
 
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 25 november 2021  
 
Aanwezig:  
G. Assorgia en E.C. Saliha (Beter voor Den Helder), S.H.M. Houtveen en J.J. Lobles (CDA), G. Kraak 
(VVD), H.S. Mosk (D66), R.D. Meijëring en M. Vermooten (Samen Actief sr.), D.S. Salverda en  
S. Wisgerhof (Stadspartij Den Helder), J.P. van Donkelaar (ChristenUnie), P. Blank en H.J. Regtop 
(PvdA), M. Boessenkool 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.K. Visser en M.C. Wouters, wethouders.   
_________________________________________________________________________________ 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de digitale vergadering. Hij deelt mee dat het vanavond de eerder op 15 november 
2021 geplande vergadering betreft, die toen om technische redenen niet kon doorgaan. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De voorzitter stelt de commissie voor punt 5, het voorstel tot het vaststellen van de Financiële 
verordening gemeente Den Helder 2022, van de agenda af te voeren. Tijdens de behandeling van het 
voorstel in de auditcommissie op op 10 november 2021 heeft de wethouder financiën namelijk 
aangegeven, gezien het advies van de griffier en de beraadslagingen, het voorstel van het college van 
burgemeester en wethouders terug te trekken. Behandeling in de commissie Bestuur en Middelen is 
om deze reden niet opportuun. De commissie stemt hiermee in. Met inachtneming van deze wijziging 
is de agenda vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot het verstrekken van een 
 obligatielening aan Alliander NV. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 29 november 2021. 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de Financiële verordening gemeente Den Helder 2022. 
Het voorstel is afgevoerd van de agenda (zie onder vaststelling agenda). 
 
6. Presentatie vastgoedmanager over winkelleegstand. 
Vastgoedmanager de heer J.W. Speetjens geeft een presentatie over wat tot op heden is gerealiseerd 
met betrekking tot de winkelgebieden en beantwoordt de vragen van de zijde van de commissie.  
Ook wethouder Wouters beantwoordt een aantal vragen. 
 
7. Presentatie maritiem cluster. 
De heer H. Bos van AT Osborne geeft een presentatie over de stand van zaken van het maritiem 
cluster en beantwoordt de vragen over de presentatie. Wethouder beantwoordt eveneens een aantal 
vragen. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 uur. 


