 
en M.C. Apan Vega (Gemeentebelangen Den Helder), leden; 
 
H.M. Krul, voorzitter;  
F. Blok, commissiegriffier; 
J.K. Visser en M.C. Wouters, wethouders.   
_________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en wijst op de nieuwe werkwijze in de commisievergaderingen om 
vanaf heden vragen van technische aard voorafgaande aan de commissievergadering al voor te 
leggen en te bespreken met de behandelend ambtenaar, ter bevordering van de onderlinge discussie 
en debat.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel met betrekking tot financiering Woningstichting Den Helder en Helder  
 Vastgoed BV. 
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp. De fracties van Senioren Actief Den Helder 
en omstreken, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en de PVV achten het voorstel niet besluitrijp. 
De commisise stelt voor het voorstel als bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering van 27 
september 2021 waarbij ondermeer als bespreekpunten zijn genoemd de onderbouwing van de lening 
aan Helder Vastgoed BV, precedentwerking in relatie tot andere vastgoedondernemers en het  
besteden van het financiële voordeel aan verduurzaming.  
 
5. Ontwikkeling luchthaven. 
Wethouder Vissser geeft een presentatie over de ontwikkelingen van de luchthaven. Vervolgens 
beantwoordt hij de vragen van de zijde van de commissie. 
 
6. Stand van zaken ontwikkeling detailhandel en horeca. 
De commissie bespreekt de raadsinformatiebrief en uit in zijn algemeenheid zijn teleurstelling over de 
voortgang van dit onderwerp. Wethouder Wouters beantwoordt de vragen van de commissieleden.  
Wethouder Wouters zegt toe dat hij in één van de vergaderingen van de komende maanden de 
vastgoedmanager een presentatie zal laten verzorgen met wat er tot op heden is gerealiseerd. 
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21:30 uur. 


