
 
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 7 november 2022 met uitloop op 
16 november 2022  
 
Aanwezig:  
G.J.S. Oudijk en E. Tot (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp), G. Assorgia** en B. Niggendijker* 
(Beter voor Den Helder), H.S. Schooljan en M. Versteeg (VVD), E.M. Krijns en H.M. Krul (CDA), 
S.T.M. Milatz en H.S. Mosk (D66), M. Boessenkool en M.C. Timmers (GroenLinks), H. van Dongen* en 
N.C. Nanning (Stadspartij Den Helder), M.C. Apan Vega (Seniorenpartij Den Helder), P. Blank (PvdA), 
T.C. Polonius-Padmore** (ChristenUnie), G.J. Krab** en M. Vermooten (Samen Actief Sr), B.E. Wilkens 
en M.L. Zuiddam (fractie Bazen) en L.G.J.M. van Esdonk en M. Pastoor (fractie Pastoor), leden; 
 
R.N. Bruin* en M.E. Dijk**, voorzitters;  
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier; 
Ch. de Koning en P.J.R. Kos, wethouders. 
 
*   alleen 7 november aanwezig 
**  alleen 16 november aanwezig 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De heer Niggendijker doet het ordevoorstel de vergadering te schorsen en deze voort te zetten op 
maandag 14 november 2022. De reden hiervoor is dat behoefte bestaat aan meer informatie en 
onderbouwing van het voorstel met betrekking tot een Service Level Agreement Port of Den Helder 
(SLA). De heer Niggendijker geeft aan dat hij graag een concept van de SLA en een planning met een 
specificatie van de jaarlijkse kosten tegemoet ziet. Hij verzoekt het college van burgemeester en 
wethouders toe te zeggen deze stukken vóór woensdag 9 november 2022 beschikbaar te stellen.  
Wethouder Kos zegt dit toe met de restrictie dat de stukken onder geheimhouding ter inzage worden 
gelegd. De voorzitter plaatst tenslotte de kanttekening dat het aanwijzen van een datum voor de 
voortzetting van de vergadering een bevoegdheid van de agendacommissie is. 
De commissie neemt het ordevoorstel met inachtneming hiervan unaniem aan. 
 
Vervolgens schorst de voorzitter de vergadering rond 19.45 uur en zegt dat de agendacommissie zo 
spoedig mogelijk de datum zal bepalen waarop de vergadering wordt voortgezet. 
 
<SCHORSING> 
 
De voorzitter heropent de vergadering op woensdag 16 november 2022 om 19.30 uur. De vergadering 
wordt voortgezet bij agendapunt 4. 
 
4. Voorstel met betrekking tot een Service Level Agreement Port of Den Helder op basis van 
 het Panteia-rapport. 
De commissie bespreekt het voorstel waarbij een gedeelte over de geheime stukken in beslotenheid 
en onder geheimhouding is behandeld. 
De commissie neemt kennis van de toezegging van wethouder Kos dat het college van burgemeester 
en wethouders binnen 48 uur de raad een nieuw voorstel zal aanbieden waarin de commerciële 
assets van Port of Den Helder (de C-categorie) niet meer worden meegenomen. Wethouder 
De Koning geeft aan dat de raad in de toekomst over de C-categorie een separaat voorstel tegemoet 
kan zien (wensen en bedenkingen). In dit verband acht de commissie het thans voorliggende 
raadsvoorstel niet besluitrijp en wordt het nieuwe voorstel afgewacht. Gelet op het moment van 
aanlevering van dit herziene voorstel adviseert de commissie niet over te gaan tot agendering voor de 



raadsvergadering van 21 november 2022. De commissie geeft de agendacommissie in overweging 
een passende datum te vinden voor de behandeling van het voorstel in een extra raadsvergadering.  
De commissie neemt hierbij kennis van de opmerking van wethouder Kos dat de volgende reguliere 
raadsvergadering van 19 december 2022 te laat is om nog vóór 1 januari 2023 tot overeenkomsten te 
komen. 
De commissie neemt voorts kennis van de volgende toezeggingen: 
Wethouder De Koning zegt toe dat het college van burgemeester en wethouders schriftelijk terugkomt 
op de vraag van de fractie Bazen over de bandbreedte van de risico’s in de 
onderhoudswerkzaamheden van Port of Den Helder. 
Wethouder De Koning zegt toe dat het college van burgemeester en wethouders de raad een 
raadsinformatiebrief zal aanbieden over de opvolging van het Panteiarapport in tijd, data enz.  
 
5. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.00 uur. 


