
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 22 maart 2021  
 
Aanwezig:  
E.C. Saliha (Beter voor Den Helder), S.H.M. Houtveen en J.J. Lobles (CDA), P.T. Bais en G. Kraak 
(VVD), F. Feeburg (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), M. Anthonijsz-Keizer en P. Blank (PvdA), M. Boessenkool en  
M.C. Timmers (GroenLinks) en G.J.S. Oudijk (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp), leden; 
 
R.N. Bruin, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
J.A. de Boer, burgemeester; 
R. Duijnker en M.C. Wouters, wethouders.  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de digitale vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De Werkgroep Blaffend Protest heeft via haar voorzitter, de heer L. Nieuwenhuis, schriftelijk (in 
verband met corona) een inspreekbijdrage ingediend over agendapunt 5, het voorstel tot het 
vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2021. Deze bijdrage is vrijdag  
19 maart 2021 onder de commissie verspreid. De voorzitter geeft de commissie in overweging de 
bijdrage te betrekken bij de behandeling van het agendapunt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van het VTH beleid 2021-2022. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit te agenderen voor de raadsvergadering van 
6 april 2021. Op verzoek van de fractie van de PVV wordt het voorstel geagendeerd als bespreekpunt. 
Het bespreekpunt van de fractie is de huisvesting van buitenlandse werknemers in de agrarische 
sector. De fractie geeft aan hierover een motie te zullen indienen.  
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2021. 
De fracties van de PvdA en het CDA stellen voor om dit voorstel tot het vaststellen van de Algemene 
plaatselijke verordening van de agenda te halen omdat het zowel op inhoudelijke gronden als 
dereguleringsgronden nog niet besluitrijp zou zijn. De commissie besluit om ondanks dit ordevoorstel 
wel eerst de beraadslaging in twee termijnen af te ronden. Aansluitend stemt de commissie in 
meerderheid in met het ordevoorstel met vijftien stemmen voor en drie tegen. Mevrouw Bais en de 
heren Kraak en Van Donkelaar stemmen tegen.  
Daarmee stelt de commissie voor het voorstel niet ter besluitvorming door te geleiden naar de 
raadsvergadering van 6 april 2021, maar dit in een later stadium uitgebreider te behandelen.  
In antwoord op de vraag van de burgemeester welke informatie de raad nodig heeft om wel tot 
besluitvorming te kunnen overgaan, antwoordt mevrouw Houtveen dat zij het voortouw zal nemen om 
met een aantal andere raadsleden een inventarisatie te maken. Zij zal hierover contact opnemen met 
de griffier. 
De commissie neemt kennis van de toezegging van burgemeester De Boer dat het college van 
burgemeester en wethouders via een raadsinformatiebrief de raad en raadscommissie zal informeren 
over de werking van het hondenbeleid in de praktijk in relatie tot onder meer de bordjes en de 
bebouwde kom. 
  
  



Ter bespreking 
 
6. Notitie vastgoedbeleid. 
De commissie bespreekt de notitie. Mede op basis van de inbreng van de commissie zal het college 
van burgemeester en wethouders de definitieve beleidsnotitie voor het zomerreces aan de 
gemeenteraad ter besluitvorming aanbieden. 
 
Overig 
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.05 uur. 


