
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 31 mei 2021  
 
Aanwezig:  
G. Assorgia en E.C. Saliha (Beter voor Den Helder), C.M. Bazen en J.J. Lobles (CDA), P.T. Bais en 
G. Kraak (VVD), 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 (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; 
 
H.M. Krul, voorzitter;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
J.K. Visser, wethouder. 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
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 advisering 
 
4. Voorstel tot het afgeven van een positieve zienswijze begroting 2022 Cocensus en 
 aanbieding jaarstukken 2020 Cocensus. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 14 juni 2021. De fractie van de VVD overweegt een amendement in te dienen 
op punt 2 van het conceptbesluit (het afgeven van een positieve zienswijze ten aanzien van de 
ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus). 
 
Ter bespreking 
 
5. Inkoop en aanbesteding. 
Omdat lokale ondernemers het door de corona-pandemie erg zwaar hebben, hebben alle fracties van 
de gemeenteraad verzocht het inkoop- en aanbestedingsbeleid ter bespreking te agenderen.  
De commissie bespreekt het inkoop- en aanbestedingsbeleid onderling en met wethouder Visser. 
Voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 23 augustus 2021 en de 
raadvergadering van 6 september 2021 wordt het voorstel van het college van burgemeester en 
wethouders tot vaststelling van het inkoop- en aanbestedingsbeleid geagendeerd.  
Wethouder Visser zegt toe vóór deze behandeling te komen met voorbeelden van specialisaties, een 
onderzoek naar social return en een overzicht van aanbestedingsopdrachten die niet zijn ‘geland’ in 
Den Helder. 
 
Overig 
 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.10 uur. 
 


