Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 19 april 2021, met uitloop op
28 april 2021
Aanwezig:
G. Assorgia en E.C. Saliha (Beter voor Den Helder), H.M. Krul en J.J. Lobles (CDA), R.N. Bruin 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), 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;
N. List, voorzitter;
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier;
J.K. Visser en M.C. Wouters, wethouders.
*) alleen 19 april 2021

**) alleen 28 april 2021

_________________________________________________________________________________
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 bespreking
4. Rapportage Verbonden partijen maart 2021.
De directeuren van de verbonden partijen verzorgen een presentatie. Eerst komt mevrouw J.H. van
den Hoff (Luchthaven Den Helder BV) aan het woord, vervolgens mevrouw A. Hoog (Willemsoord
BV), daarna de heer F. Vreugdenhil (Zeestad CV/BV) en tenslotte mevrouw J.F. Bolderheij (NV Port of
Den Helder). Zij beantwoorden na hun presentatie de vragen van de zijde van de commissie.
Vanwege de duur van de vergadering tot nu toe en het te verwachten tijdsbestek van het resterende
gedeelte van de vergadering, doen de heren Blank en Salverda het ordevoorstel de vergadering op
een ander moment voort te zetten. Het ordevoorstel is aanvaard met veertien stemmen voor en vier
stemmen tegen. De heren Bruin, Van Donkelaar, Kraak en Mosk stemmen tegen het voorstel.
Op basis hiervan schorst de voorzitter de vergadering om 22.30 uur en deelt mee dat in overleg met
de agendacommissie een geschikt moment zal worden gevonden waarop de vergadering zal worden
voortgezet.
De voorzitter heropent de vergadering op 28 april 2021 om 19.30 uur.
De commissie bespreekt de Rapportage Verbonden partijen voor wat de Luchthaven Den Helder BV,
Willemsoord BV en Zeestad CV/BV met het college van burgemeester en wethouders. De commissie
neemt daarbij kennis van de toezegging van wethouder Visser dat hij schriftelijk terugkomt op de
vraag van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over de verkoop van panden op Willemsoord in
relatie tot de exploitatie.

Omdat inmiddels de klok wederom op 22.30 staat, het tijdstip waarop de vergadering op 19 april 2021
is geschorst, doet de voorzitter het ordevoorstel de vergadering wederom te schorsen en op een
ander moment voort te zetten. Het ordevoorstel is verworpen met het staken van de stemmen (10/10).
De heren Assorgia, Saliha, Krul, Feeburg, Van Donkelaar, Blank, Regtop en Oudijk en de dames
Lobles en Apan Vega stemmen voor het ordevoorstel en de overige aanwezige leden stemmen tegen.
Vervolgens bespreekt de commissie de Rapportage Verbonden partijen met het college van
burgemeester en wethouders voor wat NV Port of Den Helder betreft.
Overig
5. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.25 uur.

